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Ons Jaarboek houdt zich ditmaal niet aan een bepaald thema of aan 
enkele thema's. Er is vooral gestreefd naar zoveel mogelijk verscheiden
heid. Dat de onderwerpen toch enigermate kunnen worden gegroepeerd, 
is grotendeels een toevalligheid. Maar achteraf kunnen er eventueel enkele 
hoofdlijnen zichtbaar worden gemaakt: dorp en stad, in drie der Friese 
steden vervolgens restauraties in uitvoering of voorbereiding, waarvan er 
één het herstel van een muziekinstrument betreft (en over oudere muziek
instrumenten, namelijk over archeologische fluiten, handelt een ander 
artikel). Van de archeoloog van het Fries Museum kwam bovendien een 
beschouwing over Alsengemmen binnen. 

Allereerst het dorp. Wat was en is (in de huidige gemeente-administra
tie) het Friese dorp? De vraag wordt in het eerste artikel beantwoord. 
Friese dorpen als Boornbergum, Kooten en Hijum komen daarna ter 
sprake in een brief van een pastoor over zijn wederwaardigheden in refor
matietijd. Dan de stad. Hindeloopen hield zich, getuige het artikel van 
Dr. G. Bakker, in de jaren tachtig van de achttiende eeuw niet aan het 
schema. Dat ook anderen het met een schema wel eens moeilijk hadden, 
bewijst Ds. J. J. Kalma aan de hand van de moeilijkheden van een Leeu
warder rector. 

Driemaal restauratie. Dit jaar wordt het herstel van het Franeker Cam-
mingahuis voltooid. S. J. van der Molen vertelt over de geschiedenis van 
het gebouw, waarvan de restauratie-tekeningen zijn afgedrukt. S. ten 
Hoeve beschrijft van de Grote Kerk te Leeuwarden, maar ook van de 
Westerkerk het stadhouderlijk gestoelte, historisch onderdeel van een kerk, 
die in een intens historisch onderzoek betrokken is. In Workum zal het 
Jan Harmens-orgel (opnieuw) moeten worden gerestaureerd. Mr. B. van 
Haersma Buma verhaalt de geschiedenis van het instrument. 

Het gebruikelijke museumartikel koos de schilderijenzaal van het Fries 
Museum als uitgangspunt voor een schets over de schilderkunst in het 
Friesland der zeventiende eeuw. Evenals vorig jaar poogt het 'Panorama 
van Friesland in 1970' een overzicht te geven van wat er op diverse Friese 
terreinen, die binnen de belangstellingssfeer van het Genootschap en zijn 
leden liggen, gebeurde. 

K. 
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H e t F r i e s e d o r p e n d e h u i d i g e 
g e m e e n t e a d m i n i s t r a t i e 
M. J. VAN L B N N E P 

Zo nu en dan pleegt één of ander gemeentebestuur, vooral in Friesland, 
maar ook wel elders in Nederland zich bezig te houden met het instellen, 
samenvoegen of opheffen van dorpen, een activiteit, die wel enige nadere 
aandacht verdient. 

Alvorens op de mérites van het huidige gebruik in te gaan, moge ik tot 
beter begrip der materie de voorgeschiedenis van het dorp als juridisch 
begrip resumeren, wat na alles, wat door anderen hierover reeds geschre
ven is niet zoveel problemen meer oplevert. 

De meest recente en grondigste rechtshistorische studie over de dorps
geschiedenis is weliswaar op de niet geheel met de onze identieke dorpen 
op Alemannisch gebied, dus in Baden, Würtemberg, Elsasz en Duits 
Zwitserland gebaseerd 1). Toch kunnen de resultaten van de auteur — 
Karl S. Bader — met de nodige voorzichtigheid en m.m. ook ten grondslag 
dienen voor een betoog over de Noordnederlandse dorpen. In de door hem 
onderzochte dorpsvestigingen nu, overwegen aanvankelijk de persoonlijke 
verhoudingen. Hij laat die vestigingen over het algemeen (in het historisch 
gebeuren mag niet gegeneraliseerd worden) beginnen met een klein aantal 
woningen, het zgn. Weilertype, dus tussen de losstaande villa van de 
grootgrondbezitter en de grote Oostelbische dorpsstichtingen in. Een juri
dische — privaatrechtelijke — band bestond tussen grondbezitter en -ge
bruiker. De dorpsbewoners onderling kregen andere belangengemeenschap
pen, meest door de natuur veroorzaakt: landbouworganisatie, waterstaat, 
etc. In hun gemeenschappelijke bewoning waren zij — ongeacht hun juri
dische positie t.o.v. derden — genoten en vormden zij dus de soort gemeen
schap, die nog altijd het beste met het Duitse woord Genossenschaft kan 
worden aangeduid. 

In het contact met de buitenwereld — na de onbezielde natuur en het 
daarin levend gedierte al spoedig de grondheren en de buurdorpen — groeit 
nu de Genossenschaft langzamerhand (met sterke nadruk op dat langzame) 
tot een eenheid. Zij wordt nu — en vandaar de titel van Baders tweede 
deel — een gemeente. De eerst zo onuitputtelijk lijkende bos- en weide
gronden blijken beperkter dan was voorzien en de markorganisaties ont
staan, alsmede de botsingen met naburige nederzettingen. Die kunnen dan 
weer uitlopen op b.v. totale ondergang van één der partijen (vaker dan 
men zou denken) of zgn. Grossmarken, meenten voor meer dorpen tegelijk, 
zoals bij ons in het Gooi of tenslotte een simpele, zij het vaak langbe-
vochten grensafbakening. 

Deze gehele ontwikkeling van Dorfgenossenschaft naar Dorfgemeinde 
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kwam tot ontplooiing door bijzonder functies van onderop. De gemeente 
is geen gevolg van de staatsvorming, maar een daarmee parallel lopend 
verschijnsel, vaak zelfs een voorstadium daarvan, met name daar, waar uit 
de gemeente, of groepen daarvan zelf een staat is ontstaan, zoals in Zwit
serland, meer speciaal de zgn. Innerschweiz, en — in aanzet — in het 
Friese Noordzeegebied. Met de moderne staat, die volgens de leer der 
jongere Staatsrechtsgeschiedenis uit het territorium is ontstaan — de zgn. 
landsheerlijke gebieden — hebben het dorp en ook de stad de concreti
sering, verzakelijking (het Duitse woord Verdingh'ehung is wellicht duide
lijker) en territorialisering gemeen. 

De wegen waarlangs de dorpsgemeenschappen tot deze meer publiek
rechtelijke positie opklommen zijn de volgende: In de eerste plaats de 
kerkelijke parochie. Statussymbool en praktische behoefte werkten hier 
samen om de dorpsgemeenschap naar een eigen volwaardige kerk te laten 
verlangen. De mis kon men in een kapel wel bijwonen, maar voor de doop 
was een parochiekerk nodig, zonder welke ook geen begraafplaats kon 
worden aangelegd. Harerzijds werkte de parochie weer sterk vormend op 
de dorpsgemeenschap in, vooral wanneer — zoals hier in Friesland —, de 
buren, d.w.z. de geërfden zelf de collatores ecclesiae waren. Over het al
gemeen kunnen wij zeggen, dat in de latere middeleeuwen — en dat geldt 
zowel voor Bader's gebied als voor Friesland — dorp en parochie nage
noeg identiek zijn. Een uitzondering vormden vrijwel uitsluitend de direct 
door kloosters pastoraal bediende dorpen. 

Ook de wereldlijke overheid hielp mee de groeiende eenheid te verste
vigen. Voor de dorpsheer was het vaak gemakkelijker één of ten hoogste 
weinige verantwoordelijke dorpsfunctionarissen als partij tegenover zich 
te vinden — vooral bij formele processen — dan de massa der dorpelingen 
ieder voor zich. Ik mag er hier nog wel even op wijzen, dat de dorpelingen 
in tegenstelling tot de bewoners van de steden niet door een mutuele eed 
waren gebonden. De door Bader en Van Buijtenen beschreven dorpsvrede 
is slechts een uitgebreide huisvrede. Wel treden in jonger tijd stadsachtige 
verschijnselen op als dorpsrechten e.d., naar deze analogievormen zijn als 
gesunkenes Rechtsgut te beschouwen. 

Vergelijken wij nu de door Bader geschetste toestand met het reeds door 
Postma in zijn verschillende boeken 2) getekende beeld van het Friese 
dorp dan treft de overeenstemming. Veel van wat Bader schreef, blijkt 
zonder meer ook voor deze streken te gelden. Tenminste twee factoren 
hebben echter al vroeg een sterkere ontwikkeling van — vooral de Wester-
gose — dorpen in de hand gewerkt, dan in de meeste Alemannische streken 
mogelijk was, nl. ten eerste de zee, die naast de ook elders noodzakelijke 
samenwerking op het gebied van landbouw (alleen het drieslagstelsel verg
de al een gezamenlijk overleg) en weg- en vaartonderhoud — hoe beperkt 
dat in de middeleeuwen ook was — vooral de bescherming van land en 
terp tegen het water nodig maakte. De andere factor, die hier een grote 
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rol speelde, was de snelle verdwijning van de invloed der grootgrondbe
zitters, waarvan alleen de inheemse kloosters overbleven. Het gevolg is, 
dat wij in de latere middeleeuwen dorpen aantreffen in een staat van on
afhankelijkheid als elders welhaast ondenkbaar. 

In een vermoedelijk late, maar toch nog middeleeuwse interpolatie in 
de 24 landrechten worden de volgende kenmerken van een dorp genoemd: 
"Dat is een therp, deer kyndkerstingha sint, ende lykfellinga, eta trim after 
dingum", d.i. dus doop en kerkhof en de drie echte dingen m.a.w. een 
eigen parochie en een eigen gericht. Wat de parochie betreft, zozeer vielen 
voor het latere rechtsdenken dorp en parochie samen, dat nog in de XlXe 
en vroege XXe eeuw Ph. van Blom en P. C. J. A. Boeles een onderscheid 
tussen beide voor onbewijsbaar en ondenkbaar verklaarden. 

Maar daarbij bleef het niet. Wij treffen tussen 1379 en 1491 voortdurend 
verbonden aan van dorpen onderling en van dorpen met steden en zelfs 
met buitenlandse vorsten, zoals in 1420, toen Hindeloopen en Molkwerum 
de Hollandse graaf als heer aannamen. Andere dorpen, zoals in 1440 Baard 
en Jorwerd voerden een formele oorlog of hadden eigen zegels. 

Met de komst van de Saksische hertogen verviel deze afzonderlijke en 
zonderlinge dorpspositie ten bate van de landsregering of de toen nieuw 
ingedeelde grietenijen, zodat als eigen dorpstaak slechts de locale zorg 
voor wat wij nu zouden noemen tertiaire wegen en vaarten overbleef, 
naast wat meer kerkewerk was, zoals het onderwijs en de armenzorg. 

Ik moge hier nog een enkel woord inlassen over de belastingkohieren 
en dgl. bronnen als maatstaf voor de beoordeling voor het al dan niet dorp 
zijn in juridische zin. Wij kennen dgl. kohieren uit tal van gebieden, ook 
hier te lande. De indeling is doorgaans plaatsgewijs, maar zo willekeurig 
en wisselend, dat enige conclusie daaruit niet getrokken kan worden. Uit 
Friesland kennen wij het Register van de Aanbreng van 1511 en het stern-
kohier van 1640, dat aangeeft welke boerenplaatsen stemgerechtigd waren. 
Het voor tijdelijk gebruik bedoelde kohier van 1511 behandelt allerlei 
buurten bij de steden, zoals Bilgaard en Cambuur apart, wat belasting
technisch wel het meest praktisch zal zijn geweest, doch geen conclusie 
over de status van deze buurten toelaat. 

Iets dergelijks doet zich voor met het stemkohier van 1640. Het doel 
hiervan was uitsluitend op te geven, welke boerderijen stem hadden. Dat 
het kohier dorpsgewijs is ingedeeld, is logisch, maar het doel was niet om 
een lijst van dorpen te maken. Dat het later als zodanig is gebruikt, is een 
andere zaak. De dorpen, die al parochie waren geweest, gaven geen pro
blemen. Zij werden zonder meer als aparte eenheid beschouwd, ook al 
hadden zij geen eigen administratie of kerk meer, zoals Swichum, dat blij
kens de Wirdumer dorpsrekening van 1582 onder Wirdum werd gerekend 
en kerkelijk met Goutum één hervormde gemeente vormde. Gelijk andere 
relicten, als Teerns en Miedum, om bij Leeuwarderadeel te blijven, werd 
het een zelfstandig stembureau. 
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De willekeur blijkt echter bij die plaatsen, die — later ontwikkeld zijnde — 
geen parochie waren geweest, maar wel een hervormde gemeente waren 
geworden, de zgn. vlekken, alsmede de vroeger door kloosters bediende 
dorpen. Van de vlekken werden Heerenveen en Balk geen stemdorp. Het 
laatste was al sinds 1583 kerkelijke gemeente en ook overigens had het een 
volledige dorpsadministratie met eigen belastingen en een bestuur. Het 
vergelijkbare Sloten was al een generatie eerder parochie geworden, maar 
in het civiele gold dat al sinds het begin van de XVe eeuw als stad. 
Joure daarentegen, ook een vlek, dat in 1593 zijn eerste predikant kreeg, 
werd in 1640 wel tot stemdistrict verheven, ongetwijfeld onder invloed 
van de toen zo machtige Vegelin's. 3) 

Dezelfde half om halfindeling treft bij de kloosterdorpen, waarvan er 
vier (Kloosteranjum, Lidlum, Oud- en Oegeklooster) stemdistrict werden 
en vier (Gennaard, Sion, Foswerd en Bergum) niet. Plaatselijke invloeden 
zullen hier ook mogelijk niet vreemd aan zijn. 

De functie der dorpen als schakel in het Friese verkiezingssysteem werd 
overigens in 1640 wel geregeld, maar was toch niet geheel nieuw. De 
systemen blijken plaatselijk te hebben afgeweken. Mogelijk bestond er ook 
een direct verkiezingssysteem. Ook de deelsvolmachten werden dorpsgewijs 
verkoren, maar aanvankelijk voor elke zaak ad hoc, wat een voortdurende 
kiezerij betekende, voor zover geen stilzwijgende verlenging optrad. 

Met de Franse tijd komt aan dit politieke dorpsbegrip een einde. Maar 
ook de andere functies van de dorpen gingen geleidelijk aan de grietenij-
besturen over. De vele plichten, die de dorpsbesturen blijkens de — ove
rigens slechts weinige — bewaard gebleven rekeningen uit de XVIe eeuw 
hadden 4) verschraalden geleidelijk, en daarmee de positie van dorpsrich-
ter (vaak de schoolmeester) en dorpsbestuur. 

Bijna fataal was in dit opzicht de scheiding van kerk en staat in de re
volutiejaren. In de meeste gevallen hadden de kerkelijke gemeenten ge
zorgd voor onderwijs en armenzorg, en dat zo wel voor gemeenteleden als 
voor dissenters, voor dorpsgenoten en voor passerende vreemdelingen, ter
wijl harerzijds ook de burgerlijke dorpsgemeenschap aan dezelfde taken 
deel had — wat soms op een practische scheiding tussen diaconie (voor de 
gereformeerden) en H. Geest of andere burgerlijke armbesturen voor de 
aanhangers van de andere confessies uitliep. De kerkvoogdij was na de 
reformatie met de collatie een zaak van de naburen gebleven en pas in het 
midden van de XVIIe eeuw waren de papisten uitgesloten van de verkie
zing van kerkvoogden, in 1778 door de Mennisten gevolgd. 

Nu, met de scheiding verdween het algemene karakter van de kerken. 
Voor de armenzorg werd soms een aanzienlijk deel van het kerkegoed aan 
het burgerlijk dorp overgedragen. Sint Nicolaasga, Jubbega-Schurega en 
Hoornsterzwaag schijnen zo aan hun grote bezittingen te zijn gekomen. 
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Dat ook het resterende kerkegoed vaak schandelijk misbruikt werd voor 
dorpszaken als wegaanleg etc. is uit de XlXe eeuwse Friese kerkgeschie
denis bekend genoeg. 

Het zal trouwens niet altijd gemakkelijk zijn geweest om bij zovele mo
gelijke eigenaren van het dorpsgoed uit te maken, wie nu eigenaar was: 
het dorp d.w.z. de gezamenlijke bewoners, de geërfden, de Hervormde 
gemeente, en dat kon dan weer b.v. kerkvoogdij, predikantsgoed of dia
conie zijn of eventueel een waterschap of het deel. 

Terwille van die dorpsvermogens is in Thorbecke's Gemeentewet van 
1851 een apart artikel (217, nu 254) ingelast, luidende als volgt: 

„In gemeenten, wier afdeelingen of dorpen een afzonderlijk vermogen, afzonderlijke 
inkomsten of lasten hebben, kan dit onderscheid blijven bestaan. Buiten de gevallen, 
waarin de wet, bij vereeniging van gemeenten, zoodanig onderscheid vaststelt, kunnen 
afzonderlijke lasten en inkomsten in bijzondere afdeelingen eener gemeente, waar het 
noodig is bij een besluit van den Gemeenteraad, onder Onze Goedkeuring, Gedepu
teerde Staten gehoord, worden toegelaten. Gedeputeerde Staten regelen, onder Onze 
Goedkeuring, het verband dezer afzonderlijke huishoudingen met de algemeene huis
houding der gemeenten, overeenkomstig het stelsel dezer wet". 

In het oorspronkelijke ontwerp ontbrak dit artikel, maar op uitdrukkelijk 
verzoek van Friezen en Limburgers werd het later aan de tekst toege
voegd. In Limburg kwam het systeem niet voor, maar men kende de zgn. 
section de commune uit de Franse wetgeving. In Friesland was het echter 
nog levend recht. De dorpen kenden nog eigen hoofdelijke omslagen, toe
lagen uit de gemeentekas en vermogensrechtelijke opbrengsten alsmede 
schoolhuizen met onderwijzerswoningen, wegen en vaarten met hun tollen, 
begraafplaatsen enz. Tot de uitgaven behoorden, zoals boven vermeld nog 
de armenzorg en ten dele het onderwijs; in drie gemeenten Ooststelling
werf, Smallingerland en Wonseradeel, ook de brandweer. 

Een provinciale regeling hiervoor bestond sinds 4 maart 1818. Na de in
voering van de gemeentewet ontstonden in snel tempo enige voorlopige 
regelingen (1854, 1858, 1860, 1862 en 1865); een nieuwe verbandsregeling 
volgde in 1868 5), waaraan ik de uitgavenlijst ontleen: 

„Uitgaven voor dorpswegen, straten, pleinen, vaarten, bruggen e.a. dorpswerken, in 
de omschrijving bij art. 179h der gemeentewet aangeduid: het aanleggen en onder
houden van dorpsbegraafplaatsen, voorzoover zij dorpseigendom zijn en die uitgaven 
niet uit kerkebeurzen worden gehoed; de kosten van het Openbaar lager onderwijs; het 
onderhoud van dorpseigendommen en wegens die eigendommen verschuldigde lasten; 
renten en aflossingen van de door de afdeelingen of dorpen aangegane geldleeningen; 
alle opeischbare schulden van de afdeelingen en dorpen; de kosten van bouwing of 
geheele vernieuwing van armenhuizen en armenwoningen; onderstand van armen, voor
zoover de wet van 28 Juny 1854 (SB 100) daartoe aanleiding geeft". 

Toen de regeling van 1868 juist was ingevoerd, was de toestand zo, dat 
welhaast overal eigen dorpsbegrotingen en -rekeningen bestonden, zij 
het soms, vooral in de Zuidoosthoek voor enkele dorpen gecombineerd. 
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De eerste gemeente, waar ze wegvielen, was Aengwirden, waar m.i.v. 
1 januari 1860 het openbaar onderwijs ten laste der gemeente werd ge
bracht en de overblijvende uitgaven te gering waren om te behouden. 
Gedetailleerder hierover de dissertatie van A. A. F. van Panhuys die als 
zoon van de Commissaris des Konings in de gunstige omstandigheid ver
keerde onbeperkt informaties ter griffie te kunnen inwinnen. 6) 

In later jaren zijn de aparte dorpshuishoudingen in Friesland verdwe
nen, de laatste in 1914. Soms werd bepaald, dat in de latere rekeningen 
het vroegere dorpseigendom steeds vermeld zou blijven, uiteraard slechts 
een blote herinnering, waarzonder de afschaffing in de gemeenteraad niet 
haalbaar was gebleken. Wel zijn dergelijke dorpsafdelingen later nog el
ders ingevoerd, te weten één in Gelderland (Stad Borculo), Orthen onder 
's-Hertogenbosch en negen in vier andere Brabantse gemeenten, i.c. Leen
de, Hilvarenbeek, St. Michielsgestel en Wijk-en-Aalburg, maar daar zal ik 
hier verder niet over uitweiden, temeer, waar het doel van deze nieuwe 
afdelingen ook anders is, dan vroeger in Friesland, met name verdeling 
van markopbrengsten. Slechts moge ik nog terloops wijzen op het merk
waardige feit dat de afdelingen in tegenstelling tot de oude dorpen wel 
eigen administratie maar geen eigen bestuur hebben, wat de vraag heeft 
doen opwerpen of zij wel rechtspersoonlijkheid hadden. Bondam in zijn 
bekende dissertatie „Orthensche verwikkelingen" ontkende dit, maar 
Oppenheim en het Bossche Hof hebben het bevestigend beantwoord, alles 
tegen het einde der XlXe eeuw. 

Met de afschaffing der dorpsafdelingen verdween in Friesland het laatste 
spoor van de officiële positie der dorpen. Wat bleef waren in de eerste 
plaast de hervormde gemeenten, waarvan de meeste zoals betoogd de on
gewijzigde voortzettingen van de middeleeuwse parochies waren. Daar
naast kent ook de gemeenteadministratie nog een zgn. dorpsbegrip, maar 
dat is niet meer dan een schim, een geabstraheerd spookbeeld van de oor
spronkelijke realiteit. De gemeentewet kent n.1. behalve het genoemde 
artikel nog een ander: 174, vroeger 140, als volgt luidende: 

„Hij (d.i. de Raad) maakt, in overeenstemming met algemeene of provinciale voor
schriften de noodige verordeningen tot verdeeling der gemeente in wijken en tot op
making van volledige staten der bevolking en harer huizen". 

Blijkens artikel 212 mag de Raad deze taak ook delegeren aan B & W. 
Dit voorschrift dient uitsluitend de bevolkingsadministratie (de kieswet 
b.v. kent weder een eigen, los van deze staande indeling in kringen, distric
ten en bureau's). Een nieuw principe werd er trouwens niet mede in
gevoerd. In de late middeleeuwen zijn de steden al in wijken verdeeld, 
zowel ten behoeve van de eventuele vertegenwoordiging als vooral van de 
schutterij. Zo kende Leeuwarden zijn — aan Kampen ontleende — espels, 
die tijdens de Republiek ieder een vroedsman en een vendel (compagnie 
dus) leverden. Deze espelindeling is in de XlXe eeuw ongewijzigd overge-
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nomen met vervanging van de namen door letters. Na de eerste wereld
oorlog heeft men deze indeling echter opgegeven en sinds die tijd (1922) 
vormt de gehele voormalige gemeente Leeuwarden één wijk. 

Daar de geschetste regeling hier ter stede uit 1842 dateerde, was een 
nadere uitvoeringsmaatregel in 1852 niet nodig. Maar ook in de platte
landsgemeenten, waar men de dorpsafdelingen al had, gaf het voorschrift 
geen problemen. Men liet de grenzen eenvoudig samenvallen. Ook hier 
zijn na de oorlog, omstreeks 1920, in de meeste gevallen de dorpsgewijs 
ingedeelde bevolkingsregisters vervangen door kaartsystemen voor alle 
gezinnen (tegenwoordig personen) lexicografisch voor de gehele gemeente 
door elkaar. Het enige, dat nu nog van de oude regeling over is, zijn de 
adresaanduidingen, op de persoonskaarten links onder en (maar dat is niet 
eens verplicht) bij de geboortedatum onder de naam van de gemeente die 
van het onderdeel. Bij de burgerlijke stand heerst dezelfde willekeur. In 
sommige gemeenten b.v. wordt in de overlrjderisacten nooit de woonplaats 
vermeld. Bij huwelijks- en geboorteacten ziet men de wijknamèn nog wei 
eens vermeld, maar steeds meer treft ook in levensberichten de voor Friese 
oren zonderlinge mededeling, dat iemand geboren is b.v. te Wymbritsera-
deel. 

Te dwazer is het daarom, dat men dit voor een geheel ander doel in 
het leven geroepen en practisch zinloos geworden artikel hanteert om de 
goegemeente te misleiden. Men doet dit niet alleen in Friesland. Wijlen 
collega Fockema Andreae herinnerde zich de praktijk ook uit zijn Zwolse 
en Groninger griffiejaren, tijdens welke onder andere de wooneenheid 
Mariënheem onder Raalte zgn. tot dorp werd verheven. Maar in Friesland 
schijnt het instituut het meest te leven. Zo werden in 1948 in Wonseradeel 
Ingwier, Oude- en Oegeklooster bij Makkum en Hartwerd gevoegd en 
Cornwerderzand zelfstandig gemaakt. Het Opsterlandse Friese Palen en 
De Tike in Smallingerland verwierven 1950 en 1952 het praedicaat dorp 
en de gemeente Leeuwarden volgde in 1957 met de exemptie van Wytgaard 
uit Wirdum en de annexatie van Huizum door Leeuwarden. 

Het grappige is, dat men met de argumentatie bij deze verheffingen weer 
geheel in de sociologische sfeer van de niet officiële middeleeuwse dorpen 
blijkt te zijn teruggekeerd. Borrie citeert een stukje raadsvoordracht voor 
de zaak Friese Palen 7). 

„Er is", aldus B. en W. „een duidelijke woonkern, welke zowel in geografisch als 
in cultureel en economisch opzicht een zelfstandige eenheid is. Er bevinden zich ter 
plaatse verschillende winkels en bedrijven, een kerk, een school en een vrij groot café, 
tevens poststation. Ook zijn er verschillende verenigingen, waaronder een vereniging 
voor Plaatselijk Belang". 

Deze laatste organisatie had nog naar voren gebracht, dat de afstand 
tot de andere Opsterlandse dorpen vrij groot was en dat voor Friese Palen 
een afzonderlijk uitbreidingsplan was vastgesteld. B. & W. zelf zagen het 
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blijkens hun later schrijven aan de auteur zuiver als een soort officiële er
kenning van de gegroeide situatie; feitelijke rechtsgevolgen vloeien er niet 
uit voort. 

Het Leeuwarder college schrijft 10 december 1956 aan de Raad in de 
volgende wat kryptische bewoording (bijlage 305): 

„Weliswaar zijn wij van mening, dat het niet nodig is over te gaan tot een officiële 
erkenning van Wytgaard als dorp, aangezien het bestaan van dit dorp ook officieel 
voldoende vaststaat, doch dit neemt niet weg, dat een meer doelmatige huisnummering 
slechts kan worden bewerkstelligd, indien en nadat de dorpsgrenzen nauwkeurig zijn 
vastgesteld". 

Ook hier was overlegd met de Verenigingen voor Dorpsbelangen, die 
het onderling roerend oneens waren. 

Dat de Wytgaarders er prijs op stelden Wytgaard en niet Wirdum in 
hun adres te hebben staan laat zich denken; de brieven, die zij van het 
stadhuis kregen, zullen ook wel de enige uitzondering zijn geweest. Te
recht zegt ook het prae-advies, dat het hier om het bevolkingstechnische 
punt van de huisnummering gaat. Een beetje vreemd is alleen de bewe
ring, dat erkenning als dorp niet nodig was, omdat het dat al was. Te oor
delen naar de verderop staande mededeling, dat men vergeefs op oude 
kaarten naar een grens heeft gezocht, was men (op de afdeling bevolking 
ter secretarie) oprecht van mening, dat Wytgaard op een of andere, zij het 
wat onduidelijke manier al een dorp was. 

Intussen blijf ik bij mijn hiervoor uitgedrukte bezwaar dat met dit niet 
ver van détournement de pouvoir 8) afliggende spel (want afgezien van de 
huisnummering is het niet veel meer) de goegemeente wordt misleid. Voor 
de doorsnee bevolking houdt het officieel als dorp erkend zijn veel meer in 
dan een adresaanduiding, of — wat men er bij de verheffingen nog in kan 
zien — een diploma van volgroeidheid. Zolang men niet verder gaat en 
b.v. het bestuur van de Vereniging voor Dorpsbelangen een publiekrechte
lijke status verleent,- wat tegenwoordig met het instituut van de wijkraden 
zeer wel mogelijk ware- blijft het een vriendelijk of zoals met Huizum on
vriendelijk gebaar zonder inhoud, dat echter de schijn wekt van een veel 
ingrijpender maatregel. 

Over de positie van de reeds genoemde Verenigingen voor Dorpsbe
langen schrijft Borrie aldus: 

„In diverse gemeenten is de feitelijke invloed van een vereniging Plaatselijk Belang 
zeer verstrekkend. De vereniging neemt het initiatief voor allerlei voorzieningen, ver
zorgt de nodige voorbereidingen, treedt in overleg met de belanghebbenden en maakt 
een begroting van het project. Overleg wordt gepleegd met de directeuren van de 
Gemeentelijke diensten, alsook in bepaalde gevallen met leden van het College van 
Gedeputeerde Staten. Het contact van de gemeenschap met de gemeente loopt dan 
voor een belangrijk deel via de vereniging Plaatselijk Belang, zijnde een privaatrechte
lijke organisatie met een eigen bestuur en eigen geldmiddelen." 
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Is dat niet precies weer het laatmiddeleeuwse stadium van een socio
logische dorpsgemeenschap, die naar versterking van haar publieke status 
zoekt? Nog één stap, boven reeds gesuggereerd — instelling van wijk-
raden — en de kringloop is voltooid. 

Intussen zitten wij nog met het probleem, wat nu dorpen te moeten noe
men. Het lijkt mij wel duidelijk, dat de dorpen ex articulo 174 van de Ge
meentewet, bij gebrek aan reële inhoud geen criterium kunnen zijn, zoals 
ook al uit de onzekere houding van het Leeuwarder gemeentebestuur 
blijkt, temeer waar de Provinciale Almanak reeds lang vóór de officiële 
exemptie de bevolkingscijfers van Wytgaard noemde. 

Vindt men de koppeling van het dorpsbegrip aan de hervormde gemeen
telijke indeling te eenzijdig, dan blijft slechts één mogelijkheid: verwer
ping van ieder formeel dorpscriterium, zoals dat sinds 1930 het geval is 
bij de tienjaarlijkse volkstellingen. 

Bij die van 1960 blijken in de gemeente Leeuwarden Huizum en Miedum 
te zijn verdwenen, maar Wirdum, Goutum, Wytgaard, Lekkum, Hempens-
Teerns en Swichum fungeren nog als buurten met resp. 698, 523, 422, 246, 
130 en 42 inwoners. De overige 978 inwoners wonen blijkbaar in ver
spreide huizen. Bij vergelijking met de wijkcijfers in de Provinciale Alma
nakken van 1960 en 1961 behoren die tot alle onderdelen, Swichum 35 à 40, 
Hempens-Teerns en Goutum elk een 90 à 100, Wytgaard c. 140, Wirdum 
bijna 300 en Leeuwarden — afgezien van ongeveer 1000 personen die er 
te veel zijn, en die wel tot een speciale categorie in een andere rubriek 
zullen behoren — de rest, 500 ongeveer. 

Ik vraag mij af, of met de vermelding van Hempens-Teerns, alleen omdat 
de bebouwing tot Goutum niet geheel doorloopt en Swichum, dat niet 
meer dan een uitbuurt van Wirdum is, geen concessie is gedaan aan de 
traditie. Vermoedelijk zullen ze bij een volgende volkstelling vroeg of laat 
wel eens verdwijnen, als tegen die tijd Goutum, Hempens en Teerns niet 
alle drie het lot van Huizum hebben ondergaan, waar het al aardig op 
begint te lijken. Het stukje gardeniersland, dat men ten zuiden van het 
Harinxmakanaal wil aanleggen, zal op de duur wel niet meer dan een 
parkfunctie tussen de twee toekomstige stadswijken kunnen hebben. 

Met deze wat zweverige opmerkingen ben ik aan het einde van een wat 
zweverige kwestie gekomen. Het zal echter, naar ik hoop, wel duidelijk 
zijn geworden, dat het gangbare systeem van dorpsindeling op basis van 
de bevolkingswijken niet zo hecht en logisch is, als veelal wordt veronder
steld en dat wij met het feitelijke dorpsbegrip in een zelfde groeiperiode 
zitten als aan het einde van de middeleeuwen. 
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Noten 

i) K. S. Bader, Studiën zur Rechtsgeschichte des Mittelalterlichen Dorfes. I. Das Mittelalt. Dorf 
als Friedens u. Rechtsbereich, Weimar 1957, II. Dorfgenossenschaft u. Dorfgemeinde, Köln-
Graz 1962. Vgl. ook M. P. van Buijtenen, het Friese Dorp in de middeleeuwen, rechtshis
torisch verkend, Drachten 1961. 

2; O Postma, It Fryske doarp as tsjerklike en wraldske ienheit foar 1795, Snits, 1941, 19532; 
dez. De Friesche Kleihoeve. Bijdrage tot de geschiedenis van den cultuurgrond vooral in Fries
land en Groningen, Leeuwarden 1934. 

3) M. P. van Buijtenen, Frieslands middeleeuwse marktrechten, Leeuwarden 1965; T. Bijlsxna, 
Fan lytse hazze ta greate Jouwer. Fiif ieuwen Jouwster merk, 1966. 

4) O. Postma, Oude dorpsrekeningen in verschillende soorten dorpen. De Vrije Fries XLV (1962) 
113-121. 

5) Prov. Blad 119. 
G; A. A. F. van Panhuys, De landgemeente in Friesland, Art. 217 der Gemeentewet. Jur. Diss. 

Groningen 1869. 
7; G. W. B. Borrie, Afdelingen van Gemeenten. Een onderzoek naar de betekenis van artikel 254 

der Gemeentewet. Bestuurswetenschappen 1955/443. 
8) misbruik door het bestuur van bevoegdheden voor doeleinden, waarvoor zij niet gegeven zijn. 
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D e e l l e p i j p v a n v o g e l s , m a t e r i a a l v o o r 
o u d e m u z i e k i n s t r u m e n t e n 
H. C. J . O O M E N 

Van allerlei plaatsen ter wereld zijn vondsten bekend van benen fluiten 
van prehistorische en historische herkomst. (Megaw 1960, 1961). De bot
ten, waaruit dergelijke fluiten gemaakt zijn, blijken van zoogdieren òf van 
vogels afkomstig te zijn. Van het zoogdierenskelet kon men verschillende 
beenderen gebruiken, van het vogelskelet slechts één, namelijk de ellepijp 
of ulna (ook cubitus genoemd) uit een der vleugels. Vleer dan elk ander 
bot is het geschikt om er een fluit van te maken: het is lang, buisvormig, 
dunwandig en bij grote vogels reeds tijdens het leven over bijna de ge
hele lengte met lucht gevuld; merg ontbreekt steeds en alleen aan de uit
einden zijn beenbalkjes te vinden. Vergeleken met de meer massieve zoog-
dierbotten moet de bewerking tot fluit ook eenvoudiger geweest zijn. Zelfs 
in fragmenten laat de ulna van een vogel zich als zodanig gemakkelijk her
kennen, omdat alleen dit bot op regelmatige afstanden de aanhechtings-
plaatsen van de slagpennen vertoont. In de meeste gevallen is het bot af
komstig van een grote vogel, waarvan de soort zich meestal ook wel laat 
achterhalen. 

Wat betreft de vindplaats van dergelijke botten, gaan de gedachten mis
schien in de eerste plaats uit naar grotten in Zuid-Frankrijk of in Spanje, 
maar men vergeet dan de vele mooie vondsten die uit Nederland bekend 
zijn. Het Fries Museum te Leeuwarden en het Groninger Museum voor 
Stad en Lande bezitten tezamen enige tientallen benen fluiten, waaronder 
enkele geheel gave exemplaren. Ze zijn vooral gevonden in de Friese en 
Groninger terpen en kunnen vrij goed gedateerd worden als voor-Karo
lingisch, vroeg-middeleeuws. Het zoogdiermateriaal is afkomstig van 
schaap, hond, geit; het vogelmateriaal voor het grootste deel van zwanen, 
vooral van de knobbelzwaan (Cygnus olor). Van de drie Europese zwanen-
soorten domesticeert de knobbelzwaan het gemakkelijkst en hij werd ook 
gegeten: men nam dus het materiaal dat voor de hand lag. 

Wanneer men de korte "zoogdier"-fluiten met de lange "vogel"-fIuiten 
vergelijkt, vormen de laatste een klasse apart: de toon is minder hoog en 
de openingen liggen minder dicht bijeen, waardoor de fluit beter te be
spelen is. 

In het waterrijke Nederland was de ulna van de zwaan waarschijnlijk 
het best verkrijgbare materiaal. In andere delen van de wereld waren de 
botten afkomstig van andere, goed te verkrijgen grote vogels. 

De Noordnederlandse fluiten zijn, voor zover zich dat laat beoordelen, 
zogenaamde labiaalpijpen. De gave exemplaren laten zich nog steeds goed 
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aanblazen, mits ze voorzien worden van het ontbrekende blok: dit was 
blijkbaar van vergankelijker materiaal. De zwanefluiten nr. 1, 2 en 5 (zie 
toegevoegde lijst) zijn als instrument wel vergelijkbaar (afmetingen, aantal 
en afstanden toongaten), maar de ulna is telkens op een andere wijze be
nut: er is geen vaste regel om de fluit uit het bot te snijden. 

In het Rijksmuseum G. M. Kam te Nijmegen bevinden zich echter twee 
symmetrische, maar verder identieke "tibiae", gemaakt van de twee ulnae 
van een grote soort gier (zie lijst nr. 7). Ze zijn waarschijnlijk uit Spanje 
of uit het Oosten van het Romeinse Rijk ingevoerd. Dit zijn zogenaamde 
tongfluiten, die zich alleen laten aanblazen door middel van een riet. He t 
conische gedeelte van het oorspronkelijke bot is geheel benut, zodat het 
instrument zich naar onderen verwijdt en daardoor op een hobo gelijkt: 
ook de klank is daarmee vergelijkbaar. 

Uit de ellepijp van de vogel kon men dus zowel lip- als tongfluiten ver
vaardigen. Hoe dergelijke instrumenten geklonken hebben is een intri
gerende vraag, waarop het antwoord echter zeer wel mogelijk is. Wanneer 
men de vondsten namelijk biologisch goed determineert, is men ook in 
staat de fluiten te copiëren, indien men beschikken kan over soortgelijk 
recent skeletmateriaal. Zo kan men de archaïsche toonladders in de 20e 
eeuw weer laten klinken en onderzoeken. 

Hieronder volgt een lijst met gegevens over een aantal uit vogelbeen-
deren gemaakte fluiten in Nederlandse musea. De lijst is echter niet als 
volledig bedoeld. Van de nummers 1 (type lipfluit) en 7 (type tongfluit) 
bevinden zich in de betreffende musea uit recent skeletmateriaal vervaar
digde copiën, die bespeeld kunnen worden. 

Fries Museum te Leeuwarden 

1. Inv. nr. FM 28-669 - fluit, gaaf - lengte 225 mm, doorsnede 11 mm. Dorpsterp 
Ffogebeintum, gem. Ferwerderadeel (Fr.), 1905 - volgens Boeles te beschouwen als 
vóór-Karolingisch - ulna van zwaan (Cvgnus olor) (Boeles 1951, pp. 202/3; pi. 
XXXIa-2). 
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Lipfluit, lip aan het distale einde, 4 toongaten aan de convexe zijde: goed afgewerkt; 
indien het ontbrekende blok wordt aangebracht, ontstaat bij aanblazen g - as - bes -
c - d. Dit exemplaar is gecopieerd uit een recente ulna; deze geeft dezelfde tonen 
(inv. nr. FM 1970-IX-5). 

2. Inv. nr. FM 15A-76 - fluit, gebroken doch gerestaureerd - lengte 216 mm, door
snede 10 mm. Terp Feitsmastate Huizum, gem. Leeuwarden (Fr.), vóór 1900 - ulna 
van zwaan (Cygnus olor) (Boeles 1951, pp. 202/3 ; pi. XXX-17). 
Lipfluit, lip aan het distale einde, 4 toongaten aan de concave zijde: slecht afge
werkt; ten gevolge van de restauratie niet aan te blazen. 

3. Inv. nr. FM 49-153 - fluit, mondstuk afgebroken - lengte 215 mm, doorsnede 11— 
12 mm. Terp Hatsum I, gem. Menaldumadeel (Fr.), 1921 - ulna van zwaan (Cygnus 
olor) (Roes 1963, p. 60, pi. LVIII, 2). 
Zes toongaten aan convexe zijde. 

4. Inv. nr. FM 20A-146 - fluit, op eerste toongat afgebroken - lengte 115 mm, door
snede 9 mm. Terp Jelsum, gem. Leeuwarderadeel (Fr.), vóór 1899 - ulna reiger 
(Ardea cinerea)? 
Lipfluit, lip aan proximalo einde, toongat aan concave zijde. 

Groninger Museum voor Stad en Lande te Groningen 

5. Inv. nr. 1890-VI-ll - fluit, gaaf - lengte 210 mm, doorsnede 11 mm. Wierde Wes-
terwijtwerd, gem. Middelstum (Gr.) - ulna van zwaan (Cygnus olor) (Verslag 1890, 
p. 4, nr. 8c; Verslag 1891, p. 39, nr. 5; Roes 1963, pi. LVIII, 2). 
Lipfluit, lip aan proximale einde, 4 toongaten aan convexe zijde. 

6. Inv. nr. 1921-1-57 - fluit, gaaf - lengte 179 mm. Dorpswierde Westeremden, gem. 
Stedum (Gr.) - ulna van zwaan (Cygnus olor) (Verslag 1921, p . 22, nr. 57). 
Lipfluit. 

Rijksmuseum G. M. Kam te Nijmegen 

7. Inv. nr. 62 - twee fluiten, compleet doch gedeeltelijk verkoold - beide lang 260 mm, 
doorsnede 12-25 mm. Romeins brandgraf Mook, gem. Mook en Middelaar (Lb.), 
vóór 1918 - linker en rechter ulna van een grote gier (Oomen 1968). 
Vermoedelijk tongfluiten, 6 toongaten. 
Eén van deze exemplaren is gecopieerd en klinkt alleen als tongfluit; bij aanblazen 
ontstaan g - bes - c - d - e - g . 
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S c h i l d e r k u n s t u i t h e t F r i e s l a n d 
d e r z e v e n t i e n d e e e u w 
H. K I N G M A N S 

Met haar portretten, bijbelse stukken, stillevens, met landschap, zee- en 
stadsgezicht biedt de schilderijenzaal van het Fries Museum stellig het 
gevarieeerde patroon, dat men van de schilderkunst van de zeventiende 
eeuw heeft leren verwachten. Inderdaad was een dergelijke veelzijdigheid 
er. Toch geeft ze, zoals ze in deze zaal is samengesteld, een lichtelijk ver
tekend beeld. In Friesland heeft het accent in deze eeuw (en in de eeuw 
ervoor en de eeuwen erna) voornamelijk gelegen op de portretkunst. Al 
het andere wàs er (en het is een zaak van verstandige presentatie, dat er 
gezocht is naar een kleurige afwisseling), maar het bleef, althans in aantal, 
ver achter bij de portretten. 

De verbeelding van de mens is trouwens ook het eerste gegeven geweest, 
dat zich langzaam losweekte uit de zo gesloten middeleeuwse voorstel
lingen. Daarin stonden de elementen, die zich later tot zelfstandige genres 
zouden ontwikkelen — interieur, stilleven, bloemstuk, ook landschap, stads
gezicht, architectuurstuk — nog bijeen in hun directe samenhang met de 
gewijde voorstelling, alles bij elkaar, als het ware onder het dak van de 
ene Kerk. Het portret maakt zich als eerste los. Het gaat van de hoofd
voorstelling naar een zijluik, waar het overigens nog wel contact blijft 
houden met het eigenlijke gegeven van het paneel. De betrokkenheid van 
de zijluiken op het middenluik, van de naar het leven geportretteerden op 
de door traditie gevoede religieuze voorstelling wordt bepaald door de
votie. De middeleeuwse kamer van het Fries Museum biedt daarvan een 
voorbeeld in het altaarstuk, dat vermoedelijk afkomstig is uit het Heerema 
Huis te Bolsward: de Heilige Familie (in Vlaamse trant geschilderd) is het 
onderwerp, waarmee, verzelfstandigd op de zijluiken, de stichters Frans 
Minnema (op het linkerluik, alleen: er waren geen mannelijke nakome
lingen) en Wyts Jongama met vier dochters in devotie voeling houden. 

Als 'bewijsmateriaal' is het een moeilijk stuk. Het draagt dan wel het 
jaartal 1613, maar deze datering kan slechts zijn aangebracht, toen — in 
dat jaar, mag men aannemen — het paneel geheel overgeschilderd werd. 
In zijn dissertatie heeft dr. A. Wassenbergh de beide portretten ingedeeld 
in het oeuvre van de Meester van de Minnema-portretten. De zijluiken 
moeten omstreeks 1536 zijn geschilderd en gelden, al zijn er enkele eerdere 
voorbeelden, ook uit de vijftiende eeuw, als een toch nog vroege bijdrage 
tot een Friese portretkunst. Met het noemen van een noodnaam (Meester 
van de Minnema-portretten) en van de vermoedelijke jaartallen is men 
reeds op het probleem van deze portretkunst gestuit. Veel stukken immers 
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Meester van de Minnemaportretten: 
Frans Minnema en Wyts jongama (omstreeks 1536) 

zijn gesigneerd noch gedateerd. Weliswaar hebben archivalische gegevens 
meermalen conclusies gewettigd, maar altijd nog dient er vrij veel ver
ondersteld te worden. Niettemin kon Wassenbergh in twee publicaties het 
aanvankelijk chaotische beeld der Friese portretten in de zestiende en 
zeventiende eeuw kunsthistorisch ordenen. Hij ontsloot daarmee, wat in 
deze gewestelijke schilderkunst het zwaarst heeft gewogen. 

Agrarische kunst 

Kan er, niet uitsluitend naar geografisch-bepaald voorkomen, maar ook 
naar karakter, worden gesproken van een Friese portretkunst? Een ant
woord op die vraag ligt eerder in de zestiende dan in de zeventiende 
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eeuw. Voor 1600 is het namelijk beter mogelijk om in Friesland twee 
groepen portretten te onderscheiden. Enerzijds is er het 'agrarische' portret, 
gemaakt door inheemse schilders; anderzijds kan er worden gesproken van 
geïmporteerde portretten, die geschilderd zijn door kunstenaars van buiten 
Friesland. Een exacte scheidingslijn kan niet worden getrokken. De in
heemse schilders leerden het een en ander van hun kunstbroeders van 
elders, terwijl de panelen van de van buiten het gewest gekomen portret-
tisten duidelijk getuigen van de wensen en verlangens der Friese opdracht
gevers, die gewend waren aan en prijs stelden op een wat gereserveerde 
vereeuwiging. Na 1600 is de vermenging van de twee oorspronkelijke 
typen nog sterker geworden, maar men is ergens in een gemiddelde tussen 
mededeelzaamheid en reserve, tussen openheid en beslotenheid blijven 
staan. Juist dat gemiddelde zou men bepalend kunnen achten voor de 
Friese portretkunst. Ze bezit daarin een eigen karakter. 

Het heeft wel zin om het begrip 'agrarisch portret' kort te omschrijven. 
Het staat niet zo ver van de volkskunst af. Het ontkent in wezen de idealen 
van een klassieke kunst. Het gaat bij een agrarisch portret minder om 
individuele gelijkenis, om uitbeelding van de organische schoonheid van 
het menselijk lichaam en enige emotionele benadering dan wel om een 
decoratief paneel, dat in een vaak stijve en droge schildertrant een optel
som geeft van wat de geportretteerde is, dank zij zijn adellijke herkomst, 
zijn bezit — bij alle decoratieve behandeling krijgen kleding, sieraden en 

Meester van het 

Adie Lambertsz-portret: 

-Ulie Lambertsz. (1592) 
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soms een (deel van een) wapen duidelijk aandacht — en zijn ernstige hou
ding tegenover het bestaan van alledag. Afkomst, rijkdom, levenshouding 
zijn doorgaans geen zaken van gisteren op vandaag en op morgen. Het 
moment is dan ook uitgeschakeld. Er wordt geposeerd met het gezicht op 
een eeuwigheid. De inzet is, heel letterlijk, een ver'eeuwig'ing. Op het 
portret komen is haast een sacraal gebeuren. 

Dat wordt het meest duidelijk op het portret van Adie Lambertsz. Het 
is van de hand van een onbekende, aan wie Wassenbergh een tiental por
tretten toeschreef als het oeuvre van de Meester van het Adie Lambertsz-
portret. Het paneel van 1592 is een goed voorbeeld van een agrarisch 
stuk in zijn stroeve schildering en de minimale belangstelling voor psy
chologie en anatomie. Van gelijkenis zal vermoedelijk wel enige sprake 
zijn geweest. Toch ligt de klemtoon slechts tendele op vandaag (de gerste
korrels in de linkerhand als heenwijzing naar het beroep van deze graan-
koopman) en niet op het verleden (met dan toch maar het wapenfeit van 
1580, toen onder zijn leiding het Leeuwarder Blokhuis op de Spanjaarden 
werd veroverd), doch vooral op morgen, op eeuwig. Want de rechter
hand rust op een boek, dat blijft, en op tafel staat een zandloper als zinne
beeld van de vlietende tijd. "Eeuwig gaet voor oogenblick", dichtte Von
del. Dat besef is een ondertoon van dit portret en van de Friese portret
kunst. 

Vlaamse inslag 

Altaarstuk, Lambertsz-portret en elders in het museum nog andere por
tretten uit de zestiende eeuw kunnen dienen als inleiding op de schilde
rijenzaal, die aan de zeventiende eeuw is gewijd. Daar loopt namelijk de 
traditie door. Vlen herkent haar in het oudste stuk op de zaal, het portret 
van een kind met rinkelbel. Ook daar een bepaalde ernst, een stuk repre
sentatie, een zekere afstand, die overigens door een zweem van een 
glimlach even wordt overbrugd. Er zijn echter ook verschillen. Het portret 
is veel levendiger, intenser waargenomen en met veel meer plastiek uit
gewerkt. Het komt ons inderdaad dichterbij, al betreft het dan een on
bekend kind. Want het schilderij laat ons over enkele zaken in het on
gewisse. Een familiewapen is afwezig. Omdat er rechts een smalle strook 
van het paneel mist, ontbreken de gegevens over de leeftijd van het kind 
en over het exacte jaartal. Van de datering worden immers slechts drie 
cijfers vermeld, te weten 160. Het portret moet dus in of na 1600 en in 
ieder geval vóór 1610 zijn geschilderd. De rinkelbel (die zelf óók museum-
bezit is: ze kreeg een plaatsje in de eerste zilverkamer) is ouder. Ze is 
door een Bolswarder meester H.W. vervaardigd en was omstreeks 1592 
gereed, want dan komt de rinkelbel voor het eerst voor op een kinderpor
tret dat zich bevindt in de collectie van familie Jhr. de Beaufort te Drie
bergen. De twee portretten van de kinderen met hun rinkelbel zijn sterk 
verwant. Ze zijn toe te schrijven aan eenzelfde meester, die echter niet 
signeerde: het is een vergelijking met veel onbekenden. 
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Adriaen van der Linde (?): 

Kind met rinkelbel 

(tussen 1600 en 1609) 

Toch heeft deze meester één ding prijsgegeven. Juist omdat hij met 
meer intensiteit en krachtiger plastische uitdrukking werkt dan tot dat 
ogenblik in Friesland het geval was, kon Wassenbergh hem identificeren 
als een kunstenaar van elders, die in Holland gewerkt had kunnen hebben, 
maar vooral ook een Vlaamse inslag had. Hij werd daarom aangeduid als 
de zogenaamde Vlaamse Emigrant, die een reeks portretten in Friesland 
maakte, waarvan de kwaliteit niet stabiel was: de vroegere stukken waren 
frisser dan de latere (en dat zou dan verklaard moeten worden uit het 
Fries-agrarisch millieu, dat tenslotte ook deze Vlaming stempelde). Sinds 
1934, toen Wassenbergh deze Vlaamse Emigrant in zijn dissertatie intro
duceerde, heeft het archiefonderzoek niet stilgestaan. D. J. van der Meer 
bracht aan het licht, dat er rond 1600 in Friesland twee Vlamingen hebben 
gewerkt, Adriaen van der Linde (te Leeuwarden in 1595 vermeld als por-
trettist, die ook in Holland bekendheid genoot, in 1605 verhuisd naar Bols-
ward, waar hij vier jaar later als 'schilder van Brugghe' in de Martinikerk 
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wordt begraven) en Hansz de Clerq (die in 1598 in Leeuwarden trouwt 
met de stiefdochter van Van der Linde, wiens leerling hij ongetwijfeld is 
geweest). De portretten op naam van de Vlaamse Emigrant zouden door 
Van der Linde en De Clerq geschilderd kunnen zijn. Er is verschil in de 
kwaliteit van het eerdere en het latere werk en dat is dan te verklaren uit 
de kwaliteiten van de kunstenaars: leerling De Clerq heeft meester Van 
der Linde niet kunnen evenaren. Het is heel aantrekkelijk het portret van 
het kind met de rinkelbel uit het eerste decennium van de zeventiende 
eeuw op naam van Adriaen van der Linde te zetten. Bij gebrek aan signa
tuur ontbreekt dan wel een sluitend bewijs. 

Wybrand de Geest 

Omstreeks het jaar 1620 keert een jonge Friese schilder na een ver
blijf van jaren in Frankrijk en Italië naar zijn geboortestad Leeuwarden 
terug. Deze dan 29-jarige meester, Wybrand de Geest, is een talentvol 
kunstenaar. In Rome werd hij de Friese Adelaar genoemd Van wegen zijn 
hooge vlucht in de konst', aldus Arnold Houbraken in 1753. Deze vogel 
vindt in zijn geboortestad een toebereid nest. Zijn portretten sluiten name
lijk aan bij de realistische hofkunst van Utrecht en Den Haag, die bij de 
Friese adel en aan het stadhouderlijk hof zeer in de smaak zouden blijken 
te vallen. Spoedig na zijn terugkeer kan De Geest in de portretgroep van 
de Leeuwarder familie Verspeeck zijn kundigheid tonen. Het stuk van 
1621 is een van zijn meesterwerken. Het heeft bij wijze van spreken de 
deuren geopend; kort daarna beginnen ook de opdrachten van het Hof 
te komen. Wybrand de Geest komt in Friesland tot en hij blijft er in aan
zien. "Const verheft/Zij brenckt tot staet", had Quintinus De Waerdt in 
1614 gedicht in het Album Amicorum (een Vriendenalbum) van De Geest, 
toen deze nog te Utrecht leerling was van Abraham Bloemaert. Tien jaar 
later was een dergelijke staat er. 

Wybrand de Geest heeft in Friesland nieuwe portretmogelijkheden ge
schapen. Terwijl hier, maar ook buiten Friesland, kinderen bijna steeds als 
hele figuur werden afgebeeld was dit met volwassenen veel minder het 
geval. De Geest echter begint al spoedig met een mansportret als hele 
figuur. Het stuk opent een hele reeks portretten in dit genre — soms 
levensgroot, soms in klein formaat — in een aantal, dat in geen der andere 
provincies van ons land wordt geëvenaard. Andere Friese schilders volgen 
hem. Maar De Geest blijft de meester, die het probleem van de volle fi
guur in de ruimte in enkele portretten fraai oplost. 

Karakterverlies 

Trouwens, ook de portretten 'en buste', die in deze eeuw aanvankelijk 
weinig in Friesland voorkwamen, zijn door Wybrand de Geest als volwaar
dige mogelijkheid naar voren gebracht en werden ook hier gemeengoed. 
Zijn kundigheden werden in elk geval zo geaccepteerd, dat hem andere 
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kansen werden gegund en dat hij zich enige vrijheid kon veroorloven. Hij 
heeft van die vrijheid bepaald geen misbruik gemaakt. Want hoewel hij 
in zijn leerschool en op reis door Frankrijk en naar Rome kennis heeft ge
maakt met zwieriger, meer overdadige en geëmotioneerde schilderkunst, 
in Friesland sluit hij aan bij het hier gewenste portretkarakter. Zijn stijl 
mag iets losser zijn, in zijn contact met opdrachtgever en traditie toont hij 
begrip voor de in Friesland geldende innerlijke reserve. 

Deze uiteenlopende mogelijkheden treft men op de schilderijenzaal aan. 
Een in ieder opzicht uitstekend exempel is het portret van Barthold van 
Douma uit 1647. Het is een schilderij van allure, fors van opzet, voornaam 
van stofuitdrukking, persoonlijk in een benadering, die dan toch meteen 
weer afstand schept: er ligt meer ruimte tussen het model (in dit geval als 
halve figuur) en ons dan tussen het model en de strakke wand, waartegen 
hij poseert. Van de hofportretten zijn er de beeltenissen van Ernst Casimir 
en zijn gemalin Sophia Hedwig van Brunswijk-Wolfenbüttel als hele fi
guur, maar in klein formaat. Het laat zich aanzien, dat het herhalingen 
zijn naar grote stukken. Zulke portretten werden in het atelier van de 
schilder vervaardigd voor officiële gebouwen en bevriende relaties. 

De portretten 'en buste' zijn in de gang, die naar de schilderijenzaal 
leidt, vertegenwoordigd door het conterfeitsel van Hendrickje Uilenburgh, 
de vrouw van de schilder, en door het bijbehorende zelfportret. Vooral in 
het laatste voelt men een zekere verwantschap met een zefportret van 
Rubens en Van Dyck. Uit de huiselijke kring komen ook twee latere por
tretten. In 1652 schildert De Geest zijn dochter Eva Maria; in 1660 voegt hij 
een portret toe van Adam Joseph Pijnacker, een bekende schilder van Itali
aanse landschappen, die in 1658 met Eva de Geest in het huwelijk trad. De 
beide portretten zijn uit de latere levensjaren van Wybrand de Geest. De 
productie en ook de kwaliteit van de productie neemt af. De manier van 
schilderen wordt weker en van de zo karakteristieke strakke opzet laat hij 
steeds meer varen. Dat wordt ook duidelijk in zijn kinderportretten, die 
naar een mode van de tijd als herdersstukken zijn opgezet: de kinderen 
worden vermomd als herdertjes en uitgerust met bloemkrans en herders-
schopje, soms binnen, maar ook wel buiten (en dan zijn er schapen in 
de naaste omgeving). Zulke verbeeldingen begonnen hun loopbaan in Italië 
en kwamen via Utrecht ons land binnen. Ze komen dus ook in Friesland 
voor, maar kunnen wel als een voorteken worden gezien, dat de Friese 
portretkunst in de tweede helft van de zeventiende eeuw langzaam aan 
eigen karakteristiek inboet. 

Beheerst De Geest als portrettist zeker tot 1640 de officiële schilder
kunst in Friesland, er werken ook andere schilders, onder wie Matthijs 
Harings, die misschien mèt De Geest bij een Leeuwarder meester in de 
leer is geweest en van wie we enkele portretten kennen. De bekendste bij
drage van Harings is het portret van Gysbert Japicx (1637), waarop alle 
afbeeldingen van deze grote Friese dichter teruggaan. In Nicolaas Wie-
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ringa krijgt Friesland een werkelijke opvolger van De Geest. Deze evenaart 
de oudere meester in het uitbeelden van voornaamheid en houding en 
(in de kinderportretten) van kinderlijkheid en charme, al haalt hij de in
tensiteit van De Geest niet. Soms heeft hij de gewoonte om de figuren uit 
te beelden in een landschap, zoals te zien is op het portret van een zes
jarig meisje (uit 1656). Meer in de oude trant is (uit 1660) het portret van 
Lucia van Aebinga. Na Wieringa geraakt de Friese portretkunst op haar 
retour. Ze wordt als het ware meer geinternationaliseerd — onder meer 
door Julius de Geest, zoon van Wybrand. die op een gekunstelde manier 
de Franse stijl navolgt — en verliest dan het eigen gezicht, dat door op
drachtgevers en kunstenaars gelijkelijk was bepaald: ernst, waardigheid en 
stand zijn zo zeer de hoofdelementen, dat er voor de portrettisten niet veel 
speelruimte overschoot. Ze hebben zich daarin kennelijk zonder veel moeite 
geschikt. Het kenmerkt deze kunst, dat er onder de vele voorbeelden 
eigenlijk geen portretten voorkomen, die uit de serieuze toon vallen. 
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Bijbelse taferelen 

Ongeveer in dezelfde tijd, dat Wybrand de Geest uit Italië naar Leeu
warden komt, neemt ook een andere schilder zijn intrek in de Friese 
hoofdstad, waar hij in 1620 trouwt met de dochter van de voorganger der 
doopsgezinde gemeente. Vondel (die ook een lofdicht op De Geest heeft 
geschreven) dicht het bruiloftsvers, waarin hij bloemrijk vermeldt, dat de 
in Amsterdam geboren Lambert Jacobsz als jong kunstenaar in Italië zijn 
opleiding heeft voltooid en nu "zijn wederhelft, zijn bruit, eindelijck met 
vreught in 't Hof der Vriezen" heeft gevonden. Leeuwarden moet voor 
de jonge kunstenaars aantrekkelijk zijn geweest. Er waren niet veel schil
ders van naam gevestigd en de stad bood mogelijk een werkterrein, ook 
al, omdat de specialiteit van Lambert Jacobsz niet het portret, maar het 
bijbelse schilderij was. Met de bijbel is hij op meer dan één wijze bezig 
geweest. Hij was namelijk in Leeuwarden ook voorganger bij de doops
gezinde gemeente, voor welk ambt toen geen speciale opleiding vereist 
was. 

Twee stalen van zijn werk hangen in de schilderijenzaal. Ze vertegen
woordigen de beide groepen, waarin zijn oeuvre verdeeld kan worden. 
Enerzijds zijn er de voorstellingen, waarop het bijbelse verhaal zich in een 
Italiaans landschap afspeelt, zoals te zien is op het paneel met de be
groeting van Rebecca door Isaäk (Genesis 24: 61—65) met rechts een 
Italiaans gebouw en links de stoet kamelen, waarmee Rebecca bij haar 
nog onbekende heer is aangekomen. Het geheel is gemaakt naar een mo
del van landschapsschildering met figuratie, zoals die van Italië uit over 
een groot deel van Europa is gegaan. 

Italië herkent men overigens ook in de tweede mogelijkheid van Lam
bert Jacobsz. Hij sluit daarin aan bij de naturalistische stroming van Cara-
vaggio, wiens grote invloed in ons land via Utrecht liep. In deze kunst
richting valt het accent op (ongeveer levensgrote) drie-kwart-figuren. Zo 
ziet men, tegen een effen achtergrond, ook de Paulus (als apostel herken
baar door zijn schrijvende activiteit; als Paulus herkenbaar door het 
zwaard in de rechterhoek, dat vanouds zijn attribuut was). Van Rembrandt 
zijn er uit dezelfde periode ook enkele grote apostelfiguren en zelfs niet 
zonder enige verwantschap. Contact tussen de oudere en de jongere, toen 
reeds veel genialere meester kan er geweest zijn via Hendrick Uylenburch, 
die zowel met Rembrandt als met Lambert Jacobsz — voorganger, schilder 
èn kunsthandelaar — in zakelijke en vriendschappelijke relatie stond. In de 
nalatenschap van Lambert Jacobsz worden trouwens originele en gecopi-
eerde Rembrandts vermeld. 

Lambert Jacobsz is tenslotte ook leermeester geweest, in de eerste plaats 
wel van zijn zoon Abraham Lambertsz van de Tempel, die later naar Hol
land trekt en werkzaam is te Leiden en Amsterdam, waar hij de invloed 
van Van der Helst ondergaat. In Friesland laten Hof en adel zich niet 
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graag in de robuuste Amsterdamse trant schilderen. Ze houden het op de 
Haagse hofstijl. Albertine Agnes is echter veelzijdiger en geeft Van den 
Tempel in 1668 een opdracht tot een portretgroep van haar - reeds vier 
jaar weduwe van de Friese stadhouder Willem Frederik - en haar kinde
ren Hendrik Casimir II, Amalia (met oranjebloesem) en Sophia Hedwig 
(als naaktfiguurtje). Maar Sophia Hedwig was reeds "het saelge Princesje": 
ze was, heel jong, in 1667 overleden. De voortreffelijke portretgroep brengt 
opeens een Amsterdams accent in de schilderijenzaal. 

Halte Leeuwarden 

Er zijn overigens meer leerlingen van Lambert Jaeobsz en er is meer 
Amsterdam. Op het Leeuwarder atelier leert ook Govert Flinck, te Kleef 
in 1616 geboren, het vak. Hij is dan nog heel jong, maar als achttienjarige 
trekt hij alweer verder naar Amsterdam en wordt hij leerling van Rem
brandt. Zijn schilderij Isaäk zegent Jacob, dat niet is gedateerd, zal in 
Amsterdam zijn ontstaan. Het is boeiend de gebaarde kop van de oude 
Isaäk te vergelijken met de Paulus van Lambert Jaeobsz. Reide vertonen 
overeenkomst met de apostelportretten, die de jonge Rembrandt omstreeks 
1630 schilderde. 
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Nòg een leerling van Lambert Jacobsz ontmoeten we in Jacob Backen 
Harlinger van geboorte, al heeft hij slechts zeer kort in de havenstad ge
woond, omdat het gezin naar Amsterdam verhuisde en daar de lakenhan
delaar Jacob Theunisz, vader van Lambert Jacobsz, als overbuur had. Het 
lag wel voor de hand, dat Jacob Backer, toen hij besloten had schilder te 
worden, in de leer ging bij zijn eerdere overbuur Lambert Jacobsz, die in
middels naar Leeuwarden was gegaan. Van ongeveer 1627 tot circa 1632 
leerde Jacob het vak in Friesland. Daarna ging hij, voor Govert Flinck 
uit, terug naar Amsterdam, naar het atelier van Rembrandt en later naar 
een uitstekende carrière. Het Fries Museum heeft van Jacob Backer een 
zelfportret in vermomming: afgebeeld is namelijk een figuur, getooid met 
bladerenkrans en een los omgeslagen rood kleed en met een blokfluit in 
de hand, die een herder wil voorstellen, maar tegelijkertijd laat voelen, dat 
het om verkleding gaat. Die voorkeur voor herderstaferelen, ook al via 
Utrecht in ons land gekomen, kwamen we reeds tegen bij Wybrand de 
Geest. Ook Backer heeft eraan toegeven: herdersspelen en -verhalen zijn 
wel zo populair, dat Backer zichzelf weergeeft als een pseudo-herder. Ons 
schilderij is niet gedateerd. Het zal van omstreeks 1640 zijn, wanneer de 
kunstenaar dertig is. 

Flinck en Backer volgden de weg, die van Friesland naar Amsterdam, 
naar Rembrandt leidde. Rembrandt zelf vond de weg naar Friesland ter 
wille van Saskia van Uylenburgh, dochter van een burgemeester van 
Leeuwarden en raadsheer in het Hof van Friesland. Hij zal het Friese 
meisje in Amsterdam hebben leren kennen. Mogelijkheden voor een ont
moeting waren er te over. Rembrandt ging vriendschappelijk om met de 
kunsthandelaar Hendrik Uylenburgh en met ds. Sylvius, die beiden tot de 
familiekring van Saskia behoorden. In juni 1633 is de verloving een feit. 
We weten dat uit het onderschrift van een gevoelige tekening (in het Ber-
lijnse Prentenkabinet), waar Rembrandt aantekent: "dit is naer mijn huys-
vrou geconterfevt do sy 21 jaer oud was den derden dach als wij getroudt 
waren den 8 Junyus 1633". Waarbij bedacht mag worden, dat in de zeven
tiende eeuw 'huysvrou' voor bruid en 'getroudt' voor verloofd wordt ge
bruikt. Het huwelijk is immers in 1634, op 22 juni, voltrokken in Sint 
Anna Parochie. 

Uit hetzelfde jaar 1633 is ook het Rembrandt-portret in het Fries Mu
seum. Wanneer het wordt vergeleken met portretten, waarvan vast staat 
dat ze Saskia voorstellen (zoals de tekening te Berlijn en enkele etsen uit 
1636), dan is het mogelijk het meisje te identificeren als Saskia. Men ont
dekt ook spoedig het verschil tussen de (voor zijn tijd) moderne en per
soonlijke Rembrandt en de Friese portretschilders. In dit gewest immers 
wordt een portret niet toegespitst op een moment, maar wil het een blij
vend, representatief beeld geven. Bij Rembrandt speelt het moment wel 
een rol — alleen al door het clair-obscur, waarbij het gezicht (links scherp 
en rechts half verlicht) uit het donker oplicht, waarbij trouwens ook de 

27 



H. KINGMANS Schilderkunst uit het Friesland der zeventiende eeuw 

Rembrandt van Rijn: 

Saskia van Uylenburcli 

(1633) 

sieraden (parel, goud, veer) uit de donkere partijen van de achtergrond 
worden opgetild: ze vormen als het ware een ovaal tussen het ovaal van de 
lijst en van het gelaat. 

Vraagtekens rond Mancadan 

Van Amsterdam terug naar Leeuwarden en misschien nog eenmaal naar 
het atelier van Lambert Jacobsz. Want het kàn zijn, dat ook Jacobus Sy-
brandi Mancadan leerjaren bij de doopsgezinde schilder heeft doorgebracht. 
Men voelt achter deze opmerking een vraagteken. Het is niet de enige 
vraag, die omtrent Mancadan onbeantwoord is gebleven, al konden in de 
loop der jaren al diverse vraagtekens worden weggewerkt en is het zicht 
op deze figuur helderder geworden. Aanvankelijk was hij bekend als een 
burgemeester van Franeker (1637—1639), die later vereenzelvigd kon wor
den met een kunstenaar. Op het Oldehoofster kerkhof te Leeuwarden 
kwam vervolgens zijn grafsteen aan het licht, die uitsluitsel bracht over 
geboorte- en sterftejaar (1603-1680) van de 'konstryken' (en dat woord 
duidt op het beroep van schilder) 'old borgemeester'. Nog weer latei-
komen zijn testament en een inventarisatie van de nagelaten goederen voor 
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de dag. We weten derhalve het nodige van zijn woonplaatsen (hij wordt 
in 1645 burger van Leeuwarden, trekt later (in 1656?) naar zijn bezit in 
Siegerswoude, verhuist na de dood van zijn vrouw (1669) naar Beetster-
zwaag, maar houdt tenslotte ook kamers in Leeuwarden aan) en van zijn 
bezittingen (onder meer schilderijen en boeken, ook in het Frans, Italiaans 
en Latijn). Er is dus vrij veel bekend, maar intrigerend blijft toch de vraag 
of hij nu wel of niet naar Italië is geweest. Opmerkelijk is namelijk van 
deze landschapschilder zijn belangstelling voor Italië (om welke reden hij 
overigens ook wel als leerling van Lambert Jacobsz is aangemerkt: in com
positie en structuur toont Mancadan overeenkomst met Lambert Jacobsz). 
Van een reis naar Italië is niets bekend, waarmee dan ook weer niet is 
bewezen, dat Mancadan de tocht niet zou hebben ondernomen. Het is na
tuurlijk ook mogelijk, dat hij het ook in ons land gewaardeerde zuidelijke 
landschap dank zij gravures van italianiserende collega's als inspiratiebron 
is gaan hanteren, maar er zijn van zijn hand schilderijen, die een stuk 
werkelijk beleefde natuur laten zien. Er blijven nog vragen over. 

Ook bij Mancadan blijkt de reeds vermelde belangstelling voor herder
lijke taferelen. Heel duidelijk is dat op een schilderij in het Groninger 
Museum met een voorstelling van Granida en Daifilo. Men ontkomt echter 
niet helemaal aan de gedachte, dat ook aan het schilderij in het Fries 
Museum, waarop herders met hun vee bij een mine verblijven, een scène 
uit een herdersspel ten grondslag ligt. Voor veel van Mancadans werken 
zouden de titels eensluidend kunnen zijn. Herders en vee spelen een grote 
rol; ruines en grillige bergformaties zijn doorgaans in de naaste omgeving. 
Ook in de composities, waarin Mancadan een kind van zijn tijd is, treft 
men veel overeenkomst aan. Vaak werkt hij met een schema van diago
nalen en vult hij één hoek van het schilderij met een forse partij, terwijl 
de andere hoek een vergezicht opent, dat soms nog wordt verdiept door
dat enkele figuren op de voorgrond zijn geplaatst. Een mooi voorbeeld is 
een berglandschap met alweer herders en vee, waarin ditmaal de donkere 
partij wordt gevormd door twee geiten, die op een heuvel staande tegen 
de lichte achtergrond afsteken. Sluit Mancadan in gegeven en compositie 
bij anderen aan, hij verwerkt zijn stof origineel en pittig: een Mancadan is 
als Mancadan herkenbaar. 

Er is bij hem overigens een tweede landschappelijk thema. Het betreft 
Friesland en dan (herkend aan het boerderijtype) in het bijzonder de 
Zuidoosthoek, de omgeving van Siegerswoude, waar de schilder woonde, 
welk gebied in het Fries Museum op twee schilderijen wordt afgebeeld. 
De stukken zijn slechts klein. Toch heeft Mancadan, met name in het 
landschap, dat weg en werkers, boerderijen en waterpartij als in vogel
vlucht laat zien, een grote ruimtelijkheid gesuggereerd. 

Van Mancadan kennen we, maar niet in het museum, ook een 'zeestuckie'. 
Het zeegezicht is in de zeventiende eeuw in Friesland al even zeldzaam 
als het landschap. Friesland heeft echter in Wigerus Vitringa (1657-1725) 
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Jacobus Sybrandi Mancadan: Rotsiandschap met geiten 

een marineschilder bezeten en van hem is ook het forse zeestuk in een 
voornamelijk grijze toon. Ook het stadsgezicht is bij de schilders en teke
naars van voor 1700 nog niet erg in trek. De grote stroom tekeningen van 
stad en dorp wacht op de achttiende eeuw. Eigenlijk kennen we in de 
zeventiende eeuw alleen Emanuel Murant, een Amsterdammer, die zich 
later in Leeuwarden vestigde en er omstreeks 1700 overleed, als portret-
tist van de hoofdstad. Misschien schilderde hij ook het gezicht op Leeu
warden, dat een plaats kreeg in de schilderijenzaal. Het is een doek van 
plusminus 1670. Vergelijking met kaarten en profielen uit die periode 
leert, dat de schilder topografisch nauwkeurig te werk is gegaan. Twee 
torens, de Oldehove links en de Nieuwe of St. Jacobstoren (wegens bouw
valligheid in 1884 afgebroken) rechts, beheersen het silhouet. In het mid
den domineren verder nog de daken van de Jacobijner (Grote) kerk en van 
het Stadhouderlijk Hof. De twee molens op de voorgrond rechts staan ter 
weerszijden van de Schrans, het begin van de weg naar het zuiden. 

Stillevens 

Tenslotte het stilleven. Het is, als eindpunt van een langzaam verlopend 
proces, in de zeventiende eeuw een apart genre geworden. Was het in de 
middeleeuwen de onderhorige (en vaak symbolische) stoffering van de 
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religieuze voorstelling, in de zestiende eeuw wordt er meer gewicht aan 
gegeven en tegen 1600 krijgt het de bontheid van een markt- en keuken
stuk, maar dan wel met de aanwezigheid van figuren als een marktvrouw, 
landlieden, kopers, een keukenmeid. Zo omstreeks 1625 verdwijnen, voor 
het eerst in Haarlem, alle toevoegingen en wijkt de menselijke figuur voor 
de stilte der dingen en de samenspraak der vormen. 

Opmerkelijk is, dat het oudste stilleven van de schilderijenzaal het jaar
tal 1618 draagt en dat de schilder, Jan Willemsz de Wilde, in dat jaar 
reeds een puur stilleven van dood wild (enkele vogels en een haas) en een 
koperen kookpot zou hebben gecomponeerd. Het is, gezien de ontwikke
ling van het genre, heel vroeg, en dat valt des te meer op, omdat De 
Wilde in 1626 een echt keukenstuk met helemaal rechts de keukenmeid 
heeft geschilderd. Wat wel eens de vraag heeft opgeroepen of het stilleven 
van 1618 toch niet een fragment van een keukenstuk zou kunnen zijn. 
De Wilde, geboren in Leiden, maar via Den Haag naar Leeuwarden ge
komen, was niet een uitgesproken specialist. Behalve keukenstukken heeft 
hij ook godsdienstige voorstellingen en portretten op zijn naam staan. 

Wel een specialist en dan van uitmuntende kwaliteit was Dirck de Hom, 
een Leeuwarder, die niet alleen van de kunst leefde. Hij was daarnaast 
achtereenvolgens wijntapper, vaandrig, hopman en vele jaren gevolmach
tigde op de Landdag wegens de gemeente Hennaarderadeel. Het aantal 
schilderijen van De Horn is beperkt. Hij zorgt in zijn stillevens wel voor 
variatie. De ene maal is het uitsluitend een dode haan. In het tweede ge
val is het een stilleven van twee dode hazen, een groot stuk onbewerkt 
vlees, dat met wit en rood een dominerende factor is, en op de achter
grond een kool — een compositie, die voor een krachtige diagonaal in 
evenwicht wordt gehouden. Een (bloem)kool en veel bladeren op de 
achtergrond spelen ook een rol in het derde stuk, dat verder dode vogels, 
kweeperen en een kalebas voorstelt. Al die dingen zijn er om zichzelf en 
om hun onderling verband. Of zouden de dode vogels, het overrijpe fruit 
en de losse veertjes, als pluis op de houten tafel gewaaid, nog meer be
tekenen? 

Een stilleven kan namelijk een diepere betekenis hebben. We weten het 
van het werk van Petrus Schotanus. Ook hij legt dode dingen bijeen: 
enkele boeken, twee dode vogeltjes, een noot, een bijna gebluste lamp, 
een globe, niet van de aarde maar van de hemel. De gegevens verwijzen 
naar een late herfst, naar een levenseinde, naar de dood. Het is zonder 
meer duidelijk, dat we te maken hebben met een zogenaamde Vanitas, 
waarin de ijdelheid en vergankelijkheid der dingen onder ogen worden 
gebracht. Zulke in de zeventiende eeuw vrij veel voorkomende Vanitas-
stillevens kunnen in verband worden gebracht met de theologie, zoals die 
in het bijzonder in Leiden werd gedoceerd. Petrus Schotanus heeft met 
Leiden contact kunnen hebben. Hij had er een familielid als hoogleraar 
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in de rechten. Hij was trouwens zelf een zoon van een predikant en later 
werd een jongere broer in Franeker dominee en hoogleraar. Het is moge
lijk, dat deze theoloog Christianus Schotanus zijn broer behulpzaam is 
geweest bij het samenstellen der teksten op dit Vanitas-stilleven. Want de 
schilder liet het niet bij het beeld, maar voegde woorden toe, Al die 
teksten cirkelden rond begrippen als vergankelijkheid, ijdelheid, eeuwig-
heid:"Gelijck den vis/het net/en den vogel den/strick also overvalt den/ 
mensch/den dood/op een/ongelegen tijt". De slotsom van het stilleven is 
toch wel het rijm, dat zelfs tot tweemaal toe op het schilderij voorkomt: 
"Alle Dinck verslijt/ met den tijt". 

Een ernstig stuk, dit stilleven. Maar dat geldt ook voor de bijbelse 
schilderijen en voor de portretten. In de zeventiende eeuw is in de ge
dachten de eeuwigheid dichtbij. Ze laat zich voelen in de bloemen en in 
het fruit, waarmee de kinderen op portretten worden uitgerust (want zijn 
die kleinen niet heel kwetsbaar: zo gewonnen, vaak ook zo weer geronnen?). 
Men voelt haar in de houding der geportretteerden, in de zandloper van 
burgemeester-graanhandelaar Adie Lambertsz (klaar in het leven, klaar 
voor de dood) en in het woord en het beeld van een stilleven: wat is de 
mens anders dan een pluisje in de storm der eeuwen? 
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H e t C a m m i n g h a h u i s t e F r a n e k e r 
e n z i j n g e s c h i e d e n i s 
S. J . V A N 1JER M O L E N 

Het gebouw waarin tot in 1969 het hotel De Valk te Franeker was geves
tigd en dat daarna werd bestemd tot een vestiging van de Friesland Bank, 
komt niet voor op de Voorlopige lijst der N ederlandsche monumenten van 
geschiedenis en kunst (deel IX De provincie Friesland, 1930). Achteraf mag 
dit een omissie zijn gebleken, tot voor weinige jaren zag niemand iets be-
ziens- of behoudenswaardig in dit pand. Er was trouwens zowel uit- als 
inwendig zoveel bedorven — van de 19de eeuwse "verfraaiing" van de 
westelijke eindgevel tot de aanbouw van wat volgens P. Janzen Sz. een 
soort serre moest zijn, maar door de spraakmakende gemeente prompt "de 
tramhalte" werd gedoopt (Sljucht en Rfucht 1924, blzz. 431—434), — dat 
achter het banale uiterlijk moeilijk een monumentale kern mocht worden 
verondersteld. Toch moet hier wel worden vermeld, dat C. L. Temminck 
Groll in zijn dissertatie Middeleeuwse stenen huizen te Utrecht en hun 
relatie met die van andere Noordwesteuropese steden (1963) De Valk tot 
de Franeker "adelswoningen" rekende en, scherp ziende, opmerkte: "de 
achtergevel toont nog een middeleeuws aspect." 

Natuurlijk was het wel bekend, dat ter plaatse een Sjaarda(ma)- of 
Camminghahuis stond, althans een rest daarvan, maar men nam aan, dat 
daaraan vrijwel niets meer herinnerde in het pand, dat sinds mensenheuge
nis als De Valk bekend stond, van welke naam het beeld van de bekende 
roofvogel, dat Janzen nog waarnam "op in dwersbalke op'e hoeke fan it 
hûs nei it Súdwesten ta", de belichaming was. Er kon dan ook van een 
aangename verrassing worden gesproken, toen in 1969 bij een onderzoek 
vanwege de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, ingesteld door zijn 
architect W. J. Berghuis, bleek, dat het complex zeker een restauratie of 
reconstructie waard was. Aan hem toch vertoonde bij een eerste inspectie 
De Valk zich als een gebouw, samengesteld uit twee rechthoekige bouw
lichamen, die respectievelijk inwendig 7,70 bij 17,70 meter (het westelijke) 
en 7,40 bij 4,25 (het oostelijke) maten. De as van beide delen, zo rappor
teerde hij, ligt ongeveer 2,40 meter ten opzichte van elkaar verschoven. 
Het (westelijke) "hoofdgebouw" zal blijkens de venstervormen dateren uit 
het midden van de 15de eeuw (het houtskelet is echter aan het eind van 
die eeuw aangebracht, evenals de kap), het (oostelijke) "bijgebouw" kan 
blijkens de houtconstructie, de kap en op grond van de vorm der vensters 
worden gedateerd op het begin van de 16de eeuw. 

Leverde dit onderzoek dus reeds betrouwbare gegevens op voor een re
constructie, de meest verrassende ontdekking was wel, dat de oostelijke 
eindmuur tot aan de top bleek te bestaan uit sterk genuanceerde gele bak-
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steen, waartussen ook rode exemplaren voorkomen, met afmetingen 29,5 
tot 31 cm. bij 8,5 tot 9 cm. Tien lagen meten 94 cm. Berghuis kwam tot de 
slotsom, dat deze oostelijke muur, met een dikte van 1,20 meter (vier 
kloostermoppen) "blijkens de grote steen, in oorspronkelijke verwerking", 
van hoge ouderdom moest zijn. Op grond van het ontbreken van nadere 
details moest hij de datering aanvankelijk ruim stellen en het vermoeden 
uitspreken, "dat het hier een rest betreft van een verdedigbaar gebouw 
uit de dertiende of veertiende eeuw". Bij nader onderzoek bleek de muur 
niet ouder te kunnen zijn dan de veertiende eeuw. In elk geval heeft deze 
muur eenmaal deel uitgemaakt van een stins en is hij van westelijke buiten
muur tot oostelijke binnenmuur geworden, toen na 1500 het toen reeds 
bestaande hoofdgebouw aan de oostzijde een aanbouw kreeg. 

Bij de restauratiewerkzaamheden werden in deze voormalige buitenmuur 
nog enkele bijzonderheden ontdekt, die een duidelijke taal spreken, te 
weten: een 2,40 meter boven de (huidige) begane grond geplaatste toe
gang met als afmetingen 1,85 meter hoog en breed 70 cm. (binnenwerks) 
tot 95 cm. (buitenzijde) — en dus alleen te bereiken via een losse trap of 
ladder, die bij gevaar kon worden weggenomen — en vijf zich naar de 
vroegere buitenzijde versmallende schietsleuven, vlak onder de top. Het 
bleek bovendien, dat in drie gevallen uit elke sleuf onder een flauwe hoek 
schuin naar beneden een "kanaal" liep, dat ongeveer 50 cm. beneden de 
schietsleuf met een opening (hoog 1,10 meter) in de muur uitkwam. De 
onderzijde lag ongeveer 5,75 meter boven de bestrating. Wie denkt hierbij 
niet onmiddellijk aan de verhalen uit de kronieken, volgens welke de be
zetting van een belegerd kasteel door het uitgieten van heet water of 
kokende olie de belegeraars trachtte te verdrijven? Dr. J. G. N. Renaud 
was zo vriendelijk ons mee te delen, dat het hier een vooral bij Franse 
kastelen voorkomende bijzonderheid betreft, waarvan hem tot nu toe maar 
één Nederlands voorbeeld bekend was. Dergelijke "gietsleuven" (wij vin
gen dit woord tijdens de restauratie op) komen eerst na 1350 voor, zodat, 
daar ze bij het Camminghahuis duidelijk tegelijk met de muur zijn ont
staan, de bouw van de verdwenen stins op de tweede helft van de 14de 
eeuw kan worden gedateerd. Overigens verbaasde het dr. Renaud dit 
"Franse" detail helemaal in Friesland aan te treffen. Men zou er in ieder 
geval, zo menen wij, uit kunnen afleiden, dat de (bereisde?) bouwheer op 
de hoogte was van de buitenlandse ontwikkeling van het verdedigbare huis. 

Het behoeft geen betoog, dat dit deel van het complex historisch van 
het meeste belang is. Immers, hoofdgebouw en bijgebouw vallen wat hun 
ouderdom betreft te vergelijken met de eveneens omstreeks 1500 gebouwde 
nog bestaande adelshuizen het Botniahuis aan de Bredeplaats en het Mar-
tenahuis aan de Voorstraat, die architectonisch bovendien nog interessanter 
zijn, al verdient het opmerking, dat het bijgebouw aan de zijde van de 
Voorstraat dezelfde laat-middeleeuwse versiering door middel van afwis-
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selende lagen rode en gele baksteen vertoont als genoemde gebouwen, in 
dit geval twee lagen gele met één laag rode. Het hoofdgebouw bezit deze 
lagen nog niet, waaruit mede de iets hogere ouderdom blijkt. 

De aanwezigheid van de zware stinsmuur, die blijkens opgravingen in 
1970 nog enkele meters aan de straatzijde doorliep, werpt dan ook veel 
meer vragen op dan het hoofd- en het bijgebouw. Het is daarom te be
treuren, dat er geen afbeeldingen van het Camminghahuis bekend zijn an
ders dan van de kaarten van Franeker in vogelvlucht uit het laatst van de 
16de en het midden van de 17de eeuw. Bij Van Deventer (omstreeks 1550) 
en Braunius (omstreeks 1580) worden wij niets wijzer en zo komen wij bij 
de kaart van Pieter Bast, getiteld Franeker en gedateerd 1598. "Hr Sicke 
van Syaerda Ridder etch. Huys" bestaat daarop uit een tussen het kerkhof 
en "de butterbrug" gelegen complex in winkelhaakvorm: een noordzuid 
lopend gedeelte met aan beide einden een trapgevel en haaks daarop een 
tweede vleugel. Parallel aan de noordzuidgevel loopt een lage aanbouw 
met een zadeldak, die aan de zijde van de brug een pleintje vrijlaat. In de 
hoek van beide vleugels staat een lage toren met een onduidelijke bekro
ning. Een ringmuur scheidt het erf van het kerkhof, terwijl een blijkbaar 
gekanteeld poortje aan de Voorstraat ("die hooge straete") toegang verleent 
tot de strook onbebouwde grond binnen de ringmuur. Deze ringmuur be
stond nog in 1761, toen op 30 maart werd aanbesteed het "vervloeren" der 
straat van de kerke-ringmuur westwaarts tot voorbij de Valksringmuur 
(Telting, Register van het archief van Franeker, nr. 1920). 

Bij Blaeu (Stedeboek, voltooid 1649) is er in beginsel niets veranderd, 
maar wel is de afbeelding duidelijker. Zo blijkt het gehele gebouw trap
gevels te bezitten, met uitzondering van de noordelijke eindgevel en de 
aanbouw naast het pleintje. De toren vertoont nu ongeveer dezelfde ui
vormige bekroning als bij het Martenahuis en het toen bestaande Botnia-
huis, maar is lager. Vrijwel dezelfde gedaante bezit het complex op de 
kaart in Schotanus' Beschnjvinghe (1664). Helaas wordt op het gezicht op 
de stad van het noorden uit op wat bij Blaeu nog "Cammingha huijs" heette, 
maar nu als "de Valck in eygendom van de Ed. Hr jr D. M. van Burmania" 
wordt aangegeven, door hoge gebouwen op de voorgrond aan het oog ont
trokken. Maar al ontbreken dan afbeeldingen zoals wij dit uit de 18de en 
19de eeuw van tal van Friese stinzen kennen, het is wel duidelijk, dat aan 
het eind van de 16de eeuw De Valk de gedaante vertoonde, die bij de 
omstreeks 1500 gebouwde adelswoningen in Friesland de gebruikelijke 
was: twee rechthoekig op elkaar geplaatste vleugels met in de binnenhoek 
een speels afgedekte toren en het geheel zo op het oog niet meer een 
nijdige stins, maar een status gevend, voor die tijd riant woonhuis. Dat 
evenwel het defensieve karakter nog niet geheel ontbrak, bewijst het feit, 
dat de benedenvensters van het westelijke deel zware ijzeren tralies blij
ken te hebben bezeten en er in de noordgevel naast de enige "blinde" 
plaats twee schietsleuven zijn gevonden (mededeling W. J. Berghuis). 
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Wat de resterende stinsmuur betreft, deze heeft stellig deel uitgemaakt 
van een rechthoekige of vierkante verdedigingstoren, zoals die in de 14de 
en 15de eeuw veiligheidshalve verrees bij het woonhuis van een hoofde-
ling of gefortuneerde boer. De bewoners konden in tijden van gevaar er 
zich in terugtrekken. In de eerste helft van de 15de eeuw bevonden zich 
in Franekeradeel blijkens De rechtsomgang van Franekeradeel 1406—1438 
door mrs G. Overdiep en J. C. Tjessinga (1950) bij tal van states derge
lijke stinzen, waarvan sommige blijkbaar al van vroege datum, zoals te 
Ried, waar bij Lijuggha (state) "dat ald muur stins" stond. Wij vonden 
voor het eerst in Friesland een stins vermeld in 1329, als er sprake is van 
een kennelijk in Baarderadeel gelegen gebouw, aangeduid als "tha nia 
Stenhuyse" (P. Sipma, Oudfriese Oorkonden, 1927, deel I, blz. 1). De aan
wezigheid van zulke verdedigingstorens op het platteland, maar ook in de 
steden, hield verband met de onveiligheid die veroorzaakt werd door de 
beruchte partijschappen. In de Encyclopedie van Friesland (1958) worden 
deze omschreven als "twisten in Friesland speciaal die tussen Schieringers 
en Vetkopers van voor 1350 tot na 1500" (blz. 519). Na een aantal voor
beelden uit de 14de eeuw te hebben genoemd zegt deze bron: "Ordever-
band, bloedverwantschap, vriendentrouw en eigenbelang bepaalden elks 
positie." 

Dat de Sjaard(em)a's aan deze burgerstrijd dapper meededen, zou met 
tal van gegevens zijn aan te tonen. Voor ons doel kan worden volstaan 
met de mededeling bij Winsemius in zijn Chroniqve (1622), dat abt Tetar-
dus Scellinganus van het klooster Lidlum in 1389 "by die van Siaerdama 
op haer Huys (Oostwaerts dies tijdts van Franeker ghelegen)" gevangen 
werd gehouden omdat hij van plan was bij zijn uithof Miedum onder Tzum 
een stins te bouwen (blz. 213). Schotaus (De Geschiedenissen Kerckelyck 
ende Wereldtlyck, 1658) commentarieert: "Die van Sjaerdema, hoofden 
zynde van der Schieringer Partye hadden de meeste ende hoochste re-
geringhe in Westergo. Haer slot was tot Franeker, daerom scheen 't hun 
onlijdelijck een breydel van haer heerschappye soo dicht op de neus te 
hebben" (blz. 200). Het zou verleidelijk zijn "haer slot tot Franeker" in 
verband te brengen met het Camminghahuis, maar Winsemius bericht uit
drukkelijk, dat dit ten oosten van de stad was gelegen. Bedoelde relatie 
wordt intussen wel gelegd door A. Hallema (Franeker door de eeuwen 
heen, 1952), die "twee Sjaardemahuizen" vermeldt: "het eerste en oudste 
in het centrum der stad ( . . . . ) , thans hotel De Valk" en het tweede ter 
plaatse van het Sternse slotland. "Het eerste werd misschien omstreeks 
1240 gebouwd en werd in 1445 grotendeels afgebroken ( . . . . ) Waarom de 
stins in 1445 voor het grootste gedeelte werd afgebroken en de Sjaarde-
ma's zich in het westen der stad een nieuwe grotere en fraaie woning 
bouwden, zal wel ten nauwste verband houden met de verdediging van 
de stad en behoefte aan meer ruimte" (blz. 104). Hallema verwijst voor 
verdere bijzonderheden naar: Geschiedenis van Oud-Sjaerdema en Sjaer-
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dema-slot te Franeker en hunne bewoners, door D. Cannegieter (1902), 
maar heeft vreemd genoeg over het hoofd gezien, dat deze op de eerste 
bladzijde er duidelijk op wijst, dat het huis, dat "het aloud en roemruch
tig geslacht van Sjaerdema" bezat, "op 't Oost van Franeker" stond en niet 
in de stad, "zoals beweerd wordt door sommigen die het willen houden 
voor dàt Sjaerdema, dat later Cammingha werd genoemd." 

Overdiep en Tjessinga geven op de kaart in hun boek dan ook "Oud 
Sjaerdema" als een "stemmende plaats" aan en wel bij Zevenhuizen. Daar 
moet het huis worden gezocht, dat in de Rechtsomgang van 1407 wordt 
aangeduid als "Sicko sijaerda van Zijaerdama stathen". In het in Franekera
deel geldende rechtssysteem speelde deze state een grote rol, want al 
vóór 1409 had Sjaarda het voor overdracht vatbare recht om een griet
manszetel te (doen) bezetten van de beide andere states in zijn vierendeel 
(van het Franeker "fiaerndel", dat bestond uit Fraenkeragha en Donghum), 
te weten Edeghum en Erdenze, in eigendom verkregen. De onderzoekers 
noemen de state dan ook "verreweg de belangrijkste in geheel Franekera-
deel" en berichten, dat in 1511 ter plaatse nog een "Olde Ziaerda" werd 
genoemd, waarop in 1515 zekere Jacob Zyaerde als pachtboer woonde 
(deze had zijn naam kennelijk aan de state ontleend). 

Het was dit gebouw, dat op 14 juli 1444 bij een noodweer zwaar be
schadigd werd en waaromtrent de kroniek van Worp van Thabor (Boek IV, 
blz. 89) weet te berichten, dat de bewoners het in 1446 wegens bouwvallig-
lieten afbreken om het in de daarop volgende jaren te vervangen door 
het slot op Kalahey, van welk gebouw de lotgevallen voor ons doel van 
geen belang zijn. Het feit, dat in de tweede helft van de 14de eeuw ten 
westen van de kerk — de voorloper van de tegenwoordige, uit 1446 — een 
stins stond, werpt wel enkele vragen op. Een dergelijke verdedigingstoren 
had alleen zin als zich in de nabijheid een state bevond, voor de bewoners 
waarvan de stins als "veiligheidsklep" kon fungeren. Mr. H. Obreen merkt 
in de inleiding van zijn Inventaris van het archief van Franekeradeel (1970) 
terecht op, dat men ook states zou hebben mogen verwachten op het 
grondgebied van het dorp (later stad) Franeker of, in de Rechtsomgang, 
"desnoods vierde delen van vierde delen van Franekeradeel, waarin Frane
ker zelf ook zou voorkomen." Maar daarvan blijkt niets met zekerheid. De 
onderzoeker acht het mogelijk, "dat Oud-Sjaerdema (oostelijk van de be
bouwde kom van Franeker) tot het dorpsgebied kon behoord hebben." Ook 
waagt hij de veronderstelling, dat oorspronkelijk "een of twee stinzen" 
(lees: states) aan het plein de Bredeplaats stemdragend waren of geweest 
waren. Evenwel: "allerlei gissingen zijn hier mogelijk", zo moet de onder
zoeker toegeven. 

Hoewel de geschiedbronnen daarover zwijgen, zou het mogelijk zijn ge
weest, dat leden van het geslacht Sjaerda een bestaande stins in Franeker, 
al dan niet met de bijbehorende woning, hebben overgenomen om in de 
stad een pied à terre te hebben, waar zij gezien hun invloed in Franeker 
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stellig behoefte aan hadden. In geval van een verrassing door vijanden 
zouden zij dan in die stins hebben kunnen vluchten. Obreen merkt terecht 
op, dat Sicke Sjaerda al in 1417 een overheersende positie in de stad be
zat; hij wordt dan hoofdeling te Franeker genoemd (Worp, Kroniek, boek 
IV, blz. 49). Sicke, hoofd der Schieringer partij, overleed in 1422. In het 
stadium waarin de Sjaerda's Oud Sjaerda verlieten om in Franeker een 
nieuw kasteel te laten bouwen, zullen Douwe Sjaerdema (van geboorte 
was hij een Aylva) en zijn vrouw Eedwer Sjaerdema de stins bij de kerk 
geen aanlokkelijk gebouw hebben gevonden of de ruimte ter plaatse niet 
groot genoeg. Waarom niettemin na omstreeks 1450 en daarna nog eens 
na 1500 op die plek in twee fasen een adelshuis verrees, valt zonder meer 
niet te verklaren, tenzij hier sprake was van een woning, bestemd voor 
kinderen of ouders. 

Wel is het aannemelijk, dat het Sjaerdahuis bij de kerk omstreeks 1500 
bewoond werd door de weduwe van de 1481 overleden genoemde Douwe. 
In haar testament — waaruit, in het voorbijgaan opgemerkt, haar onvoor
stelbare rijkdom aan huizen, boerderijen en landerijen blijkt — spreekt 
Eedwer op 27 mei 1510 behalve over het huis "dier Lutke (haar "kynds 
kynd") in wennath", van "dat blau layde huys dier ick ende Suob myn 
dochter in wennye", welke beide huizen zij al bij haar leven aan Lutke 
(ook Lutz) had vermaakt (Sipma, t.a.p. II, blzz. 252 w.). Van 28 januari 
1510 (dus enkele maanden vroeger) dateert een consentbrief van Hans 
Schenck betreffende de schenking door Eedwer aan haar kleindochter 
Lutz, vrouw van Gerrolt Herema, van "dat stens gedekt met panne(n) en
de dat hws gedeckt met blaw Leven staende int west van Sinte Martens 
kerck binne(n) fraencker met horen tobehoeren alst vorschr. Edwar Zyerde 
Zwob Jaerichs ende Lutzie zyn wiff nwtertyt bruckende zyn, ende die 
steden dar hws ende stens vorschr. vp staet met sampt all die hws steden 
van dit stins ende hws int nordt streckende tot frerick Jansz. hws vpt 
kowdal" (Register, nr. 12, naar het origineel). x) 

Hieruit blijkt voldoende, dat de stins met pannen was gedekt en het 
aangrenzende huis met blauwe leien. Er zijn trouwens bij de restauratie 
fragmenten van leien op de muurplaten gevonden, waardoor de dakbedek
king met leien in het kader van de restauratie voldoende is verantwoord. 
De stins bestond in 1510 dus nog, maar kan later zijn verbouwd. Op de 
kaart van Bast (1598) ontwaren wij immers in plaats van een vierkante 
vluchttoren een duidelijk als woonhuis bedoelde lange noordzuidvleugel, 
waarin de oorspronkelijke stins blijkbaar was opgenomen. Het "kowdal" 
was blijkens Bast de tegenwoordige Groenmarkt, zodat het gehele terrein 
ten noorden van de latere Valk tot de gracht aan de Sjaerda's heeft be
hoord. (Schotanus geeft in 1664 op zijn plattegrond van Franeker als Cou-

1) Vermeldenswaard is, dat op het origineel in dorso en met een andere hand in het oud-Fries 
staat geschreven: "Consent brieff opt huus deer Gerrolt ende Lutzia jown is van Eedwer Zyaer 
by dyo tzercke." ,.Bh' de kerk" is uiteraard als plaatsbepaling bedoeld. 
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dal aan de tegenwoordige straat Het Noord zuidzijde. Ook op het kada
strale minuutplan van omstreeks 1830 is dat het geval). 

Cannegieter, die helaas vrijwel geen bronnen noemt, weet te berichten, 
dat Gerrolt Herema en zijn vrouw nog in 1527 op dit Sjaerdahuis woon
den, gezien een uitspraak op 10 oktober van dat jaar, door hem als ver
kozen zoensman gedaan (blz. 72). Weldra zou aan het gebouw de naam 
der uit Oostergo afkomstige Cammingha's worden verbonden. Op 28 juli 
1552 werd namelijk in een geschil over Sjaerdemaslot een accoord bereikt 
tussen het stadsbestuur en Edwert van Herema (dochter van Gerrolt en 
Luts en weduwe van Hoxwier), die het slot van haar ouders schijnt te 
hebben geërfd. Edwert schonk onder meer 300 goudguldens aan de arm
voogden voor de bouw van een nieuw gasthuis, "des, dat de bewoners 
van Sjaerdema slot en die van het huis van Minne van Cammingha daarin 
een kamer moest hebben voor arme personen of hun boden" (Register, nr. 
72, nieuw nummer 0044). In het stuk staat: "thuijs daer Minne van Cam
mingha bewoont". In 1568 (wij volgen de chronologie) verbonden de kerk
voogden zich om op het kerkhof ten westen van de toren geen bomen te 
planten, dichter dan 15 houtvoeten (dat is 4,50 meter) bij de muur van 
"Cammingha plaetse" (Register, nr. 133). De kerkvoogden spreken over 
de "drije esken bomen ende een wilgen boom die gestaen hebben opt 
kerckhoff ten westereijnde vanden toorn ende beencouwe (knekelhuis) bij 
de muijre tusschen t kerckhoff ende de voorn, minne van Cammingha 
plaetse aldaer sijnde". Zij hadden deze bomen verkocht "tot profijte vande 
patroon." De muur waarvan hier sprake is, was de ringmuur, die wij nog 
in de 18de eeuw genoemd vonden en die als scheiding tussen het kerkhof 
en het domein der Cammingha's ook op de stadsplattegronden voorkomt. 

Uit 1576 dateert een codicil, waarbij Edwart aan de "rechte armen" een 
jaarlijkse rente uit haar huissteden en pachten legateert, welke gelden zij 
bij testament vermaakt had aan Gerrolt en Luts van Cammingha, kinderen 
van haar zuster Luts van Herema, in echt verwekt door Minne van Cam
mingha, en wel ieder voor de helft ten profijte van de "beijde Sijaerderna 
huijsen", namelijk het slot en "t huijs byder kercke alwaer Minne van Cam
mingha voorsc. inne gerust es ende althans bijden voorn. Gerrolt Cam
mingha bewoont wordt" (Register, nr. 154, nieuw nummer 0091). Het 
Stamboek van den Frieschen adel vermeldt, dat Minne's nagelaten goede
ren in 1571 geïnventariseerd werden (II, blz. 51). Minne is inderdaad in 
1571 overleden, blijkens het opschrift op een zerk in de Maritinikerk: Int 
jaer (ons Heren MVc) LXXI de XXV January sterf de erentvhesten MIN-
NO VAN CAMMINGA (A. Hallema, De geschiedenis der Martini of 
Groote kerk te Franeker, 1931, blz. 250). 

Van 25 november 1598 dateert een verklaring, waarbij burgemeesteren 
en raden aan jonker Carolus von Sternsee en juffrouw Lucia van Cam
mingha, echtelieden, als bewoners van Sjaerdema-huijs "ende mede van
weghen Cammingha huis", beloofden krachtens de akte van 28 juli 1552 
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een andere kamer beschikbaar te stellen, nu het bewuste gasthuis tot 
weeshuis was bestemd (Register, nr. 347, nieuw nummer 2610). Op om
streeks 1600 tenslotte wordt een request gedateerd, waarin jonkvrouwe 
Atke van Ockinga, weduwe van Gerrolt van Cammingha, verlichting ver
zoekt in de floreenschatting op haar "groothuis bij de Butter-brugge" (Re
gister, nr. 405). Wel een tekenende aanduiding! 

Hallema vermeldt in zijn boek (1952) als eigenaren: in 1631 Ruurd van 
Juckema, in 1648 Gerrolt Juckema, in 1670 Duco Martena van Burmania, 
"doch zij verhuurden het pand als logement." Het jaar, waarin Cammingha
huis in de horecasector werd opgenomen, valt nog wel wat nader aan te 
geven. In 1645 protesteert jonker Gerrolt van Juckema in een request aan 
het Hof er tegen, dat de magistraat de vaart ten zuiden van Franeker wil 
doortrekken onder meer door "de hoving van hem suppliant behorende 
Camminghahuis" (Register, nr. 917). Deze tuin lag, gezien de afstand, niet 
bij dit huis. Het volgend jaar (1646) bericht de jonker aan het Hof, dat hij 
door de magistraat wordt bemoeilijkt "met executie om huisfloreen op 
Camminghahuis, waar de Valk uithangt" (Register, nr. 632). In de legende 
bij de kaart van Franeker in Schotanus' Beschrijvinghe (1664) staat dan 
ook onder de letter Q: "de Valck, in eygendom van de Ed. Hr Jr. D. M. 
van Burmania". Dat de naam Camminghahuis niet onmiddellijk in onbruik 
geraakte, blijkt uit een verklaring van Doede Tjaerdts, dat hij enkel ter 
bede heeft de waterlossing ten zuiden van zijn plaats door de muur op het 
erf van Camminghahuis, "waar de valk uithangt, toebehorende aan Jr. Duco 
Martena van Burmania" (Register, nr. 1221). Maar in 1676 en 1678 is er al 
kortweg sprake van de herberg De Valk, geëxploiteerd door zekere Hessel 
Claessen, die de magistraat aanspreekt voor de achterstallige logiesgelden, 
hem verschuldigd voor het verblijf in zijn herberg van doortrekkende 
Koerlandse ruiters in 1672 (Register, nr. 1308). 

Janzen (1924) geeft een verklaring van de naam De Valk, die wij ner
gens elders hebben aangetroffen en die ook weinig waarschijnlijk klinkt. 
Hij voert zekere Petrus de Valck, de 29ste abt van Lidlum, ten tonele, die 
als gevolg van zijn economisch wanbeheer ontslag moest vragen en dit 
verkreeg met een pensioen van 250 gg. Hij ging toen wonen "op it Alde 
Hof (âld Sjaerdema stins, letter it Camminga-hûs neamd (1505—1518)". 
Daar na zijn dood zijn wapenschild "op syn boppekeamer oan 'e side fan 
de Foarstrjitte hingjen bleaun wie", werd de herberg De Valk genoemd. 
Janzens mededeling wint echter niet aan geloofwaardigheid doordat hij 
pas in 1695 de inrichting van het gebouw tot herberg laat plaatsvinden. 

Tenslotte: voor de geschiedenis van Camminghahuis heeft het, menen 
wij, weinig zin de namen van de latere eigenaren en/of logementhouders 
te vermelden. In het Franeker Nieuwsblad van 23 januari 1958 heeft 
R(oersma) hen allen voor de laatste tweehonderd jaar opgesomd, van de 
(adellijke) familie Van Sipma in 1767 tot en met de laatste eigenaar, 
J. Zoodsma, die De Valk in 1926 overnam en er tot in 1969 zijn bedrijf 
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in uitoefende. Belangrijker is het vast te stellen, dat door de restauratie 
en reconstructie van dit voormalige Sjaerdabezit met als nieuwe functie 
die van bankgebouw alsnog een belangrijk monument is toegevoegd aan 
de reeds zo indrukwekkende reeks van gebouwen van geschiedenis en 
kunst, waarop Franeker kan bogen. 
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Franeker „Cammingbahuis" (voorm. Hotel „De Valk"), opgemeten in 1969 en 1970, getekend in 
1971 door W. J. Berghuis, architect van de Monumentenzorg. 
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H y l p e n y n d e P a t r i o t t e t i i d b u t e n i t s k e m a 
1 7 8 2 - 1 7 8 7 
G. B A K K E R 

Hylpen hat altyd tige forboun west mei de sé. Dizze forbounens wie 
lykwols net rjochtstreeks, mar gie via Amsterdam. Dat dizze oriëntaesje 
op sé wichtich wie, blykt wol hjirút, dat somtiden it hiele stedsbistjûr — 
bisteande út fiif boargemasters — op kofskippen útfearn wie nei Noar-
wegen of de Eastsé. Dit die him û.o. foar yn 1661, 1695 en 1729 en foar 
sokke gefallen joech de steedhâlder in bisûndere folmacht oan in lid fan 
de froedskip, dy't dan lykme allinne in simmerskoft oer Hylpen it biwâld 
hie 1. Ien kear wiene ek alle froedskipsleden op ien nei op sé, en doe 
kaem it gesach oan de skoalmaster-foarsjonger-koster, it iennichst oer-
bleaune froedskipslid 2. 

Njonken de fiif boargemasters wiene der ek noch sawn leden fan de 
froedskip. Elts jier moast it lid dat it langst sitting hawn hie, ôftrede en 
yn syn plak keazen de boargemasters in nij lid. Ek gie elts jier in boarge-
master ôf. Dan moasten der earst trije elekteurs út de froedskip útlotte 
wurde en dy makken in dûbeltal op, dêr't de steedhâlder in nije boarge-
master út bineamde. It barde hiel faek, dat sels yn desimber der net ge-
nôch froedskipsleden thús wiene om de trije elekteurs út to lotsjen. Yn 
sa'n gefal waerd de steedhâlder frij litten om hwa't hy woe út de froed
skip as boargemaster to bineamen. 

Oer de forbining mei Amsterdam binne wy troch forskate skriuwers yn-
ljochte. It blykt ek út in reglemint foar de beurtskippers op Amsterdam 
út 1739, dat ûnder mear seit, "dat de koopluiden, schippers en bootsvolck 
(uit welcke de meeste ingesetenen bestaen) hare gestadige beesigheit is 
om van Hindeloopen op Amsterdam en van daar op Hindeloopen te vaeren 
en frequenteren" 3. Ien fan de gefolgen fan dizze tastân wie, dat by 't 
simmerdei hast gjin folwoechsen manlju thús wiene. Sa kaem it dus, dat 
de reboelje yn maeije 1748, dy't oeral yn Fryslân sa'n opskuor joech, yn 
Hylpen fierhinne letterlik in bernespul wie. Yn de Partriottetiid lei it lyk
wols oars. 

Op 2 desimber 1782 kaem yn in gearkomste fan magistraet en froedskip 
in brief fan it stedsregear fan Dokkum op it aljemint. Hjiryn waerd oan 
de oare stèdden it útstel dien om foar de saneamde ambulatoire (wiksel-
jende) amten, dêr't it kertier fan de stêdden yn de Steaten fan Fryslân per-
soanen yn bineame mocht, mar hwat altyd oan de steedhâlder oerlitten 
wie, tonei sels de bineamingen to dwaen. Dit wie in tige ùnfreonlik ge-
baer tsjinoer Prins Willem V en sa wie it ek bidoeld. Men moat hjiryn it 
earste dúdlik nei buten sichtbere biwiis sjen fan de Patriotske opposysje 
tsjin de steedhâlder, in opposysje, dy't oan de iene kant bistie út anti-
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steedhâlderlike, aristokratyske reginten en oan de oare kant út de Iju út de 
middenklasse, dy't ynfloed fan de boargerij op it regear woe. Us fraech 
foar dit artikel is nou: hoe reagearre Hylpen op dizze Nederlânske bi-
weging, fâlt dizze stèd binnen as buten it biwende patroan? 

Magistraet en froedskip fan Hylpen stimme by spesiale resolúsje yn mei 
it foarstel fan de Dokkumers en bislute yn it foarste plak allinne dyjingen 
as folmacht nei de Steatengearkomsten ôf to furdigjen, dy't dizze resolúsje 
ek mei ûndertekene ha en twad in great brief nei de Prins to stjûren mei 
de arguminten foar dit bislút. De resolúsje is daliks ûndertekene troch op 
ien nei alle leden fan magistraet en froedskip en fjouwer dagen letter "by 
myn thuiskomst" troch boargemaster Aldert Joostes. It stik moast tonei ek 
ûnderskreaun wurde troch nije froedskipleden as in soarte fan politike 
bigjinselforklearring 4. 

It brief oan de steedhâlder 3 nimt as útgongspunt de gedachte, dat de 
beste reginten fan in stèd dy binne, dy't dèr ek harren bilêstingen bitelje, 
dêr harren bisittingen ha en ek wenje. Fan alle Fryske stêdden is dit al
linne yn Hylpen it gefal. Yn alle oare leit it sa, dat "de hoofden der re
geringen. . . . uit hoofde van derselver bezittingen geen de minste betrek-
kinge tot het welwesen van dien (stêdden) hebben. Sij hebben ook geen 
denkbeeld wat het te seggen is lasten te dragen, egter nemen sij voor haar 
alle de eer en voordelen, die uit kragte der forme van regeringe aan de 
steeden toekomt, latende de andere ingesetenen de lasten dragen." Dit 
sloech dúdlik op de "premiers", dy't de steedhâlder as syn setbazen yn de 
stèdsbistjûren bineamde, allinne Hylpen bleau buten dit systeem. 

Mocht de Prins ûnseker wèze, hwa't fan dit alles de skuld hie, dan holp 
it forfolch fan it brief him wol út de dream: "en dat is nergens aan toe te 
schrijven, als daar aan dat U Doorluchtigste Hoogheidt alle de ampten 
aan soodanige personen begeeft die aleen de regeringe begeren en wij sijn 
wel seker, dat sij die niet souden ambiëren als er geen ampten aan hingen". 
De Hylper reginten hiene troch dit 'personeelsbeleid' fan de Prins de leste 
acht jier mar ien amt krigen en wol dat fan "bewindhebber" fan de West-
yndyske Kompagny, "het welke geen een regent soude willen hebben om
dat er geen goed tractament op sit". Dit founen de Hylpeners net earlik, 
"dog wij begrijpen wel de redenen, die U Doorluchtigste Hoogheidt be-
weegen om onse stad voorbij te gaan, sijnde onses oordeel geene anders 
als dat wij selfs uit het midden van ons (de) volmagten ten Landsdage 
committeren, sonder dat onse vaderen en wij laag genoeg van denkbeeld 
sijn geweest de een of andere heer in te roepen om ons te regeren, maar 
dat aan ons selve hebben gehouden." 

Al it âlde sear komt yn ien kear nei boppen. Dat Hylpen gjin premier 
hie lykas de oare stêdden mei foar in part faeks ek lein ha oan it feit, dat 
de steedhâlder noch al ris alhiel allinne de boargemasters bineame koe. 
Mooglik ek hat it politike gewicht fan Hylpen net botte great west, mei't 
de measte leden fan magistraet en froedskip in great part fan it jier op sé 
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wiene, hwat it hiele politike gedoch foar de measten fan harren ta in 
flechtich en mooglik ek wol lèstich bidriuw makke. Ien famylje wie der 
lykwols foar hwa't de polityk wol wichtich wie, de famylje Van Loon. Yn 
dizze jierren is Adrianus van Loon sekretaris fan Hylpen en yn dizze funk-
sje ek de iennichste, dy't syn birop yn de polityk fynt. In oar famyljelid 
sit as lid fan de froedskip of as boargemaster yn it stedsbistjûr; it is ien mei 
deselde namme Adrianus van Loon. Hy fart net op sé, lykas de measte 
Hylpers. Twa fèste figueren dus njonken in groep losse figueren. 

Tsjinoer de Van Loons stiet sa nou en dan in lyts groepke ûnder lieding 
fan froedsman en ek faek boargemaster Aldert Joostes. Hy fortsjinnet syn 
brea as keapman en moat faek nei Amsterdam, hwat bitsjut, dat hy noch 
al ris ûntbrekt, as der bilangrike bislissingen falie. Fan in opposysje tsjin 
de Van Loons oer de anti-Oranjepolityk is foar 1785 neat to merken. 

De reis fan Prinses Wilhelmina yn septimber 1785 troch it westen fan 
Fryslân bringt de earste tsjinstellingen. It doel fan dizze reis wie de sym-
patyen foar Oranje hwat to bisterkjen. Aldert Joostes hie yn syn kwaliteit 
fan presidint-boargemaster oan it Patriotske eksersysjegenoatskip opdracht 
jown om by de komst fan de Prinses by it stèdhûs yn it gewear to kom
men om der in earewacht to foarmjen en de oarder to hanthavenjen. It 
genoatskip, dèr't sekretaris Van Loon kapitein fan wie, hie hjir gjin nocht 
oan en kaem mei útflechten; de Prinses wie allinne mar op trochreis en 
brocht net iens al wie it mar in koarte offisjele bisite oan de stèd en dan 
koe der foar neat paradearre wurde. Dèrom die it genoatskip it foarstel 
om yn it Spinhûs gear to kommen en to wachtsjen op in offisjeel birjocht 
fan de Prinses oan magistraet en foedskip. It wie graech ré om yn dit ge-
fal nei it stedhûs to kommen. Hjirmei gie it stedsbistjûr akkoart 6. 

Op de dei fan de bisite fan de Prinses, 17 septimber 1785, binne der yn 
Hylpen in bult nuvere dingen bard. Aldert Joostes, dy't op it stedhûs sit, 
heart de middeis, dat it genoatskip mei gewearen en ûnder tromgeroffel 
troch de stêd paradeart en binammen foar it hûs fan boargemaster Van 
Loon en dat it neitiid gearkommen is yn de herberch "De Zwaan". Dit giet 
allegear tsjin it útdruklik bifel fan it bistjûr en Aldert is pûrlulk. As hy de 
jouns yn de Stèdsherberch mei noch in pear froedsmannen oan it slokje 
sit, komme der de kolonel, de kapitein en twa luitenants fan it genoatskip 
yn en wolle Aldert Joostes sprekke, "waarop sij alle met seer weinig be-
daartheit begonnen te spreken van seer groote ongeregeldheidt. . . . op het 
Oost". Hja freegje opdracht de oarder to hanthavenjen, hwant der wurdt 
"Oranje boven" roppen. Aldert Joostes jowt dy opdracht lykwols net en 
gjin wûnder '. Hy wie it slachtoffer wurden fan it raffinemint fan boarge
master Van Loon. 

Dizze hie fan de passiviteit van Aldert Joostes gebrûk makke, by de 
rânne fan de stêd de Prinses opwachte en har by him yn hûs ûntfongen. 
It eksersysjegenoatskip hie har de needsaeklik achte militaire eare bewiisd 
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en tagelyk de oarder hanthavene. Boargemaster Van Loon miende, dat 
oan it genoatskip tank brocht wurde moast en twa leden fan it stedsregear 
binne dit mei him iens, t.w. Albert Symens en Broer Abes Cat. Freerk 
Lammerts is it mei Aldert Joostes iens 8. 

Yn jannewaris 1786 is der wer strideraesje yn de magistraet nei oan-
lieding fan in tal bineamingen. De forhâldingen lizze dan noch krektlyk 
as yn septimber 1785, allinne de tsjinstellingen wurde wol skerper. Boar
gemaster A. van Loon giet safier, "hoewel de leden der regering hem sulks 
weigerden, heeft meester gemaakt van het resolutieboek der s tad , . . . . en 
den secretaris heeft gelast zijn sustinu daarin aan te tekenen" 9. Aldert 
Joostes hat in hiel skoft in eigen oantekenboek byhâlden. En as Depu-
tearre Steaten fan Fryslân yn febrewaris 1786 de side kieze fan de Van 
Loons, freget Aldert Joostes syn ûntslach út magistraet en froedskip en 
mei him Wiebe Wiebes, Klaas Alberts en Freerk Lammerts, hwat hja yn 
maeije ek krije. 

Yn harren plak komme yn juny 1786 Willem Vlot, Doede Clases, Jeije 
Wiggerts en Auke Abes Cat. It liket der nou op, oft de Oranjemannen der 
útsmiten binnen en de Patriotten it pleit yn Hylpen alhiel woun ha. Dit 
soe men al tinke kinne, mar op 25 septimber 1786 bringt boargemaster 
Van Loon yn de Steatengearkomste syn stim út foar de resolúsje tsjin de 
eksersysjegenoatskippen en dat wie doch net sa botte Patriotsk. Hjir komt 
noch hwat by. Auke Abes Cat naem syn bineaming net oan. — yn syn 
plak komt Doede Annes —, mar tusken 1787, it jier fan de Oranjerestau-
raesje, en 1795 sjogge wy him ek net yn magistraet of froedskip forskinen; 
wol yn 1795 yn de "provisonele municipaliteit", it nije regear nei de komst 
fan de Fransken! 10. 

It is allegear hwat nuver mei de partijforhàldingen. Ear't wy lykwols 
ús konklúzjes lûke, wol ik earst it forhael dien meitsje, hwant dat is op 
himsels ek al nijsgjirrich. 

It giet yn Hylpen yn 1786 en de earste helte fan '87 sahwat rèstich fier
der, mar de simmer is tige "hjit". Yn Ljouwert komt it yn de Steaten ta in 
spjalting en in part hjirfan, de radikale Patriotten, foarmet de saneamde 
Frentsjerter Steaten. Beide partijen yn de Republyk meitsje har klear om 
troch wapengewelt de skeelpunten ta in útdragene saek to bringen. Op 
28 juny '87 fait it tsjinhâlden fan Prinses Wilhelmina by Goejanverwelle-
sluis. 

Yn Hylpen hâldt it stedsbistjûr it tonearsten op de Ljouwerter Steaten. 
Yn de stèd geane de frjemdste forhalen om. De magistraet sjocht, "hoe 
dat in deze dagen door allerlei gerugten, verkeerde gesprekken veroor-
saken, zo op straat, leugenbank als elders, waar door veroorsaakt werd 
twist en tweedragt" en hja jowt bifel oan alle boargers "zig stil en gerust 
te dragen, hoegenaamd voor de een nog den anderen partij opentlijk uit 
te komen om bevrijd te blijven uit handen van den Hoogen Regter" 11. 
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Deputearre Steaten fan Ljouwert stean oan op it ûntwapenjen fan it ekser-
sysjegenoatskip, mar skriuwt de magistraet werom, wy kinne dat net dwaen, 
hwant it genoatskip is ús iennichste macht om de oarder to hanthavenjen. 
Nou wie dy oarder doch al net great, blykt út it forfolch fan it brief. "Elk 
loop met geweren wie maar wil en dwingen ons dezelve geweren te 
geven" 12. Dêrom freegje hja ek oanhâldendwei oan Deputearre Steaten 
yn Ljouwert om help, om soldaten, dy't men yn Ljouwert ek net hat, al
teast net foar Hylpen. 

De disoarder yn de stèd en de wanhoop fan it bistjùr binne blykber op 
it lést sa great, dat hja op 6 septimber in brief nei de Steaten fan Frent-
sjer stjûre en om help freegje, "opdat wij vrij op onze stoelen van eer kun
nen regeeren en ons ongenoodzaakt zien van het gemeen te laten re
geren" 13. Frentsjer stjûrt fuortdaliks soldaten en dan wurdt it ek wol rès-
tich, mar de rest duorret net lang, hwant as de soldaten yn Hylpen oan-
komme, binne dy eins al op de flecht foar de troepen fan de Prins. Der-
om giet op 24 septimber wer in brief nei de Ljouwerter Steaten, "hoe dat 
in deezen dagen de onlusten gaande zijn geweest, waardoor de magistraat 
en vroedschap in de grootste verwarring zijn geweest . . . . dog alzo wij 
zien dat die zaken verkeerd zijn geweest", lûke hja alle eardere bisluten om 
de Frentsjerter Steaten om help to freegjen nou wer yn en biede dy fan 
Ljouwert ekskús oan 14. Opnij wurdt help frege. Mei't dizze help op him 
wachtsje lit, — der komt sels gjin antwurd — moat der doch hwat dien 
wurde. It genoatskip bitankje hja "voor hun iever en cordate oogmerken 
beleefdelijk" en bineame de leden ta "wagtdoeners" ûnder bifel fan de 
presidint-boargemaster Broer Abes Cat. Op dizze "wagtdoeners" wie lyk-
wols ek gjin steat to meitsjen ir>. 

Op 26 septimber giet der wer in wanhopich brief nei Ljouwert. Der 
sweeft in binde mei "stokken, snijseinen en houwers" troch de stêd. De 
presidint-boargemaster wurdt geregeldwei molestearre, "waarvan nog siek 
te bed ligt". En dan dat kontakt mei Frentsjer, "wij waren geen meesters 
van ons zelvs en genoodzaakt ons na de tijd te schikken.. . . En alzo bij 
ons wel zaken zijn gebeurd die in stillen tijden niet behoorden te gebeu
ren, zijn wij bereid ter onzer verantwoordinge daar reeckenschap van te 
geeven, en zo wij hier door aan U.Ed. Mog. hebben misdaan, versoeken 
gratie voor rigeur van regten" 1R. 

In goede wike letter bikleije hja har by Deputearre Steaten, dat Klaas 
Hendrik Leegen bitanke hat foar syn funksjes as brânmaster en weesfâld 
en der by sein hat "zulke schelmen niet noodig te hebben, meer heb ik 
jou niet te zeggen". Op 4 oktober blykt de hiele froedskip óf siik óf buten 
de stèd to wezen, dat de magistraet nimt dan mar yn alle iensumens it 
bislút om foar de al fuortteine Patriotske troepen de fortarde kost to bi-
teljen en de kommende troepen fan de Prins to traktearjen op skiepfleis 
en ierpels 17 . 
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Twa leden fan it stedsbistjûr, to witten Tjeerd Gerbens en Willem Vlot 
dy't beide in greate rol spilen yn it eksersysjegenoatskip, en de sekretaris 
Van Loon, kapitein yn it genoatskip, binne yn febrewaris '88 finzen nom-
men, nei Ljouwert brocht en neijerhân út de provinsje banne. De Oranje
partij hie ek yn Hylpen de macht wer folslein yn hannen, soe men sizze 
kinne. 

Der binne lykwols noch in stikmannich saken, dy't doch net yn it ramt 
fan it âlde biwende skema fan de tsjinstelling Oranjepartij-Patriotten passé. 

Sekretaris Van Loon wie fûleindich Patriot, dat stiet fêst, mar boarge-
master Van Loon alhiel net, sa't wy al sjoen ha en de léste is rêstich oant 
1795 yn it stedsregear bleaun. B. A. Cat, de man dy't yn 1787 presidint-
boargemaster wie en ûnder hwaens forantwurdlikens de draei nei de Frjent-
sjerter Steaten nommen is, bleau ek op it kjessen oant 1795. Op twa froed-
mannen, Tjeerd Gerbens en Willem Vlot nei, hat it hiele stedsregear syn 
funksjes hâlde kinnen. Mei oare wurden, de groepearring, dy't yn de jier-
ren 1782—'87 sa Patriotsk like en binammen yn septimber '87 ek die, wie 
it op trije nei doch net. 

Mar nou de oare partij. Aldert Joostes hat him by de bisite fan Prinses 
Wilhelmina troch de Van Loons glêd forrifelje litten. Nei 1787, d.w.s. nei 
de 'Oranje-réaksje', kaem hy net wer yn it regear en dit hie men doch wol 
forwachtsje mocht. Syn bounsmaten, Freerk Lammerts en Klaas Alberts, 
dy't mei him yn febrewaris '86 ûntslach nimme, wurde yn 1795 mei A. A. 
Cat lid fan de "provisionele municipaliteit" fan Hylpen. Dit bitsjut, dat 
dizze mannen dan alteast fel anti-Oranje binne. Soene hja dan njoggen 
jier earder wol sa pro-Oranje west ha, dat hja om dy reden net langer of 
net yn it stedsregear sitte woene? Dat mei men doch net oannimme. It 
iennichste dat yn de jierren 1782—'87 yn it biwende skema past, is dat it 
legere folk de kant fan de steedhâlder kiest. Geyl skreau yn sa'n sitewaesje 
altyd oer it "Oranje-gepeupel" of it "Oranje-gemeen" 18. 

De léste skriuwer dy't oer de Patriottetiid skreaun hat en oer it barren 
gans nijere en bettere ynterpretaesjes jown hat, njonken oare dêr't men 
ûngelyk oer tinke kin, is C. H. E. de Wit 19. "In 1786 keerden vele regen
ten, die ingezien hadden, dat de democraten voor hen gevaarlijker waren 
dan Willem V, tot Oranje terug en vormden met de trouw gebleven regen
ten de Oranjepartij" 2 0 , skriuwt De Wit,, in opfetting dy't earder al Geyl 
sines wie. Goed, nou kinne wy yn elts gefal boargemaster Van Loon in 
plak jaen en syn stimming yn de Steaten yn septimber 1786 is hjirmei for-
klearre. 

Troch de 'Oranje-réaksje' fan 1787 "ontstonden er twee naties: de oud-
Hollandse en de Bataafse" 21 , seit de Wit. Dan soe men forwachtsje meije, 
dat Freerk Lammerts, Klaas Alberts en Auke Abes Cat dy't de earste twa 
yn febrewaris en de léste yn july '86, neat to krijen ha wolle mei de Pa-
triotyske biweging yn Hylpen en Fryslân, perfoarst by de "oud-Hol land se 
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natie" hearre. Hwat blykt ús lykwols? Yn 1795 hearre dizze trije mannen 
by de "Bataafse natie" en hjirfoar en foar it net op it kjessen weromkom-
men fan Aldert Joostes jowt de dissertaesje fan De Wit ús gjin oplossing. 

D. J. Roorda is yn 1961 promovearre op "Partij en factie" 22. I t ûnder-
werp fan dit boek foarmje de tsjinstellingen tusken de regintepartij en de 
Oranjepartij en it oproer dat yn 1672 Willem III oan de macht brocht. Ien 
fan de meast nijsgjirrige konklúzjes fan Roorda is, dat yn de stèdden yn 
Hollân en Sélân "de oranjepartij in de personeelswijziging slechts een 
schijnoverwinning behaalde, omdat het in werkelijkheid facties waren die 
zegevierend uit de crisis te voorschijn kwamen" 2 3 . Hwat binne hjir "fac
ties"? De skriuwer bidoelt de "p laa t se l i jke . . . . machthebbers met hun on
middellijke aanhang" 2 4 . Yn t iden fan in politike krisis brûkt in oanfierder 
fan in faksje sa'n krisis om de lieder fan in konkurrearjende faksje mei dy 
syn oanhing út it regear to stjitten. Yn wezen is dit it, hwat der yn Hylpen 
yn de jierren 1782—'87 bart. 

Faksjelieder boargemaster Van Loon slagget it om faksjelieder Aldert 
Joostes mei syn oanhing fan it kjessen to stjitten. Yn stelling IV by syn 
dissertaesje seit Roorda: "De interne en lokale verhoudingen onder de re
gerende en niet-regerende patriciërs tijdes de politieke crises van 1702 en 
1748 in de Republiek der Verenigde Nederlanden zijn nog onvoldoende 
onderzocht". Ik bin it folslein mei him iens, mar soe dizze stelling ek jilde 
litte wolle foar de jierren 1782—'87. 

Dat it barren yn Hylpen yn dizze tiid net yn it biwende skema past, kin 
men net forklearje út it isolemint, dèr't de stèd doe yn libbe. Hylpen lei 
wol isolearre yn Fryslân mar net yn Nederlàn, sa't wy yn it bigjin fan dit 
forhael al sjoen ha. Dizze bining mei Nederlàn blykt ek út it oprjochtsjen 
fan de spinbaen yn febrewaris 1786 yn Hylpen, in saek dy't winliken to 
meitsjen hie mei de geast fan de tiid. 

De oanhelle archyfnûmmers binne allegear út it âlde archyf. Sjoch M. P. van Buijtenen, 
Inventaris van het oud en nieuw archief der gemeente Hindeloopen, Dokkum 1941. 

1. 26. 
2. 7. 
3. 25. 
4. 11. Sjoch ek 52. 
5. 46. 
6. 11. 
7. 12. 
8. 11. 
9. 12. 

10. 14. 
11. 11. 
12. 46. 
13. 46. 
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14. 46. 
15. 11. 
16. 46. 
17. 11. 
18. P. Geyl, De Patriottenbeweging, 1780-1787, Amsterdam 1947. 
19. De strijd tussen aristocratie en democratie in Nederland, 1780—1848, Heerlen 1965. 
20. Dêr op s. 27. 
21. Idem. 
22. Groningen 1961. 
23. Dêr op s. 238. 
24. Dêr op s. 3. 
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Yn 1951 koe Mr. P. C. J. A. Boeles yn syn greate wurk "Friesland tot de 
elfde eeuw" in list fan 16 Alsengemmen opnimme, dy't út Nederlân bikend 
wiene. Sûnt binne der wer 6 by kommen, de lésten allegearre as boaijem-
fynst. Yn totael kenne wy nou 22 eksemplaren: 16 út 'e groun en 6 as for-
siering fan twa yn 'e alfde en tolfde ieu to datearjen boekbannen fan evan-
geliaria, dy't yn 1859 to Dimter oan it ljocht kamen, mar nei alle gedach
ten al sûnt de midsieuwen oan 'e Roomske Tsjerke dêrre hearden. Hja 
wurde nou to Utert biwarre (Snijder 1932). 

Alsengemmen binne roune oant ovale skyfkes fan getten, swart lykjend, 
mar by trochfallend ljocht read-, brún- en grieneftich trochskinend glès, 
mei in neistenby flakke boppeside en in hwat wulve ûnderside. 

De boppeside is foarsjoen fan in meastentiids grilblauwe boppelaech, 
dèr't ien oant fjouwer minsklike figueren yn skrast binne yn in bipaelde 
knoffelige styl. It binne, nei't it liket, net-klaeide manlju mei burdtsjes. 
Binne der twa of mear op ôfbylde dan is de meast loftse hast altiten nei 
de rjochts dèrfan steande figueren keard, wylst dy wer nei de loftse draeid 
binne. It docht oan as prate hja mei-inoar. Op in protte Alsengemmen 
binne dizze figueren — meastentiids boppe har hollen — biselskippe fan ien 
of mear stjerren, in krús en/of libbensbeam-eftige tekens. In bisûnderheit 
is dat de bûtenste manlju faek twa of trije skean nei ûnderen rjochte streek-
jes efter har billen hawwe, wylst der ek inkelde Alsengemmen binne, dêr't 
ien fan 'e manlju in wjuk oan 'e boppe-earm liket to hawwen. Dat binne 
den s.n. "Ingelsgemmen" (Dútsk: "Engelsgemmen"). Yn lingte of troch-
sneed rinne de Alsengemmen útien fan likernôch 1,2 oant 3,2 sm. Har 
namme ûntliene hja oan it Deenske skiereilân Als, hwer't ien foun is 
dy't as earste biskreaun waerd yn 1871 en oan it latynske wurd "gemma", 
in moai biwurke (heal)edelstien, dêr't in bipaelde figuer yn of op snien is. 
Dy binne al út 'e Romeinske tiid bikend en komme dan faek foar yn fin-
gerringen, hingers ensfh. 

De forsprieding fan dizze Alsengemmen is yn haedsaek biheind ta it 
noardlik diel fan Nederlân, Noardwest-Dútslàn, Denemarken en Súd-Swe-
den. Hja binne to fordielen yn twa groepen, nammentlik dy't út 'e groun 
kommen binne en dy't as forsiering op tsjerklik ark in plak foun hawwe. 
As sadanich wurde hja binammen foun yn Noardwest-Dútslân en forspraet 
noch in inkeldenien yn Nederlân, België, Ruslân x), Italië en Spanje. De 
Dútske Alsengemmenkenner O.F. Gandert, dy't yn 1955 in wiidweidich 
artikel mei in katalogus fan alle him doe bikende Alsengemmen publisearre, 
kaem yn dat jier op 84, dèr't 46 fan op tsjerkeskatten sieten en 38 as boaij-
emfynst bikend wiene. Hoewol sûnt dat jier it tal Alsengemmen dat út 'e 
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groun kommen is ta 46 bikende tanommen is 2), docht hjirút dochs bliken 
dat der yn 'e midsieuwen hiel hwat yn tsjerklik bisit rekke binne en dat se 
as boaijemfynst yn har forspriedingsgebiet noch frij seldsum binne. Noard-
Nederlân, nou fortsjinwurdige mei 16 Alsengemmen út 'e groun, spilet dus 
net swak by en as wy de forsprieding to úzes neigeane, blykt Fryslân mei 
9 fan de 16 boppe-oan to stean. De oare 7 binne resp. foun yn Grinzerlân 
(3), Drinte (2), Oerisel (1) en yn Noard-Hollân op it eilân Tessel (1). 

Spitigernôch is der fan 'e fynstomstannichheden oer it algemien mar in 
bytsje bikend. Yn Nederlân binne it allegearre losse fynsten, vvylst ek it 
krekte stik lân meastentiids net bikend is. 

Ek yn it bûtenlân binne der noch net folie út goed datearbere fynstkom-
pleksen bikend. Ien trije-figuerige is foun by Bokel (tusken Bremen en 
Hamburg) yn in muntskat, dy't sa om 1230 hinne yn 'e groun forsidebrocht 
waerd. Ut in ôfeartput by Oldenburg (Dútslân) fan om-ende-by 1200 kaem 
in trije-figuerige foar it ljocht, wylst sawol to Kalmar oan 'e eastkust fan 
Súd-Sweden as to Smolensk yn Westlik Mid-Ruslân ek in trije-figuerige 
Alsengemme foun is yn kultuerlagen dy't tusken 1100 en 1400 ûntstien 
binne. To Lund (Súd-Sweden) waerd in twa-figuerige opgroeven út in 
12de-ieusk formidden (Mårtensson 1967). Dat seit lykwols noch net it 
measte oer de krekte âldens fan de Alsengemmen, om't hja faeks as in 
bisûnderheit lang biwarre bleaun wêze kinne. It stik út Bokel wie dan 
ek yn forgulde silver fette. 

Om ta in better bigryp fan 'e Alsengemmen to kommen hat Gandert se 
yn groepen yndield. Dy yndieling hat er binammen makke nei it tal fi-
gueren dat der op to sjen is, de foarm en de greatte en de byfigueren. 
Fierders miende er dat op groun fan it feit dat op de tsjerkeskatten de 
lytsten mei it minste tal figueren foarkomme, de âldsten de measte mantsjes 
hawwe en de jongsten mar ien. Dy miening is ek basearre op it feit, dat 
Gandert as foarbyld foar it ûntstean fan de foarstelling op de Alsengem
men inkelde devoasjemedaljes oansjocht dy't yn Rome foun binne. Dy 
soene neffens him út 'e 8ste ieu datearje en de oanbidding fan de hoeders, 
Christus mei de aertsingels Michael en Gabriel, en Christus oan 't krús 
mei de martelders Primus en Felisianus fortoane. Dy foarstellings soene 
op har bar wer ùntliend wèze oan mosaïken yn tsjerken vn Rome en Ra
venna (Gandert 1954, 1955). 

Om't der mar ien is mei fjouwer figueren (foun to Lieveren yn Drinte), 
soe dat de âldste wèze, wylst de trije-figuerigen dèr't krekt de measten fan 
yn 'e groun foun binne, likernôch oan 'e ein fan de 8ste en yn 'e 9de ieu 
ûntstien wêze soe. De lettere en lytste Alsengemmen soene neffens 
Gandert noch wol oant yn 'e alfde ieu ta ûntstien wêze kinne, faeks wol 
spesiael makke foar tsjerkeskatten, om't hja dêrop it measte foarkomme. 
It tobekrinnen fan it tal figueren soe dan yn it earstoan gearhingje mei it 
net bigripen fan 'e kristlike foarstellings yn 'e "heidenske" gebieten, mar 
ek mei it oanpassen oan 'e eigen goadefigueren. By it meitsjen fan 'e twa-
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en ien-figuerigen foar it "kristlik" brûken op de tsjekeskatten soe der lyk-
wols gjin goed bigryp mear foar de âldere heidenske goade-figueren west 
hawwe. 
Fierders nimt Gandert op groun fan it greate tal fynsten yn it Fryske ge-
biet oan, dat de âldste typen dèrre ùntstien binne, alteast de figueren; de 
lettere yn Nedersaksen, binammen yn Hildesheim en omkriten, hwer't in 
industry foar tsjerklik ark ùntstien wie en him ek glèsfabrikaezjesintra ûnt-
jown hiene. De glèsskiven lykwols, dy't yn it Fryske gebiet twa ieuwen 
earder har ynskrassings krigen, soene troch hannel út it middelrynske der 
bilânne wèze. Ek Boeles ùnderstreket dizze hannel mar is lykwols fan bi-
tinken dat de âldste Alsengemmen út likernôch de 10de ieu datearje. 

Oer de krekte bitsjutting fan 'e foarstellings wit men ek noch gjin útslút-
sel to jaen. Is in kristlike foarstelling heidensk makke of krekt in heidenske 
kristlik? Yn it earste gefal soene dan neffens Gandert binammen de trije-
figuerigen it goadetrio Saxnot, Wodan en Donar (yn Nedersaksen) — is 
Freyr, Odin en Thor yn Skandinavië — werjaen kinne. 

Ek is der in theory, dy't de Alsengemmen âlder meitsje wol, nammentlik 
út 'e twadde helte fan 'e fyfte en de earste helte fan 'e sechste ieu. De 
trije figueren soene dan ûntliend wèze oan de trije figueren dy't op Skan-
dinaefske goudene braktéaten foun wurde en dy't wer tobek geane op 
de trije keizers fan bipaelde munten fan 'e Byzantynske keizer Theodosius 
II (408—450) (sjoch katalogus: Van Friezen, Franken en Saksen 1959/1960). 

Nije fynsten yn Nederlân meitsje lykwols it bitinken fan Gandert dat de 
lettere twa- en ien-figuerigen wolris út Nedersaksen nei oare kontreijen 
útfierd waerden net sa oannimlik mear. Binammen troch it finen fan in 
twa-figuerige to Britsum en in twa-figuerige ingelsgemme by Peelo, Drinte 
(of yn de Noardeast-Polder?) (Van Es 1937), liket it hwat frjeind dat yn it 
rike forskaet fan de noardnederlànske fynsten de faeks letter ùntstiene ek-
semplaren as ynfier biskôge wurde moatte, wylst de technyk fan it meitsjen 
en foaral fan it ynskrassen net foroare is. Op 'en heechsten kin men sizze 
dat de styl fan de twa- en ien-figuerigen hwat oars is as fan de trije-figue-
rigen. Nei alle gedachten sil men dan ek rekken hâlde moatte mei mear as 
ien produksjesintrum fan Alsengemmen. Dat der yn Fryslàn, alteast Noard-
nederlân, ien west hat, soe men al hast sizze as men it tal fynsten neigiet, 
wylst ek de aerdich greate ienfoarmichheit yn styl en skrastechnyk dèr 
hinne wiist. 

Oarsom moat men bitinke dat, as de Alsengemmen yndied fan 'e 8ste 
oant de 11de ieu makke binne, it ek net oars kin dat hja yn meardere sin-
tra ùntstien binne. De mieningen fan Gandert wurde lykwols bistriden fan 
Mårtensson (1967), binammen de theory oer it ûntlienen fan de foarstel
lings oan de brùnzen devoasjemedaljes út Rome, dy't neffens Mårtensson 
net to datearjen binne. Ek Gandert syn datearjen fan de 8ste oant de 11de 
ieu en syn ûnderstelling dat alle 16 tsjerkeskatten, dy't fan letter tiid binne 
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as ien fan de evangeeljeboeken út Dimter (nammentlik dat fan St. Ans-
fridus dat 07n it jier 1000 hinne ùntstien wèze soe) en as it relykkrus fan 
Borghorst (Westfalen) út sirka 1100, har Alsengemmen fan âldere skatten 
oerkrigen hawwe. wurde fan Mårtensson kritysk biskôge. Hy wiist dèrfoar 
foaral nei de niis neamde gemmen dy't foun binne yn min ofte mear goed 
to datearjen formiddens (1100—1400) en komt ta de útwizing dat in opnij 
bistudearjen fan it evangeeljeboek fan St. Ansfridus in wichtige bydrage 
leverje kin ta in krekter datearjen. 

Nei alle gedachten sille wy dan ek dèrhinne moatte dat de Alsengemmen 
jonger binne as dat Gandert oannimt en dat de figueren net ûntliend binne 
oan de devoasjemedaljes út Rome. Tusken Rome en it Fryske terpegebiet 
is oant nou ta nammentlik net ien soartgelikense medalje bikend, wylst 
dochs it tal fynsten út 'e terpen (Grinzerlàn hearde yn de terpetiid ek ta 
itselde kultuergebiet) sa great is dat, as dizze medaljes wier yn it noar-
den mei forspraet wiene, der wolris ien yn ús kontreijen foun wêze soe. 

Hwat de foarstellings op de Alsengemmen oanbilanget, is al wiisd op de 
útliz fan Gandert, dy't fan bitinken is dat op de trije-figuerigen in heidensk 
goadetrio útbylde is. Nei oanlieding lykwols fan it eksemplaer út Britsum 
mei twa figueren — yn 1905 foun troch de mem fan de tsjinwurdige 
eigner, Drs. I. Dijkstra to Joppe (Gelderlân), dy't him yn in televyzje-pro-
gramma fan 'e K.R.O. yn 1963 foar it earst toande — hawwe wy yn 1970 
kontakt krigen mei Prof. Dr. H. Wirth to Marburg oan 'e Lahn. Prof. 
Wirth wie nammentlik ek eigner fan in Fryske Alsengemme, dy't by Snits 
foun is en dy't nei in ôfjitsel yn it Frysk Museum troch Boeles ôfbylde 
waerd (Boeles 1951, bl. 461, fig. 82c). Yn 1970 lykwols is de echte Alsen
gemme oan it Frysk Museum skonken (sjoch Jierforslach 1970). 

Prof. Wirth, dy't ek yn Fryslân west hat, makke hast syn hiele libben 
lang stúdzje fan de europeeske religy-skiednis. Neffens him bistiet der al 
sùnt de lette paleolityske (stien-)tiid in trijefàldichheitslear, dy't hieltiten 
werom nije ympulsen krige, ek buten Europa. Yn 'e rin fan 'e tiden 
foroaren wol de nararaen en waerden wol oare bitsjuttings oan de 
figueren fan dizze trijefâldichheit jown, mar yn it bigjin soe it gien 
wèze om in leare fan 'e Himel, de Ierde en it Bern dêrfan. De 
Himel is dan de heit, de Ierde de mem en it Bern de soan. Dy 
leare soe him neffens Wirth stadichoan ta in jiergongstrijefâldichheit 
ùntjown hawwe. Fan dizze leare binne oeral wol tekens en symboalen to 
finen, dy't noch oant yn modernere tiden ta brûkt binne en wurde, al koe 
en ken men de bitsjutting der net mear fan. Yn in nij útkommen boekje 
biskriuwt Wirth dy tekens nochris (Wirth 1969) en wiist er der op dat ek 
de kristlike godstsjinst de trijefâldichheit ken en in protte symbolyk út de 
àldere tiden opnommen hat. De symboaltekens binne yn 'e rin fan 'e 
ieuwen wol foroare, wylst der ek wol minsklike tekens binne. Wirth sjocht 
yn 'e trije figueren fan 'e Alsengemmen ek de jiergongstrijefâldichheit: 
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1. Ut in terp by Snits, Fryslân. "Yn 1923 oankof troch Prof. Dr. H. Wirth Roeper Bosch foar syn 
frou Margarethe Wirth Roeper Bosch-Schmitt, dy't it stik yn 1970 oan it Fysk Museum to 
Ljouwert joech. 
Lingte 2.91 sm, breedte 2.30 sm. Ek ôfbylde by Boeles 1951, side 461, fig. 82c, mar nei in 
ôfjitsel. 

2. Foun by it oanlizzen fan it Van Starkenborgh-kanael by Paddepoel, Grinzerlàn yn 1933/1934 
en nou yn it Grinzer Museum. Lingte 2..51 sm, breedte 2.34 sm. 

3. Foun yn 1905 yn 'e terp fan Britsum, gem. Ljouwcrteradiel, Fryslàn. Partikulier bisit. 
Lingte 2.60 sm, breedte 2.77 sm. 

eltse figuer is in god en stelt resp. Frey of Froy (maitiid), Hagall (simmer) 
en Tyr (winter) foar. By de twa-figuerigen is Hagall fordwoun, de ien-
figuerigen kinne Frey of Tyr útbyldzje. Fierders is hy ek fan miening dat 
de twa-figuerigen oer it generael hwat letter ûntstien binne. 

De skeane streekjes efter de billen, dy't Gandert (1955) wol as oer-
bliuwsels fan 'e stoel fan Maria yn it Oanbiddingstoaniel, as klaeijing-út-
einen en ek as symmetry-forskynsels sjocht, binne neffens Wirth godlik-
heitstekens. Binne der trije dan is de boppeste it teken fan krèft en bi-
sieling ("Od") fan 'e Himel-Ierde Soan. De wjuk fan 'e ingelsgemmen is ek 
in godlikheitsteken. 

Oer de byfigueren wie Gandert fan bitinken dat hja ek oan 'e devoasje-
medaljes ûntliend wiene, mar net goed bigrepen. Sa soe bygelyks de stjer 
ta in libbensbeamke foroare wèze kinne. Wirth sjocht de libbensbeam 
fuort oanbrocht as in teken fan waeksdom. De Alsengemme fan Britsum 
lit dy libbensbeam tige dúdlik sjen. 

Oer hwat nou winliken it doel fan de Alsengemmen wie hat Wirth ek 
in miening. Hy is fan bitinken dat hja makke waerden om as amulet to 
tsjinjen en wol om de eigen heidenske godstsjinst to biskermjen tsjin de 
kristlike, sa't dy brocht waerd fan missionarissen dy't de biskerming fan 
de Frankyske hearskers hienen, alteast yn Frankyske geast har oplieding 
krigen hiene. Har wize fan forkundigjen, meastentiids biselskippe fan it 
forneatigjen fan "heidenske" hilligdommen, wie nammentlik folie hurder 
as dy fan 'e Iersk-skotske prekers. Dy wiene folie sèftmoediger en binut-
ten krekt in protte "heidenske" symbolyk yn it kristendom. 
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Kin men yn dizze tsjinwartheory meigean, dan soe it neffens ús ek to 
forklearjen wèze dat der gjin Alsengemmen bikend binne út Ingelân, om't 
dat al earder en fan Iersk-skotske preesters bikeard wie. Mar de miening 
fan Wirth rint der wer op út dat de Alsengemmen âlder wêze moatte as 
Mårtensson oannimt en dus wol yn 'e achtste ieu of efkes letter ùntstien 
binne, Yn dit forbân is lykwols nijsgirrich dat it ûndersyk nei it tal trije-
figuerigen op tsjerkeskatten útwiist dat dy op lettere stikken oanbrocht 
binne, nammentlik op tsjerklik ark út 'e 13de en 14de ieu. Dat hâldt nam
mers yn dat net de ien- en twa-figuerigen, mar krekt de trije-figuerigen 
jonger wêze moatte en der dus in tanimmen fan it tal figueren plak hawn 
hat 2). 

Kinne wy lykwols dochs oannimme dat de Alsengemmen sjoen wurde 
moatte as tsjinwar-amuletten tsjin de ynfloed fan it Frankyske kristendom, 
dan hoecht it ús einliks gjin nij to dwaen dat der binammen yn Noard-
nederlàn in frij great tal los foun is. Dy soene dan biskôge wurde kinne as 
in persoanlik bisit dat, foarsjoen fan de trije goadefigueren, jilde koe as in 
tsjûgenis fan trou oan de bidrige eigen religy. Dèrmei soe it ùntstien fan 
'e Alsengemmen yn 'e achtste ieu wol yn oerienstimming wêze, doe't de 
sindelingen, sa as Bonefaes, bisochten it noardlik diel fan it Fryske ge-
biet foar it kristendom to winnen. Dat hja ek letter noch makke waerden 
is dan to bigripen as wy bitinke dat dat winnen lang duorre hat en der 
inkelde ieuwen lang forset west hat tsjin it Frankyske (letter ek Karo-
lingyske) gesach. Op 'en dûr kin dat gesach oan de amuletten har "hei-
denske" krèft lykwols ûntnommen hawwe troch se in plak to jaen op it 
tsjerklik ark. Ek de forsprieding, binammen yn Fryslân, wiist der op dat 
hja der foar 1100/1200 al wiene. De njoggen fynsten yn Fryslân binne 
nammers allegearre yn it terpegebiet dien en net yn de sân- en feankriten 
dy't, útsein yn 'e préhistoarje, oant likernôch 1100 hast net biwenne 
waerden. 

Mei dizze theory is lykwols de miening fan Mårtensson wer yn striid. 
De fan him neamde fiif fynsten út it tiidrek fan 1100 oant 1400 litte nef
fens ús hast net ta, dat der al yn 'e achtste ieu Alsengemmen ùntstien 
binne. Hja soene dan mear as 500 jier yn bipaelde sintra makke wêze. It 
wol ús lykwols net oan dat dit sa west hat, binammen net fanwegen de 
frij ienfoarmige styl fan de figueren en it fabrikaezje-proses fan de Alsen
gemmen sels. 

Dat hja lykwols in wichtige rol spile hawwe is dúdlik. Dat soks ek yn 
Fryslân sa west hat, komt út it tal fynsten yn ús gewest goed foar de tried. 
Wy mienden dan ek yn dit opstel omtinken freegje to meijen foar it feit, 
dat der sûnt it noch stees tige wichtige artikel fan Gandert inkelde nije 
bitinkens oer de Alsengemmen nei foaren brocht binne, dy't lykwols noch 
net mear binne as in bydrage ta de diskusje, dy't krekt hûndert jier forlyn 
oer dizze nijsgjirrige, mar noch altiten riedseleftige amuletten (?) ùntstien is. 
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*) Dizze bydvage rint foarút op in wiidweidiger artikel fan deselde skriuwer: "Zn zwei neuen 
Alsengemmen aus den nördlichen Niederlanden", dat forskine sil yn: Palaeohistoria, Acta et 
commvnicationts institvti bio-archaeologiei vniversitatis Groninganae. 

Noaten 

1) Gandert (1955) nimt oan dat de yn 1910 westlik fan Kiew opgroeven twa-figuerige Alsengemme 
fan in tsjerkeskat ôfkomstich is, 

'-) Freonlike meidieling fan de studint yn 'e kunstskiednis H. W. Jacobi to Saendam, dy't it datear-
jen fan de Alsengemmen mei help fan tsjerkeskatten ta ûnderwerp fan in kandidaetsskripsje 
makke. Mei syn tastimming en dy fan Prof. Dr. R. W. Scheller to Amsterdam koene wy fan 
dizze skripsje kennis nimme. 
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Aantekening van de redactie 

Zoals bij alle bijdragen draagt ook hier de medewerker verantwoordelijkheid voor zijn 
artikel. Speciaal waar het hier kwesties betreft, die allerlei gevoeligheden oproepen, 
menen wij dit te moeten vaststellen. 
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A n t o n i u s F o l c a r d i v a n B o o r n b e r g u m , 
p a s t o o r i n r e f o r m a t i e t i j d 
H. SCHOONHOVEN 

Op 21 juni 1587 zond Antonius Folcardi van Boornbergum, die tot 1580 
pastoor te Hijum was, vanuit Groningen de volgende brief naar Suffridus 
Petrus te Keulen 1. 

Ik wens u alle heil! 
Nobel mens en vriend! Uw zwager Tijaras heeft zich er bij mij over 

beklaagd, dat een schuldenaar van zijn zoon, Meiijs van der Lynde ge
heten, zonder zijn gastheer te groeten van huis en vaderland is vertrokken 
en in dienst is bij de keurvorst of beter bij de regering van Munster, 
zoals een zeker koopman uit Wezel aan Tijaras heeft verteld. Daarom is 
hij bang, dat zijn zoon, die zó in vermogen is achteruitgegaan, zijn vader 
in het vervolg geen steun kan bieden. Ook vraagt uw zwager zijn verwant, 
nee, zijn zeer geliefde broeder, dat ge hem wat sneller op de hoogte wilt 
stellen, of zijn zoon Gellius nog in de burcht Midler verblijft, of dat hij 
zich naar Keulen heeft begeven; als hij immers zeker wist, waar hij te 
vinden was, zou hij hem bericht hebben gestuurd. 

Als ik hem nog niet een beetje getroost had, zou hij misschien weer 
naar zijn vaderstad zijn gegaan. Want hij zegt, dat hij zich niet langer in 
zijn ballingschap overeind kan houden, als zijn zoon (zoals deze tot nu 
toe trouw en prijzenswaardig heeft gedaan) hem geen hulp en bijstand 
verleent. Ook zegt hij, dat hij hier zoveel aan zijn gastheer en aan anderen 
schuldig is, dat hij het niet kan betalen van het geld, dat hij bij zich heeft. 
Hij vraagt dus, of ge hem wilt schrijven, waar zijn zoon Gellius verblijft, 
en hoe hij het bovenvermelde geval van Meiijs moet aanpakken, voor
zover ge over deze zaken zekerheid hebt. 

Voorts, zeer geleerde en mij zeer vererenswaardige landgenoot, spoort 
ge mij door uw even beminnelijke als geleerde geschriften aan om iets te 
schrijven, dat uitgegeven zou kunnen worden 6. Zéker betuig ik mijn uit
nemende heer landgenoot grote dank, dat hij van mij, nederige en onwaar
dige plattelander, zo'n goede dunk heeft, maar nog meer, dat de zaak 
en mijn naam hém ter harte gaan, hoewel ik niets dergelijks heb verdiend. 
Ik echter acht mijzelf niet zodanig of zo groot in ontwikkeling of gezag, 
dat ik iets van dien aard van mij zou durven veronderstellen. Anders had 
ik wel een paar toespraakjes bij de hand, in deze tijd naar Holland ge
stuurd om de Katholieken daar te sterken in geloof en christelijke plichts
betrachting. Evenzo heb ik een lijkrede voor de hoogedele en zeer god
vruchtige Dorothea van Mansfelt, vrouw van de Doorluchte Franciscus 
van Werdugo, onze stadhouder. Ook bepaalde andere brokstukken. Even-
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eens wordt bij ons, zoals ge zeer goed weet, de herinnering aan vrome 
mannen door mondelinge overlevering levendig gehouden. Zoals in de 
eerste plaats de heilige Bonifacius, bisschop van Utrecht en te Dokkum 
door martelaarschap gekroond in het jaar onzes Heren 752, 5 Juni, en 
zijn 52 metgezellen. Eveneens die heilige abt in Mariëngaerde. Evenzo 
een edelman in Bedum in Groningen en nog heel veel van dergelijke 
mannen. Maar de geschiedenissen van zodanige en dergelijke mensen laten 
zich bijzonder moeilijk vinden en op grond van het gerucht alleen kan 
niets zekers worden vastgesteld, anders zouden de feiten van dergelijke 
mensen terecht een plaats hebben in de geschiedenisboeken. 

Dergelijke verhalen nu zou ik ook voor u al lang eens hebben over
geschreven, als ik maar in voldoende mate zekerheid had kunnen hebben, 
en ik zou me nog gaarne moeite geven om, indien het mogelijk was, 
mijzelf bepaalde werken aan te schaffen ter overschrijving, maar ik ver
wacht, dat wij veel eerder uw "Geschiedenissen" zullen kunnen stuklezen 
dan dat ik iets dergelijks bijeen kan zoeken. 

Wat betreft mijnheer Westendorp — ik heb alle hoop verloren, daar 
hij wel herhaaldelijk schitterende beloften deed, maar ondertussen niets 
gestand heeft gedaan. Wil dus het vurige verlangen van onze verwachting 
bevredigen en mogen onder Gods leiding uw reeds lang verbeide "Ge
schiedenissen" het licht aanschouwen. 

Ook mijn ouders, vaderland, studie en positie vermeld ik u gaarne op 
uw verzoek, niet dat ik voor mij op grond daarvan enige naam of lof 
verwacht, omdat ik er zeker van ben, dat al die zaken geen enkele lof 
waard zijn. 

Ik ben geboren en getogen op het land, te Boornbergum, zoals bekend 
in Smallingerland. Mijn vader Folcardus leidde daar in mannelijke lijn 
zijn afkomst sinds onheuglijke tijd af uit een bepaald geslacht, dat Olma 
heet. Zijn moeder stamde uit de provincie Groningen, uit het dorp Een-
rum 2, ook uit een geslacht van zogeheten "bezitters", Buiters genaamd. 
Mijn moeder Catherina, dochter van Gerrard Allardz., stamde van ouds
her sinds onheuglijke tijd ook uit Boornbergum. Mijn ouders hebben mij 
al op zeer jeugdige leeftijd laten leren; ik ben altijd hun enige zoon 
gebleven. 

Op 11-jarige leeftijd leerde ik te Beetsterzwaag de regels der gramma
tica van een zekere plattelandsonderwijzer, Quirinus Johannesz. geheten, 
die mij ook het eerste onderricht in ons katholieke geloof bijbracht. 
Daarna werd ik op raad van deze onderwijzer naar Zwolle gestuurd om 
te gaan studeren. Daar, wonend in het Fraterhuis, hadden wij als Bector 
der school magister Johannes Telgius en als zijn helper magister Johannes 
Lingius. Als procurator van het Fraterhuis de zeereerwaarde heer Thomas 
Dinslages. En verschillende leraren, zowel van de school als van het Frater
huis. Daar leerde ik wat vollediger de regels der dialectica en rhetorica, 
met datgene, dat hiermee in verband lijkt te staan, zoals op de gewone 
scholen gewoonte is, eveneens de cathechismus en de beginselen der reli-
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gie. Tenslotte, om het kort te maken, had ik voor korte tijd als meester 
en leraar in de heilige studie der Godgeleerdheid de uitnemende en zeer 
geleerde heer Cunerus Petri. Deze is uiteindelijk zeereerwaarde bisschop 
van Leeuwarden geworden. Tenslotte, op 20-jarige leeftijd, ben ik, zij het 
tegen de heilige wetten, maar niet met opzet zo vroeg, doch door een 
zeker onverwacht toeval, priester geworden in het jaar onzes Heren 1562, 
in de maand December, door de zeereerwaarde aartsbisschop Fredericus 
van Tautenborch, te Utrecht gewijd. 

In de maand Februari van het direkt daarop volgende jaar ben ik op 
wettige wijze gekozen en volgens de regels aangesteld als pastoor te 
Kooten in Achtkarspelen, en ik heb daar langer dan 5 jaar gewoond, terwijl 
ik in het jaar 66 met bepaalde pastoors uit de naaste omgeving, die toen 
afvallig waren, zowel uit de verte als van man tot man, zowel met woorden 
als met een beperkte briefwisseling, de strijd aanbond. Ook met de Ana
baptisten had ik daar te maken. Na veel gepraat zonden dezen eindelijk 
een zeker landgenoot van mij naar mij toe, die een medestudent van mij 
was geweest, samen met een zogeheten vermaner, uit hun rijen. Hén heb 
ik tegelijk met woord en geschrift uiteindelijk op zo'n manier van repliek 
gediend, dat dat hele stel nooit meer heeft geprobeerd met mij over ge
loofszaken te spreken. Ik had een gemeente, die zo door Gods genade 
aan het katholieke geloof was toegewijd, dat men zelfs geen knaap zich 
tegen de Kerk zag verzetten. Dank zij Gods genade volharden zij nog 
steeds (voorzover als ze het kunnen in dit tijdsgewricht) in dat heilig 
voornemen. Vervolgens ben ik in het jaar onzes Heren 1568 tot pastoor 
aangesteld te Hijum in Leeuwarderadeel, en daar vond ik een gemeente, 
die niet zo erg katholiek was. Want het staat vast, dat enigen van mijn 
voorgangers daaar geïnfecteerd waren met ketterse smetten. Ook de 
edelen, die daar woonden, waren allen Calvinisten. In een tijd van 
14 jaar was geen enkele stervende daar gesterkt met de gebruikelijke sacra
menten van de Heilige Kerk. Toen ik deze en dergelijke toestanden zoveel 
als ik vermocht doo,r Gods genade weer tot de oude zede herstelde, heb 
ik één Anabaptist, Johannes, een opruier, die ik daar vond, met Gods hulp 
teruggebracht tot de schoot der moederkerk. Maar de edelen terugbrengen 
kon ik niet. Hoewel ik daar een vervolging, vooral in het jaar 72, van de 
kant van de ketters heb ondergaan, heb ik toch, door het me te laten 
welgevalen of het te dragen, de adel, mijn voornaamste tegenstanders 
daar, succesvoller overwonnen dan door geweld of dreigingen. Vervolgens, 
hun patroon geworden, heb ik zoveel bereikt, dat zij niet meer tegen mij 
durfden opstaan, hoewel ik ze niet helemaal tot mijn standpunt kon over
halen. 

Mijn vader is daar bij mij op katholieke wijze — God zij dank — gestor
ven. Na zijn dood heb ik twee zusters uitgehuwelijkt en heb ik er met Gods 
hulp voor gezorgd, dat twee anderen Gesluierde Maagden of Moniales 
werden te Foswerd. De één van hen — Maria geheten, voor haar leeftijd 
toch wel van een opmerkelijke vroomheid — is twee jaar na het aannemen 
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van de sluier in haar 21e levensjaar gestorven. De ander gedroeg zich na 
de verwoesting van haar klooster niet zo fatsoenlijk (o smarte!). Hoewel 
ik meer dan tien keer voor andere pastoraten naar behoren ben gekozen, 
heb ik daar toch volle 12 jaar met mijn moeder gewoond, totdat ik in 
het jaar onzes Heren 1580 in de maand Mei in deze ballingschap gegaan 
ben 3. De eerste zomer en ook de tweede van mijn ballingschap zwierf 
ik met onzekere verblijfplaats in Keulen, Osnabrück, Groningen 4 en 
elders. Maar in de eerste winter op Osnabrücks grondgebied vervulde ik 
in het huis van de edele Henricus Lebur ter Broechmollen en zijn gemalin 
Bartha van Raesfelt de funktie van priester. Tenslotte in het jaar 81 op 
de dag van de heilige Martinus ben ik vicarius geworden van de kerk 
van de heilige Martinus te Groningen. En onder andere was ik enige tijd 
predikend kapelaan van mijn zeereerwaarde heer pastoor, hoofdpriester 
en deken. 

Ook de plattelandsgemeenten bezocht ik in zijn naam herhaaldelijk. 
Die aanzienlijke maagden, over wie ik indertijd schreef, die enigszins on
zeker waren door de ketterij, heb ik door Gods genade weer tot de een
heid der Kerk gebracht, niet zozeer door te preken als wel door een 
vertrouwelijk gesprek. Tenslotte ben ik ook hun vicarius geworden. En 
aangezien reeds dit jaar een begin is gemaakt met het herstel van het 
Huis der Klerken of het Seminarie 5, wenste de Doorluchte vroedschap, 
dat ik ook daarvan Regent werd, zij het tegen mijn zin. Met spoed vanuit 
ons Seminarie, in het jaar 1587, 21 Ju . . '', 

in margine: 

Ook mijn moeder stierf hier bij mij in het jaar 1582. Toen nam mijn 
ouste zuster, die toen weduwe was geworden, opnieuw bij mij haar intrek 
en ook nu nog woont ze bij mij. Wil, als het u belieft, deze ruwe schets 
voor lief nemen. 

S.P.D. i 

Tijaras sororius tuus vir et amice integerrime, mihi conquestus est, debitorem filii 
sui Meiijs van der Lynde vocatum, insalutato hospite domo et patria abiisse, ac Prin-
cipi sive magistratui potius monasteriensi maereri, ut mercator quidam Vesaliensis 
Tijarae dixit. 

Quare timet, filium fortuna sic debilitatum, patri post hac nuUum subsidium ferre 
posse. Rogat quoque sororius affinem, imo fratrem suum dilectissimiim, ut quanto citius 
cum certiorem facere dignetur, iitriini Gellius filius 8 smis adhuc in aree Midler agat, 
an Coloniam se receperit; si enim certo scriret ubi inveniendus esset, nuntium illi 
misisset. 

Et nisi ego adhuc illum paululum consolatus fuissem, patriam forte repetiisset. Dicit 
enim quod non amplius in exilio se sustinere possit, nisi filius (uti hactenus pie et 
laudabiliter fecit) ei opem et auxilium ferat. Et dicit se tantum hic turn hospiti, tum 
aliis, debere, quod praesenti sua pecunia solvere non possit. Rogat ergo ut ei scribere 
velis ubi Gellius filius smis sit, et quo paeto se habeat in illo quod supra de Meiijs, 
quantum tibi de his constat. 
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Porro me tuis amantissimis pariter ac doctissimis scriptis hortaris, doctissime ac mihi 
observandissime conterranee, ut aliquid scriberem, quod in lucem ederetur. Certe ingen-
tes ago gratias eximio domino meo conterraneo, quod de me humili et indigno rustico 
tam bene sentiat, sed magis adhuc, quod et res, et nomen meum (licet nihil tale pro-
meruerim) illi sit cordi. Verum ego nee talem, nee tantum eruditione, neque auetoritate, 
me agnosco, ut huiusce modi aliquid de me praesumere audeam. Haberem alioquin ad 
manus oratiunculam unam aut alteram, hac tempestate in Hollandiam, ad stabiliendos 
catholicos ibidem in fide, et offitio christiano, missas. Item habeo orationem funebrem 
nobilissimae ac pientissimae Dorotlieae a Mansfelt, uxoris Illustrissimi Francisci de 
Werdugo gubernatoris nostri. Et alia quaedam fragmenta. Virorum quoque piorum 
memoria apud nos, ut optime nosti, per famam coelebratur. Veluti ante omnes fuit 
S. Bonificius et (?) 9 traiectensis archiepiscopus et (?) Doccum martyrio coronatus anno 
Domini 752 die 5 Junii, et 52 eius socii. Item Abbas ille Sanctus in Mariaegaerde. 
Item nobilis aliquis in Bedum terrae Groninganae, et tales quam plurimi. Verum talium 
et similium hystoriae quam difficillirne reperiuntur, et ex fama tantum nihil certi con-
stitui potest, alioquin talium res gestae inter antiquitates optime locum haberent. 

Et talia tibi quoque (si certi aliquid satis habere potuissem) olim transscripsissem, 
et adhuc Vibenter darem operam ut si possibüe esset, transscifbenda quaedam mihi 
procurarem, sed spero nos multo ante Antiquitates tuas manibus terendas habituros, 
quam ego tale quid conquirere queam. 

De domino Westendorp spem omnem amisi, cum praeclara quidem non seniel promi-
serit, et interim nihil praestiterit. Satisfacere ergo dignare expectantium flagranti desi-
derio, ac auspice Deo in lucem prodeant diu desideratae antiquitates. 

Parentes quoque meos, patriam, studium, et conditionem libenter ad tuam petitionem 
scribo, non ut mihi inde nomen, aut laudem aliquam sperem, quia nulla laude omnia 
illa digna esse exploratum habeo. 

Sum enim ruri Bronbergae nimirum in Smallingerlant natus, et oriundus. Pater meus 
Folcardus ibidem ex paterna linea ab immemorabili originem traxit, ex progenie 
quadam Olma dicta. Mater eius ex provincia Groningana oriunda, ex pago Eenderum 
et ex progenie quoque proprietariorum (ut vocant) Buiters appellata. Mater mea Cathe-
rina filia Gerrardi Allardi a maioribus ab immemorabili Bomberga quoque oriunda 
fuit. Parentes mei ab ineunte aetate litteris me operam dare fecerunt, qui unicus eorum 
filius seniper mansi. 

Anno aetatis meae 11 praecepta Grammatices a praeceptore quodam rurali, Quirino 
Joannis dicto, qui mihi rudimenta fidei nostrae catholicae quoque primo instillavit, 
Beistersuagae perdidiceram. Deinde eius praeceptoris consilio ablegatus fui Zuollam 
studendi causa. Et ibi in Aedibus fratrum habitans Rectorem scolae habebamus 
M.Joannem Telgium, et coadiutorem eius M.Joannem Lingium. Et procuratoren! domus 
fratrum Reverendissimum Dominum Thomam Dinslagem. Et diversos praeceptores 
scolae, et domus fratrum. Ibi praecepta Dialectices, et Rhetorices, cum iis quae ad 
haec pertinere videntur, ut in scolis trivialibus moris est, item cathechismum et religio-
nis rudimenta quoque paulo perfectius, perdidici. 

Ac demum, ut paucis absolvam, in sacro Theologico studio magistrum et doctorem 
ad breve tempus habui, eximium et praedoctum Dominum Cunerum Petri. Qui tandem 
Reverendissimus Leoverdiensis factus est episcopus. Demum anno aetatis meae 20 licet 
contra S. Canones, sed non ex proposito tam mature verum inopinato quodam casu, 
factus sum sacerdos, anno Domini 1562 mense Decembri a Reverendissimo Archiepis-
copo Frederico a Tautenborch Traiecti ordinatus. In mense Februario anni protinus 
sequentis legittime electus et canonice institutus sum pastor in Coten n in Achtcarspel 
et ibi ultra 5 annos habitavi. Anno 66 cum apostantibus tune quibusdam vicinis pasto-
ribus eminus cominusque, cum verbis tum mutuis exiguis scriptis datis, congrediens. 
Et cum Anabaptistis mihi ibi quoque res fuit. Qui multa post verba tandem ad me 
miserunt quendam meum conterraneum, et qui condiscipulus meus in studiis fuerat, 
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cum aliquo (ut vocant) monitore ex suis. Quibus verbis simul et scriptis ita respondi 
tandem, ut tota illa faex numquam iterum mecum de rebus fidei colloqui tentaverit. 
E t communitatem meam per Dei gratiam ita catholicae religioni addictam habui, ut 
ne puer quidem Ecclesiae recalcitrari videretur. Et per Dei gratiam adhuc (quantum 
hac tempestate possunt) in sancto illo proposito perseverant. Deinde anno Domini 1568 
factus sum pastor tho Hium in Lewarderadeel, ibique communitatem non ita catho-
licam reperi. Nam aliquos praedecessorum meorum haeretica labe infectos illic fuisse 
constat. E t nobiles tune illic habitantes toti Calvinistae erant. Et in spatio 14 annorum 
nemo moribundus ibi consuetis S.Ecclesiae sacramentis munitus erat. Et haec quantum 
per Dei gratiam. potui et similia, in pristinam consuetudinem restituens unum Ana-
baptistam Joannen molitorem (quem ibi reperi) Deo iuvante, ad gremium marris Eccle
siae reduxi, Sed nobiles reducere non potui. Et quamquam ibi persecutionem aliquam 
praesertim anno 72 ab haereticis sustinuerim, patiendo tarnen seu ferendo, nobiles 
(praecipuos illic meos adversarios) foelicius quam violentia aut minis vici. Et subinde 
eorum patronus factus, tantum effeci, ut in me exurgere non auderent, etsi in meam 
sententiam omnino pertrahere non potuerim. 

Pater meus ibi, apud me catholice, Deo gratiam, obiit. Post eius obituni duas sorores 
nuptui dedi, et duas virgines velatas sive moniales in Fosswerdt fieri, Deo adiuvante, 
procuravi. Quarum altera 2 post susceptum velamen annos Maria dicta, pietate pro 
tali aetate utcumque perspicua, obiit ibidem, anno aetatis suae 21 . Altera post devasta-
tionem sui conventus non ita honeste (proch dolor) se gessit. Et quamvis plus quam 
decies ad alios pastoratus fui rite electus, tarnen ibi 12 integros annos cum matre mea 
habitavi, usque dum anno Domini 1580 mense Maio, in hoc exilium abierim. Atque 
prima aestate et secunda quoque exilii mei, incertis sedibus vagabar Coloniae, Osna-
burgae, Groningae et alibi. Sed prima hijeme in territorio Osnaburgense, Domi nobilis 
Henrici Lebur ter Broechmollen, matronae Barthae a Raesfelt a sacris fui. Ac tandem 
anno 81 in die S.Martini factus sum vicarius Ecclesiae S.Martini Groningae. Et inter 
coetera R.D.pastoris mei, personae personatus et decani, praeco cappellanus aliquam 
diu fui. Ecclesias rurales eius nomine visitavi semel atque iterum. Et nobiles illas vir
gines (de quibus olim scripsi) haeresi non nihil incertas, per Dei gratiam, ad unitatem 
Ecclesiae reduxi non tam concionando, quam familiariter colloquendo. Ac tandem 
earum vicarius sum quoque factus. Et cum iam hoc anno Domum clericorum, sive 
Seminarium studiorum hic in integrum restitui sit incoeptum, Amplissimus Senatus me 
eius Regentem quoque voluit fieri, Heet reluctantem. Raptim ex Seminario nostor anno 
1587 21 Ju . . 1 2 . 

ANTONIUS FOLCARDI BORNBERGIUS 

in margine: 

Mater quoque mea hic apud me obiit anno 1582. Et tune mihi rursus cohabitare 
coepita senior soror mea vidua tune facta, et etiamnunc cohabitat. Haec rudia quaeso 
boni consulere dignare. 

Noten 

Het origineel van deze brief berust in de Provinciale Bibliotheek van Friesland. Zie: Catalogus 
der briefverzameling van S. A. Gàbbema, Leeuwarden 1930, p. 37. Drs. H. Schoonhoven zorgde 
voor transskriptie en vertaling, terwijl de noten van de hand van Dr. E. Steensma zijn. Het 
adres van de brief is ten dele weggevallen, terwijl het restant slecht leesbaar is. Er staat waar
schijnlijk: "M(agistro) Siurdt, Regens Tzum Cronenborse. / / Doctissimo celeberrimoque i(uris) 
u(triusque) Licentiato M(agistro) Suffrido Petri Antiqui trium coronarum Coll(egii) Coloniensis 
Re(genti) . . . . Juris prudenti ri magnificentissi ( . . . ) . . . . co et . . . . suo plu . . . . 
colendo literule dentur. F. S. / / Tzum. Collen 4 st." Suffridus Petrus schreef hiernaast: "Accepi 
28 Junii anno 1587. Scribit curriculum vitae suae". Waarschijnlijk is voor "trium" hetzelfde 
woord doorgehaald. 
Suffridus heeft het woord "Eenderum" niet goed gelezen en schrijft "Zenderum", welke plaats 
aan Reitsma (Register van Oostergo, p. 60) onbekend was, zodat deze er " 't Zandt" van maakte. 
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•'- Niet alleen in de leer maar ook in het leven was Antonius een trouw zoon van de katholieke 
kerk, want op 5 december 1580 verklaarden de kerkvoogden van Hijum dat "Antonius Folkertz 
olde pastoir sin huis hefft opgehouden met sin moder end suster end geen concubine gehat hefft 
end hem eerlick by sin gemeente gedragen hefft. End hem also to pensie offt affsoen togemakt 
is tachtich goutgulden, des he dit jar veertich end tokomende jar 81 de reste veertich goutg. 
ontvangen sall." (J. Reitsma, Register van geestelijke opkomsten van Oostergo, Leeuwarden 1888, 
p. 60). 

•* We vinden Antonius ook vermeld in de Conscriptio Exulum Frisiae, in: Archief voor de geschie
denis van het Aartsbisdom Utrecht, XVI (1888), p. 339. 

5 Vergel.: R. van Dellen, Van Prefektenhof tot Prinsenhof, Groningen 1947, p, 137, 
f> Op 29 juni 1587 ontving Suffridus Petrus deze brief in Keulen en het artikel dat hij over 

Antonius in zijn "De scriptoribus Frisiae" schreef is bijna geheel aan deze brief ontleend, ge
deeltelijk zelfs gewoon overgeschreven. Het feit dat Antonius later het seminarie verliet om 
pastoor in Harsens te worden,, staat niet in deze brief en moet Suffridus op andere wijze hebben 
vernomen, mogelijk via een andere brief van Antonius, te meer daar deze ten tijde van het 
opstellen der biografie nog in leven moet zijn geweest ("Vicarius Gruningae inter seniores factus 
ecclesiae officium assiduum praestat" ". . . . quae aliquando, uti spero, in lucem emissurus est"). 
Voorts mag men wel het bestaan van een al of niet geregelde briefwisseling tussen beide geleer
den aannemen. Hierop wijst een zin als: "Hic mihi strenuam operam navavit in conquirendis 
et transmittendis patriae antiquitatibus". Antonius heeft kennelijk vóór deze brief ook al eens 
aan Suffridus geschreven: "Et nobiles illas virgines, de quïbus olim scripsi". Er bleef ons een 
bewijs bewaard van het opzoeken en verzenden van stukken die op de geschiedenis van het 
vaderland betrekking hebben. Op 1 juli 1592 zond Antonius enkele geschriften met uittreksels 
uit een kroniek van het franciskaner klooster te Groningen naar Suffridus. Deze geschriften zijn 
naderhand in één band gebonden met geschriften uit het klooster Thabor en bevinden zich nu 
in de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden. Vergel.: R. Steensma, Het klooster Thabor bij Sneek 
en zijn nagelaten geschriften, Leeuwarden 1970, p. 87 (Antonius was geen bewoner van het 
franciskaner klooster, maar van het Huis van de Broeders des Gemenen Levens). 

7 S(alutem) P(lurimam) D(ico). 
s Het handschrift heeft tweemaal filus (haplografïe door Gellius?). 
ö Niet duidelijk leesbaar. 

1 0 Het handschrift heeft petionem (haplografie). 
i i Onduidelijke haal voor Coten. 
12 Onduidelijk; papier beschadigd; er stond 21 juni. 
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T w e e s t a d h o u d e r l i j k e g e s t o e l t e n 
t e L e e u w a r d e n 
S. T E N H O E V E 

Bij de voorbereiding van de restauratie van de Grote Kerk te Leeuwar
den rezen er enkele problemen omtrent de zogenaamde Koningskraak, de 
voormalige zitplaats van de stadhouders van Friesland. Dit gestoelte is in
gebouwd in de koorruimte van de kerk, waar het zeker niet gehandhaafd 
kan worden. De eerste vraag was dus, waar dit waardevolle interieurstuk 
na de restauratie heen moet. 

Hierbij trachten wij een bijdrage te leveren tot beantwoording van deze 
vraag, door na te gaan, hoe de Koningskraak er oorspronkelijk heeft uit
gezien en waar hij was opgesteld. Vergelijkingen met het stadhouderlijk 
gestoelte in de Westerkerk te Leeuwarden, dat in dezelfde tijd ontstond als 
de Koningskraak en daarmee ook grote overeenkomst vertoonde, ligt daar
bij voor de hand. 

De Koningskraak 

Reeds in het begin der zeventiende eeuw is er sprake van een zitplaats 
van de stadhouderlijke familie in de Grote Kerk. Later blijkt die zitplaats 
niet meer te voldoen. In 1695 noodt Hendrik Casimir II de bouwmeesters 
van Leeuwarden, leden van de magistraat, speciaal belast met bouwzaken, 
op het Hof. Hij deelt hun dan mee, dat hij in verband met zijn gezond
heidstoestand graag enige veranderingen wil laten aanbrengen aan zijn 
zitplaats in de Grote Kerk en hij vraagt hun hierover in de magistraatsver
gadering te beraadslagen. Op elf september 1695 besluit de magistraat de 
stadhouder toe te staan een nieuw gestoelte in de kerk te laten maken 1. 
Kort daarna zal begonnen zijn met het vervaardigen daarvan, want in mei 
1696 wordt de afval, die na de werkzaamheden in de kerk is blijven liggen, 
opgeruimd 2. 

Hoe zag de nieuwgemaakte stadhouderlijke zitplaats er uit en waar be
vond zij zich in het kerkgebouw? Tekeningen, die ons daaromtrent zouden 
kunnen inlichten, bestaan niet, maar de voor Leeuwarden zeer uitvoerige 
"Tegenwoordige staat van Friesland" geeft de volgende korte beschrij
ving: "Vervolgens aan de linkerhand in het Choor is een trap, opgaande 
langs een kraak (zynde de zitplaatsen der Edellieden, Kamerheren en pa
ges) naar het gestoelte van den Stadhouder. Hetzelve is door een deur af
gescheiden van de kraak en overdekt met een konstig gesneden kap, in 't 
geheel fraai met lofwerk afgemaakt" 3. 

Verder is van de kerk in het kerkvoogdijarchief nog een plattegrond 
aanwezig, vervaardigd vóór de kerkrestauratie van 1842. Op deze platte-
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grond staat "Des Konings stoel" nog in de oorspronkelijke vorm 4. Het 
geheel heeft volgens deze plattegrond bestaan uit drie delen, zoals ook 
reeds bleek uit de beschrijving in de Tegenwoordige staat: Eerst een trap 
langs de zuidmuur van het koor, ongeveer beginnende bij de gedichte 
doorgang van koor naaar sacristie. Vervolgens een galerij langs de zuid
muur van het koor (zitplaats van de hofhouding) en tenslotte de eigen
lijke zitplaats voor de stadhouder. Deze zitplaats van de stadhouder was 
gebouwd rond de hoek, gevormd door de zuidmuur van het koor en de 
oostmuur van de zuidbeuk. Er was plaats voor drie stoelen en de voor
zijde was afgesloten door acht panelen, die met flauwe hoeken tegen el
kaar aan sloten. 

Uit beschrijving en plattegrond valt op te maken, dat de stadhouderlijke 
zitplaats een verhoogd, door een afzonderlijke opgang te bereiken, gestoel
te was. Door gebruik te maken van het Oranjepoortje en het afgesloten 
koor, kon de stadhouder zijn gestoelte betreden zonder in de eigenlijke 
kerk te komen. Een dergelijke, van de rest van de kerk afgesloten loge is 
voor Nederland zeer bijzonder. Dr. M. D. Ozinga wees er in zijn studie 
over de protestantse kerkenbouw reeds op, dat de met luifels overhuifde 
eregestoelten van adel en overheid in Nederland nooit het in de lands-
heerlijke Lutherse kerken gebruikelijke karakter van gesloten loge aanna
men ~'. Heden ten dage vindt men in ons land slechts enkele voorbeelden 
van dergelijke loge-achtige banken: bijvoorbeeld in de door Dr. Ozinga 
genoemde Lutherse kerk te Vaals en in de Hervormde kerk van het Gro
ninger Midwolde. Het ligt voor de hand te veronderstellen, dat het stad
houderlijk gestoelte zijn Duits aandoende vorm heeft gekregen onder in
vloed van de familierelaties tussen het Hof in Leeuwarden en de Duitse 
hoven. 

De princestoel, zoals hij in de achttiende eeuw werd genoemd, zal na 
de verheffing van Willem IV tot stadhouder der Verenigde Nederlanden, 
weinig meer gebruikt zijn. De stadhouder en zijn hofhouding verdwenen 
uit Leeuwarden; Willem IV en zijn opvolger keerden maar enkele malen 
naar de oude residentie terug en bleven nooit lang. Maria Louise, die nog 
wel in Leeuwarden woonde, had recht tegenover de preekstoel haar eigen 
gestoelte. Door het in onbruik geraken van de stadhouderlijke zitplaats is 
deze misschien vervallen; in 1765 bij de begrafenis van Marijke Meu wor
den de bouwmeesters verzocht voorzieningen te treffen voor onderschra-
ging om ongelukken te voorkomen 6. 

In 1795 na de komst der Fransen, nemen burgerofficieren het gestoelte 
in gebruik, maar een twintigtal jaren later wordt de "princestoel", toen 
"voormalige princestoel", bevorderd tot "des Konings stoel". In 1818, als 
Willem I naar Leeuwarden komt, wordt deze weer voor hem in orde ge
maakt en aangekleed 7. Daarna maken de koning en zijn familie er echter 
weinig gebruik meer van. 
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In de dertiger jaren van de negentiende eeuw is het aantal kerkgangers 
in Leeuwarden blijkbaar dermate toegenomen, dat de kerkvoogden in 
1836 Gerrit van der Wielen, de stadsbouwmeester, plannen laten maken 
tot verbouwing van de Grote Kerk om het aantal zitplaatsen uit te brei
den. Hij wil, om een kraak te maken in het koor, het gestoelte van de koning 
verplaatsen naar de zuidbeuk en met een toegang door de broodkamer. 
Dit voorstel wordt echter verworpen en enkele jaren later zijn er nieuwe 
plannen. Op vier januari 1842 besluiten de kerkvoogden te onderzoeken, 
hoe in het koor een kraak gebouwd kan worden met behoud van het ko
ninklijk gestoelte 8. Mr. Jacob Dirks treedt in zijn functie van kerkvoogd 
in onderhandeling met het hof. Op 26 april 1842 blijkt de oplossing te zijn 
gevonden 8: in het koor komt een grote kraak, waarvan het voorste ge
deelte bij aanwezigheid van de koning zal kunnen worden afgescheiden. 

Op 1 maart 1842 wordt de verbouwing van de Grote Kerk aanbesteed. 
Artikel zeven van het proces verbaal van aanbesteding luidt: "Het gestoel
te des konings moet voorzichtig los gemaakt en zoo veel mogelijk in zijn 
geheel gelaten worden en zoo veel hooger doch vooruitgebracht wederom 
vastgesteld worden, bepaald dat gedeelte van dezelfe bestemd voor het 
gevolg des Konings, moet geheel worden weggenomen met in acht neming 

dat de voorlambrizering 
en lessenaar ongeschonden 
op nader in dezen te be
palen plaats wederom kan 
worden aangebragt, de 
holte in de muur door het 
vooruitbrengen van 's Ko
nings gestoelt en het weg
nemen van het bekleedsel 
der muur van de bank 
achter dit gestoelte moet 
wederom goed in verband 
en egaal met de muur 
worden ingemetseld" °. 

In een nota van de aan
nemer lezen we nog het 
volgende: "Een nieuwe 
eikene bank op de Kraak 
aldaar welke daar onmid
dellijk met des Konings 
gestoelte verbonden is met 
eikene deurtjes Enz . ge
schikt om bij de komst 
des Konings verplaatst te 
kunnen worden enz. alles 
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geschikt om bij de komst des Konings geheel weggeruimd te kunnen wor
den en geheel met overleg van de Heren Kerkvoogden" 10, 

We kunnen met behulp van deze gegevens nu wel ongeveer nagaan, 
wat er in 1842 -1843 is gebeurd met het koninklijk gestoelte: Eerst is het 
afgenomen van de muur en daarna is in het koor de tegenwoordige kraak 
gemaakt. Aan de voorzijde van die kraak heeft men in het midden de 
veelhoekige voorlambrizering met lessenaar van het oude gestoelte ge
plaatst en daarboven is op kolommen de oude luifel bevestigd. Aan weers
zijden van het veelhoekig gedeelte heeft men stukken aangebracht van de 
voorlambrizering van de kraak voor de hofhouding. De fraaie achterlam-
brizering is niet vernield, maar verwerkt tot losse schotten, die bij aan
wezigheid van de koning konden worden bevestigd onder de luifel. Door 
die schotten kon van het koninklijk gestoelte weer een afgesloten zitplaats 
gemaakt worden. Deze schotten bevinden zich nu nog in een kist op een 
tussenzolder van het kerkgebouw, boven de consistoriekamer l i . Waar
schijnlijk is bij de veranderingen van het oude gestoelte enig snijwerk 
overgebleven. De versiering op de panelen van de kansel is namelijk zeker 
niet hiervoor vervaardigd en wekt sterk de indruk, afkomstig te zijn van 
de koningskraak. 

Na de voltooiing van de zojuist beschreven verbouwing geeft de koning 
toestemming, de kraak in het koor te laten gebruiken door weeskinderen. 
In 1849 keurt hij een verzoek van de kerkvoogden goed, "om den Konings-
stoel en aangrenzende zitplaatsen ten behoeve van vrouwen uit den fat
soenlijke stand, onder voorwaarde dat daarvan geen gebruik mag worden 
gemaakt bij Hoogstdeszelfs verblijf in Friesland en bovendien nog tot op-
zeggens toe" 1 2 . 

Het oude schotwerk wordt daarna nog maar enkele malen aangebracht: 
in 1852 en 1873 voor Willem III, in 1852 voor Prins Hendrik en tenslotte 
in 1892 als de koninginnen Wilhelmina en Emma een officieel bezoek aan 
Friesland brengen. Bij deze laatste gelegenheid wordt nog een geheel 
nieuwe aankleding voor de bank gemaakt1 3 . De antieke stoelen, die van
ouds bij het gestoelte hoorden en die in 1836 naar het paleis waren ge
bracht, worden tevoorschijn gehaald uit het Provinciaal Kabinet van oud
heden! Daarna is de koningskraak niet weer gebruikt; de stoelen en de 
aankleding, die bewaard werden op de zolder van de president-kerkvoogd, 
zijn sedertdien verloren gegaan. 

Het gestoelte in de Westerkerk 

Nog voor het nieuwe stadhouderlijk gestoelte in de Grote Kerk was vol
tooid, was een dergelijk gestoelte reeds aanwezig in de Westerkerk. Kort 
na de uitbreiding van dit kerkgebouw waren er nogal ernstige onenighe
den ontstaan tussen de magistraat van Leeuwarden en de Staten van 
Friesland over een nieuwe statenbank 1 4 . Nauwelijks was deze zaak ge
regeld of prinses Henriëtte Amalia, de gemalin van Hendrik Casimir II, 
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ontbood de bouwmeesters van de stad op het hof en vroeg om een nieuwe 
bank in de Westerkerk voor haar talrijk gezin. De magistraat besloot haar 
toestemming te geven in het oosten van de kerk een gestoelte te laten ma
ken 13 . In november 1694 werd de bouw aanbesteed. 

Blijkens een plattegrond 1G van de Westerkerk, getekend vóór 1845, 
bevond het stadhouderlijk gestoelte zich aan de oostzijde van de noord-
beuk van het kerkgebouw. Het was evenals het gestoelte in de Grote 
Kerk een verhoogde loge, bestaande uit drie banken. De Tegenwoordige 
staat geeft de volgende beschrijving: "De Oosterdeur intreedende, vindt 
men aan de rechterhand langs den oostermuur, een Kraak, welke rust op 
vier kolommen naar de Korintische orde en voorzien met een breede trap, 
zijnde deeze geheele Kraak konstig besneden. Op deeze Kraak heeft men 
het gestoelte van Zijne Doorluchtige Hoogheid, den Heere Erfstadhouder 
van Friesland als ook zitplaatsen voor de Heeren Officieren"1". 

Deze "princestoel" heeft tot de verbouwing van de kerk in 1845 door 
Thomas Romein het interieur gesierd. Geheel is hij sedertdien niet ver
loren gegaan, want het fraaie snijwerk is bewaard gebleven. Het bestek 
van 1845 vermeldt in paragraaf twee: "Bovendien wordt de aannemer 
eene bijzondere voorzigtigheid aanbevolen omtrent de met ornamenten 
versierde gedeelten van de beide kraken, welke voorwerpen met de pa
nelen en regels die met het lofwerk bedekt zijn, alsmede de kolommen 
en balusters, het eigendom der kerk blijven en door den aannemer op 
eene aan te wijzen plaats geborgen moeten worden" 1 8 . Uit een staat van 
onkosten, die gemaakt zijn buiten het bestek om, blijkt dat het snijwerk, 
aangevuld met enige nieuwe stukken, tegen de omgaande galerij is aan
gebracht 19 . Ook zijn grote gedeelten nog terug te vinden in de lambri-
zering achter de statenbank, tegen het orgel en tegen de preekstoel. 

Het snijwerk 

Het snijwerk van de voormalige stadhouderlijke gestoelten is zoals 
hierboven reeds bleek, terug te vinden op verschillende plaatsen in de 
genoemde kerken. In de Grote Kerk: 
— aan de tegenwoordige koningskraak. 
— op de losse achterschotten van de koningskraak (in een kist op de zol

der boven de consistoriekamer). 
— waarschijnlijk aan de preekstoel. 
In de Westerkerk: 
— tegen de lambrizering van de rondgaande galerij. (Hierin ook car

touches met "Anno" en "1696"). 
— tegen de lambrizering boven de tegenwoordige statenbank. 
— tegen en achter de preekstoel. 
— tegen de onderzijde van het orgel. 

Houtsnijwerk werd in de zeventiende eeuw vervaardigd door kiste
makers. Deze leden van het kistemakersgilde hielden zich vooral bezig 
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met het maken van kasten, kisten, kabinetten en ander meubilair 20 , maar 
ook werkten zij' aan betimmeringen, preekstoelen, kerkbanken enz. Zo 
maakte bijvoorbeeld de kistemaker Mr. Jan Matheus in 1696/97 de preek
stoel en de banken in de kerk te Deinum 21 , Albert kistmaker vervaar
digde in 1687 een preekstoel in de kerk van Seharnegoutum --, de kist-
maker Agge Jans Monsma leverde voor de kerk van Tzum de kansel 2 3 

en in Dokkum maakte Jan Claeszoon kistemaker in de zestiende eeuw een 
preekstoel '2i en in de zeventiende eeuw werkte daar Pyter Mewus kiste
maker aan de stoel en aan de banken in de kerk 25 . In Marssum deden dat 
de kistemakers Ede Karsten en Biense Wybes 2B. 

Daarnaast kwam het in de zeventiende eeuw ook voor, dat steenhou
wers houtsnijwerk vervaardigden. We hoeven slechts te denken aan Jelle 
Claes, van wiens hand o.a. grafzerken te vinden zijn te Bolsward, Franeker 
en Sexbierum, maar die ons ook een prachtig stuk houtsnijwerk naliet in 
de kansel voor de Grote Kerk van Harlingen, nu in de kerk van Ballum 2 Ï . 
In de achttiende eeuw is het zo gebleven, dat sommige kunstenaars slechts 
in hout werkten én dat daarnaast leden van het metselaars- en steenhou-
wersgilde ook houtsnijwerk maakten. Een goede vertegenwoordiger van 

de eerste groep is Her-
mannus Berkenbijl. (o.a. 
de preekstoel van Mant-
gum 2 8) . 

Vertegenwoordigers van 
de tweede groep zijn o.a. 
Gerben van der Haven 
(o.a. preekstoel te Wor-
kum 2f>) en Dirk Embder-
veld (o.a. preekstoel te 
Hallum 3 0). 

Het snijwerk aan de 
beide stadhouderlijke ge
stoelten te Leeuwarden, 
op de overgang van de 
zeventiende naar de acht
tiende eeuw ontstaan, is 
zoals hieronder zal blijken 
van een kistemaker. Het 
snijwerk, dat voor het 
grootste gedeelte bestaat 
uit festoenen van bloe
men en vruchten, doet 
ook sterk denken aan de 
versieringen aan de z.g. 
rankenkasten. Het snij-
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werk in de Grote Kerk bestaat uit enkele siervazen, gekruiste palmtakken 
en vooral uit fraai uitgevoerd bloemornament. Margrieten, zonnebloemen, 
tulpen, rozen, trolliussen en nog andere bloemsoorten zijn met vaardige 
hand gesneden. In de festoenen op de losse achterpanelen vallen de slin
gers van kelkvormige bladeren op en de lange doorgaande ranken. 

In de Westerkerk vinden we dezelfde rijke bloemornamentiek terug. 
Ook hier festoenen, die opgehangen zijn aan met linten versierde ringen, 
of aan parelsnoeren, bevestigd aan schelpen. Meer dan in de Grote Kerk 
treffen we eikenloof en ook maiskolven, korenaren, appels en denappels 
aan. Verder zijn hier in het snijwerk enige figuurtjes aangebracht. In de 
festoenen tegen de lambrizering boven de statenbank zijn o.a. enkele putti, 
een arend, een duif, een pelikaan, een hond, een haan en een eekhoorntje 
gesneden. In een eigenaardig stukje snijwerk, nu achter de kansel, zijn 
een hond en een gehoornd duiveltje met bokkepoten voor verwerkt. In 
het snijwerk tegen de onderzijde van het orgel vinden we bazuinen terug 
en tegen twee ineengestrengelde hoornen des overvloeds het geopende 
bijbelboek, omgeven door het symbool van de eeuwigheid, de Ouroboros 
(de slang, die in haar staart bijt). 

Snijwerk, dat grote overeenkomst vertoont met het beschrevene, vinden 
we in Leeuwarden aan een schoorsteenmantel in het pand Doelestraat 6 
(overgebracht uit Doelestraat 4) en aan de grote schouw uit 1675 in het 
Nieuwe Stadsweeshuis 3 1 . Ook zijïx er overeenkomsten met het snijwerk 
aan de Van Harensbank in de kerk van St. Anna Parochie. Nog groter is 
de gelijkenis tussen de versieringen van de beide stadhouderlijke gestoel
ten en die aan de Sminiabank in de kerk van Oudkerk van 1700. De over
eenkomst tussen de festoenen op de gestoelten is treffend en verder zijn 
er ook in Oudkerk gekruiste palmtakken en net als in de Westerkerk tegen 
de onderzijde van de luifel de hoornen des overvloeds en het opengeslagen 
bijbelboek, omgeven door de Ouroboros. Alleen is de Sminiabank nog 
overdadiger versierd door de rijkgesneden panelen: aan de voorbank met 
arenden tussen veel lofwerk en tegen het achterschot met putti, die sym
bolische voorwerpen dragen. 

De naam van de vervaardiger van het snijwerk aan de Sminiabank is uit 
de archivalia niet meer te achterhalen, die van de stadhouderlijke gestoel
ten wel. Een onderzoek in het Koninklijk Huisarchief en de archieven van 
de Nassause Domeinraad leverde niets op. Het archief van Gedeputeerde 
Staten van Friesland bevatte echter enige gegevens. Blijkens de resolutiën 
van Gedeputeerde Staten van veertien november 1694 lieten zij de ver
vaardiging van het gestoelte in de Westerkerk aanbesteden en uit het re
gister van betalingsordonnanties 3 2 blijkt, dat zij niet alleen dit gestoelte, 
maar ook dat in de Grote Kerk betaald hebben. In het register vinden we 
de volgende posten: 

27 september 1695. 
"Mr. Jouke Joukes houtkoper en Jan Arensen Pruymer bij antecipatie 

en in verminderinge van haar bedongen loon wegens 't aenbestede ge-

74 



S. TEN HOEVE Twee stadhouderlijke gestoelten te Leeuwarden 

stoelte in de Westerkerk alhier ten dienste van Haar Hooglieden, inge
volge van annexe request en appoinctement 1400-0-0." 

30 mei 1696. 
"Jouke Joukes en Jan Arensen Pruymer wegens geleverde waren volgens 

accoord en ut supra. 800-0-0." 
14 januari 1698. 
Joucke Jouckes Mr. Kistemaker wegens 't maeken van 't gestoelte van 

Zyne Forstelyke Doorlugtigheit den here erffstadthouder in de Jacobijner 
kerk. ut supra 2365-0-0." 

Jan Arensen Pruymer verkreeg op zeven augustus 1698 een attestatie 
om buiten Leeuwarden te trouwen met Johanna Rutringh. Hij wordt dan 
genoemd: " Bouwmeester van Hare Hoogheit Mevrouwe van Nassou". 
Ook al in 1696 duikt hij op als bouwmeester van het hof bij moeilijkheden 
met het stadsbestuur van Leeuwarden over de vergroting van de stad
houderlijke grafkelder in de Grote Kerk 33. Waarschijnlijk is hij de ont
werper van het gestoelte in de Westerkerk geweest. Uit de toevoeging 
"Mr. kistemaker" in een der posten mogen we wel concluderen, dat Jouke 
Joukes de vervaardiger van het snijwerk is geweest. Jouke Joukes werd 
op zeventien december 1656 te Leeuwarden gedoopt, als zoon van Jouke 
Pieters en Grietie Harmens (getrouwd te Leeuwarden 30-1-1640). Op 
zeventien mei 1648 werd hem door de kerkeraad een attestatie verleend 
om te trouwen met Tietske Gerrijts uit Wommels, bij wie hij dertien kin
deren kreeg. In 1724 komt zijn naam in de stedelijke archieven van Leeu
warden het laatst voor; hij koopt dan een huis :ii. En niet zijn eerste. Hij 
heeft zoveel huizen gekocht, dat hij een welgesteld man moet zijn ge
weest. Tussen 1688 en 1724 kocht hij vier huizen aan de zuidzijde van de 
Nieuwestad, een paardestal aan het Ruiterskwartier, een huis in de Peper
straat en samen met Foppe Gerlofs Regneri verwierf hij in 1700 een hout
zaagmolen op het Vliet. 

Houtsnijwerk van hem is er eigenlijk niet bekend. In een enkel kerk-
voogdijboek komt zijn naam voor, maar hij wordt dan steeds houtkoper 
genoemd. In 1694 levert hij de kerk van Wommels hout, de kerk van 
Deinum in 1722 en die van Jellum in 1701. Slechts in de kerkvoogdijreke
ning van Weidum vonden wij hem genoemd als houtkoper en Mr. Kist-
maker en ook als Mr. Timmerman en Mr. Schreinwerker 35. In Weidum 
wordt hem niet alleen de houtprijs betaald, maar tevens arbeidsloon. Welk 
deel van het kerkinterieur hij gesneden heeft, is moeilijk te zeggen, want 
ook de beeld- en steenhouwer Gerryt Payaar heeft in Weidum houtsnij
werk geleverd 36 . Het snijwerk is ook niet zodanig, dat er vergelijkingen 
getroffen kunnen worden met dat aan de gestoelten te Leeuwarden. Ho
pelijk komt er in de toekomst uit kerkvoogdij- of familiearchieven nog 
eens iets meer aan het licht over de werkzaamheden van Jouke Joukes. 
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Noten 
1 Gem, Arch. L e e u w a r d e n . 

Raadsresolut ies 11 sep tember 1 6 9 5 , 
" I s door de he r en b o u w m e e s t e r e n ter ve rgader inge gerefereerd, h o e d a t h u n ede len v a n d a e g uyt 
n a e m van Syn Hooghe i t de H e r e Ër fs tadholder deser provincie e tc . etc . etc . t e n hove gesogt 
sijnde bij h u n komste a ldaer door hooggedag t Syne Fors te lyke Door lugh t ighe i t persoonlijck ter 
kennis was gegeven, d a t dese lve om de swakhei t v a n sijn l i chaem w e l genegen was d e stoel in 
de Grote Kerk te v e r a n d e r e n in die voege, da t h e t gesigte, d a t n u noordwaer t s is , meer wes t -
waer ts aen en da t in de hoogh te m a c h komen , m e t versoek da t sij h e r en Bouwmees t e r en sulks 
ter ve rgader inge ge l iewden te p ropone ren en aan Syn Hooghe i t v a n H a e r A c h t b a r e n w e l n e m i n g e 
dien aengaende notif icat ie te gewen ; w a e r o p gedel ibi reer t sijnde is geresolveert en goed gevon
den Syn Hooghei t sijn versoek toe t e s taen, soo noch tans d a t de n i euw te m a k e n e stoel geen ver-
h inder inge soo aen ' t gestoelte als h e t gesigte v a n de he r en van d e n H o o v e k o m e te g e w e n en de 
he ren Bouwmees te ren te commi te r en gelijk bij desen geschiedt , om hier aff d e n m e e r g e m e l d e 
Syn Hooghei t kennisse en adver ten t i e t e g e w e n . " 

» Rijksarchief Fr ies land . 
Statenarchief V I I 19:511«. 
Regis t ra t ieboeken v a n be ta l ingsordonnan t i èn op de on tvanger der consumpt i ën . 

'A Tegenwoord ige s taat van Fr ies land, dl . I I , 1 5 1 . 
Ams te rdam 1 7 8 5 . 

4 Reameau , J. G. P la t t eg rond v a n de Groote of Jacobi jner kerk b i n n e n L e e u w a r d e n . 1 8 3 5 . 
Kerkvoogdij archief der Nede r l ands H e r v o r m d e gemeente van L e e u w a r d e n . 

'ó Ozinga , Dr . M. D . D e Pro tes tan t sche Ke rkenbouw in Nede r l and van H e r v o r m i n g tot F r a n s c h e n 
Tijd. pag . 3 . 
Ams te rdam 1 9 2 9 . 

G G e m . Arch. L e e u w a r d e n . 
Raadsresolut ies 12 juni 1 7 6 5 . 

7 No tu len Kerkvoogdi j . 14 juni 1 8 1 8 . 
¾ I d e m . 
5 Proces verbaal van aanbes t ed ing , 1 m a a r t 1 8 4 2 . 

Kerkvoogdij archief. 
l l ' No t a van he t b e d r a g der a a n n e e m s o m der ve rbouwing van de Gro te Kerk, 1 8 4 2 . 

Kerkvoogdij archief. 
I l Hoeve , H . t en . Kerken in L e e u w a r d e n 1 9 6 7 . 

Prov . Bibl. Fr ies land E . 2 3 7 0 . 
i - Notu len Kerkvoogdij 7 m a a r t 1 8 4 9 . 
1:1 No tu len Kerkvoogdij 11 me i 1 8 9 2 . 
1 4 Eekhoff, W . Gesch iedkund ige beschr i jving van L e e u w a r d e n , 

1846 dl . I I , 100 , 1 0 1 . 
!'• G e m . Arch. L e e u w a r d e n . 

Raadsresolut ies 2 februar i 1 6 9 4 . 
" I s door de be ide he r en Bouwmees t e r en ter ve rgader inge gerefereerd, hoe d a t h u n E d e l e n op 
gisteren uyt n a e m v a n hae r Hooghe i t de Princesse van Nassau t e n hove versocht si jnde bij h u n 
komste a ldaer door h o o g b g e d a c h t e haer Hooghe i t persoonl ick t e kennis gegeven d a t deselve om 
de ve rmeerder inge van haer Furs te lycken k inde ren als ande is in t s wel genegen was om in d e 
W e s t e r k e r k een gestoel te t e l a t en m a k e n tot welcke hae r Furs te lycke Door luch t i ghe i t door een 
galderi je van ' t hoff konde h e n e n g a a n m e t versoek d a t sij he ren Bouwmees t e r en sulks t e r ve rga
der inge van haer Ach tba ren geliefden te p r o p o n e r e n t en e inde tot he t gene voorzeyde eene b e -
quan ie plaets m o c h t e w e r d e n gedispineer t en hae r Hooghe i t d i e n a e n g a e n d e notif icatie gegeven . 
W a e r op gedel ibereer t si jnde is goet gevonden de H e r e n Burgemees ter en be ide Boumees te ren 
te au thor iseren en gecommi t t ee rd w e r d e n bij desen om s.'ch t e informeren op de b reed te , hooch te 
en forma van de voorzeyde gestoel ten. Voorts aen Syn Furs te lycke Door luch t ighe i t de H e r e Erf-
s tad tho lder en hae r Hooghe i t desselfs gemal inne daer toe plaets in he t oost van gemelde kerk aan 
te wijsen en hier aff a a n hae r Hooghe i t n a ' t e ind igen van de sessie kennisse t e g e v e n . " 

1 0 R e a m e a u J. G. P la t t eg rond van de Wes t e rke rk . 1 8 3 5 . 
Kerkvoogdij archief. 

!" Tegenwoord ige s taa t van Fr i e s l and . I I , 156 . 
1 8 Bestek van de v e r b o u w i n g de r Wes te rke rk . 1 8 4 5 . 
1:1 S taat van onkos ten bij de v e r b o u w i n g der Wes t e rke rk bu i t en het bes tek om gemaak t . 1 8 4 6 . 

Kerkvoogdij archief. 
2 0 Gem. Arch. L e e u w a r d e n . 

Pol i t ieboek I fol 2 0 8 D , 3 0 october 1 6 9 2 . 
" D a t d e Kis temaeckers insgelijcks aen h u n gi lde pr ivate l ick en a l leen , m e t uy ts luy t inge van de 
t immer l i eden sullen b e h o l d e n het m a e c k e n v a n alle huysge raden e n losse wereken , niets u y t g e -
sonder t , van eecken en F e n e e r d werek , als kas ten , kis ten, l ed ican ten , pu lp i t ums , cab ine t t en , t a -
ba re t t en , taeffels, parssen . r u s t b a n c k e n , swart gel i jmde lijsten om schider ien, s toven , " 

21 Rijksarch. Fr l . 
Reken ingboek van de kerkvoogdi j v a n D e i n u m , 6 sep tember 1696 , 2 0 oc tober 1 6 9 7 . 

22 M e d e d e l i n g van D r . R. S teensma te Kol lum. 
2 3 Rijksarch. F r l . 

Reken ingboek van de kerkvoogdi j van T z u m , 20 november 1 6 9 9 . 
2 4 Keune , W . T , Kleine geschiedenis van de Gro te kerk v a n D o k k u m . 1 9 6 8 pag . 2 0 . 
-•"> Keikes, W . H. E e n regis ter v a n be t a l i ngso rdonnan t i e s ui t D o k k u m , In : D e Vrije Fr ies d l . X L V I I I , 

1968 pag . 5 6 . 
2,1 Grafschrif ten tussen F h e en L a u w e r s d l . IV, M e n a l d u m a d e e l , pag . 100 - 1 0 1 , 
2* Besselaar, H . Verborgen schoonheid op A m e l a n d . 

In : Spiegel His tor iae l , juni 1 9 6 9 , p a g . 2 7 2 - 2 7 3 . 
2^ Inscr ip t ie in de kansel . 
2 9 Buma , Mr. B. van H a e r s m a : Geloof, gezag , gelag, dr ie project ies in s teen. I n : D e stêd W a r k u m , 

Bolsward 1 9 6 7 , pag . 1 1 5 . 
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30 Rijksarch. Frl. 
Statenarchief VII 19:51 10 en 11. 
Registratieboeken van betalingsordonnanties op de ontvanger der consumptiën. 

3'1 Eekhoff, W. Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden. 
1846, dl. II, 429 - 428. 

31 Gem. Arch. Leeuwarden. 
Groot Consentboek 13-9-1724. 

3' Gem. Arch. Raarderadeel. 
Rekeningboeken van de kerkvoogdij van Weidum, 14 juli 1708, 5 januari 1709, 6 juni 1713, 
28 november 1714. 

3<i Idem, 24 augustus 1712. 
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R e c t o r a l e s w i e r r i c h h e d e n 
Ut it l ibben fan de L jouwer t e r J o h a n n e s Balck (1690-17B2) 
J . J . K A L M A 

De man, dy't yn 1733 de skepter bigoun to swaeijen oer de Ljouwerter 
Latynske skoalle yn de Bollemanssteech, wie gjin classicus, mar jurist. 
Johannes Balck wie yn july 1690 to Ljouwert as soan fan dokter Johannes 
Balck en Sjoukjen Viglius berne en hie him yn 1707 as juridysk studint to 
Frentsjer ynskriuwe litten. Yn 1715 waerd er siktaris fan West-Dongeradiel, 
mar botte lang hat er dat net west. Hy giet wer nei syn bertestêd. Yn 1723 
wurdt der to Ljouwert in Johannes, soan fan Johannes Balck doopt. De 
heit wit 24 jann. 1724 klear to krijen, dat syn namme royearre wurdt, mar 
fansels soks docht jin gjin goed. Syn houlik mei Maria Rudolphi sil him 
wer hwat rehabilitearre hawwe (1729). Yn 1730 fine wy him dan as froeds-
man to Ljouwert en yn 1733 wurdt er ynienen rector. Wy wurde kei, as 
wy fan dy bineaming hearre, mar dat in jurist rector waerd wie gjin ut-
sûndering op in regel. Dûmnys, juristen, sels dokters hawwe de ieuwen 
troch it rectoraet waernommen. Oan de ein fan de 18de ieu wie it sels hiel 
gewoan, dat in rector 'iuris utriusque doctor' wie a). 

As wy lykwols hearre, dat Johannes Balck earst gritenijsiktaris wie en 
dan froedsman to Ljouwert, mei in ûngelokje der tuskenyn, wurde wy 
dochs in bytsje skrutel. Syn direkte foargongers, Is. Valckenaer, Maevius 
Pollius en G. Chr. Schoneveld, hienen lju west, dy't har alhiel oan it ùnder-
wiis joegen. De twa rectoaren, dy't oan Balck foaròfgeane, beide frijfeint, 
hienen it mar koart makke. Har ûnderwiis wie oars best en it learlingetal 
fan de skoalle wie hast 200. Waerd der nou nei in bliuwer útsjoen, dy't 
konsolidaesje bringe moast? As Balck noch mar krekt rector is wurde de 
'leges scholae Leovardiensis' fan 1638, dy't yn 1701 fornijd wiene op 'e nij 
oereage en fèststeld (27 nov. 1733). Ek komme der yn desimber fan dat 
jier bibels en in lang kessen yn de nij e bank fan rector en praeceptores en 
in nije bank foar de learlingen yn de Greate tsjerke. Wy hawwe de yndruk 
dat der omearre is, dat alles wol aerdich goed op gleed wie en dat se 
tocht hawwe, dat it ûnder Balck, ek al wie er dan gjin ûnderwiisman, fan
sels wol goed bliuwe soe. Dat kaem lykwols oars út. De wyn rekke yn de 
18de ieu om, de Latynske skoallen moasten in swiere sile lûke en rounen 
yn learlingetal oeral efterút. De Ljouwerter magistraet, dy't de eigen soan 
mei jubel vnhelle hie, hat dy gong fan saken net foarútsjoen en doe't it 
barde de rector mei de skuld jown. Sadwaende hawwe de 17 jier, dat 
Balck de lieding hie (1733—'50) noch foar de man sels, noch foar de skoalle 
botte fleurich west. 

Der is oant hjoed-de-dei ta sprake fan politike bineamingen. De kleur 
fan immen makket, dat er al of net káns hat op in baen. Soks hie men fan-
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sels ek al yn de 18de ieu. De rector syn heit, dy't út Harns kaem, wie in 
oansjenlik boarger to Ljouwert. Hy wie troud mei de dochter fan de sik-
taris fan Ferwerderadiel. Dokter Johannes hie bihalven syn genamt ek 
noch in âldere soan Douwe (Dominicus), dy't al jong professor to Frentsjer 
wurden wie. De goede namme fan de heit en fan de âldste broer, dy't in 
stil gelearde wie mei hert foar syn studinten, hat licht by de bineaming 
fan de 43-jierrige jurist in rol spile. Wy hearre letter, dat der twa partijen 
yn de Ljouwerter magistraet binne. Yn de iene sitte studearre lju en yn de 
oare net en de earste is lang op de hân fan de rector. Ek de namme fan 
de frou hie to Ljouwert in goede klank. Yn 1729 wie Johannes Balck 39 jier 
en lang om let troud mei Maria Rudolphi. Witte dogge wy neat, mar de 
foarûnderstelling, dat der ek om immen út de eigen stand socht is en dat 
men Balck hwat foarúthelpe wollen hat, leit foar de hân. 

Rector Balck siet noch mar krekt yn de Bollemanssteech, of der wie al 
hwat to redden. Spitigernôch binne der gjin wiidweidige magistraetsfor-
slaggen, mar wy hearre, dat in learling Hans Buma de rector yn in haetlik 
Latynsk brief misledige hat en der ek net oer prakkesearret, om syn eks-
kuses oan to bieden. Hy wurdt dèrom fan skoalle jage. Men soe graech 
mear witte wolle fan dizze soan fan de huoddemakker Wybe Bouma 
(Buma) en dy syn frou Hinke Hanses en ek, oft yndied, sa't tocht waerd, 
de heit der mei efter siet. Hans waerd fuortjage, mar kaem like goed to 
Frentsjer (1734) en waerd dernei dûmny to Ysbrechtum (1741—72). Hy is 
de heit fan de forneamde Anna Elisabeth Buma. 

Hat Hans Buma twivele oan de geleardens fan de nije rector, dêr't yn 
de magistraet heech fan opjown wie? Wie syn heit soms mei oaren fan 
bitinken, dat de conrector Hildebrandus Andeles (1694—1763), dy't yn 1721 
oan de skoalle kommen wie en yn 1723 troude mei Hopkjen Buma mear 
rjocht hie op de bineaming? As wy de namme fan dy syn frou hearre 
wurde wy twongen yn dy rjochting to tinken. Yn 1736 lit Balck in boek 
forskine, in soarte fan Grykske blomlêzing. Letter (1741) hearre wy, dat 
er forklearret nei 1733 sawol Gryksk as Hebrieusk bistudearre to hawwen. 
Wer komme wy mei in fraech: Hat er bewize moatten, dat de kar dochs 
wol goed west hie? 

It libben fan rector Balck hat net maklik west. Wy kinne neigean, dat 
er earst yn de Kuormakkersstrjitte en letter yn de Hearestrjitte wenne hat 
en dat der seis bern berne binne, dèr't lykwols mar ien fan yn libben 
bliuwt, in dochter Catharina Maria. Us foarâlden hawwe oars as wy op 
bernestjerte reagearre, mar it gie har fansels ek net yn de kalde klean 
sitten. Wy moatte ús de rector as in neinimmend man foarstelle. It wurd 
'nerveus' kaem sa sear noch net foar, mar de tastân bistie al. 

Ut 1739 binne der twa konflikten bikend. Mei syn buorlju yn de Heare
strjitte kriget er rûzje oer in rioel, dat forstoppe sit. It komt sels ta in pro-
ses (Bijl. Civ. Sent. 668—17 (1739)), dat Balck wint. Ek mei syn conrector 
hat er lykwols spul en dat wint er net. De trije 'polysjemasters', de magi-
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straetslju, dy't de saken fan de Latynske skoalle bihertigje moasten, freegje 
adfys by de twa dûmnys, dy't 'scholarch' — wy soenen sizze: curator — wie
nen en dan kriget de rector de opdracht by syn kommen yn de oare 
'skoallen' (= klassen) en by de eksamens gjin misledigjende wurden to 
sprekken. Conrector Andeles mei ek de boeken brûke, dy't er sels wol. 
Hwat it sluten fan de skoalle en it regeljen fan de fakànsje oangiet moat 
de rector oerlizze mei de oare leararen. Yn it leararekorps moat men inoar 
in bytsje tajaen. 

It is dúdlik, dat wy hjir mei in gesachskrisis to redden hawwe, dy't faek 
mei standsbisef gearhinget. It jiers tofoaren (1738) is der hwat oan foar-
ôfgien. Andeles koe doe rector to Dokkum wurde, mar de magistraet woe 
him graech hâlde en hie him dèrom tasein, dat er Balck — mocht dy fuort-
gean of forstjerre — opfolgje soe. As wy de summiere magistraetsresolúsjes 
goed forsteane sitte der yn it kollege twa partijen, dy fan de hegerein, 
dy't Balck lang de Mn boppe de holle hâldt en dy fan de middenstand, 
dy't de kant fan de conrector úthinget. Ta dy leste groep biheart ek de 
sulversmid Andele Andeles, in broer fan de conrector. De lesten wienen 
hast allegearre lid fan de soasiteit 'De Vriendschap.' 

Balck wie de man net om syn forlies to nimmen. Hy fielde him de baes 
fan de skoalle. Letter wol er in praeceptor mei de rotting to liif, as dy net 
om lyk wol. Dat Balck winliken yn tsjinst stie fan de magistraet wol er by 
him net yn. Soenen dan lju, dy't foar in part net studearre hienen, him de 
wet stelle? 

Wy hawwe de learlingelysten út dy jierren oer en sjogge, dat it tal sta-
dich, mar wis efterútrint. Yn 1730 wienen der 132, yn 1740 128 en 1750 
86 learlingen. Wy seinen al, dat dat oeral foar kaem -), mar de rùzjes tus-
ken de fiif leararen, dy't oan de skoalle forboun wienen (neist de rector 
en conrector trije praeceptoren) hawwe de saek gjin goed dien. Dat it op 
it lest (1740) ta in proces tusken Balck en de magistraet kaem, dat foar it 
Hôf fan Fryslân útfochten waerd, hat de ynfloed fan de rector op syn 
freonen yn de magistraet bilune. Yn dat proses gie it yn wezen om in nea-
tige kwestje, de bineaming fan in 'claviger', in conciërge, mar der waerd 
folie mear by helle. De magistraet woe it skoallebistjùr yn hannen hàlde 
en tocht it rjocht to hawwen alderlei kwestjes to regeljen (de skoaltiden, 
de fakànsje, sykteforlof en sa mear). Dat rjocht hie de magistraet, hja moast 
it ek hawwe en as wy hearre, dat Balck faek to let kaem en om't er lest 
hie fan podagra, geregeld thússiet en syn learlingen yn it wyld rinne of 
Andeles dèrfoar opdraeije liet, clan is it wol dúdlik, dat de saek al lang 
mis west hie, doe't de bom op it lest barstte. 

Ek nei dit proses wie de loft net skjinne. Aloan binne der op skoalle en 
dèrbûten nije botsingen. Faek komt Balck to let op skoalle of jowt er syn 
klasse frij. Yn 1745 is er net oanwèzich by de eksamens. It komt sa fier, 
dat de magistraet it bislút nimt, in learaer, dy't siik is, moat thús mar les-
jaen. It gefolch is in nije striid foar it rjocht (1747), dèr't Balck en de oare 
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leararen ien line by lûke. Mei him binne hja fan bitinken, dat de nije re
geling, dy't foaral tsjin Balck op poaten set is, to fier giet. De stikken út 
de Bylagen ta de Civile Sentinsjes (785—19, (1748)) binne tige wiidweidich. 
en jowe moai ynsjoch yn de skoallestannen fan dy dagen. De twa par
tijen peste inoar mei help fan har advokaten. Sa hearre wy oan it adres 
fan Balck: 'En past een arbeider geensints te dagdieven, die dan alsoo ter 
degen op syn tijd moet passen.' As de advokaet fan de magistraet, H. W. 
Frieswijk, fortelt, dat syn professor Noodt to Leiden de moarns om 8 ûre 
al kollege joech by kjersljocht en dat Balck dus ek wol hwat earder kin, 
wurdt him to halden jown, dat er dat inkeld mar fortelt, om útkomme to 
litten, dat er ek to Leiden studearre hat. 

Wy kinne fan tinken wol hawwe, dat Balck, dy't tidens it proces sei, 
dat er al 15 jier 'in pulvere scholastico' (yn it skoallestof) him biweegd hie, 
op it lest wurch waerd. Dat sukkeljen oan it 'poatsje' liigde der ek net om. 
Nei dit leste konflikt, dat er wint en, nei 't er noch to dwaen hawn hat mei 
in oar proses, der it by gie oer dong, dy't foar syn hûs op it Saeilân lein hie 
en dèrwei stellen wie, bûcht er de holle. Yn 1750 freget er ûntslach. Hy 
wol de titel 'gymnasiarch' bihâlde en 200 c.g. pinsioen hawwe. De magi
straet sil moai bliid west hawwe en jowt him mar gau syn sin. Andeles 
wurdt dan syn opfolger (800 c.g. traktemint) en is noch 4 jier rector. Ek 
nou rint it tal learlingen geregeld efterút. Andeles moat erkenne, dat er 
net tsjin de taek opwoechsen is en freget dêrom emeritaet oan. Balck 
sels hat it nei syn ûntslach net lang mear makke. Hy forstoar 20 sept. 1751. 

Syn widdou troude foar de twadde kears mei notaris Theodorus van 
der Ley. De iennichste dochter Catharina Maria troude yn 1753 mei de 
boekhanler Rudolf Noordbeek, mar nei inkelde jierren (1756) kaem dat 
houlik sa fèst as in hûs to sitten en hearre wy fan in proses, dèr't Noord
beek by bisiket it jild, dat syn frou hie, to naderjen. Lokkich foar de rector, 
dat er tominsten fan dy nije rûzje net witten hat. Foar ús is it in biwiis to 
mear, dat dy stille 18de ieu fol lyts gekreau wie. 

Noaien 

Hwat de Ljouwerter Latynske skoalle oangiet moat noch altiten forwiisd wurde nei it boekje fan 
rector J. C. G. Boot — De Historia Gymnasii Leovardiensis.... (1854). Fgl. ek Leges scholae Leovar-
diensis. De Wetten der schole van Leeuwarden (1733). 
1) H. W. Fortgens - Schola Latina. Zwolle 1958, p. 79; 
2) idem, p. 105. 
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H e t J a n H a r m e n s - o r g e l t e W o r k u m 
B. V A N H A B R S M A B U M A 

Het Jan Harmens-orgel in de Grote of St. Gertrudiskerk te Workum 
verdient om verschillende redenen de aandacht. Op zichzelf al omdat het 
een van de weinige zeventiende-eeuwse orgels in Friesland is, waar in 
tegenstelling tot Groningen slechts een zeer gering aantal orgels van vóór 
1700 bewaard bleven. Bovendien is het instrument een van de zeer zeld
zame overgebleven werkstukken van de Friese orgelbouwer Jan Harmens. 
Alleen bij het prachtig gerestaureerde orgel in Meppel is het binnenwerk 
beter geconserveerd dan in Workum, maar daar staat tegenover, dat de 
kast in Workum nog vrijwel intact is, terwijl het Meppeler orgel eerst 
door restauratie zijn oude aanzien herkreeg. Het Workumer orgel is verder 
historisch van belang omdat het oorspronkelijke bestek nog aanwezig is, 
terwijl de waarde ervan aanzienlijk wordt verhoogd doordat het enig 
pijpwerk van het oude orgel uit de eerste helft der zestiende eeuw bewaart. 

Het oude orgel 

De archieven van stad en kerk lichten ons herhaaldelijk in over het 
eerdere orgel. Het bestaan ervan blijkt voor het eerst in 1645 — in dat 
jaar beginnen de kerkvoogdij-rekeningen — door de vermelding van 
Michiel Andries als puisterblazer. De vroegst bekende organist is Klaas 
Jans, die in 1662, nadat Gedeputeerde Staten besloten hadden tot instel
ling van het conrectoraat aan de Latijnse school, tot conrector en organist 
werd verkozen. Deze combinatie heeft slechts enkele tientallen jaren 
bestaan. Ook de opvolger Ambrosius Hijlkema, die het conrectoraat van 
1672 tot 1687 vervulde, werd bij zijn benoeming met beide functies belast. 
Maar in 1688 is de schooldienaar alweer organist. 

De kerkvoogdij-rekeningen uit het midden der 17e eeuw geven enkele 
waardevolle aanwijzingen over het orgel. Het geregelde onderhoud was 
eerst toevertrouwd aan Mr. Jochum Stelma, later aan Mr. Paulus (Stelma?). 
Maar in 1656 wordt een belangrijk bedrag betaald aan Cornelis Jeroens 
'ter saake van repareeren van ons vervallen orgel in ons groote kerck'. 

Het orgel moet toen al een lange geschiedenis achter de rug hebben 
gehad. Er werden in de eerste tientallen jaren na de invoering van de 
reformatie in 1580 zeer weinig orgels gebouwd, omdat de functie van het 
orgel op de achtergrond raakte. Men mag dan ook aannemen, dat het 
orgel van vóór dat jaar dateerde. Op grond van de bouwgeschiedenis der 
kerk *) moet aangenomen worden, dat het orgel in of na 1533 is gebouwd. 
Nu bezit het orgel een reeks van 30 zeer waardevolle oude pijpen, die 
zijn opgenomen in het gedekte fluit 41 registers van het pedaal. Ze zijn 
van hetzelfde karakter als de pijpen in de orgels van Oosthuizen (1521) 
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en Krewerd (1531). Het oude orgel kan dan ook ± 1533 worden geda
teerd, toen ook de koorbanken tot stand kwamen, waarvan nog een aantal 
goed gesneden panelen bewaard bleven 2). Dat deze pijpen inderdaad 
uit het oude orgel afkomstig zijn wordt zijdelings bevestigd door het feit, 
dat Jan Harmens bij de bouw van het nieuwe orgel de beschikking over 
het oude materiaal kreeg. Waar het oude instrument zich bevond, staat 
niet helemaal vast. Het kan niet op de plaats van het tegenwoordige orgel 
hebben gestaan, want de westwand der kerk dateert pas van 1615. Het 
schip zelf was overigens in 1566 nog niet overdekt 3). Het meest waar
schijnlijk is wellicht, dat het orgel zich in een van de transeptarmen heeft 
bevonden. 

De bouw van het Jan Harmens-orgel 

In 1696 besloot men tot de bouw van een nieuw orgel. Blijkbaar was 
de toestand van het oude orgel nu toch zodanig, dat men in een nieuwe 
restauratie geen heil zag. Of stond de wens om de kerk te verfraaien op 
de voorgrond? In het eind van de zeventiende en het begin van de acht
tiende eeuw werd de kerk gaandeweg van een luisterrijke inrichting voor
zien. Het begon in 1681/82 met een deel van het Avondmaalszilver 4) en 
eindigde in 1718 met de monumentale preekstoel van Gerbrand van der 
Haven. 

De opdracht voor de bouw werd verstrekt aan Jan Harmens, mr. orgel
maker in Berlikum. Over deze orgelbouwer, die zich na 1700 ook wel 
Jan Harmens Camp noemde, zag in 1939 een publicatie het licht van de 
hand van A. P. Oosterhof en E. J. Penning 5). Het is gissen, hoe men in 
Workum aan Jan Harmens kwam. Een van de twee Workumer predikan
ten was toen ds. Tj. Domna, die in 1684 van Dronrijp was gekomen. Was 
deze daar wellicht met het werk van Jan Harmens in aanraking gekomen 
en heeft hij hem aanbevolen? 

Jan Harmens (± 1655—1721) immers werkte, evenals zijn vader Harmen 
Jans, vooral in het noorden van Friesland. Het dichtst bij Workum werkte 
hij met zijn vader in Bolsward, waar hij ± 1690 het orgel in de Grote 
Kerk restaureerde. In de Zuidwesthoek bouwde hij het orgel in Sloten, 
waarvan de kast van het rugwerk met enig pijpwerk in 1786 door A. van 
Gruyzen bij de bouw van een nieuw orgel werd behouden. Zou Workum 
voor Sloten een aanbeveling zijn geweest of omgekeerd? 

Oosterhof en Penning beoordelen zowel het werk van Jan Harmens als 
dat van zijn vader nogal negatief. Over Jan Harmens schrijven ze: "zo hij 
al eens een nieuw orgel bouwde, viel dat meestal slecht uit". Met name 
aan de hand van de slepende geschiedenis van het ontstaan van het orgel 
te Meppel (1712—1722) wordt dit geïllustreerd. Het is echter de vraag of 
deze beoordeling helemaal billijk is. Uit de in Workum beschikbare 
gegevens blijkt allerminst dat men over Jan Harmens ontevreden was. 
Integendeel, tot 1719, toen hij aan een ernstige ziekte leed, bleef hem 
het jaarlijkse onderhoud opgedragen. 
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Zeer interessant is, dat het bestek van het orgel in het stadsarchief 
bewaard bleef 6). Het bestaat uit een aan twee zijden beschreven blad 
waarop later enkele aanvullingen zijn bijgeschreven. Het is gedateerd 
1 november 1696 en draagt de handtekeningen van de opdrachtgevers en 
van Jan Harmens. Het orgel had blijkens het bestek de volgende dispositie: 

Hoofdwerk 1. Prestant 8' 
2. Holpijp 8' 
3. Quintprestant 6' 
4. Octaaf 4' 
5. Nasard 2 sterk, discant 
6. Octaaf 2 ' 
7. Gemshoorn 2' 
8. Mixtuur 4 sterk, gehalveerd 
9. Scherp 3 sterk 
0. Trompet 8', gehalveerd 

Rugpositief 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Prestant 4' 
Quintadeen 8' 
Octaaf 2 ' 
Quint 3 ' 
Blokfluit 2 ' 
Scherp 2 sterk 

De tijd, waarin Jan Harmens zijn orgel bouwde is, met name in het 
noorden, een tijd van grote verandering in de orgelwereld. Aan het einde 
van deze eeuw begint de invloed van de Noordduitse orgelbouw door te 
dringen. In 1692 deed de beroemdste orgelbouwer van de barok, Arp 
Schnitger, zijn intrede in ons land met de uitbreiding van het orgel in de 
Martinikerk te Groningen. Verschillende orgels in Groningen en ook in 
Friesland volgden. In Friesland is het belangrijkste werk het orgel in 
Sneek uit 1710/11, waarvan de kast is bewaard, maar het binnenwerk aan 
het eind van de negentiende eeuw sterk is gewijzigd. Deze orgels vorm
den het hoogtepunt in de Nederlandse orgelwereld en gaven de orgel
bouw impulsen tot in de negentiende eeuw en over de negentiende eeuw 
heen tot in onze tijd. 

Het werk van Jan Harmens is representatief als afsluiting van de vooraf
gaande periode. Bij Oosterhof en Penning komt de relatie met de eerdere 
orgelbouwers nog onvoldoende uit de verf. Terloops vermelden zij, dat 
de vader, Harmen Jans, in 1668 het door Coenraad Baders te Anjum aan
gevangen orgel voltooide. Gebleken is echter, dat Harmen Jans en Jan 
Harmens sterk beïnvloed waren door het werk van de familie Baders, die 
in het midden der zeventiende eeuw in Leeuwarden werkte. Bij Jan 
Harmens klinken de orgelbouwtradities van deze eeuw als het ware uit. 

In verschillende opzichten blijkt zijn vasthouden hieraan. In het bestek 
vallen twee kenmerken op, die ook in het orgel te Meppel terugkeren. 
In de eerste plaats maakt Jan Harmens voor de windvoorziening nog 
gebruik van het destijds eigenlijk verouderde systeem van de springlade. 
Ook in Meppel was dit het geval. Daar werd het orgel voltooid door 
Arp Schnitgers zoon Frans Caspar, die o.a. de springlade van het hoofd
werk verving door een meer moderne sleeplade. Een ander kenmerk is, 
dat Jan Harmens in Workurn noch in Meppel (waar het orgel zelfs drie 
manualen kreeg) een zelfstandig pedaal bouwde. In Meppel kan men de 
pijpen van Jan Harmens en van Schnitger die ook een enkel register ver-
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nieuwde, met elkaar vergelijken. Dan ziet men van welk een meesterlijk 
vakmanschap de pijpen van Schnitger getuigen in vergelijking met die 
van Jan Harmens. 

Wellicht was de bouw van het nieuwe Workumer orgel er oorzaak van, 
dat de schooldienaar en organist Wilhelmus Heineman in 1698 een tracte-
mentsverhoging van ƒ 50,— kreeg. De hogere eisen en de grotere verant
woordelijkheid, die het nieuwe orgel vergde, zijn er als het ware in ver
disconteerd. Misschien mogen we er ook uit lezen, dat het nieuwe orgel 
het oude aanzienlijk in omvang overtrof. 

Oude en nieuwe stemmen 

Het orgel van Jan Harmens is niet ongeschonden tot ons gekomen. 
Eigenlijk geeft het orgel te Meppel thans nog de meest volledige indruk 
van het werk van Jan Harmens, want het heeft een stuk of veertien 
stemmen bewaard in hoofdwerk en rugwerk, de helft van het oorspron
kelijke aantal (bij de restauratie is het orgel tot in totaal 38 stemmen 
uitgebreid). Van het werk van Jan Harmens in Workum is ongeveer een 
kwart behouden. 

Aan het einde van de achttiende eeuw had het orgel nog hoofdzakelijk 
zijn oorspronkelijke dispositie. We danken deze wetenschap aan het werk 
van Knock uit 1788, Dispositien der merkwaardigste Kerk-Orgelen 7). Bij 
het Workumer orgel schrijft Knock o.m.: "Dit orgel is bijkans gelijk aan 
het Orgel in de Wester Kerk te Leeuwarden, en is ook door denzelfden 
maaker vervaardigd, zoo ik meene eenen Jan Harmens; dog de tijd 
wanneer, hebbe ik niet kunnen gewaar worden". Oosterhof en Penning 
hebben erop gewezen, dat het werk van Knock een vrij groot aantal 
onnauwkeurigheden bevat. Zij merken op, dat het orgel in de Westerkerk 
te Leeuwarden in het geheel niet door Jan Harmens gebouwd was. Ik 
vermoed haast, dat Knock zelf het Workumer orgel helemaal niet heeft 
gezien. Op het rugpositief staat behalve de naam van de bouwer duideijk 
het jaar 1697. 

In 1788 blijken enkele registers te zijn gewijzigd, waarbij nog rekening 
moet worden gehouden met de mogelijkheid van onnauwkeurigheden en 
van veranderde aanduidingen. Zo noemde men in de achttiende eeuw 
sexquialter, wat in de zestiende en zeventiende eeuw nasard heette. De 
verschillen zijn de volgende: 

Hoofdwerk Bestek Knock 

Quintprestant 6' Quint 3 ' 
Gemshoorn 2' Fluit 2 ' 
Mixtuur 4 sterk, gehalveerd Mixtuur 3, 4 en 5 st. 
Nasard 2 sterk, discant Sexquialter 3 st. 

Rugpositief Blokfluit 2 ' Spitsfluit 
Scherp 2 sterk Ruischpijp 
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Vermoedelijk kunnen we het jaar van de wijzigingen wel achterhalen. 
In de achttiende eeuw is het orgel onder meer onderhouden door 
J. M. Schwarzburg (1736-1748), P. de Vries (1750-1776) en A. Campen 
(1776-1783 of later). Nu werd in 1761 aan P. de Vries behalve de gebrui
kelijke ƒ 8,— voor het 'orgelstellen' een bedrag van ƒ 111,— uitbetaald 
wegens repareren en vernieuwen van het instrument. 

Het orgel voldeed in de achttiende eeuw blijkbaar uitstekend. In het
zelfde jaar, waarin Knock zijn boek uitgaf, 1788, schrijft de Tegenwoor
dige Staat van Friesland, dat het orgel "geacht wordt zeer goed te zijn". 
Van der Aa 8) neemt dit oordeel in 1849 over met de toevoeging, dat het 
in 1838 geheel is verbeterd en verfraaid. In die tussentijd was het nodige 
voorgevallen. In 1821 blijken zowel de kerk als het orgel in deplorabele 
toestand te zijn. Is hiervoor een oorzaak aan te wijzen? Waren het de 
jaren van armoede gedurende de Franse tijd, waardoor het onderhoud 
achteropgeraakt was? Of heeft de scheiding van kerk en staat een ongun
stige invloed op het onderhoud gehad? Op herhaalde verzoeken van de 
kerkvoogdij aan het stadsbestuur om de restauratie van de kerk te sub
sidiëren werd niet ingegaan. Dank zij belangrijke steun uit het fonds voor 
noodlijdende kerken kon het herstel in 1823 toch worden uitgevoerd 9). 

Wat het orgel betreft, hier was de Leeuwarder orgelbouwer A. van 
Gruizen bijgehaald, die de noodzakelijke reparaties op ƒ 400,— begrootte, 
maar een totale vernieuwing en modernisering op ƒ 2000,—. Hiervoor 
ontbrak het geld. In 1839 werd het orgel eindelijk hersteld door de orgel
bouwer D. S. Ypma uit Bolsward voor een bedrag van ƒ 600,—. Ds. L. M. 
de Boer wekte naar aanleiding van Col. I I I : 16 de gemeente op "tot een 
doelmatig hartelijk en alzoo Gode welbehagelijk zingen van onze Psalmen 
en Gezangen". Het bericht over de herinwijding eindigt met een aan
beveling van de orgelbouwer, die zijn werk "zoo belangeloos (!) en zoo 
loffelijk" ten uitvoer had gebracht 1 0 ) . 

In 1878 stond het er met de kerkelijke financiën kennelijk beter voor. 
Nu was het Eeltje Sjoerds Ypma uit Bolsward, die voor ƒ 1940,— een 
drastische vernieuwing uitvoerde, waarbij het orgel geheel aan de roman
tische smaak werd aangepast. Bij deze gelegenheid werden ook de front-
pijpen (de prestant) vernieuwd. Op 6 oktober werd het orgel ingewijd 
met een prediking van ds. H. A. E. Heinecken naar aanleiding van 2 Kon. 
III : 15 b over de macht der gewijde muziek. Het orgel werd bespeeld 
door de Bolswarder organist B. H. de Vries. Men roemde de kracht, 
schoonheid en volheid van toon van het vernieuwde instrument lx). De 
dispositie was als volgt: 1 2 ) . 

Hoofdwerk Prestant 8' Rugpositief Prestant 4' 
Bourdon 16' Bourdon 8', gehalveerd 
Holpijp 8' Flute d'Amour 4' 
Quintadena 8' Viola da Gamba 8' 
Salitionaal 8' Woudfluit 2 ' 
Octaaf 4' Vox Humana 8' 
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Fluit 4' 
Quint 3 ' 
Octaaf 2 ' 
Mixtuur 3 sterk 
Trompet 8', gehalveerd 

Ook na 1878 is het orgel nog herhaaldelijk gewijzigd, door I. Proper 
(1911), Bakker en Timmenga (1919), P. van Dam (1930) en Vermeulen 
(1951). Bij de laatste restauratie zat het bewuste streven voor, het orgel 
zijn oude klank te hergeven. Verschillende stemmen uit 1878 werden ver
vangen door registers, die meer bij de aard van het Jan Harmens-orgel 
pasten: Scherp, Dulciaan, Sexquialter, Mixtuur 4—6 sterk, terwijl het orgel 
tevens werd uitgebreid met een vrij pedaal met electrische transmissie. 
Men heeft toch nog onvoldoende met de oude orgelklank rekening gehou
den, terwijl het pedaal niet paste bij de rest van het instrument. Boven
dien is het materiaal na een aantal jaren veel feilen gaan vertonen. 
Wellicht is dit te wijten aan het feit, dat men kort na de oorlog in ver
schillende opzichten over materiaal van onvoldoende kwaliteit beschikte 
en met name geen rekening hield met de hoge eisen, die de toen opko
mende heteluchtverwarming aan het interieur van een orgel stelt. In elk 
geval is het instrument, waarop tot voor een jaar of tien geregeld werd 
geconcerteerd, thans opnieuw in een zeer slechte conditie. Gelukkig wordt 
met kracht gewerkt aan de voorbereiding van een zonder twijfel kostbare 
restauratie. Het is te hopen, dat het instrument met veler medewerking 
zijn oude klank zal terugkrijgen. 

Engelen en bloempotten 

Het orgel ontleent niet in de laatste plaats zijn waarde aan het vrijwel 
gave front. Een geluk is, dat ook de luiken bewaard zijn gebleven. Tegen 
de enorme westwand (tot de nok 23 m.) schijnt het orgel een wat nietige 
indruk te maken. Men moet hierbij in het oog houden, dat de wand eerst 
in 1951 bij de restauratie van de kerk is voltooid. Voordien was de muur 
slechts opgetrokken tot even boven het hoogste punt van het orgel. Het 
bovenste deel van het schip was afgeschoten met een houten bebording, 
die boven de westelijke pilaren was aangebracht. Het orgel stond daardoor 
onder een soort afdak. 

Merkwaardig genoeg heeft men de kast evenals ook de orgelgalerij 
buiten het contract met Jan Harmens gehouden. Het is niet aan te nemen, 
dat de kast niet door hem vervaardigd zou zijn. De overeenkomst met 
Meppel en Sloten (rugpositief) is daarvoor ook te duidelijk. Opmerkelijk 
is vooral de overeenkomst met het werk van de familie Baders. In opbouw 
en uitvoering is er een sprekende gelijkenis met het orgel in Dronrijp, 
dat in 1653 door Arnold en Tobias Baders werd gebouwd. Overduidelijk 
blijkt de afhankelijkheid van Jan Harmens van het werk van Baders. 
De enige afwijking is nog een gevolg van een latere, waarschijnlijk acht-
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tiende-eeuwse wijziging in Workum. De bovenvelden tussen de torens 
staken namelijk oorspronkelijk evenals in Dronrijp spits naar voren uit. 
In de luiken zijn de uitsparingen nog te zien. Het is te hopen, dat de oude 
toestand bij de restauratie zal worden hersteld. Typerend voor het werk 
van Jan Harmens is, dat de middentoren van het hoofdwerk niet de ge
bruikelijke zeven, maar negen pijpen bevat. Gelukkig heeft men dit in 
1878 gehandhaafd. 

Ook ten aanzien van het snijwerk van de kast en de galerij verkeren we in de 
gelukkige omstandigheid, dat het originele stuk bewaard bleef 1 3 ) , waardoor wij bekend 
zijn met de naam van de maker, Jan Freercks, mr. Antycksnijder te Leeuwarden. 
Voorzover mij bekend zijn over hem niet eerder gegevens gepubliceerd. Hij werd 
geboren 1674/75 en trouwde te Leeuwarden 28 februari 1698 Elisabeth Grouwstra 
van Roordahuizum, dochter van Taeke Grouwstra. Het echtpaar komt nog voor in een 
acte van 22 februari 1712 in de informatieboeken als getuigen in een mishandelings
zaak 14). Jan Freercks komt ook voor in de kerkvoogdij-rekeningen van Roordahuizum 
op 6 januari 1700' en voor het laatst in het gemeentearchief op 4 augustus 1717 1 8 ) . 
Steeds komt hij voor als mr. beeldhouwer, mr. antycksnijder en antygwerker. 

Het snijwerk in Workum kan dus wel als een jeugdwerk van de toen 22/23-jarige 
beeldhouwer worden beschouwd. Helaas is mij nog geen ander werk van hem bekend. 
De opdracht is duidelijk omschreven in het contract. Het blijkt dat ook de twaalf kapi-
teeltjes aan de borstwering van Jan Freercks zijn. Kennelijk hadden de door Jan 
Freercks gemaakte ontwerpen niet de volledige instemming van de heren gehad. Vond 
men engelenkopjes met muziekinstrumenten stichtelijker dan bloempotten? De bloem
potten hebben overigens een kleine twintig jaar later toch wel hun intrede in de kerk 
gedaan, zij het dan op de bekroning van de vroedschapsbank, een pronkstuk van 
Gerbrand van der Haven, Het snijwerk kan als volgt worden beschreven. De midden
toren van het hoofdwerk wordt bekroond door muziekinstrumenten en lofwerk. Boven 
de zijtorens is temidden van lofwerk een engelenfiguur aangebracht. De middentoren 
van het rugwerk wordt bekroond door het stadswapen met twee leeuwen als schild-
houder. Uit heraldisch oogpunt is deze voorstelling opmerkelijk, omdat er geen ander 
geval bekend is, waarbij het wapen van Workum door schildhouders wordt vergezeld. 
Boven de zijtorens zijn in het lofwerk kleine engelenfiguurtjes aangebracht, terwijl ook 
onder de zijtorens kleine engelenkopjes zijn gesneden. Onder de middentoren is het 
reeds eerder besproken opschrift aangebracht met de naam van de orgelbouwer en 
het jaartal. 

De verschillende voorstellingen komen thans weinig tot hun recht. 
Daarom rijst de vraag of en in hoeverre het thans vrijwel geheel blank 
eiken orgelfront oorspronkelijk in kleur was uitgevoerd. Met name in de 
achttiende eeuw was het gebruikelijk het orgelfront te beschilderen. Soms 
gebeurde dit ook eerst later bij een opknapbeurt. Zo werd het orgel in 
Sneek misschien geheel beschilderd bij een wijziging van het front in 1780. 
Bij de restauratie in 1925 werd de beschildering weer verwijderd 1 7 ) . 

Ook het orgel in Workum heeft beschildering gehad, die omstreeks 
1900 is verwijderd. De eerste mededeling daarover dateert van 1906 1 8 ) : 
"De koster Ypma heeft de eikenhouten ornamentbekroning van het orgel, 
die onder een dikke verflaag was besmeerd, heel verdienstelijk ontpapt", 
In 1912 wordt ons nog uitgebreider meegedeeld, "dat de koster Ypma 
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de man is geweest, die het nu schoon prijkende eikenhouten beeldhouw
werk onder een lelijke verflaag heeft weggehaald. Het is niet te verwon
deren, dat hij daarvoor de dank heeft ontvangen van bekende oudheid
kundigen uit het land". 1&). 

Inderdaad, het was de tijd van Berlage, waarin het materiaal, de materie 
moest spreken en niets door verf of andere kunstmiddelen verhuld mocht 
worden. Men denke ook aan de vooroorlogse kerkrestauraties waarbij ook 
in laat-gotische kerken de baksteen in het gezicht werd gelaten. Gelukkig 
is de kerk in Workum gerestaureerd in een periode, toen deze ontpleiste-
ringswoede alweer grotendeels was achterhaald. 

De vraag blijft, ook bij een orgel, wat historisch verantwoord is. Inte
ressant is, dat de twee houten pilaren, die de orgelgalerij dragen, hun 
gemarmerde beschildering, zij het wat verflenst, hebben behouden. Dit in 
tegenstelling tot Sneek, waar de pilaren voor 1925 ook gemarmerd waren. 
Het is de vraag of de hele kast beschilderd was of dat oorspronkelijk de 
bekroning met goud was opgewerkt. Een uitzonderlijk fraai voorbeeld 
van een frontrestauratie vindt men thans in Goes, waar het zeventiende-
eeuwse orgel door het hier en daar aangebrachte bladgoud een even voor
naam als feestelijk uiterlijk heeft gekregen. Het is te hopen, dat aan dit 
aspect bij de komende restauratie voldoende aandacht zal worden besteed. 

Aantekeningen 

Veel dank ben ik verschuldigd aan de heer A. P. Oosterhof, die mij het door hem 
verzamelde materiaal ter inzage gaf, alsmede aan de organist, de heer B. Sypersma, 
voor zijn waardevolle aanwijzingen. 

i) De Stêd Warkum, Bolsward 1967, bl. 103. 
2) Idem, bl. llOv. 
3) Idem, bl. 104. 
4) Catalogus Zilvertentoonstelling, Leeuwarden 1927, nr. 224, 225 en 229. 
5) In Het Kerkorgel, uitg. Orgelfabriek A. S. J. Dekker te Goes. 
fi) Gem. Archief nr. 1424. Zie bijlage I. 
?) Opnieuw uitgegeven door Boeyenga, Sneek, 1968. 
s) Van der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek, 1849, bl. 606. 
9) De Stêd Warkum, bl. 105v. 

10) Boekzaal, november 1839, bl. 696. 
n ) Bijvoegsel Leeuwarder Courant, 13 oktober 1878, pag. 2. 
ï 2) M. H. van 't Kruijs, Disposities der verschillende orgels in Nederland, 1885. 
13) Gem. Archief nr. 1424. Zie bijlage II. 
14) Gem. Archief Leeuwarden C 9, bl. 17, 18. 
!•">) Sminia-archief nr. 1941, bl. 529 onder uitgaven, R.A. Leeuwarden. 
1«) W 1 3 / l l v . 
17} E e n afbee ld ing v a n de toes t and voor 1 9 2 5 is o p g e n o m e n in Mr. A. B o u m a n , Orgels in N e d e r 

l and , A m s t e r d a m 1 9 4 9 , t egenove r b l . 6 5 . 
18) Gustaaf van Kalcken in De (Groene) Amsterdammer, Weekblad voor Nederland, februari 1906, 

bl. 6. 
19) J. Boonstra, Leeuwarder Courant, 1 juli 1912. Bijlage I 

Blad 1. Een besteck van een nieuw orgel tot Workum. (latere hand). 
Ten eersten om een prestant uit acht voet te maken. 
Ten tweden een holpijp uit acht voet. 
Ten 3 een quintprestant uit ses voet. 
Ten 4 een octaef uit vier voet. 
Ten 5 een nasaerd op ijder klavier twee pijpen van de middelste C af tot 
boven uit. 
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Ten 6 een geenshoorn uit twee foet. 
Ten sevende een mixtuir van vier pijpen op ijder klavier. 
Ten 8 de trompet uit acht foet. 
Ten 9 een suijper octaef uit twee foet. 
N.B.: 
Ten 10 een scherp drie pijpen op ijder klavier (later toegevoegd). 
Hier toe te maeken een nieuw springlaed, lang, acht voet, breed nae de eisch 
van 't pijpwerk. 
voorts met de regering, klavieren en balsembord en druckregels en tramme
lant, en trecken van de registers, voorts na der eisch van 't werk. 
nog drie spane puisters, lang acht voet, breet fijfte half 
met kanalen van de pusters af tot het sekreet laet 
een puistertreder tot mijn dienst. N.B. Het oud orgel sal tot profijt van 
Dit tot last van de orgel maeker. de orgelmaeker sijn . . . 

(later toegevoegd) 

Voorts blijft tot last van de E. magestraet deze navolgende dingen. 
Ten j een soldering met sijn aennexen; een kas na de eisch van 't pijpwerk; 
en wat daer vorder aen dependeert. 
een kas van de puisters of beschudding gelijck behoort. 
N.B.: 
het Register Trompet moet gelijk ook het Register Mixtuer gehalveert sijn. 
(later toegevoegd) 

Blad 2. Nader besteck van 't rugwerck. 
Ten 1 een prestant uit vier voet 

2 een quintadeen uit acht voet 
3 een octaaf uit twee voet 

N.B. 4 een quint uit anderhalf voet segge uyt drie voet 
5 een blockfluit uit twee foet (later bijgevoegd) 
6 een scherp twee pijpen op ijdder clavier 

Voorts secreet Iaed clavier en walsembort 
en voorts met canaalen en regeringe nae 
der eisch van dit werck. Dit nader besteet den 

1 Novemb. 1696. 

Dit bovenstaande is besteet tot tweehondert 
en vijftigh caroli gulden F 250.—.— 
en 't voorige werck is besteet 646—.— 

't Samen F 8 9 6 . - . -

Bovenstaande acht honderd ses en negentich caroli gulden 
sal op twee termijnen betaalt worden 
te weten de helft bij voltreckinge van 't werck 
en 't restante op laeste een iaer daernae. 
aldus geresolveert en besloten den I Xovemb. 1696. 

In kennisse onser handen 
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Jan Coraal 
Floris Douwes A. Segius 

Doede Sioerdts Houcama T. Domna 
de Jonghe Eccle. Worcum 

R. Noordbeek 
Elke Douwes Eccles Worcumanus 

Gaastra Pijter Wijbbes 
Algera Mr. Jan Harmens 

Bijlage II 

Bekenne ick ondergeschreven Jan Freercks 
Mr. Antijcksnijder tot Leeuwaarden, aangenoomen 
en gecontracteert te hebben met de E. Heeren 
gecommitteerde uit de Magistraat en vroedschap, neffens 
de kerckvoogden wegens de couronnementen op 
het Orgel en positijf in de groote kerck binnen 
Worcum, volgens het besteck en teijckening bij 
mij aan de Heeren vertoont, exemt dat in 
plaats van de bloempotten 2 beeldjes met een 
instrumentje sullen gemaackt en gelevert werden. 
Met noch twaelf capiteelen op de pijlaeren 
aan de schudding van 't orgel, alles goet en 
wel gemaeckt de capiteelen Corinthisch werck in 't geheel 
voor de somma van een hondert en vijf 
Caroliguldens, welcke betaaling sal geschieden naa 
en bij de leverantie van 't werck. Sulx dann 
ter goeder trouwe geaccordeert en gecontracteert 
zijnde, nemen wij ondergeschreven elck in sijn 
regarde aan ons hier naa te zullen reguleren 
en hetselve ter goeder trouwe naa te komen 
in kennis onser handen. Worcum de 13 april 
1697. 

Jacobus Buwema 
A. Segius 

Lourens Schermer 

Jan Coraal 

Jan Freercks 

T. Domna 
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1. Archeologie. 

In tegenstelling tot 1969, toen geen opgravingen werden ondernomen, wordt 1970 
wel door een aantal onderzoekingen gekenmerkt, terwijl ook enkele losse vondsten een 
wezenlijke bijdrage leverden aan de kennis van de prehistorie van Friesland. De 
onderzochte objecten lopen in ouderdom uiteen van de Midden-Steentijd (Mesolithicum 
7.000 — 3.000 voor Christus) tot aan de Late Middeleeuwen. Bij alle opgravingen ver
leende het Biologisch-Archeologisch Instituut (B. A. I.) der R. U. te Groningen per
sonele en financiële bijstand overeenkomstig de sedert 1959 bestaande regelingen. 
Enkele onderzoekingen waren echter ook mogelijk door de grote tegemoetkomendheid 
van de besturen der gemeenten, waarin het object was gelegen, met name Ameland, 
Smallingerland en Terschelling. De uitvoering van de Wet op de Sociale Werkvoor
ziening laat nl. toe dat voor de tegenwoordig door arbeidsloon etc. steeds kostbaarder 
wordende opgravingen niet alleen gelden beschikbaar gesteld konden worden, maar 
ook personeel uit de thans bestaande "W. S. W.-ploegen". Wij achten het onze plicht 
op deze plaats voor deze belangrijke hulp bijzondere erkentelijkheid uit te spreken. 
In volgorde van ouderdom haddden opgravingen plaats te: 

a. Warns, gem. Hemelumer Oldeferd. Het betrof hier een voor de eerste maal 
in het Gaasterland ontdekte vrij grote vindplaats van mesolithische vuurstenen arte
facten. Deze was gevonden door de veldassistent J. K. Boschker (zie Vrije Fries L, 
1970, p. 83/4) in de ruilverkaveling "Warns". Bij de opgraving, die onder wetenschap
pelijke leiding stond van Dr. R. R. Newell (B. A. I.), kwam echter vast te staan dat dit 
op een met dekzand overstoven keileemrug gelegen atelier voor een groot deel tijdens 
een transgressie was overspoeld. Niettemin werden naast deze en andere geomorfo-
logische gegevens, toch ook nog naar verhouding vrij grote aantallen bewerkte stukken 
vuursteen en enige microlithen verkregen, terwijl ook haardplekken werden gevonden. 
Een tweede, dicht in de nabijheid gelegen vindplaats bleek echter te weinig materiaal 
te bevatten, zodat het onderzoek daarvan reeds na enkele dagen werd gestaakt. De 
opgraving werd door de Cultuurtechnische Dienst gesubsidieerd. 

b. Ravenswoud, gem. Ooststellingwerf. Na een vondstmelding van de heer Tj. 
Vermaning werd op een voor een boortoren bestemd terrein een onderzoek verricht 
naar een vermoedelijk mesolithisch station. Het gelukte hierbij enkele concentraties 
van vuursteenafslagen bloot te leggen, alsmede enige houtskoolplekken. Verder bleek 
dat het terrein na het mesolithicum door een hoogveen was overgroeid. Helaas werden 
geen duidelijke werktuigen gevonden, maar wel werd geconstateerd dat de silex in dit 
atelier op een vrij grove, in deze omgeving nog niet eerder vastgestelde wijze was 
bewerkt. De vindplaats werd welwillend door de N. A. M. en de N.V. Gezamenl. 
Comp.s. der Opsterl. en Ooststellingw. Veenen en Vaerten ter beschikking gesteld. 

c. Suameer, gem. Tietjerksteradeel. De assistente mejuffrouw T. van der Brug 
ontdekte in Suameer-Zuid (ruilverk. "Garijp-Wartena") op een hooggelegen zandwal 
van een vroegere pingo mesolithische vuursteenafslagen. Na enig overleg met de 
Cultuurtechnische Dienst kon hier een vlak van ca. 300 m2 worden afgeschaafd, 
waarbij een concentratie van dertien grijszwarte vlekken werd gevonden, waarvan er 
negen houtskool bevatten. Een dergelijke hoeveelheid kennelijk van mesolithische 
ouderdom zijnde vuurhaardjes was uit dit gebied nog niet bekend. 
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d. Oosterwolde, gem. Ooststellingwerf. In de buurtschap Klazinga werd in een 
ruilverkavelingswegcunet een vlakgraf van de Standvoetbekercultuur (Jonge Steentijd= 
Neolithicum) ontdekt. Het bevatte een met groeflijnen versierde beker (zij het slechts 
fragmentarisch) en een vuurstenen bijltje. Het graf was gelegen onder een 75 cm dik 
asdek, dat ook verschijnselen uit de Bronstijd overdekte, zoals bleek uit enkele afval-
kuilen, waarin zich o.m. scherven van Bronstijdceramiek bevonden. Het vlakgraf is 
het eerste van dien aard dat in Friesland bekend is geworden. Wel wordt van oudere 
vlakgraven, nl. van de Trechterbekereultuur, vermoed dat zij aanwezig zijn geweest, 
en wel bij Allardsoog (It Beaken XXIII, 1961, p . 165-175). 

e. Eveneens bij Oosterwolde, thans in de Buurtschap De Weper, werd een ronde 
waterput van ca. 1.60 m doorsnede en 1.20 m diepte ontgraven, die o.m. scherven 
bevatte van het uit Drenthe en de Friese kleigebieden goed bekende "Ruinen-
Wommels" I-aardewerk uit de Late Bronstijd/Vroege Ijzertijd (ca. 600 voor Chr.) 
en behorend tot de Zeijen-cultuur. De put is waarschijnlijk van een randversteviging 
van zoden voorzien geweest en vormt de eerste van deze ouderdom die in de Friese 
zandgebieden met zekerheid is vastgesteld. 

f. Menaldum, gem. Menaldumadeel. De heer E. Schaaf meldde dat aan de Sânwei 
vele terpaardewerkscherven werden gevonden, nadat een ruilverkavelingswegcunet 
was uitgegraven. De hoeveelheid was zo groot en zo rijk van samenstelling dat tot 
een nood-onderzoek werd besloten, dat met hulp van amateurs op vrije zaterdagen 
werd uitgevoerd. Er bleek een zeer grote afvalkuil aanwezig, die geheel met mest, 
scherven, beenderen en - interessant genoeg - ook een aantal rugplaten van inktvissen 
was gevuld. Het geheel was met een dikke zodenlaag afgedekt. Het aardewerk bestaat 
voornamelijk uit streepbandceramiek, terwijl ook veel potten met gefacetteerde en 
kartelrand zijn geconstateerd. Bij een aantal stukken vaatwerk (een enkel stuk werd 
zelfs gaaf geborgen) waren rond de hals enkele strengen touw gewikkeld. In reeds 
eerder uitgeworpen grond werd nog een bronzen baardtangetje gevonden, terwijl een 
scherfje van zeer vroege Romeinse terra sigillata (vóór 70 na Chr.) het vondstcomplex, 
waaruit nog interessante aardewerkvormen zijn te reconstrueren, vrijwel met zekerheid 
als eerste-eeuws dateert. De bij de afvalkuil behorende nederzetting is nog niet gevon
den. 

g. Midsland, gem. Terschelling. Op het Strieper Kerkhof werd ter completering 
van de opgravingen 1966-1968 (zie Nieuwsbull. Kon. Xed. Oudheidk. Bond 1968, 
p . 132-134) een na-onderzoek verricht ten einde de opbouw van de kerkhofheuvel 
zelf na te gaan. Daarbij kwam aan het licht dat de oudste houten kapel op een na
tuurlijk duintje was gesticht (ca. 900 ?) en dat ook de eerste graven daarop waren 
aangelegd. Voor de volgende houten 3-scliepige kerk is het duintje met zoden opge
hoogd en uitgebreid, vooral naar het zuiden. Na de houten kerk volgde een tufstenen 
zaalkerkje met halfrond koor, die éénmaal in tufsteen werd verlengd en van een 
tufstenen toren werd voorzien. Daarna volgde nog een aanzienlijke verlenging naar 
het oosten en wel in baksteen, en de aanleg van een kerkhofpad. Dit pad is enkele 
malen, na ophogingen van het gehele terrein, opnieuw aangelegd, waarbij het aan de 
zuidzijde binnen een nieuwe uitbreiding kwam te liggen. Voorts werd de fundering 
van een aparte, kennelijk middeleeuwse bakstenen, trechtervormige toegang tot het 
kerkterrein ten westen van de toren aangetroffen. De 6 m lange muren van deze 
toegang waren aan het westeinde voorzien van een bakstenen kolom, terwijl aan het 
smalle oosteinde een iets later te dateren, vermoedelijk poortachtig bouwsel was aan
gebracht. De opgravingen dienden tevens ter voorbereiding en ondersteuning van een 
restauratieplan van Ir. K. I. Ruige te Rotterdam, dat voorziet in een algeheel herstel 
van de heuvel, het kerkhofpad, de grafrijen en het aanbrengen van een "vloer" van. 
koperslakkeien, waarin alle 5 teruggevonden kerken op de juiste plaats en op ware 
grootte in plattegrond zichtbaar worden gemaakt. Met de restauratie is inmiddels 
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begonnen. Tevens zullen de reeds aanwezige, merkwaardige en als grafpalen gebruikte 
stoeppalen worden aangevuld met verspreid op het eiland en elders in het noorden 
aangetroffen exemplaren. 

h. Hollum, gem. Ameland. In het koor en het schip van de bakstenen Hervormde 
Kerk werden opgravingen verricht, waaruit bleek dat de huidige kerk op een kunst
matig met zand ca. 2 m opgehoogde heuvel is gebouwd. Hier hadden echter al twee 
godshuizen gestaan, terwijl aan de ophoging zelf nog de bouw van een rechthoekig 
zaalkerkje van ca. 10 bij 5 m vooraf was gegaan en wel, getuige de scherfvondsten 
in de 12de eeuw. Het eerste gebouw op de heuvel was een smalle zaalkerk met rond 
gesloten koor en mat ca. 18.80 x 5.50 m. De fundering hiervan bestond uit elkaar 
afwisselende schelp- en zandlagen. De derde, bakstenen kerk was een kruiskerk, die 
een lengte had van 22.5 m bij een breedte in het schip van 5.50 m. Deze had eveneens 
een rondgesloten koor. Het schip van de huidige, vermoedelijk 14de/vroeg 15de 
eeuwse kerk meet 35.60 x 9.80 m, waarbij het interessant is dat de middenas iets 
naar het zuiden is verplaatst en de noordmuur zeer ondiep, nl. op de muurresten van 
de vorige twee kerken, is gefundeerd. Bij het laatste bedehuis, met hoekig gesloten 
koor, hebben drie altaren behoord, één midden in het koor, twee als zijaltaren bij de 
scheiding van koor en schip. De fundamenten van deze altaren waren door een 17de-
eeuwse vloer en een 17de-eeuws graf afgedekt, resp. vermeld. De eventueel bijbe
horende torens van de twee voorafgaande kerken zijn nog niet teruggevonden, maar 
kunnen nog in de huidige toren of op het kerkhofterrein verborgen liggen. 

i. Drachten, gem. Smallingerland. Op verzoek van het gemeentebestuur werd 
een opgraving gedaan in het uitbreidingsplan "De Drait" op een terrein dat als 
"Oud Kerkhof" bekend stond (Kaart Schotanus 1687) en thans "Pastorie-land" heet. 
Het onderzoek leerde dat er niet alleen een rechthoekig kerkhof was geweest dat met 
een muur van 67.5 bij 38 m was omgeven, maar ook dat op dit kerkhof een vermoede
lijk in de 13de-eeuw gestichte bakstenen kerk had gestaan, die van een rond gesloten 
koor voorzien is geweest. Dit koor mat binnenwerks 12.50 X 5.30 m. Op de scheiding 
van koor en schip waren aan noord- en zuidzijde openingen, vermoedelijk van toe
gangen, in de fundamentsleuven zichtbaar, terwijl aan de noordzijde van het koor 
zelf ook nog een opening was aangebracht. Het schip van deze kerk mat binnenwerks 
12.50 X 6.40 m en vertoonde in het westen een tweede bouwfase in de vorm van een 
2.60 tot 3.80 m brede fundamentsleuf, mogelijk voor een westwerk. Een derde bouwfase 
vormde een verlenging van het schip naar het westen en de bouw van een toren. De 
kerk was nu totaal 37.10 m lang geworden; de toren mat 7.15 x 6.40 m. De gehele 
kerk moet al in de 15de eeuw zijn afgebroken. Ook het kerkhof is geheel afgegraven: 
vrijwel geen skelet lag meer in situ en slechts 30 à 35 cm beneden het huidige maai
veld. Deze afgraving had o.m. tot doel het onder de kerk en het kerkhofterrein nog 
aanwezige veen tot turf te steken, zoals teruggevonden snijsporen duidelijk aantoonden. 
De afbraak van de kerk houdt vermoedelijk verband met het verplaatsen naar het 
huidige Drachten-Zuid, 1800 m meer naar het oosten en op een hogere grondslag 
gelegen. Het terugvinden van de kerk betekent een bevestiging van in verschillende 
publicaties uitgesproken vermoedens; schriftelijke, authentieke berichten over de kerk 
zijn nl. nog niet aangetroffen. 

j . Kornwerd, gem. Wonseradeel. In verband met de aanleg van een verkeersknoop
punt bij de Kop van de Afsluitdijk moest een deel van de oude IJsselmeerdijk ten 
zuiden daarvan verdwijnen. Hierdoor was het mogelijk enige waarnemingen te doen, 
o.m. aan een lengte- en dwarsprofiel. Deze leerden dat het in zijn kern vermoedelijk 
16de eeuwse dijklichaam was opgeworpen op een dikke, over een veenlaag gelegen 
schelpenmassa en dat er grond voor was gebruikt die, getuige het daarin aanwezige 
schervenmateriaal, van een terp afkomstig was. Tevens konden zeer duidelijke verho
gingslagen worden geconstateerd, o.m. uit baksteenpuin en grind bestaande. Ook werd 
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waargenomen dat de dijk aan de zeezijde enkele malen was verbreed en van bescher
mende palenrijen en steenstortingen was voorzien, waarbij de indruk werd verkregen dat 
de 16de eeuwse dijk een (of meerdere) oudere, meer zeewaarts gelegen dijk(en) heeft 
vervangen (Zie Binnendiken en Slieperdiken yn Fryslân, Boalsert 1954, p. 389). 

Tot de losse vondsten die in 1970 nieuw licht wierpen op de Friese prehistorie be
horen een grote offerbijl van de Trechterbekercultuur, te Fochtelo aan het licht 
gekomen en voor de eerste maal in Friesland van dergelijk formaat aangetroffen en 
neolithische vondsten gedaan aan de stranden van Vlieland, Terschelling en Ameland. 
Op Vlieland betroffen het een geslepen stenen bijl, mogelijk ook tot de Trechter
bekercultuur behorend, en vuurstenen afslagen. Op Ameland kwam een fragment 
van en vuurstenen, geslepen bijl aan het licht en ook op Terschelling een aantal vuur-
steen-afslagen die kennelijk ook door menselijke activiteit zijn ontstaan. De juiste 
ouderdom van de silices van Vlieland en Terschelling maakt echter nog een punt 
van studie uit. 

Het verkenningswerk in de ruilverkavelingen (zie De Vrije Fries L, 1970 p. 83/4) 
vond voortgang. 64 nieuwe vindplaatsen konden aan de reeks worden toegevoegd, 
waarbij vooral die van de terpencultuur betreffende voorwerpen (aardewerk, beende
ren etc.) in Westergo de aandacht verdienden. 

G. ELZINGA 

Monumentenzorg 

In ons vorige overzicht vroegen wij in de eerste plaats aandacht voor het structurele 
herstel van stads- en dorpsgezichten in Friesland. De zo noodzakelijke vaststelling van 
wettelijk beschermde stads- en dorpsgezichten vordert in deze provincie. Wij be
schikken nu nog over een aantal kernen, die uniek zijn in hun stedebouwkundige 
situatie, doordat storende moderne ingrepen er aan voorbijgegaan zijn. Laat dit zo 
blijven. Verheugend is in dit verband, dat een aanvang gemaakt is met de procedure, 
die moet leiden tot de vaststelling van een wettelijk beschermd stadsgezicht Hinde
loopen, dat de ge-hele binnenstad omvat. Aansluitend hierop vond de oprichting plaats 
van de Stichting Stadsherstel Hindeloopen, die zich ten doel stelt, het oude stadsschoon 
van Hindeloopen zo goed mogelijk te beschermen, o.m. door zelf panden aan te kopen 
en te restaureren en door derden te stimuleren tot restauratie van hun panden over 
te gaan. De restauratie van de Hidde Nijland Stichting bevond zich in zijn laatste 
stadium. 

Een andere belangrijke gebeurtenis voor de gehele provincie is de oprichting van de 
Stichting "Alde Fryske Tsjerken", die zich speciaal zal richten op overneming van 
kerken, die op de normale wijze niet meer in stand gehouden kunnen worden. De 
stichting deed o.m. reeds van zich spreken doordat zij een drukbezochte excursie langs 
enkele kerken in noord-oost Friesland organiseerde. Het aantal aangesloten donateurs 
bedroeg op 1-4-1971 932. 

De Hein Buisman Stichting te Harlingen schonk haar aandacht behalve aan de Zout-
sloot vooral ook aan de Vijverbuurt aldaar. De wijk, die tot de oudste gedeelten van 
Harlingen behoort, verdient volledige rehabilitatie. 

Een te maken sanerings-bestemmingsplan wordt door de Stichting gestimuleerd. De 
Stichting kreeg naast het Provinciaal subsidie nu ook een algemeen subsidie van de 
gemeente Harlingen. Zij voltooide de restauratie van de panden Zoutsloot 32/36, 40 
en 57 - 59. Een aanvang werd gemaakt met die van Kleine Brede Plaats 18. Daar
naast kwamen in Harlingen de restauraties gereed van Kleine Voorstraat 83, Rommei-
haven 20, Schritsen 55 en Voorstraat 9. 
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In Franeker werd gestaag doorgewerkt aan de restauratie van het Camminghahuis, 
dat eind 1971 als kantoor van de Friesland Bank geopend zal moeten worden. De 
walmuren aan de Zilverstraat werden hersteld. Een begin werd gemaakt met de res
tauratie van Zilverstraat 37, met inschakeling van de Hein Buisman Stichting te 
Harlingen. 

In Leeuwarden vond de restauratie van het Princessehof en die van het Boshuyzen 
Gasthuis goede voortgang Het herstel van de Grote of Jacobijnerkerk kwam in een 
nieuwe fase, doordat een krediet beschikbaar werd gesteld voor het doen van een 
bouwkundig onderzoek, dat reeds interessante gegevens omtrent de vroegere toestand 
van het kerkgebouw opleverde. Ook in Leeuwarden werd gewerkt aan het herstel van 
de walmuren met name aan die van de Nieuwestad bij de waag en aan die van de 
Tuinen 

In Bolsivard werd de restauratie van het pand Dijkstraat 23 voltooid. 
Oudemirdum zag de restauratie van de 19e eeuwse buitenplaats Rinia State. Met 

de restauratie van een andere 19e eeuwse buitenplaats, Klein Jachtlust te Oudeschoot 
werd een begin gemaakt. 

Sandfirden no. 7 was het voorbeeld van een boerderij, die de eigenaar-boer niet ple
zier heeft laten restaureren. In Oldeberkoop werd de boerderij Wolvegasterweg 61 
gerestaureerd. 

Van de molenrestauraties kwamen gereed die van de molen in de Wijnzerpolder 
en de poldermolen De Hoop onder Roodkerk. Ontheffing van de Provinciale Molen-
verordening werd verleend voor de verplaatsing van het restant van een molen te 
Janum naar een plaats onder Jelsum. Begonnen werd met de restauratie van de polder-
molen te Akkrum, de poldermolen onder Scharsterbrug, de korenmolen te Makkinga, 
de Balkeneindster poldermolen bij Oude Leije en de korenmolen te Witmarsum. 

Kerkrestauraties werden in 1970 begonnen te Aalsum, Boyl (klokkestoel), Hallum 
(toren), Hollum op Ameland, Morra, Peperga (toren), Uitwellingerga (toren), Weidum 
en IJlst. De ingrijpende restauratie van de kerk te Deinum vond voortgang. 

C. BOSCHMA 

Tentoonstellingen 

Het jaar 1970 bracht Friesland een tachtigtal tentoonstellingen op het brede terrein 
der beeldende kunst. Het patroon was ongeveer gelijk aan dat van het voorgaande jaar. 
Leeuwarden nam opnieuw royaal de eerste plaats in met meer dan de helft van het 
totaal aantal exposities, waarvan wederom een deel naar enkele andere tentoonstellings
zalen in de provincie werd overgebracht. Ook in Harlingen (Galerie De Bazuin) en 
in Sneek (Scheepvaartmuseum) wordt met regelmaat geëxposeerd. Meer incidenteel 
vindt men tentoonstellingen in het Harlinger Hannemahuis, in Heerenveen, St, Anna 
Parochie en — voornamelijk tijdens de zomermaanden — in Olterterp, Bakkeveen en 
Workum. Regelmaat ontmoet men in het exposeren van schilderijen in 22 bibliotheken, 
waar elke maand van kunstwerk wordt gewisseld. De 'looptijd' van een tentoonstelling 
in museum en galerie is gemiddeld drie à vier weken. In de vacantietijd, waarin op 
diverse plaatsen met name aandacht voor de kunst van Friese bodem wordt gevraagd, 
is deze looptijd langer, al wordt er van de vaste exposanten wel eens ander werk 
opgehangen (zoals op de tentoonstelling Binnen/Buiten, die voor de vijfde keer in 
het kunstcentrum en op het terras van de theeschenkerij werd gehouden en in 1970 
was samengesteld uit werk van kunstenaars uit de (groene) kustprovincies). 

In de opsomming hierboven ontbreekt Ureterp, waar in het dorpshuis een tentoon
stelling werd gehouden, die daarom zo bijzonder was, omdat ze tegelijkertijd in de 
decembermaand ook te zien was in Harlingen, Leeuwarden, Sneek en Heerenveen en 
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ook op precies hetzelfde moment in deze plaatsen (per televisie) werd geopend. Het 
betrof hier de landelijke manifestatie 50 x 50, een tentoonstelling van vijftig bladen 
hedendaagse grafiek, die in ons land op vijftig plaatsen te zien was. Openbaar Kunst
bezit verzorgde een royale begeleiding op de beeldbuis. Ook in Friesland was de 
belangstelling voor deze manifestatie goed te noemen. 

Relatief wordt er in de Friese expositiezalen veel aandacht besteed aan in Friesland 
werkzame kunstenaars, daarna aan Nederlandse kunstenaars en tenslotte, maar in veel 
mindere mate, aan kunst uit het buitenland. Het accent ligt bijna uitsluitend op recent 
werk en in mindere mate op actuele kunst, al is er voor de jongste stromingen stellig 
aandacht en ruimte. Eenzijdig is de informatie, die men in Friesland krijgt, bepaald 
niet: behalve de vele stromingen in de schilder- en beeldhouwkunst kan men in Fries
land ook op de hoogte blijven van weven, potten bakken, glasblazen in het heden. 

Wat men wel mist zijn overzichtstentoonstellingen, Doorgaans zijn de exposities aan 
enkelingen, combinaties van enkelingen en of aan kleine groepen kunstenaars gewijd. 
Een overzicht van een richting krijgt men in Friesland weinig of niet. In de meeste 
gevallen is het, omdat de wal het schip keert: we hebben in ons gewest geen expositie
ruimten, die aan een volledig overzicht van een kunstenaar (en het zou ook een kun
stenaar uit een recent verleden kunnen zijn) of van een richting recht kan doen. Men 
kan dankbaar zijn, dat Galerie Van Hulsen een zo niet volledig dan toch breed over
zicht van het werk van Cor Reisma mogelijk maakte, men kan tegelijkertijd teleurge
steld zijn, dat een roulerende expositie, die aan Gerrit Benner was gewijd, Friesland 
passeerde. 

Ten aanzien van deze expositieruimte hebben we in 1970 niet gewonnen. Weliswaar 
kwam de verbouwing van het Fries Museum gereed en was er in december gelegen
heid voor een overzichtstentoonstelling van drie eeuwen productie van de Delftse aarde
werkfabriek De porceleyne fles, maar de schilderijenzaal van het museum blijft toch 
in de allereerste plaats (en dat is tussen april en oktober) bedoeld voor de eigen 
collectie. Op grotere expositieruimte moet Leeuwarden in elk geval wachten tot 1973, 
wanneer het Princessehof weer geopend kan worden (en het wachten is verder op 
eventuele bouwplannen van het Fries Museum, dat een voor exposities bestemde ruimte 
op zijn verlanglijstje heeft staan). Het zal echter, zeker in Leeuwarden, van een 
passende èn ruime expositiezaal wel moeten komen. 

H. KINGMANS 

Tael- en Letterkunde 

A. A l g e m i e n 
Sûnder mis in goed bigjin foar dizze rubryk is it Rapport van de Commissie Friese 

taalpolitiek (Den Haag, Staatsuitgeverij, 44 pp.), omt der efter dit rapport hiel hwat 
wei komme kin. Dit hinget ôf fan de fraech yn hoefier' as de Keamer en it regear wól 
de konklúzjes lùke wolle, dêr't de kommisje noch net oan woe. Krityk op it Rapport 
wurdt jown yn: Kommentaar op het Rapport van de Kommissie Van Ommen (Ljouwert, 
útjefte Ried fan de Fryske Biweging, 16 pp.). 

Wylst yn it ôfroune jier it tydskrift Trotwaer der klauwen oan hie om bistean to 
bliuwen, kamen der twa nije tydskriften by: Alternatyf, ûnder red. fan Hindrik S. de 
Brún, Lykele Jansma en Geart van der Meer; en Prym, it ienmanstydskrift fan Tjitte 
Piebenga. Sonde makke ûnder redaksje fan Pier Boorsma en Johan Frieswijk syn earste 
jiergong yn 1970 fol, dêr't al yn 1969 in bigjin mei makke wie. 

Op bio- en bibliografysk mêd moat yn it foarste plak neamd wurde Man en Wurd, 
in bondel opstellen oer E. B. Folkertsma fan minsken dy't him kend hawwe, ûnder 
redaksje fan M. J. de Haan (Ljouwert, De Tille, 108 pp.). Al is it oan in folsleine 
biografy fan Folkertsma neffens de redakteur noch net ta, dochs jowt dit boek al in 
byld fan ûnderskate perioaden fan syn libben. 
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Fierders is der, yn de rige Minsken en boeken, nû, 11: Omgong troch't lán. Ta de 
60ste jierdei fan dr. Ype Poortinga. 28 maeije 1970. Mei in skôging troch D. A. Tam-
minga, in bio- en bibliografy troch J. J. Kalma en in kertiersteat troch J. Visser 
(Ljouwert, Fryske Akademy, 104 pp). Nei it ôfskie fan M. K. Scholten fan it Letter-
kundich Museum forskynde: Neipetear, troch J. H. Brouwer, Bauke van der Veen en 
Scholten sels (útjefte yn eigen bihear, 28 pp), mei û.o. in bibliografy fan M. K. Schol
ten. In Bibliografie van de geschriften van Prof. mr. P. Gerbenzon, verzorgd door 
C. J. van Heel, A. L. Hempenius, e.o., waerd yn eigen bihear útjown ûnder de titel 
Wrotterslean (26 pp). Hoewol gjin aparte útjefte mei hjir ek wol efkes neamd wurde 
it Strikelnûmmer dat gearstald waerd by gelegenheit fan de 70 ste jierdei fan prof. 
dr. J. H. Brouwer (jrg. 13, nû. 8, aug. 1970). Nijsgjirrich bibliografysk materiael oer 
Fryske literatuer yn oersetting is to finen yn de gids by de útstalling "Oer de drompel 
yn it FMLD" (8 pp; FLMD = Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum). 

Ta bislút mei hjir alfêst wol oankundige wurde dat it doel is om yn de Bibliografie 
van de nederlandse taal- en literatuurwetenschap, dy't yn 1970 útein set is, ek de 
boeken en artikels oer fryske tael en literatuer op to nimmen, yn eltse jierútjefte 
dy't nei de 3 fearnsjier-útjeften forskine sil. 

B. T a e l k u n d e 
Op it mèd fan de taelkunde is der yn 1970 gjin selstannige útjefte útkommen. Wol 

neam ik hjirre: diel I fan de útjefte troch B. Sjölin fan Die Fivelgoer Handschrift 
(Einleiting und Text; Den Haag, M. Nijhoff, VII, 415 pp). Yn de ynlieding fan 228 
siden jowt de skriuwer in metoadysk nijsgjirrige, grafematyske analyse fan de tekst, 
fierder in stúdzje fan de grammatica en de wurdskat — foar my oanlieding om dizze 
tekstútjefte marris by taelkunde ûnder to bringen. De skriuwer is mei dit wurk yn 
Lund ta doctor promovearre. 

Lezingen mei diskusje fan Willem Pée en G. v. d. Woude waerden útjown yn Taal 
en dialekt (Amsterdam, 44 pp; Bijdragen en meded. Dialectencommissie KNAW, 
XXXIX). Titel fan de bydrage fan Van der Woude: Taal en dialekt in Friesland. 

C. L e t t e r k u n d e 
Poesij en proaza waerd bondele yn de útjeften Rely-relly 1968 en Rely-relly 1969 

(Ljouwert, Miedema pers, resp. 62 en 58 pp), mei praetsjes fan de ôfgeande juryleden 
Lolle Nauta en M. J. de Haan. Proaza en poesij, mar dan fan ien man, A. M. Wyben-
ga, is samle en mei in histoaryske skets fan Doede Wiersma útjown yn Alderheljen 
(Boalsert, Osinga, 175 pp). Tagelyk is der foar Wybenga yn syn berteplak Nijewier 
in stânbyld oprjochte, en is der in bitinkingsjoune halden. 

Hwat de romans oangiet is de trilogy Springtij fan Abe Brouwer oer it fiskers-
doarp Wierum nou ôfsletten mei Thúsreize (Drachten, Laverman, 171 pp). Ypk fan 
der Fear kaem mei in nije roman Ien lyk minder (Boalsert, Osinga, 205 pp). It for-
hael spilet yn de 2e wrâldoarloch en kaem net tafallich 25 jier nei de bifrijing út. Fan 
de yn 1970 forstoarne D. H. Kiestra forskynde De Buorskip (Boalsert, Osinga, 207 pp) 
as earste diel fan de dûbelroman Ien wike útbuorren. It twadde diel wurdt: De Toartels. 

In let debút fan de 77-jierrige D. Tiemersma wie: Ik foun hwat oars (Boalsert, 
Osinga, 204 pp), oer de thúsreis, nei lange jierren wenjen yn Amerika, fan in frysk 
emigrant. It jier waerd — om it mei de wurden fan J. Noordmans to sizzen — goed
makke troch Anne Wadman mei syn roman It rammeljen fan de pels (Ljouwert, Friese 
Pers, 200 pp), in ek hwat de foarm oangiet yndied tige nijsgjirriche roman. 

Gelok mei de keap, segen mei't jild is in bondel 'humor fan de fémerk' troch Abe 
Brouwer (Ljouwert, Miedema, 142 pp, mei foto's fan Frans Popken). 

Koarte forhalen fan de, yntusken forstoarne, skriuwer Hein Faber, binne sammele yn 
de bondel Forhalen fan de sé (Ljouwert, Friesch Dagblad, 144 pp). Nest de al neamde 
roman fan D. H. Kiestra kaem fan him ek de bondel De beste simmer út (Ljouwert, 
De Tille, 185 pp). De forhalen leine forsille yn jiergongen fan tydskriften, neffens de 
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flaptekst, mar hwer't hja nou krekt earder ôfprinte binne is spitigernôch net oanjown. 
Tjitte Piebenga is nou op it gebiet fan it proaza bihalven troch twa romans ek for-

tsjintwurdige mei in bondel forhalen: De rook fan mesjester (Boalsert, Osinga, 120 pp). 
Foar syn bondel Kin myn hynder hjir ek stâlje? (Drachten, Laverman, 146 pp) 

makke Ype Poortinga in kar út de foarhalen dy't er sùnt 1937 skreaun en yn ûnder-
skate tydskriften publisearre hat. Bihalven in great tiidrek omfiemet de bondel ek in 
breed skala fan ûnderwerpen, oant spoekforhalen en S.F. ta. 

Fan Trinus Riemersma kaem de twadde bondel forhalen út: Myn folk myn biminden 
(Ljouwert, Miedema, 195 pp). It printsjen is, neffens in ynlizfel fan de printer, net 
alhiel sûnder ûngelokjes bard. Dit docht lykwols oan de kwaliteit fan de forhalen dy't 
al foar in part yn De Tsjerne publisearre wienen, neat ôf of ta. It (knappe) omslach 
hat hwat mei djiptepsychology to krijen, leau'k. 

Reprints wiene der ek yn 1970 wer by de bult. Alderearst moat it initiatyf fan de 
útjowerij Fan fryske groun to Ljouwert nearnd wurde dy't — yn in unifoarm omslach — 
in populaire sery foar in populaire priis op 'e merk brocht. De 10 fan fryske groun 
wiene: H. Faber, Ofgeand tij; S. M. van der Galiën, Boerefolk; Nynke fan Hichtum, 
Jonge Jaike fan't Aldhiem en De jonge priiskeatser; E. S. de Jong, llke Fokkes; H. de 
Jong, Op wyldskar; P. de Jong, ÁS it libben brûzet; Ad van Seijen, De simmer fan it 
lok; R. v. d. Zee, Lutske, en Lutske' jonge. 

Oare werprintingen wiene: Paulus Akkerman, It Freark Jabiks folk (Ljouwert, De 
Tille, 148 pp), Harm Lodeyk, Om it heechste (idem, 159 pp), D. H. Kiestra, De frou-
Iju fan de fetweider (Drachten, Laverman, 144 pp); A. Meester-de Vries, Jonkheit, en 
Roljende weagen (beide Boalsert, Osinga, 127 en 176 pp); Sj. v. d. Schaaf, It geheim 
fan de Greate Wielen (Ljouwert, De Tille, 117 pp). 

Ek yn werprintinge, mar dan oerset yn in oare tael troch Jan J. Bylsma, wie De fuik 
(Amsterdam, Wereldbibliotheek, 104 pp), hollanske oersetting fan De fùke troch 
Rink van der Velde. De bondel skippersforhalen fan Hylke Speerstra Heil om seil 
waerd troch Hans Bakker oerset en biwurke. It rissiltaet wie Met de kloten voor het 
blok (Den Haag - Ljouwert, Miedema, 168 pp). 

By de poesy falie jin allerearst de projekten op, dêr't in dichter en in illustrator oan 
wurke hawwe. Sa binne der fan Daniel Daen de bondels De âlde en de leave as lead 
om âld izer, en: Op libben en dea (Ljouwert, resp. Miedema, 48 pp, en Fedde Dijk
stra, 48 pp) mei etsen en foto's fan Jan Stroosma. Fan it trio Meindert Bijlsma, Murk 
van Stralen en Harm de Vos binne der trije bondeltsjes: Boartlik boartskipje, Hipo-
krisie, en Ynfiltraesje (Ljouwert, De Terp, resp. 40, 16 en 38 pp). Bijlsma en De Vos 
leveren sawol teken- as dichtwurk, Van Stralen biheinde him ta it tekenwurk. 

Tjitte Piebenga joech yn eigen bihear in soartgelikens bondeltsje út: Moaije Peal 
(26 pp), mei limericks en tekeningen beide fan de man sels.Ek fan Joop Boomsma 
kaem in bondeltsje yn eigen bihear út: Multipleks (23 pp). 

De Koperative Utjowerij to Boalsert sette útein mei de Kumulusrige. De earste trije 
útjeften sjogge der moai út. It binne: R. R. van der Leest, Practicum; Geart van der 
Zwaag, Skiphok; en foar Trinus Riemersma it bigjin fan de kanonisaesje: Riemersma II; 
26 - 50 (resp. 37, 31, en 2,6 pp). 

Fan Barend van der Veen forskynde posthúm — mei in titel oanslutend op de ear-
dere bondel Hjerstasters — de bondel Winterakonyt, útjown mei in foaropwurd fan 
prof. dr. J. H. Brouwer en mei stipe fan de Prov. Aksje Komm. fan de ANDO, dêr't 
Van der Veen neffens it foaropwurd in soad foar út 'e wei set hat (Drachten, Laver
man, 65 pp). 

De fersesyklus Jiergong fan Gerben Rypma (Boalsert, Het witte boekhuis, 24 pp) 
hat in ynlieding meikrigen fan Teije Brattinga dy't de bondel sjocht as in wolkomme 
oanfolling op de oersichtsbondel Ik haw myn dreamen hawn en fragen (1965). De 
fersen binne opfandele út de jiergongen 1908—1909 fan Sljucht en Rjucht. 

De KFFB biedt syn brede lêzersrounte ek sa nou en dan in dichtbundel oan, dit-
kear: Wynfearren fan Engele Wijnsma (Boalsert, Osinga, 48 pp). 
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Hoewol 't meastal de skoalleboeken buten dit oersicht bliuwe, wol ik dochs in pear 
neame dy't ek nijsgjirrich binne foar de âlderein. Yn it foarste plak twa blomlêzingen 
poesij: Fersen foar Giacomo Prampolini, in nije útjefte fan de fersen dy't destiids troch 
Prampolini sammele binne ûnder de titel Poeti frisoni; en twad: Operaesje †ers, in kar 
út de troch de tillefoan "publisearre" fersen (Ljouwert, Buro foar taelbifoardering, 
resp. 35 en 49 pp). Ek foar it fuortset ûnderwiis stalden A. Bosma-Banning en G. de 
Vries de karlèzing Maskelyn gear (Drachten, Laverman, 180 pp) dêr't "genôch teksten 
yn stean dy't ek âldere lezers oansprekke sille". "De koarte kriem" is in bondel for-
halen fan nei '45, samle troch J. J. Bijlsma en Y. Poortinga (Ljouwert, AFUK, 168 pp). 
De goede lezing fan Hessel Miedema syn bydrage kin opmaklce wurde út de brief-
wiksel dy't publisearre is yn Sonde 1970, nr. 4. 

Yn it foarste plak foar it ûnderwiis ornearre binne ek de losse lessen oer Fryske 
literatuer dy't troch de AFUK útjown wurde ûnder de titel Tekst en útliz. Der is yn 
koarte tiid al in goed forskaet fan lessen, fan Gysbert Japicx oant Trinus Riemersma, 
mei hyltyd in portret en in bio- en bibliografy fan de skriuwer(ster) derby. 

Krekt foar it ôfsluten fan de kopij krige ik Fan skrijten en skriuwers noch yn hannen, 
in bondel 'literair-histoarysk forskaet fan Y. Poortinga' (Grins, Frysk Ynstitút, 136 pp; 
Estrik nû. XLIV). Yn it foarwurd seit de auteur û.o.: "Ik neam it forskaet net allinne 
omdat de stikken oer wakker ûngelikense ûnderwerpen geane, mar ek omdat se foar 
in part út gearfetsjende stúdzjes bisteane en foar in oar part út koarte stikjes dy't ien 
of oare detailkwestje bihannelje'. De stikken binne earder publisearre yn De Tsjerne, 
It Beakevi en oare tydskriften. 

Ljouwert 6-2-1971 S. SYBRANDY 

Rekréaesje 

Hwat langer hwat mear heart men stimmen, dat Fryslàn him better op de rekréaesje 
smite kin as op yndustrialisaesje. Binammen yn it Natuerbiskermingsjier '70, dat de 
klam lei op de slimme forsmoarging fan loft, wetter en groun, is de langstme nei 
rikjende fabryksskoarstiennen der net greater op wurden. In Frysk Twadde Keamerlid 
sei yn jannewaris 1971 yn in lezing: faeks is it sa goed wol om meiinoar mar hwat 
minder ryk to wezen as men mar mear romte en mear frisse loft hat. 

Lykwols: de lânbou stjit jimmeroan mear minsken òf en der sil wurk foar har foun 
wurde moatte. Yn 1947 wiene der 21.000 boeren (de arbeiders dus net meirekkene), 
nou likernôch 12.000 en om 1980 hinne binne der nei alle gedachten noch mar 6.000 
oerbleaun. Kinne hja plak fine yn de rekréaesje-sektor en is dat wurk foar toalve 
moanne it jier? It seizoen wurdt wol hwat langer (om Krysttiid hinne wiene hast alle 
fakânsjewenten op de eilannen en yn de bosken biwenne), mar net dat makket. En 
hàldt de tarin oan; is de rekréaesje net in to wiffe en smelle basis om der in bistean 
op to bouwen? It ETIF konstatearre yn syn jierforslach 1969 dat der minder fakânsje-
folk nei de eilannen tein wie, mar dy sifers waerden troch de eilannen sels tsjinsprut-
sen: de gastestatistyk, dêr't hja op basearre binne, doocht neat fan, wist in eilân-
boargemaster. 

Hoe't it ek wèze mei: yn 1970 hat it op de eilannen en yn it wetterlân sa drok wol 
west as it jiers dèrfoar. Hoefolle gasten hjirhinne komme is op it wetter makliker to 
tellen as op it eilânsân: de jachten kinne oan de "ynfalspoarten" turve wurde, Sa wit 
men frij wis, dat it tal boatsjes, dat Fryslàn yn komt, fan 1960 op 1965 fordùbele is 
en fan 1965 op 1969 nochris wer. Yn 1969 wiene it likernôch 37.000 en der binne dus 
ús eigen skouwen, skûten, tsjotters, BM-ers, Valken en krusers noch net iens by. 
Dochs — sa wiisden loftfoto's op in moaije sneintomiddei yn july 1970 út — wie der 
op it drokst fan de dei troch de bank noch mar ien boatsje op ien hektare mar. 
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It sil yn de neiste takomst wol drokker wurde op it wetter, mar dèr stiet foar oer 
dat der ek praet fan is, dat wy. . . . ús tal marren útwreidzje sille. Ir. P. Bugeî fan 
Grins, planologysk riedsman fan Wûnseradiel, kaem der mei oan: set de Makkumer, 
Parregeaster en Warkumer Marren (krekt sahwat in ieu droech) mar wer ùnder wetter 
en wy hawwe der mear wille fan as de boeren nou. It plan helle sels it deftige Frânske 
deiblêd "Le Monde". . . . Yn de Lege Midden lieten se it ear der ek nei hingj'e: de 
Tynster Mar soe ek wol wer fol kinne. By Nijehoarne moat dan ek noch in mar 
komme, der lykwols foar drinkwetter en dêr mei ornaris net op syld en yn baeid wurde. 
Earlik is earlik: It Fryske Gea hie al folie earder sein, dat der in de Earnewâldster 
krite wol in pear polders ûnder wetter set wurde koene, mar dat wiene dan polders 
sûnder pleatsen en dat joech sa'n opskuor net. 

It soe wêze kinne, dat der ek wer in pear marren òfgiene, mar dat is ôfwachtsjen. 
It plan om in túnstêd to bouwen yn 'e Tsjûkemar is men hwat langer hwat minder 
optein oer (Deputearre Steaten hawwe ek né sein), mar de elektryske sintrale oan 'e 
Burgumermar komt der (de Steaten hawwe wér ja sein en de rjochter ek) en hoe't 
dat mei de mar nochris úrpakt, nimmen ày't it wit. En de eilantsjes yn 'e Hegemer-
mar binne ek opspuite; oft de rekréanten der in soad oan hawwe sille, moat nog bi-
wiisd wurde. 

Fryske Gea-foarsitter H. F . de Boer hat op in stúdzjedei yn Terherne sein: meitsje 
fan de Fryske marren in "nationael lânskipspark" (fan de Lauwerssé-polder ek, sei er, 
mar it stiet nou wol f est, dat dêr de soldaten oefenje sille). Lykwols: dan sille wy der 
hwat suniger op wurde moatte, hwant de Provinsiale Wettersteat hat ùntdutsen, dat 
it al al net iens mear fortroud is en swim samar yn ús marren en fearten. In great 
part fan it wetter blykt bidoarn to wezen, binamnien om de rekréaesjesintrums hinne 
en de Ryn bismoarket it Iselmar mear en mear. Fral ús yndustry sille wy op 'e kuer 
hàlde moatte: dy smyt likefolle snioargens op ús wetter as alle 500.000 Friezen mei-
inoar produsearje, sei de skiedende Kommissaris fan 'e Keninginne by de iepening fan 
in natuerbiskermingstotoanstelling op Skylge. 

It Waed — sizze fiskers, skippers en oaren — wurdt der ek net skjinner op sûnt 
yn Grinslân de smoargens fan Heechtsjerk en oare plakken mei in parslieding buten-
dyks brocht wurdt. It fait hwat ta, sei de minister; hy soe syn wettersteatsfolkje der 
goed op tasjen litte, hat er ûnthjitten. Oare wettersteatsminsken en saekkundigen hat 
er frege ris in yngeande stúdzje to meitsjen fan de mooglikheden om ien, twa of 
mear dammen troch it Waed nei de eilannen to lizzen, al of net mei brêgen der yn. 
De útslach dêrfan is noch net iepenbier makke, mar it liket der net op, dat de 
dammen nei de eilannen of nei ien (it Amelàn) der mei gauwens komme sille. De 
sportfiskerij op it Waed, dêr't yn 1970 ynienen in greate en ek ynternasionale belang
stelling foar kaem, hâldt dus yn earsten de romte noch. En de Boschplaet, mei syn 
4400 hektare ús greatste natuermonumint, sil noch wol jierren lang allinne fan Skylge 
út to bireizgjen wêze. Dat der sokke reizgers komme en mear as oant nou ta mei 
men wol oannimme, hwant de Boschplaet hat yn N '70 (dat wie forline jier) it Jero-
peesk diploma foar modern natuerbiskermingsbilied krigen en dat is in greate ùnder-
skieding, hwant der binne yn hiele Jeropa noch mar tsien fan sokke diploma's útjown. 

Ja — wy binne wol ryk meiinoar, mar oft wy der ryk fan wurde en. . . . ryk bliuwe? 
It hat alle doel en les yn dizze tiid Obe Postma "Nije wrâld" (fan 1923) der nochris 
op nei: 

Nei it bistek, net achtsjend de natùr 
Wurdt it gjin kostlik park? Mar dea komt mei, 
En yn de woestenije bliuwt gjin libben oer. 

K. SIKKEMA 
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Historie 

Het feit dat Nederland 25 jaar geleden bevrijd werd, had ook betekenis voor de 
Friese geschiedbeoefening. P. Wijbenga publiceerde "Bezettingstijd in Friesland", 
deel I, "Wijfeling en Keus" (Laverman, Drachten). Dit eerste deel — er komen nog 
twee delen — behandelt de periode van mei 1940 tot juni 1941. Het is niet de opzet 
van de schrijver de geschiedenis van het Friese verzet uit de jaren 1940—'45 te geven 
maar wel zijn visie als oud-verzetsman op deze tijd. Jan J. van der Veer schreef een 
boeiend boek "De luchtoorlog boven Zuidwest-Friesland 1940—1945" (Osinga, Bols-
ward), dat meer dan de titel laat vermoeden veel inzicht verschaft in de ontwikkeling 
van uitrusting, taktiek en strategie van de geallieerde en Duitse luchtmachten tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Sal de Jong gaf aan zijn "Joods leven in de Friese hoofd
stad" de ondertitel mee "1929—1945, voltooid verleden tijd" (Miedema Pers, Leeu
warden). Voor de verschijning van dit boek moet men de auteur dankbaar zijn, maar 
iedere keer als men erin gelezen heeft, legt men het wegens het trieste relaas met pijn 
in het hart weer weg. 

Belangrijk was in 1970 de verschijning van "Friesland 1945—1970", onder redactie 
van J. J. Spahr van der Hoek en K. de Vries. Het werk is bedoeld als een hommage 
aan de in 1970 afgetreden Commissaris van de Koningin Mr. H. P. Linthorst Homan. 
Dit boek stijgt evenwel ver uit boven het niveau van een "gelegenheidswerk", aange
zien het door zijn inhoud wel een vervolg op de "Geschiedenis van Friesland" (Laver
man, Drachten 1968) genoemd mag worden. 

In "De Allerheiligenvloed van 1570" onder redactie van K. de Vries en J. P. Win-
semius (Miedema Pers, Leeuwarden), leverden verschillende schrijvers bijdragen. Ach
tereenvolgens worden behandeld de gevolgen van deze beruchte stormvloed in Fries
land en Groningen door K. A. Rienks en D. Rienks-Wallinga, in Oost-Friesland door 
H. Homeier, in Midden-West-Nederland door J. P, Winsemius en in Zeeland door 
M. P. de Bruin. 

Bijzondere vermelding verdient "Grote Pier van Kimswerd" (De Tille, Leeuwarden) 
door J. J. Kalma. De auteur analyseert het "verschijnsel" Grote Pier, relativeert het en 
schept vervolgens een nieuw en acceptabel beeld. Bovendien stelt Kalma Grote Pier 
zeer terecht in een in meer dan één opzicht ruim kader, waardoor tevens een bijdrage 
tot de beschavingsgeschiedenis is geleverd. 

P. Th. Zwart verzorgde de uitgave "Protocol Cleuting" (Fryske Akademy, Ljouwert), 
het protocol van Nicolaas Joostzoon Cleuting, notaris te Leeuwarden in de jaren 
1554—1585. Onder de titel "Proeven van Lieuwe van Aitzema 1600—1669" verscheen 
een serie "Opstellen voortgekomen uit een werkcollege onder leiding van Dr. E. H. 
Waterbolk, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen" (Fryske Akademy, Ljou
wert), een belangrijke bijdrage tot de kennis van persoon, werk en opvattingen van 
een uit Friesland afkomstige zeventiende eeuwse diplomaat. Aitzema is nog altijd door 
zijn publicaties, o.m. de beroemde "Saken van Staet en Oorlogh" van grote betekenis 
voor de Nederlandse geschiedschrijving, maar daarnaast ook een omstreden figuur 
wegens zijn geheime correspondenties met vele buitenlandse regeringen. 

Het "Jaarboek 1967 en 1968" van het Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer 
te Sneek leverde twee bijdragen op over de legendarische Friese plaats Esonstad, nl. 
"Esonstad — Dichtung of Wahrheit?" door H. Halbertsma en "Het verdronken Eson
stad: werkelijkheid of Dichtung?". G. Bakker publiceerde in hetzelfde nummer het 
reglement van een Woudsender scheepsverzekeringscompact met commentaar onder 
de titel "Scheepsverzekering te Woudsend Ao 1705". 

In "De Vrije Fries", vijftigste deel — 1970 schreef K. de Vries een bijdrage getiteld 
"Frij en Frysk": in midsiuwsk biedwurd", handelend over de sociale en politiek-ideo-
logische betekenis van dit begrip in de middeleeuwen; J. J. Kalma publiceerde een 
artikel "Vrijheidsbomen in Friesland", waarin dit vrijheidssymbool niet alleen geschetst 
wordt in zijn functie in 1795, maar waarin ook enkele kanttekeningen worden ge-
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plaatst over de herkomst ervan; in "De vestingwerken van Dokkum" beschrijft W. T. 
Keune in het kort de geschiedenis van wallen en bastions van deze stad sinds de 
middeleeuwen. 

Uit "It Beaken", jiergong XXXII, noemen wij de volgende bijdragen. J. Osinga 
geeft in "Friesland in de Republiek — een Anti-Orangeade" naast kritiek op H. Algra's 
aandeel in de "Geschiedenis van Friesland" enkele bijzonderheden over de partijver
houdingen in Friesland in de tweede helft van de 18de eeuw. W. T. Beetstra schrijft 
over "It frijkeapjen fan slaven", d.w.z. van zeelieden die in de 18de eeuw gevangen 
genomen waren door Noordafrikaanse zeerovers. Johan Frieswijk laat licht schijnen 
op "De Fryske seksjes fan de 'Internationale' "uit de jaren 1869 en '70. "Oersjoch en 
ùntjowing fan de wapenkorpsen en folkssosiëteiten yn Fryslàn tusken 1783 en 1813" 
door Ph. H. Breuker is in de eerste plaats een inventarisatie en kan een aanwinst 
genoemd worden. 

H. Halbertsma publiceerde in de "Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheid
kundig Bodemonderzoek", jaargang 15—16, onder de titel "The Frisian Kingdom" een 
Engelse vertaling van zijn bijdrage in de "Geschiedenis van Friesland" met hier en 
daar enkele aanvullingen, 

In 1970 verschenen twee facsimile herdrukken die van betekenis zijn voor de Friese 
geschiedbeoefening in zeer ruime zin. Wij noemen hier eerst de bekende Schotanus-
atlas uit 1718, "Uitbeelding der Heerlijkheit Friesland; zoo in 't algemeen, als in 
haare XXX bijzondere Grietenijen; door D Bern Schotanus à Sterringa" (De Tille, 
Leeuwarden en Theatrum Orbis Terrarum, Amsterdam) met een inleiding door C. Koe
man en een bio-bibliografische beschrijving door J. J. Kalma. Deze uitgave vormt met 
de facsimile reprints "Kleine Schotanus Atlas" (Schotanus Stichting, Franeker 1968) en 
"Lytse Schotanus Atlas" (Fryske Akademy, Ljouwert 1967) eigenlijk één geheel. De 
tweede — en niet minder belangrijke herdruk is de bekende "Nieuwe Atlas van de 
Provincie Friesland" van W. Eekhoff tot stand gekomen in de jaren 1849—1859. H. K. 
Schippers schreef een inleiding bij deze herdruk (Kruseman, 's-Gravenhage en Miede-
ma Pers, Leeuwarden). 

G. BAKKER 

Kerkgeschiedenis 

Friesland ligt wat excentrisch. Een gevolg is ook, dat allerlei boeken eerst vrij laat 
onder onze ogen komen. Op de Provinciale Bibliotheek verschenen in 1970 een paar 
boeken, die toch wel in deze rubriek moeten worden vermeld. Het betreft hier: 
Gerhard Guldner — Das Toleranz-Problem in den Niederlanden im Ausgang des 
16. Jahrhunderts, Lübeck und Hamburg, 1968, en John H. Yoder — Täufertum und 
Reformation im Gespräch. Dogmçngeschichtliche Untersuchung der frühen Gesprache 
zwischen schweizerischen Täufern und Reformatoren, E.V.Z. Verlag, Zürich (1968). 

Hebben deze boeken slechts indirekt met Friesland te maken, anders staat het met: 
William C. Slattery — The Richardon-Stinstra correspondence and Stinstra's Prefaces 
to Clarissa, London and Amsterdam (1969). De Harlinger Doopsgezinde voorganger 
Johannes Stinstra, over wie het grote, maar nu toch wel verouderde boek van Chr. Sepp 
bestaat, zal ook in de toekomst nog wel aandacht krijgen. Bij de verklaring van het 
opleven van de oude orthodoxie in Afscheiding en 'Fries Réveil' kan hij niet over 
het hoofd worden gezien. 

De grote kerkgeschiedenisboeken, die in 1970 verschenen, zijn de dissertatie van 
R. Steensma — Het klooster Thabor bij Sneek en zijn nagelaten geschriften. Een inlei
ding en inventarisatie, mooi uitgegeven door De Tille te Leeuwarden en J. van Dam — 
Geschiedenis van het Baptisme in Nederland (Unie van Baptistengemeenten in Neder
land, Dalweg 77, Arnhem), Van deze twee boeken kan men zeggen, dat 'les extrêmes 
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se touchent'. De boerezoon uit Tirns is de geboortestreek trouw gebleven en levert 
een leesbaar stuk 'geakunde', maar ook een inventarisatie van handschriften, waarbij 
het de arme leek duizelt. De Sneker Baptistendominee gaf een populair boek, waar de 
wetenschapsman soms de kriebels van krijgt. Beide hebben we natuurlijk nodig, al zou 
een gesprek van leek en geleerde bij de wieg van het boek misschien geen kwaad 
kunnen. 

De heruitgave van M. Elisabeth Kluit — Het protestantse réveil in Nederland en 
daarbuiten, 1815—1865, Amsterdam, 1970, doet ons verlangen naar een nieuwe, maar 
herziene uitgave van 'It Frysk Réveil' van G. A. Wumkes. 

In het populaire vlak ligt het boekje van Lykele van der Ven — Anno Domini 1887. 
Geschiedenis van de Doleantie te Hylaard (1970) en dat van de Dokkumer streek
archivaris W. T. Keune — Kerk en gemeente van Ooster-Nijkerk, Metslawier, 1970. 
Alleen het eerste geeft echte kerkgeschiedenis. Het valt op, dat de gebouwen en hun 
inventaris de laatste tijd veel aandacht krijgen. In dit verband moet natuurlijk worden 
genoemd de 'Stichting Alde Fryske Tsjerken', die vol enthousiasme van wal stak en 
haar leden een keurige ringband toezond, waarin de mededelingen en artikelen bewaard 
kunnen worden. Wij willen onze lezers graag opwekken steun te verlenen aan dit initia
tief, waarbij de Fries Steensma, nadat hij Groningen met een soortgelijke stichting heeft 
gelukkig gemaakt, tot zijn eerste liefde terugkeert. Nadat Groningen van Steensma's 
hand een mooi boekje kreeg: Langs de oude Groninger kerken, Baarn, 1970, moge 
nu ook Friesland volgen. De Friese orgels — toch ook een stuk kerkgeschiedenis — 
kregen veel aandacht. Behalve twee boeken, namelijk Maarten Seybel — Orgels in 
Friesland, deel I, Baarn, 1970 en J. Jongepier — Frieslands orgelpracht, deel I, Sneek, 
1970, verschenen er verschillende artikelen. 

Graag willen we in deze rubriek ook vermelden de Puhlikaties van de Friese kerk
historische vereniging Folk en Tsjerke, de voortzetting van 'Frisia Catholica'. Ook deze 
vereniging geeft een ringband, waarin men een en ander kan verzamelen. Uitvoeriger 
dan hier mogelijk is verzorgt D. J. M. Zeinstra daarin een kerkhistorische bibliografie, 
waarheen wij dus graag verwijzen. 

Wij noemen tenslotte nog de Mededelingen van liet Instituut voor liturgieweten* 
schar> van de Rijksuniversiteit te Groningen, waarvan in 1970 nr. 5 verscheen met 
interessante bijdragen over begrafenisgebruiken. Dit instituut doet bijzonder nuttig 
werk. Ditzelfde geldt voor de Rijksdienst voor het oudheidkundig bodemonderzoek 
(R.O.B.). 

In het Bulletin verschijnt — hoe kan het anders met een produktief medewerker als 
H. Halbertsma? — geregeld het een en ander over Friesland. In 1970 bijvoorbeeld 
een uitvoerig opstel over Dokkum, waarbij de kerk centraal staat. Ook het Bulletin 
van de Kon. Ned. Oudheidkundige Bond moet worden geraadpleegd. In 1970 schreven 
R. Steensma en W. J. Berghuis daarin over de Janumer kerk. 

J. J. KALMA 

Volkskunde 

Algemeen en plaatselijk. Ondanks het vrij geringe aantal „veldwerkers" in de Friese 
volkskunde kon in 1970, prompt na 1969, deel III van het Folkskundich Jierboek ver
schijnen. De nadruk lag ditmaal sterk op volks- en kinderspel. Het grote artikel van 
J. I. Kalma over het „tipeljen" kon worden geschreven na een enquête mede met be
hulp van de dagbladen, die 240 brieven opleverde. De publikatie van het leesbaar ver
werkte materiaal betekende niet alleen een welkome dokumentatie, maar had ook tot 
gevolg, dat in de Dokkumer Wouden weer enkele wedstrijden in dit slagspel werden 
georganiseerd. Kalma voorzag de bundel ook nog van mededelingen over: „Raske(r)tsje 
— in jongesspul dat forlern gien is" en „Boer op 'e koai", terwijl Y, Poortinga uit een 
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handschrift van J. H. Halbertsma „Makkumer berneboarterijen en — rimen út de 
foarige ieu" kon verzamelen. Zeer welkom is ook de uit jetigdherhmeringen opgebouw
de inventarisatie van de zeer bejaarde H. Heidinga: „len en oar oer de pielderijen fan 
'e bern oan de feanwiken om 1900 hinne", waaruit blijkt, dat de (lage) levensstandaard 
daar tot „armoedige" vormen van spel en materiaal leidde, wat overigens niet be
tekende, dat de kinderen zich niet vermaakten. Het artikel is mede van betekenis 
door de illustraties en vanwege de uitmuntende taalbehandeling. P. Glazema zocht het 
„Rondom de Poppesteen te Bergum", maar kwam niet verder dan wat hij noemt een 
vluchtige verkenning in het uitgestrekte terrein van de steenkultus. Hij vraagt zich 
daarbij niet af, hoe oud de Poppesteen als „ooievaar" kan zijn, en dat, terwijl de 
Wouden immers eerst in de 10de eeuw opnieuw bevolkt werden. Trouwens, een nei
ging naar het mytische vindt men ook in zijn (korte) beschouwing over wat hij ter 
plaatse hoorde, namelijk, dat de steen zichzelf verheft, "als de loden haan kraait." Het 
vraagteken achter: "een fopverhaal à la Erasmus die een blad omslaat als hij de klok 
hoort slaan", kan wel geschrapt. "As de leaden hoanne kraeit" komt namelijk voor in 
een liedje uit een lokaal zangspel, geschreven door Bulthuis (van de BM-ers). Deze be
doelde er wel degelijk de torenhaan mee, waarbij hij kan hebben teruggegrepen op 
een volksaardigheidje. De aflevering is verder gevuld met kleingoed: Frysk folks-
leauwe, Folklore út 'e Warkumer archiven, Sturtswyljen op it sêgemêd, Sulveren 
beantsjes, Warkumer swipedraverijen, Groningen-Friesland in de volksmond. 

Een lokale uitgave van meer dan plaatselijke betekenis is stellig: De Wergeaster 
bakkers, door R. van Wijngaarden. Het oude bakkersvak, de tradities, het Wargaster 
volksleven — niet altijd idyllisch: men denke aan de rol van de alkohol! — vinden er een 
beschrijving in, hoewel het werkje overigens vooral een historisch karakter draagt. Her
inneringen aan zijn jeugd in Heerenveen en omgeving omstreeks 1900 haalt C. D. J. 
Biekart op in: Het arme rijke leven van toen, waarin de volkskundige dankbaar allerlei 
bijzonderheden over het volksleven noteert, dat hier ook van de soeiaal-ekonomische 
kant bezien wordt. Men vindt er ook een hoofdstukje over Hinke Kaart. Merkwaardiger
wijze verschenen deze „Veenster" stukjes eerst in het Bolswards Nieuwsblad (1968). 

Algemeen en tegelijk plaatselijk van karakter is ook de reprint van J. Hepkema's 
bekende „Eenvoudige Memories" onder de titel Historisclie wandelingen door Fries
land, door J. J. Kalma toegelicht en van een levensbericht van Jacob Hepkema voor
zien. Deze uitgave in de reeks „Varia Frisica" biedt gelegenheit kennis te nemen van 
hetgeen de journalist-uitgever-taalstrijder in de jaren 1894—1917 verzamelde op zijn 
zwerftochten door Friesland en bij het napluizen van literatuur en archieven. De folk-
loristica zijn zeer gevarieerd en liggen door het gehele (dikke) boek verspreid. Het 
register op de zaaknamen somt er slechts een deel van op. 

Nu we toch bij de reprints zijn terechtgekomen, verdient vermelding de herdruk door 
de Europese Bibliotheek te Zaltbommel van twee gezochte monografieën van F. Allan: 
Het eiland Ameland en zijne bewoners en Het eiland Vlieland en zijne bewoners, beide 
uit 1857. Ook hier dient men tussen de overwegend historisch ingestelde beschrijving 
het volkskundig materiaal zelf te „zanten", Wij denken aan de Amelander kloppers
avonden, het „opzitten" (Allan vergelijkt het met het „smokkelen" op Marken), het 
spelenrijden naar het Oerd. Over het Sinterklaasfeest zwijgt de auteur vreemdgenoeg. 
Voor Vlieland vermeldt hij begrafenisgebruiken en nachtvrijen. 

Als plaatselijk moet ook Sa boartsjende wei van R. W. van Tuinen worden ge
karakteriseerd. Het boekje is vooral van belang vanwege de beschrijving van kinder
spelen in de jeugd van de schrijver in een buitenwijk van Dokkum: de omgeving van 
het station. In een iets wijdere omgeving, maar ook met Dokkum als centrum is ge
situeerd: Noord-Oost-Friese korenmolens en hun molenaars, door streekarchivaris W. 
T. Keune. Molens behoren tot het terrein van de zakelijke volkskunde en hoewel het 
werkje vooral de nadruk legt op de historie, komt het volkskundige element meer dan 
eens om de hoek kijken. Het komende Fries Molenhoek zal wat dit betreft onge
twijfeld meer te bieden hebben. 
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Sagen. De verhouding tussen de historische werkelijkheid en de verdichtselen van 
de sage, zoals die zich tot heden rondom de figuur van Grote Pier hebben gevormd, 
vond een degelijke behandeling in: Grote Pier van Kimswerd, door J. J. Kalma. Niet 
alleen de overleveringen uit eigen gewest krijgen een beurt, maar ook de figuur van 
de Noordfriese held Pidder Lüng wordt in het blikveld getrokken. Ook het hoofdstuk 
Pieriana bevat menig volkskundig element, tot uit onze tijd toe. Enkele Friese sagen 
uit het Fries-Gronings grensgebied alsmede de betekenis van enkele Friese duivel-
banders voor inwoners van het Westerkwartier kwamen aan het licht bij de publicatie 
van nagelaten werk van E. J. Huizenga-Onnekes, Heksen- en duivelsverhalen in Gro-
ningerland. De schrijfster overleed in 1956 en maakte o.m. naam met haar Groninger 
volksverhalen. Het Fries is geschreven zoals de boerin uit Ten Boer het destijds op
ving, met Hollandismen en een bijna fonetische spelling. Het materiaal mag niet bui
ten beschouwing worden gelaten bij de studie van de Friese Wouden en het Friese 
taalgebied van Opende en omgeving. S. J. van der Molen behandelde een en ander in 
de Leeuwarder Courant van 17 april 1970, waarin hij op 14 februari over „Prote-
stantske leginden (ingelewacht en ûnhillich nachtmiei)" schreef en op 7 maart in 
„Tsjibbe Gearts en it spoek fan juffer Lys" aantoonde, dat de Bergumer auteur een 
simpel volksgegeven over spokerij uitwerkte tot een romantische ballade met veel ge
fantaseerde z.g. historische bijzonderheden. In het nummer van 9 mei 1970 kon de
zelfde schrijver ter gelegenheid van de verschijning van een reprint van het bekende 
standaardwerk van Waling Dijkstra onder de titel „Uit de keuken van Uit Friesland's 
Volksleven" een reeks feiten en feitjes mededelen over de totstandkoming van dit boek 
en de niet altijd prettige verhouding Dijkstra-Suringar (de uitgever), dit alles ontleend 
aan een voordien niet opgemerkt handschrift in de Provinciale Bibliotheek, dat naast 
de tekst en de drukproeven ook allerlei brieven en briefjes met interessante bijzonder
heden bleek te bevatten. 

'Nederzettingen. In de dissertatie van Klaas Brouwer, C ultuurlandschapsvormen aan de 
westzijde van het Drents plateau, komen wat de Friese Zuidoosthoek betreft ook aan 
de orde de dorpstypen (wegdorp, esdorp) en het boerenhuis, waarbij overigens meren
deels volstaan wordt met het gebruiken van bestaande bronnen (Van der Vliet, Van 
der Molen, Postma, Hekker). Interessant is de beschreven samenhang in dit opzicht 
van de Stellingwerven met het aangrenzende Zuidwest-Drentse territoir. 

Begrafenisgebriiiken. In De geschiedenis van de laatste eer in Nederland, van H. L. 
Kok, die hiermee een boeiend onderwerp vooral wat het heden en het recente ver
leden met ijver en speurzin behandelt, is Friesland niet vergeten. Dat blijkt niet al
leen uit de Friese plaatsnamen in het register, maar ook in de beschrijving van allerlei 
gebruiken en voorwerpen: draagbaren te Workum, Hindeloopen en Staveren (die van 
Makkum misten wij), de aanspreeksters (omsiszters, door Kok als „omsistes" gespeld) 
van Hindeloopen (tot 1964 in funktie gebleven), lijkdeur („volgens dr. P. Glazema was 
deze deur oorspronkelijk wit geschilderd"??), klokluiden en de omgang om het kerk
hof, waarbij blijkt, dat in 1964 deze „amfidromische dodenbezorging" allerminst tot 
Friesland was beperkt. In augustus 1965 noteerde Kok nog een merkwaardig gebruik 
te Hallum, waarbij het z.g. dodenhuisje („ramt") op het verse graf betrokken is. 

Volks- en ambachtskunst. Ter gelegenheid van de betreffende tentoonstelling (Zui
derzeemuseum te Enkhuizen) verscheen als nr. 2 van jaar 1970 van „Uit het 
Peperhuis": Volkskunst en voorbeeld, door drs. G. R. Kruissink, waarin ook voor 
menige Friese uiting van volkskunst (met name beschilderde mevibels) gewezen wordt 
op de voorbeelden uit prentenbijbels en andere plaatwerken die de makers ten dienste 
stonden. In nr. 3 gaf de auteur nog een aanvulling. Overigens trof Van der Molen 
„In Amelander binnenhuisjes" (De Vrije Fries 1970) in de inventarissen veel minder 
beschilderde en besneden stukken aan, dan men op grond van het wellicht te vlot 
gehanteerde begrip Amelander volkskunst zou verwachten. Het artikel is te verge
lijken met het onderzoek van dezelfde auteur met betrekking tot de Hindelooper 
woonkultuur. In de Leeuwarder Courant van 28 maart 1970 kon Van der Molen de 
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vaak aangenomen invloed van Noorwegen op de Hindelooper volksschilderkunst karak
teriseren en kritiseren als: „picturaal gezichtsbedrog". Van zijn grote kennis op het 
terrein van de tegels legde Jan Pluis opnieuw getuigenis af in zijn bijdrage „Schiffs-
bilder auf Fliessen" in Friesisches Jahrbuch 1970. Bij zijn onderzoek langs de Noord
zeekust kon ook deze auteur gewagen van voorbeeld en navolging. Vooral de koper
gravures van Adolf van der Laan (overleden 1742) hebben grote invloed op de tegel-
schilders gehad. 

Anders dan in 1969 vielen in 1970 geen publikaties te noteren op het gebied van 
klederdracht, volkslied en volksdans. 

S. J. VAN DER MOLEN 
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FRIES GENOOTSCHAP 
V A N G E S C H I E D - , O U D H E I D - E N T A A L K U N D E 

B e s c h e r m v r o u w e H . M. K o n i n g i n J u l i a n a 

1 4 2 e v e r s l a g , o v e r h e t j a a r 1 9 7 0 

Het algemeen bestuur vergaderde in het verslagjaar vier, het dagelijks 
bestuur vijf maal, voornamelijk ter nadere regeling van de relatie met de 
museumstichting, in welker beheer einde 1969 het Fries Museum was 
overgedragen. 

Het vijftigste deel van De Vrije Fries verscheen — dank zij de krachtsin
spanning der vernieuwde redactie — reeds op 1 mei. In de nieuwe kroniek 
"Panorama van Friesland" zullen jaarlijks worden vastgelegd de belang
rijker gebeurtenissen op de terreinen, waarop de interessen van het Ge
nootschap en het museum zijn gericht: geschiedenis, archeologie, monu
mentenzorg, volkskunde, taal- en letterkunde, tentoonstellingen, etc. De 
drie afleveringen van het Fries Museum Bulletin boden naast aankondi
ging en bespreking van Genootschapsactiviteiten nog ruimte voor de be
handeling van enkele archeologische aanwinsten. Drs. Th. J. Meijer werkte 
voort aan de uitgave van het Franeker album promotorum en hoopt daar
aan in 1971 de laatste hand te kunnen leggen. Ook zijn er vorderingen te 
melden van de voorbereiding van een eenvoudiger uitgave der Friese graf
schriften, opnieuw in samenwerking met de Fryske Akademy. 

Mede als gevolg van steun van Genootschapszijde aan een initiatief van 
de Provinciale Kerkvoogdij-commissie der N.H. kerk, werd er op 23 april 
in het museum een werkgroep gevormd ter bescherming van oude kerk
gebouwen. In de oprichtingsvergadering van de stichting "Alde Fryske 
Tsjerken" op 29 september, opnieuw in het museum, werd tot voorzitter 
benoemd ons bestuurslid Jhr. C. van Eysinga. 

De algemene ledenvergadering vond plaats op 9 april in het juist de 
vorige dag heropende museum. Voor de aanvang der bijeenkomst was er 
gelegenheid om een aan deze heropening gewijde televisieuitzending te 
volgen. De heren ds. J. J. Kalma en drs. S. van Tuinen traden in die ver
gadering af na 20, respectievelijk 19 jaar zitting in het bestuur te hebben 
gehad. In een der vacatures werd drs. J. T. Oudemans benoemd, de an
dere kon onvervuld blijven. Na afloop werden de verbouwde museum- en 
administratieruimten bezichtigd. 

Tot onze spijt waren de beide, eerst vorig jaar benoemde bestuursleden 
reeds genoodzaakt om als zodanig te bedanken: ir. P. J. Tichelaar op 
medisch advies, mr. J. Viersen wegens een eervolle benoeming buiten de 
provincie. Als gevolg hiervan bestond het bestuur aan het eind van het 
verslagjaar uit slechts zeven personen, het statutair minimum: 
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mr. H. Schootstra, voorzitter 
W. Dolk, secretaris 
H. G. van Slooten, penningmeester 
jhr. C. van Eysinga, St. Nicolaasga 
jhr. drs. M. J. van Lennep 
drs. J. T. Oudemans 
mevrouw drs. T. P. Straat-Osinga, Tietjerk. 

De "winteravondlezingen" (waarvan de eerste drie, toegelicht met dia's, 
gemiddeld honderd toehoorders trokken) werden gehouden op 16 januari, 
20 maart, 19 october en 15 december, na de verbouwing in het nieuwe 
zaaltje van de educatieve dienst. Voor de eerste twee bijeenkomsten is 
opnieuw de aula van de Provinciale Bibliotheek te onzer beschikking ge
steld, waar bovendien een zeer gewaardeerd overzicht werd gegeven van 
daar beschikbare boeken over de betreffende onderwerpen. 

Prof. dr. A. Klasens, directeur van het Rijksmuseum van Oudheden te 
Leiden, behandelde "De redding van de tempels van Aboe-Simbel", nood
zakelijk geworden door de aanleg van de Assoean-dam in Opper Egypte; 
spr. besteedde vooral aandacht aan de financiële en technische aspecten 
der verschillende plannen tot verplaatsing en aan de moeilijkheden bij 
de uitvoering van het gekozen project. 

Mr. Jan Korf, hoofddirecteur van de Rijksdienst voor de Monumenten
zorg, zag "Moderne monumentenzorg" als een onderdeel van het natuur-
beschermingswerk en hield een waarschuwend betoog tegen milieuveront
reiniging (verslagen in Friesch Dbl. en Leeuwarder Crt. van 21 maart). 

Dr. Kurt Schietzel, conservator van het Landesmuseum für Vor- und 
Frühgeschichte te Sleeswijk, besprak techniek en voorlopige resultaten 
van "Neue Ausgrabungen in Haithabu". De hervatting in 1963 van de voor
oorlogse opgravingen (waarover prof. dr. H. Jankuhn op 30 october 1951 
voor ons sprak) heeft de kennis omtrent deze handelsnederzetting aan de 
Schlei aanzienlijk vergroot (verslagen in Friesch Dbl. en Leeuwarder Crt. 
van 20 october). 

Tenslotte verzorgde de heer J. P. Romijn, directeur van het museum 
Het Princessehof, voor ruim zestig leden een rondleiding langs het in het 
Fries Museum tentoongestelde overzicht van de productie van de sedert 
1653 actieve Delftse aardewerkfabriek De Porceleyne Fles. In zijn in
leiding beperkte spr. zich voornamelijk tot de vernieuwingsperiode 1880— 
1900, waarin Adolf Ie Comte werkte bij de Fles en Theodorus Colenbran
der bij de Haagse kunstaardewerkfabriek Rozenburg (verslag in Leeuwar
der Crt. van 16 december). 

De dit jaar weer aan de beurt zijnde meerdaagse excursie vond 27—30 
mei plaats en leidde nu, onder aanvoering van de heren Elzinga en King-
mans, naar Sleeswijk-Holstein. Van de 120 leden en hun gasten, die zich 
als geïnteresseerden hadden aangemeld, konden er 82 aan de tocht deel
nemen. Deze voerde o.m. langs het Fockemuseum te Bremen, het open
luchtmuseum bij Kiel, het Landesmuseum in het kasteel Gottorf te Slees-
wijk, de opgraving van Haithabu, het museum te Tonder, de "koogen" en 
de "halligen" bij Dagebüll, het stadje Friedrichstadt en het Altonaer mu
seum te Hamburg. De bezichtiging van deze met zorg gekozen objecten, 
de landschappelijk bijzonder fraaie route en de uiterst gunstige weersge-
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steldheid stemden de deelnemers tot dankbaarheid. Evenwel bood het druk 
bezette programma de merendeels van gevorderde leeftijd zijnde reizigers 
wat weinig rustpozen, mogelijk een der redenen, waarom men elkaar op 
de derde dag in het kerkje van Klixbüll spontaan "Wachet auf" toezong. 
Tijdens de slotmaaltijd te Winschoten dankte dr. L. Hornstra namens de 
deelnemers degenen, die de tocht hadden voorbereid en geleid; tevens 
drong hij aan op voortzetting dezer meerdaagse excursies. (Vgl. artikel van 
H. Kingmans in Friesch Dbl. van 20 juni.) 

In het verslagjaar stierven 17 leden (waaronder de heer A. P. Oosterhof, 
in 1936 benoemd tot corresponderend lid) en bedankten er 63, in de loop 
van het jaar werden door het bestuur 55 leden benoemd: helaas resulteert 
hieruit een ledenverlies van 25. Een eerste beroep op het Friese bedrijfs
leven leverde twintig begunstigers op; er worden pogingen aangewend om 
dit aantal aanzienlijk uit te breiden. Aan het eind van het jaar telden wij 
1 erelid, 1803 leden (waaronder 7 buitengewone en 6 corresponderende) 
en 20 begunstigers. 

Het bestuur waardeert ten zeerste de steun, die het van vele zijden 
mocht ondervinden. 

Leeuwarden, 20 april 1971. De secretaris, 
W. Dolk. 
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JAARREKENING 1970 

Ontvangsten: 

Vergoeding gebruik roerende goederen door de Stichting . ƒ 3.500,— 
Subsidies „ 4.595,38 
Ledencontributies „ 27.555,— 
Donaties bedrijfsleven „ 2.400,— 
Verkoop depôtboeken, etc „ 9.762,24 
Renten AmRo-Bank „ 310,76 
Verbouw museum „ 70.000,— 
Kerkmuseum Janum „ 623,20 
Museum Fogelsanghstate „ 344,— 
Excursie Sleeswijk „ 14.415,— 
Salarissen, pensioenen en sociale lasten „ 855,67 
Reclame en propaganda „ 1.000,— 
Bijdragen uit de fondsen „ 222.959,02 
Nadelig saldo „ 40.970,61 

ƒ 399.290,88 

Uitgaven: 

Nadelig saldo vorige jaren ƒ 33.999,07 
Publicaties „ 7.069,62 
Salarissen, pensioenen en sociale lasten „ 788,85 
Gebouwendienst „ 1.672,88 
Aankoop en onderhoud museumvoorwerpen „ 5.913,60 
Secretariaat, lezingen „ 6.076,82 
Administratiekosten „ 1.516,96 
Algemene onkosten ,, 1.110,81 
Verbouw museum „ 197.908,28 
Bijdrage exploitatie Fries Museum „ 30.100,— 
Excursie Sleeswijk „ 12.570,74 
Renten AmRo-Bank „ 1.119,51 
Diversen „ 13.082,83 
Donatie Bedrijfsleven „ 1.531,20 
Stania State „ 45,88 
Liquidatie bibliotheek „ 196,— 
Bijdrage aan fondsen (incl. ƒ 3.500,— aan Fries Museum) 

en afschrijvingen „ 84.587,83 
ƒ 399.290,88 
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T o e l i c h t i n g o p d e r e k e n i n g 1 9 7 0 

Daar ik tot medio november 1970, toen ik als penningmeester van het 
Genootschap aftrad, verantwoordelijk ben voor de financiële gang van 
zaken, heeft mijn opvolger mij gevraagd de toelichting bij de rekening 
te willen geven. 

Nu per 1 januari 1970 er een splitsing gekomen is tussen de werkzaam
heden van de Stichting Fries Museum en het Fries Genootschap, vallen 
alle museale posten in de rekening voor het eerst weg. Wel treft U nog 
aan de afwerking van de verbouw van het museum, die zeer aanzienlijke 
bedragen heeft gevraagd en in 1970 met een bedrag van ƒ 197.908,28 in 
de rekening voorkomt, welk bedrag echter geheel uit het Fonds Buiten
gewoon Herstel is gefinancierd, waardoor dit fonds practisch is uitgeput. 
Ik had in dit fonds gelden voor een verbetering van het museumgebouw 
gereserveerd; ze hebben naar mijn mening een uitstekende bestemming 
gekregen. 

Begonnen we het jaar met een nadelig saldo van ƒ 33.999,07, wij moes
ten helaas het jaar afsluiten met een nadelig saldo van ƒ 40.970,61, een 
stijging derhalve van circa ƒ 7000,—. Deze stijging is in hoofdzaak het 
gevolg van de financiële aanloopmoeilijkheden van de Stichting, die nog 
niet voor 1970 voldoende subsidies kon verwerven, weshalve de bijdrage 
van het Genootschap ruim ƒ 30.000,— moest belopen. Een noodzakelijke 
uitgaaf om "onze dochter" een zelfstandig bestaan te laten leven; voor 
ouders onder onze leden geen onbekend verschijnsel! 

Ook het secretariaat vergde dit jaar veel van onze middelen, mede een 
gevolg van de splitsing van taken en het laten opmaken van nieuwe statu
ten van ons Genootschap. 

Naar mijn mening is de splitsing van taken de financiële redding van 
het Genootschap, dat tot 1970 altijd gedwongen was de tekorten van het 
steeds meer geld vragend museum te dekken. Nu kan van jaar tot jaar 
bekeken worden, welke bijdrage in de exploitatie door het Genootschap 
kan worden gevoteerd en kan bij een verstandig beleid de financiële 
positie wederom op peil worden gebracht. 

Ik wens mijn opvolgers van harte toe, dat zij hierin mogen slagen en 
tevens, dat zij met evenveel vreugde hun werkkracht aan het Genootschap 
geven als ik dat gedurende een periode van bijna 20 jaren heb gedaan. 
Dat ik dit werk met zoveel vreugde heb verricht, vindt mede haar oorzaak 
in het feit dat de beide administrateurs, de heren Penning en Huisman, 
mij steeds volledig hebben gesteund. Daarvoor in het bijzonder mijn har
telijke dank! 

Leeuwarden, mei 1971, 

De penningmeester, 
H. G. van Slooten. 
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S t i c h t i n g h e t F r i e s M u s e u m , j a a r v e r s l a g 1 9 7 0 

De rusteloze maatschappij, waarin wij leven, maakt het noodzakelijk, dat 
ook de museumbeheerder zich steeds weer de vraag stelt of het doel, dat 
hij voor ogen ziet, nog op de juiste wijze appelleert aan de maatschappe
lijke behoefte. De structuur van het museum is in feite ontstaan in de 19e 
eeuw, met een duidelijke binding aan de 19e eeuwse maatschappij. In het 
Halbertsma-jaar 1969 hadden wij de gelegenheid er op te wijzen, dat Joost 
Hiddes Halbertsma zijn antiquarisch Kabinet van Friesland primair zag als 
een "blijvende bewaarplaats" van Friese oudheden. Na verzamelen blijft 
bewaren nog steeds een zeer belangrijke functie van het museum, waar
naast echter de methode van presenteren voortdurend kritisch bekeken 
moet worden. Nieuwe technische hulpmiddelen dienen zich aan, ten dele 
ook voor een nieuw publiek, dat in het kader van ruimere vrijetijdsmoge-
lijkheden in het museum een deel van zijn "education permanente" zal kun
nen en mogen vinden. 

In de internationale en Nederlandse museumwereld is veel in beweging. 
Een experiment als Musement geeft aanleiding tot onderzoekingen, die de 
verhouding museum-publiek aftasten. Friesland zal daarin een rol mee 
moeten blijven spelen, ook al zal het niet direct tastbaar af te lezen zijn in 
de bezoekcijfers. Het Fries Museum wil het bezoek anderzijds stimuleren 
door buiten de grenzen te treden met een tentoonstelling in verscheidene 
musea in het buitenland, die een aansporing moet zijn tot een bezoek aan 
het museum zelf. 

Het jaar 1970 betekende voor het Fries Museum een jaar van vernieuw
ing. In de beheersvonn kwam een belangrijke wijziging door de oprichting 
van de Stichting Het Fries Museum, aan welke de exploitatie van het Fries 
Museum en zijn uithoven werd opgedragen en daarmee het toezicht op het 
provinciale museumpersoneel. Het gereedkomen van de verbouwing ver
leende het museum letterlijk een nieuw gezicht. De feestelijke heropening 
vond plaats op 8 april en werd verricht door Mr. R. Hotke, directeur Oud
heidkunde en Natuurbescherming bij het Ministerie van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk. De grote belangstelling hiervoor van de zijde der 
communicatiemedia bleek o.a. uit de uitvoerige verslagen in de provinciale 
en enkele landelijke dagbladen en uit een televisie-uitzending in de rubriek 
"Van gewest tot gewest" op 9 april. 

Spoedig na zijn benoeming tot Commissaris der Koningin in Friesland 
toonde Mr. H. Rijpstra zijn belangstelling voor het Fries Museum door op 
1 juli met mevrouw Rijpstra een oriënterend bezoek te brengen. 

De toekomstige ontwikkeling van het museum bleef de volle aandacht 
houden en ook dit jaar vonden vele besprekingen plaats met de vertegen
woordigers van Rijk en Provincie. In de eerste plaats werd daarbij de nor
male exploitatiebegroting voor 1971 kritisch belicht. Daarnaast werd aan
dacht geschonken aan de toekomstige museale bestemming van de Kanse
larij en aan de noodsituatie van de museumdepots. 

Het bestuur van de stichting bestond bij de oprichting op 1 januari 1970 
uit: 
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Mr. H. Schootstra, voorzitter 
Mr. E. N. Heemskerk, secretaris 
Mr. J. Viersen, penningmeester 
Mevrouw drs. T. P. Straat-Osinga 
Ir. P. J. Tichelaar 

De heer Tichelaar trad wegens drukke werkzaamheden op 12 oktober 
uit het bestuur. De heer Viersen wegens vertrek naar 's-Gravenhage op 1 
december. Beide hebben een belangrijke bijdrage geleverd tot de consoli
datie van de jonge stichting. In de vacature Viersen werd per 1 december 
benoemd Drs. C. Vlas. Het Stichtingsbestuur vergaderde negen maal. Het 
totaal aantal bezoekers van de door de Stichting beheerde musea bedroeg 
26.690. 

F r i e s M u s e u m 

Personeel 

De arbeidsovereenkomst met de heer M. Rademaker werd voor een peri
ode van 5 maanden verlengd. Als zijn opvolger trad als museumassistent in 
dienst de heer S. T. Postma, per 1 juni in tijdelijke, per I december in vaste 
dienst. 

Mevrouw J. K. Huisman-Salverda was wegens ziekte afwezig van 6 maart 
tot 1 juni. 

De heer E. J. Penning herdacht op 1 juli het feit, dat hij 45 jaar aan het 
museum verbonden was. 

De personeelssamenstelling per 31 december 1970 was: 
Drs. C. Boschma, directeur 
E. J. Penning, hoofd museumdienst 
G. Elzinga, archeoloog 
H. Kingmans, hoofd educatieve dienst 
H. S. Stekelenburg-Veenink, conservatrice costuumafdeling 
K. Huisman, administrateiir 
M. Pi. Nauta, assistent museumdienst 
J. Hofstra, museumassistent 
S. T. Postma, museumassistent 
Mejuffrouw T. van der Brug, assistente van de archeologische afd. 
J. K. Huisman-Salverda, typiste-telefoniste 
J. Jonkman, conciërge 
A. Struiksma, toegevoegd medewerker: fotograaf en encadreur 

Gebouw 

Van 1 januari t/m 8 april was het museum voor het publiek gesloten 
i.v.m. interne reorganisatie. Nadat de schutting verwijderd was werd de 
nieuwe glazen ingangspui tijdelijk bedekt met tekeningen van een Hinde-
looper man en vrouw aan weerszijden van een porseleinkast, vervaardigd 
door de vierde klas van de Leeuwarder Schoolvereniging. De verbouwde 
vleugel kon in deze periode worden gestoffeerd en ingericht, waarna de 
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werkvertrekken van het museumpersoneel, die tijdelijk in het Van Eysinga-
huis waren ondergebracht, in hun nieuwe vorm in gebruik konden worden 
genomen. Deze gelegenheid werd tevens te baat genomen om enig alge
meen onderhoud aan het niet-verbouwde gedeelte van het museum uit te 
voeren. Zo werd de marmeren vloer van de benedengang in het Van 
Eysingahuis geheel gerestaureerd en de grenenhouten gangvloer op de ver
dieping in ere hersteld. Alle muren in het oude gebouw werden gewit en 
ook de trappen werden opnieuw geheel nagezien. De museumvertrekken 
herkregen hun oude inrichting en waar vroeger het z.g.n. ontvangkamertje 
was werd een kleine wapenkamer ingericht, met als belangrijkste stuk het 
zwaard van Grote Pier en voorts een vitrine waarin stukken betreffende de 
magistraat van Leeuwarden en andere Friese steden geëxposeerd worden. 
In de nieuwe entree van het museum werd de gesneden halbank geplaatst, 
waarvan de restauratie was aangeboden door Wits Schildersbedr. Een be
langrijke bijdrage in een ronde vierzitsbank voor de bezoekers werd aange
boden door het architectenbureau Ir. D. H. Kiewiet de Jonge en het aan
nemersbedrijf Fa. S. Boringa en Zn. 

Groot onderhoud vond plaats aan de goten van het Van Eysingahuis, die 
n.1. geheel in lood vernieuwd werden. De constructieve toestand van het 
Van Eysingahuis werd onderzocht door de Provinciale Waterstaat. In ver
band met toekomstige restauratie werd een opmeting gemaakt van het 
smeedijzeren hek om het Van Eysingahuis, terwijl voorbereidingen getrof
fen werden voor de restauratie van de schoorstenen. De verlichting van de 
beide Hindelooper kamers werd verbeterd. 

K a n s e 1 a r ij: Ir. J. J. M. Vegter bracht rapport uit omtrent de restaura
tie der Kanselarij, welk rapport door het Bestuur werd toegezonden aan het 
Ministerie van C.R.M, en aan het Provinciaal Bestuur ter voorbereiding 
van een financiële regeling. 

Werkzaamheden 

I n v e n t a r i s a t i e : van alle in 1970 verworven aanwinsten werd een 
kaart gemaakt. Het maken van duplikaten van de inventariskaarten van het 
zilver werd voortgezet. In totaal werden 1540 inventariskaarten gemaakt. 
De inventarisatie spitste zich toe op de depotcollecties koperwerk, schil
derijen en aardewerk. Van de oudste inventaris, waarvan de basis gevormd 
wordt door de 1245 nummers van de catalogus 1881, doch welke met de 
bijnummers 3459 voorwerpen omvat, werden tot nu toe 2057 voorwerpen 
op kaart gezet. 

C o s t u u m a f d e l i n g : het depot werd zo goed mogelijk verder op
geruimd, kledingstukken werden gesorteerd en de costuums op nieuwe 
hangers opgehangen, waarbij de kinderkleding apart gehangen werd. Be
paalde groepen kleding, zoals losse mouwen, werden gewassen, gebleekt 
en opgemaakt. Waar nodig werden reparaties uitgevoerd. Alle nieuw inge
komen stukken werden geïnventariseerd en van een ingenaaid inventaris
nummer voorzien. Het systeem van de letterlapmotieven kon nog niet 
voltooid worden, daar nog niet alle doeken gefotografeerd waren. Het 
aantal ladenkasten in het depot werd met twee uitgebreid. 
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De conservatrice gaf inlichtingen over costuums en letterlappen aan 
diverse belangstellenden. 

D i v e r s e n : Het fotograferen van tekeningen met afbeeldingen van 
kerken in samenwerking met het Liturgisch Instituut te Groningen vond 
regelmatig voortgang. Ten behoeve van het Prentenkabinet werd een 
nieuwe serie dozen aangeschaft. Mevrouw Huisman-Salverda belastte zich 
met het opbergen en ordenen van de opgezette tekeningen. 

De heer Dingeman Korf maakte een begin met de beschrijving der 
majolicascherven uit de z.g.n. Jachthavenvondst. 

Begonnen werd aan een volledige hertaxatie van museumvoorwerpen 
voor de brandverzekering. Controle van bruiklenen vond plaats op het 
Provinciehuis te Leeuwarden. 

D e p o t s : tijdelijke depots werden ingericht op de zolder van het 
gebouw der "Leeuwarder Onderlinge" aan de Eewal en op de zolder van 
de Kanselarij. Voor het op laatstgenoemde zolder ondergebracht porselein-
depot werd een aantal Lundiastellingen aangeschaft. De aldus getroffen 
noodmaatregelen blijven echter ongunstig voor een goede bewaring der 
museumvoorwerpen. 

Onderhoud verzamelingen 

In het atelier van de heer N. van Bohemen te 's-Gravenhage werden 
wederom enkele schilderijen gerestaureerd, t.w. de portretten van Philips II 
en Margaretha van Parma door een onbekende meester, het portret van 
Joost Halbertsma door Tjeerd Eernstman, de portretten van Olphert 
Barendsz en Grietje Verheul door een onbekende meester en drie gouaches 
van Margaretha de Heer. 

Eveneens restaureerde de heer Van Bohemen een aantal portretten in 
bruikleen van het Fries Genootschap aanwezig in het Stadhuis van Leeu
warden. De officiersportretten door B. Accama, hangende in het trappen
huis, werd na de verbouwing door de heer Van Bohemen gereinigd. 

Aanwinsten 

De voornaamste aanwinst van 1970 wordt gevormd door twee Friese 
keeftkasten, welke aan het museum ten geschenke werden gegeven door de 
Frans Mortelmans Stichting te Amsterdam. De kasten, die te dateren zijn in 
het eind van de 17e eeuw, zijn weliswaar van het geijkte model der Friese 
keeftkast, doch wijken daar in verschillende opzichten van af. Zo wordt de 
geleding van het front niet gemarkeerd door gecanneleerde colonetten, 
doch door getorste, terwijl de panelen van de deuren niet zoals gebruikelijk 
afgezet zijn met gecanneleerde pilasters, doch met gesneden allegorische 
figuren. Ook het profiel van de kap en de laden onder in de kast zijn van 
rijk snijwerk voorzien. De grootste kast heeft de uitzonderlijke afmetingen 
van 235 x 193 x 63 cm., terwijl het kleinere exemplaar meer het normale 
formaat van een 17e eeuwse kast benadert. Het snijwerk aan de beide kas
ten is duidelijk van dezelfde hand en zij komen dan ook beide uit dezelfde 
instelling, waarvoor zij destijds op bestelling gemaakt moeten zijn. Wel-
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1 Friese keeftkast (inv. 1970-62) 

licht zal het nog eens gelukken te achterhalen welke houtsnijder hier aan 
het werk is geweest, bijvoorbeeld door dit werk te vergelijken met in 
Friesland gemaakte preekstoelen. 

Op 5 december overleed te Rauwerd de oud-burgemeester van Rauwer-
derhem, Jhr. J. M. van Beyma thoe Kingma, die aan het Fries Genoot
schap twee schilderijen van Emanuel Murant legateerde alsmede een met 
zilver gemonteerde serpentijnstenen beker. 
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Friese keeftkast (inv. 1970-63) 

De schilderijen zijn beide landschappen op paneel, met huizen, boom-
groepen en vervallen schuren. Een der stukken is vooral interessant omdat 
er een groep kaatsende mannen op afgebeeld is. Beide vormen een belang
rijke aanwinst voor de collectie 17e eeuwse kabinetstukken. De schilderijen 
zijn allebei gemonogrammeerd E.M. Het ene is daaronder gedateerd 1691, 
van het andere is de datering minder goed leesbaar, doch wij menen die 
op omstreeks hetzelfde jaar te mogen stellen. 

De grote en fraaie serpentijnstenen beker met zilveren montuur is een 
belangrijke aanwinst voor de zilvercollectie. Zoals bekend werden deze 
bekers in de 17e eeuw gebruikt, omdat men meende door daaruit te drin
ken gevrijwaard te zijn tegen de invloed van vergift. (Zie verslag Fries 
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Genootschap 1962 blz. 40-41). Het onderhavige exemplaar is te dateren in 
het midden van de 17e eeuw en vertoont op het deksel het gegraveerde 
wapen Meckema. 

Aangekocht werden twee belangrijke stukken Harlinger aardewerk, 
beide gedateerd en van initialen voorzien. 

Gedateerde en/of gesigneerde stukken zijn zeldzaam en het Fries Mu
seum bezit er slechts enkele. De meeste bevinden zich in collecties in het 
westen van Nederland. 

De eerste aankoop betreft een kom met deksel, welke op de binnen
zijde van het deksel gemerkt is: P:K/1775. De kwaliteit van dit stuk valt 
te vergelijken me twee visvergieten en twee schotels welke afgebeeld 
zijn in de catalogus "Wat Friese gleiers bakten" van 1960 (nrs. 47-48-113-46), 
die aan eenzelfde plateelschilder zijn toegeschreven. Een oevergezicht 
op een der schotels en een der visvergieten toont grote overeenkomst met 
een oevergezicht op de door het museum verworven kom. Bovendien 
komt hetzelfde voor op een gedeelte van een tegeltableau in een schouw, 
die thans in de burgemeesterskamer te Dokkum aangebracht is. Dit tegel
tableau is voluit gesigneerd PALS KARSTEN 1773. Wij menen hieruit te 
mogen concluderen, dat Pais Karsten de auteur is, zowel van de kom met 
deksel als van de genoemde twee visvergieten en twee schotels. Wellicht 
heeft hij zichzelf geportretteerd op een der schotels, n.1. cat. tent. 1960 
nr. 46 (Fries Museum), waarop een tegelschilder bezig is een groot scheeps-
tegeltableau te vervaardigen. Uit dit alles zou blijken, dat de tegelschilder 
zich tevens met het beschilderen van schotelgoed bezighield. Het tweede 

3 Kom met deksel, gemerkt P : K 1775 (inv. 1970-34) 
4 Plaquette van Makkumer aardewerk, gemerkt 17 K K 84 (inv. 1970-35) 
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verworven stuk is een plaat, beschilderd met een bloemvaas en gemerkt: 
17 KK 84. Tot nu toe is slechts een enkele maal een plaat met datering 
gevonden. Bekend is die welke Jan Dirks Danser in 1780 schilderde voor 
de aardewerknering van Keimpe D. Vlasbloem (Rijksmuseum). In de ver
zameling van het Fries Museum is dit de eerste. 

Met bijzondere erkentelijkheid zij hier melding gemaakt, dat voor de 
aankoop van beide stukken Harlinger aardewerk steun verleend werd 
door de Vereniging "Rembrandt". 

Op een veiling in Amsterdam werden vier topografische tekeningen 
van Pieter Idsertsz aangekocht. 

Tentoonstellingen 

Door bemiddeling van de Nederlandse Ambassade in Bonn organiseerde 
het Fries Museum een tentoonstelling "Schiffart und Kunst" in het Morgen
sternmuseum te Bremerhaven. Bruiklenen hiervoor werden verstrekt door 
het Fries Museum, het Fries Scheepvaartmuseum te Sneek en het Museum 
Hannemahuis te Harlingen. De tentoonstelling werd op 10 januari geopend 
door de Ambassaderaad voor Pers en Culturele aangelegenheden, de heer 
M. Mourik, waarna de directeur van het Fries Museum een inleiding hield. 
Tot eind febrviari was de tentoonstelling, die gehouden werd in het kader 
van Duits-Niederlandse culturele uitwisseling, in Bremerhaven te zien. 

Naar aanleiding van het succes der tentoonstelling te Bremerhaven werd 
in overleg met de Ambassade een collectie samengesteld uit de diverse 
verzamelingen van het Fries Museum, welke als reizende tentoonstelling 
op langere termijn in verscheidende Duitse musea getoond zou kunnen 
worden. Het Ministerie van C.R.M, verleende hiervoor financiële mede
werking. 

Op 16 december werd de eerste van deze reeks tentoonstellingen geopend 
in het Focke-Museum te Bremen, wederom met een inleiding van onder
getekende, terwijl de opening verricht werd door de Consul-Generaal der 
Nederlanden te Hamburg, H. E. van Ravenstein. 

In het Fries Museum zelf werd gastvrijheid verleend aan de tentoon
stelling "Geschiedenis van een Delftse fabriek", welke door de directeur 
van het Princessehof, de heer Jaap Romijn, was samengesteld met produc
ten uit de fabriek "De Porceleyne Fles", waarbij het accent vooral gelegd 
op de vernieuwing sedert de tweede helft van de 19e eeuw. De opening 
vond plaats op 10 december door de heer J. Oosterloo. 

Uitgegeven bru (kienen 

Schilderijen en voorwerpen werden tijdelijk uitgeleend voor de volgende 
tentoonstellingen: "Weg wezen" in het Historisch Museum te Amsterdam; 
"Klinkklare proeven van ceramiek en glas" in het Stedelijk Museum te Schie
dam; "Johannes Jelgerhuis" in de Stedelijke Musea te Nijmegen, Leiden en 
Amsterdam; "Het kleine wonder van de natuur" in de borg Verhildersum 
te Leens; "Volkskunst en voorbeeld" in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. 
Voorts werden tijdelijke bruiklenen verstrekt aan het museum Hannemahuis 
te Harlingen, het Stadhuis te Culemborg en het Poortje van Beers. 

123 



FRIES MUSEUM Jaarverslag 1970 

Publicaties 

Een nieuwe editie van de museumgids verscheen ter gelegenheid van 
de heropening van het museum op 8 april. Daarnaast werden edities in bui
tenlandse talen voorbereid. De vertaling in het Frans werd verzorgd door 
mejuffrouw A. E. van de Ven, die in het Engels door drs. J. M. de Haan, 
terwijl de vertaling in het Duits tot stand gebracht werd door mevrouw 
A. M. Roscam Abbing-Seemann. 

Het succes van de kalender 1970 van het Instituut voor Landbouw
coöperatie vormde de aanleiding om ook in 1971 een kalender met afbeel
dingen uit het Fries Museum uit te geven. 

De directeur schreef een artikel over "Musea en oudheidkamers in Fries
land, geschiedenis en actualiteit" in het Bulletin van de Koninklijke Neder
landse Oudheidkundige Bond. Hetzelfde artikel werd in het Duits gepubli
ceerd in het Friesisches Jahrbuch 1970. Hij schreef voorts een bijdrage over 
"Herinneringen aan het geslacht Wiarda in het Fries Museum" in het boek 
Wiarda 1369-1969. In De Vrije Fries verzorgde hij de paragraaf "Monumen
ten" in de jaarlijks te verschijnen kroniek. 

Vertegenwoordigingen 

De directeur was namens het museum mede aanwezig bij de viering van 
het 50-jarig bestaan van het Biologisch-Archeologisch Instituut te Gronin
gen op 2 oktober. 

Op 9 oktober woonde hij de viering van het 150-jarig bestaan van de 
"Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer" in het 
Ostfriesische Landesmuseum te Emden bij en bracht daar de gelukwensen 
van Fries Genootschap en Fries Museum over. 

Bezoek 

Het bezoekersaantal bedroeg 21.756. Dit betekent niet alleen in abso
lute zin een belangrijke verhoging ten opzichte van 1969, doch ook in rela
tieve, daar het museum slechts 3/4 gedeelte van het jaar voor het publiek 
geopend was. Wij menen, dat de thans meer uitnodigende entree stimu
lerend heeft gewerkt op het museumbezoek. De 20.000e bezoekster, mevr. 
J. de Does-Volkers uit Rolde, overschreed op 12 november de (verlaagde) 
drempel van het museum. 

De Rijkscommissie voor de Musea, van welke de directeur lid is, verga
derde op 24 april op zijn uitnodiging in het museum en bezichtigde daar 
de mede met Rijkssteun gerealiseerde verbouwing. 

Ter gelegenheid van de heropening werd op 10 april des avonds "open 
house" gehouden en op 17 april een gratis 65-)- middag. 

Van de personen en groepen, die het museum bezochten, vermelden wij 
tenslotte afzonderlijk: 
Zijne Excellentie de Ambassadeur van Groot Britannië, Sir Edward Tom-
kins en zijn echtgenote op 18 september. 
Zijne Excellentie de Ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland, Dr. 
Hans Arnold en zijn echtgenote en gevolg op 8 oktober. 

124 



FRIES MUSEUM Jaarverslag 1970 

De leden van het Centre Europeen d'Etudes Burgunde-Medianes op 9 april. 
De leden van de Deutsch-Niederländische Gesellschaft op 28 juni. 
De leden van de Federatie van Friese Musea en Oudheidkamers tijdens 
hun jaarvergadering op 9 mei. 
De 11 provinciale commandanten van de B.B. op 9 juni. 

Catalogi en gidsen 

Er werden 1642 gidsen in de Nederlandse taal verkocht. Naar de afbeel
dingen op de kalender 1970 van het I.L.C. werden 7 gekleurde prentbrief-
kaarten vervaardigd. Het aantal verkochte exemplaren was: gekleurde 2115, 
zwart-wit 1399. De vervaardiging van een diastrook betreffende het Fries 
Museum werd voorbereid door Polyvisie N.V. 

K e r k m u s e u m J a n u m 

Het aantal bezoekers in 1970 was 2308 (1969: 1971). Er werden 534 gid
sen verkocht. 

Plannen werden gemaakt voor een betere huisvesting van de beheerder. 
Zijn huidige woning en het daarachter gelegen leegstaande pand werden 
door de Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente van Birdaard en Janum 
aan de Stichting Het Fries Museum verkocht. Een restauratieplan is thans 
in voorbereiding. 

M u s e u m F o g e l s a n g h S t a t e 

Met de eigenaresse van de state werden in de loop van het jaar enkele 
besprekingen gevoerd om tot een regeling te komen betreffende het voort
gaande gebruik van het gebouw als museum. 

In het tentoonstellingszaaltje werd gedurende de zomer een aantal land
schappen en stillevens uit het depot van het Fries Museum geëxposeerd. 
De opstelling onderging geen wijziging. 

Het aantal bezoekers was 2626 (1969: 1697). Er werden 344 gidsen ver
kocht. 

C. Boschma 
Januari 1971 
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Lijs t v a n a a n w i n s t e n 

Inventaris
nummers 

1970 

1. Wijnfles van donkergroen glas. Hoog 18,2 cm. 
Geschenk van de heer J. D. Ketelaar te Bolsward. 

2 - 12. Verzameling kinderspeelgoed. 
Geschenk van de heer P. H. Prager te Warns. 

13. Messing fluitje. Lang 10,5 cm. 
Aangekocht. 

14. Zilveren lepel met gegoten geslingerde steel. Lang 18,1 cm. 
Merk: P.R, ( = Philippus Roorda, Sneek. Voet 554). 

15. Zilveren lepel met gegoten geslingerde steel. 
Achter op het blad gegraveerd: E.O.B./A.S.I./1763. 
Lang 18,8 cm. 
Merk: TVM ( = Teade van Manen, Bolsward. Voet 360a). 

16. Zilveren geboortelepel met gegoten geslingerde steel. Lang 19,5 cm. 
Merk: AS/107 ( = A. M. Sustering, Sneek). 

17. Zilveren geboortelepel met gegoten geslingerde steel. Lang 18,5 cm. 
Merken: mt. AW/14 ( = A. H. Weetink, Lemmer); jaarl.: Q (1825). 

18. Zilveren geboortelepel met gegoten geslingerde steel. Lang 22 cm. 
Merken: mt. AS/107 ( = A. M. Sustring, Sneek); jaar l : W (1856). 

19. Kerkboek met zilverbeslag. Hoog 16 cm. 
Merken: mt. P R / 8 ( = Petrus Rienstra, Sneek); jaarl.: D (1838). 
De nrs. 14 t /m 19 legaat van Mejufrouw A. Eerdmans te Sneek. 

20. Zilveren kaatsbal met oog en ringetje. Diam. 5,5 cm. 
Aangekocht. 

21 . Pijpaarden beeldje van een manspersoon. Hoog 5,5 cm. 
Geschenk van de heer G. Elzinga te Leeuwarden. 

22. Zelfportret in zwart en wit krijt op papier van Willem Bartel van der Kooi 
(1768-1836), vervaardigd in 1819. Hoog 34,2 cm. Breed 26 cm. 
Bruikleen van het gemeentebestuur van Leeuwarden. 

23. Miniatuur trekmangel, beschilderd in Hindelooper kleuren. 
Hoog 13 cm. Breed 8,5 cm. Lang 16,6 cm. 
Aangekocht. 

24. Knipsel in lijst achter glas. Opschrift: 
Tohannes Godhelp / en / Bintje v d Werf / gehuwd / Jamiarij XIX 
MDCCCXXXIIII. 
Legaat Johannes Godhelp te Leeuwarden. 

25. Borduurstuk in lijst achter glas, waarop het wapen Doys. 
Hoog 16,5 cm. Breed 27 cm. 
Legaat Mevrouw A. Eeeen-van Setten te Leeuwarden. 

26. Schilderij in olieverf op paneel voorstellende Helena van Bunau. Kniestuk. 
In de rechter bovenhoek het opschrift: Helena.van.BVNAW/WEDVE.VAN. 
HOLDINGE./AETA.SVAE.73.AO.1608. Hoog 105 cm. Breed 78 cm. 

27. Schilderij in olieverf op paneel voorstellende een onbekende man. 
Ten halve lijve. Hoog 72,5 cm. Breed 59,5 cm. 

28. Schilderij in olieverf op paneel voorstellende een onbekende vrouw. 
Ten halve lijve. Gesigneerd en gedateerd: Ao 1660 D. J. de Dowe. 
Hoog 72,5 cm. Breed 60 cm. 
De nrs. 26 t / m 28 bruikleen van Mevr. S. M. van Walré de Bordes-
Grothe te 's-Gravenhage. 
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Inventaris
nummers 

1970 

29 - 32. Verzameling kinderspeelgoed. 
Geschenk van de heer P. H. Prager te Warns. 

33. Gedachtenisplaatje met opschrift: Aukje Klases Feitsma/ovl. 25 Junij/1880. 
Ovaal. Hoog 7,5 cm. Breed 6 cm. 
Geschenk van de heer S. D. Couperus te Leeuwarden. 

34. Diepe ronde kom op gewelfd rond voetstuk en korte stam, met deksel 
waarop liggend naakt vrouwefiguurtje. 
In blauw beschilderd met een havengezicht en dorpsgezicht. 
Onder op de bodem: P : K 1775. Op de binnenkant van het deksel: 
P : K 1775 ( = Pais Karsten, 1775). Harlinger aardewerk. 
Hoog zonder deksel: 15,8 cm. Diam. 17,9 cm. 
Aangekocht. 

35. Plaquette van Makkumer aardewerk, met accolade hoeken. 
Beschilderd in blauw met een bloemvaas op voetstuk. 
Onder het voetstuk geschilderd: 17 K K 84. Hoog 24 cm. Breed 20 cm. 
Aangekocht. 

36. Borduurtafeltje van omstreeks 1870. Hoog 68 cm. Breed 54,5 cm. 
Geschenk van Mevrouw S. Sailer-Trippenzee te Leeuwarden. 

37. Bloempottegel, polychrome, versierd met bloemvaas. XVII-a. 
Vierkant 13,5 cm. 
Geschenk van de heer G. Elzinga te Leeuwarden. 

38. Balboekje van ivoor. 
Hoog 9,2 cm. Breed 5 cm. 
Aangekocht. 

39 - 47. Verzameling suikergoedvormen van gebakken aarde. 
In bruikleen van J. Hopman te Harlingen. 

48. Eierbordje met vast zoutvaatje, van gebakken aarde. 
Opschrift: Lena Visser 1874. Diam. 25 cm. 
Geschenk van Mejuffrouw S. Tuinstra te 's-Gravenhage. 

49. Schoolbord van iepenhout. Opschrift: A.R.S./1884. 
Hoog 37,5 cm. Breed 21,5 cm. 
Aangekocht. 

50. Paardebonkel van ijzer. Lang 50 cm. 
Geschenk van de heer B. van der Brug te Selmien. 

51. Snuifdoos, bestaande uit een half bolvormige tijgerschelp, met zilverbeslag 
langs de rand. Scharnierend deksel met achter glas een monogram PGD. 
Ongeveer 1760. Hoog 4,2 cm. Lang 7 cm. 

52. Zonhoed. 
De nrs. 51 en 52 geschenk van Mevrouw M. S. Berghuis-Metzlar te 
Leeuwarden. 

53. Veertien tegels in blauw beschilderd, met de voorstelling van aan Pieter 
Gradua toegeschreven decoratie van steeds twee figuren. Vierkant 13 cm. 
Aangekocht. 

54. Stoelklok van Fries-Groningse makelij. Hoog 59 cm. 
55. Klokkekleedje, behorend bij de stoelklok. 

De nrs. 54 en 55 legaat Mevrouw P. Tillemans-Persijn te Amersfoort. 
56. Glazen bokaal met deksel van wit glas. Anno 1778. 

Hoog met deksel 47,5 cm. 
Geschenk van de erven Mevrouw A. Eecen-van Setten te Leeuwarden. 

57. Hooiwagen op vier wielen, met kromdissel waaraan trekzeel. 
Lang 87 cm. Breed 40 cm. Hoog 39,5 cm. 
Geschenk van de heer W. Brouwer te Leusden. 

58. Zilveren tabaksdoos met scharnierend deksel. Op het deksel is het ge
rechtshof te Leeuwarden gegraveerd. 
Merken: mt. B 77 ( = Chr. Jac. Bruinings, Joure); jaarl.: h (1867). 
Lang 13,8 cm. Breed 8,2 cm. 
Aangekocht. 
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Inventaris
nummers 

1970 

59. Schilderij in olieverf op paneel een landschap voorstellende. 
Gemerkt met de initialen E. M. (Emanuel Murant). 
Hoog 35,5 cm. Breed 45,5 cm. In vergulde lijst. 

60. Schilderij in olieverf op paneel een landschap voorstellende. 
Gemerkt met de initialen E M en onduidelijk jaartal. (Emanuel Murant). 
Hoog 27,3 cm. Breed 37 cm. In vergulde lijst. 

61. Serpentijnstenen beker, gemonteerd met zilveren banden, oor en deksel. 
Op het deksel is het wapen Meckema gegraveerd. Midden XVII. 
Merken: geen. Hoog 20 cm. Diam. 10,4 cm. 
De nrs. 59 t /m 61 legaat ]hr. ] . M. van Beyma thoe Kingma te Rauwerd. 

62. Friese keeftkast van eikenhout. 
Hoog 235 cm. Breed 193 cm. Diep 63 cm. (boven de zuilen gemeten). 

63. Friese keeftkast van eikehout. 
Hoog 192 cm. Breed 167 cm. Diep 73 cm. (over de kap gemeten). 
De nrs. 62 en 63 geschenk van de Frans Mortelmans Stichting te A'dam. 

64 - 114. Verzameling textiel. 
Geschenk van Mevrouw A. G. Beyma-Quarles van Ufford te Leeuwarden. 

115 - 148. Verzameling textiel. 
Geschenk van Mevrouw M. Hoekstra-de Jong te Leeuwarden. 

149 - 150. Twee merklappen. 
Geschenk van Mevrouw M. van der Molen-Zandstra te Leeuwarden. 

151 -156. Verzameling lettermerklappen. 
Geschenk van Mevrouw A. G. Beyma-Quarles van Ufford te Leeuwarden 

157. Doopkussen van witte batist. 
Bruikleen van Jhr. R. C. van Canimingha te Apeldoorn. 
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J a a r v e r s l a g E d u c a t i e v e d i e n s t 

Kostte het in 1969 enige moeite, afstand te moeten doen van het zo 
vertrouwd geworden educatieve zaaltje op de eerste verdieping van de 
museumvleugel aan de Turfmarkt, het in gebruik nemen van het nieuwe 
zaaltje daarentegen is moeiteloos verlopen. Dat viel ook te verwachten. 
Tijdens de verbouwing immers had de educatieve dienst zich moeten 
behelpen met de bestuurskamer, die een wel zeer beperkte accommodatie 
bood. Dan voel je je wel in de ruimte gezet, wanneer er tenslotte een 
zaaltje beschikbaar komt met negentig plaatsen, met een stijlvolle aan
kleding en met een gunstige ligging, die het mogelijk maakt, dat de groe
pen meteen na hun aankomst zonder omwegen ontvangen worden. 

Als er aan het nieuwe zaaltje gebreken zouden kleven — het is jammer, 
dat er geen aparte cabine voor projectie is en dat de projectiehoogte aan 
de krappe kant moest blijven — dan leggen deze nadelen het toch af 
tegen de voordelen. Nu de problemen van verduistering en geluid (waar
mee eerst enkele kinderziekten moesten worden doorstaan) zijn opgelost, 
kan er worden gesproken van een bijzonder bruikbare ruimte, zowel voor 
het zich sterk differentiërende educatieve werk als voor avondlezingen 
en -rondleidingen, waarbij het wel heel prettig is, de entreehal voor pauze 
en pauze-koffie dadelijk achter de hand te hebben. 

Meteen na de opening van het verbouwde museum is het zaaltje danig 
op deze kwaliteiten beproefd. Niet alleen op de avond, toen er 'open 
house' werd geboden (met in het zaaltje doorlopende projectie van vijf 
verschillende klankbeelden) en op de middag, dat de 65-plussers vrije 
toegang hadden (opnieuw met doorlopende projectie), maar vooral in de 
hele periode tussen opening en zomervacantie, toen het groepsbezoek erg 
druk liep. Tijdens de vacantiemaanden is er van groepsbezoek weinig 
sprake. Maar ook dan blijft het zaaltje in roulatie, omdat er aan de indi
viduele bezoekers klankbeelden worden aangeboden. In september nam 
het groepsbezoek weer snel toe. 

In totaal werden er over 1971 — of liever over de bijna negen maanden, 
dat het Fries Museum in 1971 geopend was — 174 groepen genoteerd. 
Ze toonden opnieuw een grote verscheidenheid in grootte (tussen 12 en 
60 personen), in herkomst, in leeftijd (van vierde klas basisonderwijs tot 
groepen bejaarden). Vandaar, dat er van zoveel differentiatie moet worden 
gesproken. Elke groep heeft eigen verlangens en belangstellingen (en het 
is gewoonte om, zo mogelijk, te voren, naar deze belangstelling te infor
meren en om haar te honoreren). Met name het onderwijs heeft in toe
nemende mate zijn aparte wensen. Was voorheen een bezoek aan hèt 
museum dikwijls zoiets als een uitstapje vlak voor de vacantie, tegenwoor
dig wordt het museum gelukkig veel meer gehanteerd als 'leermiddel' bij 
geschiedenis en wereldoriëntatie en komen er gerichte vragen om een 
inleiding tot en opdrachten voor een les over bijvoorbeeld terpencultuur, 
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het leven in de zeventiende en achttiende eeuw, de kleding, de riddertijd, 
de gilden, de sociale toestanden in de negentiende eeuw en niet te ver
geten de stad Leeuwarden in het verleden. 

Vraagt het bezoek van scholen steeds meer gerichte voorbereiding, een 
andere voorbereiding voor een bezoek wordt getroffen door middel van 
lezingen voor diverse verenigingen en afdelingen (en in 1970 voor het 
eerst op scholen in Sneek en Harlingen). In het afgelopen jaar werden 
29 lezingen gehouden in, alfabetisch gerangschikt, Bakkeveen, Berlikum, 
Cornjum, Dantumawoude, Dokkum, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden 
(elf maal), Lemmer, Oldeboorn, Roordahuizum, Schraard, Sint Nicolaasga, 
Sneek, Ternaard, Warns en IJlst. Twee lezingen werden buiten Friesland 
gehouden, namelijk in Wageningen en Deventer (in beide gevallen een 
echo op 'Musement 1969', waar kennis was gemaakt met de Friese musea). 
In bijna alle gevallen werden de lezingen op dikwijls korte, soms iets lan
gere termijn door groepsbezoek gevolgd. Ook 'binnenshuis' waren er 
diverse lezingen, speciaal tijdens de avondbezoeken, maar deze zijn onder 
de cijfers van bezoekende groepen geteld. 

Een deel van de lezingen staat in verkorte vorm op de band en wordt 
bijna uitsluitend in het Fries Museum gebruikt. Dit aantal klankbeelden 
werd in 1970 met twee vermeerderd. Het ene begeleidde de tentoon
stelling van de Delftse aardewerkfabriek De porceleyne fles; het tweede 
werd gewijd aan Grote Pier en werd (met Friese tekst) in Kimswerd en 
(met Nederlandse tekst) in Sneek vertoond tijdens de herdenking van 
Grote Pier in deze plaatsen. Het klankbeeld doet zo voor en na ook nog 
wel dienst in het museum. 

H. Kingmans 
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A r c h e o l o g i s c h e a f d e l i n g 

Algemeen 

Begin januari werd de grote Collot d'Escurykamer, in 1969 tot een 
tijdelijk onderkomen ingericht, verlaten en de werkkamer in het verbouwde 
museumgedeelte in gebruik genomen. 

Het overbrengen van alle bescheiden en het opnieuw ordenen ervan 
in verband met nieuw kantoormeubilair e.d. vergde wel enige tijd, maar 
de verkregen verbeteringen zijn niet onaanzienlijk, al bestaan nog wel 
enige wensen ten aanzien van o.m. sorteer- en reinigingsmogelijkheden. 
Dit zal echter eerst opgelost kunnen worden als voor de depots (zie Ver
slag 1969) voorzieningen zijn getroffen. Dat deze wel een dringende eis 
zijn, wordt duidelijk als men bedenkt dat vele vondsten niet naar be
horen kunnen worden opgeborgen en de looppaden in de bestaande de
pots moeten worden volgestapeld. Het aantal vondsten neemt nl. nog 
steeds toe, voornamelijk door de activiteiten van de veldassistent, de heer 
J. K. Boschker, terwijl enige belangrijke collecties in uitzicht zijn gesteld 
door het Biologisch-Archeologisch Instituut te Groningen, waar in de 
magazijnen opgravingsvondsten uit Friesland zijn opgeslagen die rechtens 
het Fries Museum behoren, o.m. omdat verschillende opgravingen met 
steun en onder auspiciën van het Fries Genootschap zijn verricht. 

Door het toenemen van het aantal vondsten, de steeds groter wordende 
algemene belangstelling voor de archeologie alsmede de uitbreiding van 
het getal der specialisten, ontstaat ook een steeds groter wordende admini
stratieve arbeid. Dit wordt o.m. weerspiegeld in de correspondentie. Zo 
vermeldt de brievenlijst van 1970 over "algemene zaken" maar liefst 150 
onderwerpen (in 1960 32!), waarbij dan nog geteld moeten worden de 
onderwerpen die op de Friese gemeenten als zodanig betrekking hebben. 
Ondanks deze sterk toenemende correspondentie kon tussen de bedrijven 
door toch nog voortgewerkt worden aan de inventarisatie. Alle belangrijke 
aanwinsten van 1970 werden ingeboekt en beschreven, terwijl ook enkele 
speciale collectie-onderdelen, soms mede naar aanleiding van het bezoek 
van specialisten, konden worden geïnventariseerd. Dit betreft de Alsen-
gemmen, de dobbelstenen van been en aardewerk, fossielen uit de terpen 
en met stempels versierd middeleeuws aardewerk. Voor het tikken van de 
inventariskaarten werd echter nog geen oplossing gevonden. 

Mejuffrouw T. van der Brug slaagde erin de administratie en het brie
ven- en fotoarchief geheel bij te houden en wist gelukkig ook nog tijd te 
vinden voor het opsporen van benodigde inventarisgegevens e.d. Het is 
jammer dat voor dit laatste, doordat er teveel "bijwerk" op haar schouders 
rust, te weinig uren overblijven. 

In het kader van het streven de archeologische afdeling van het Fries 
Museum als centraal provinciaal documentatiepunt te laten fungeren — een 
streven dat zowel door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodem
onderzoek als door het Biologisch-Archeologisch Instituut mede wordt 
voorgestaan — werden reeds bestaande kontakten met enkele Oudheid-
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kamers en andere bezitters van oudheidkundige voorwerpen verdiept en 
uitgebreid. Dit leidde o.m. tot overeenkomsten met de Gemeente Franekera-
deel, de Oudheidkamer "Mr. Andreae" te Kollum en de Hervormde Ge
meente te Hoorn (Terschelling), waarbij in hun bezit zijnde archeologica 
door onze afdeling worden geïnventariseerd en beschreven. De betreffende 
documentatie wordt dan in onze inventaris opgenomen, hetgeen de infor
matieve functie ervan betreffende in Friesland gevonden archeologica 
aanzienlijk versterkt en het onderzoekers mogelijk maakt snel een inzicht 
te krijgen van wat er gevonden is en waar het zich bevindt. Het stemt tot 
voldoening dat de genoemde instellingen reeds hun medewerking hebben 
gegeven, waardoor het mogelijk was de in de Hervormde Kerk te Hoorn 
gedane vondsten en een belangrijke, zeer uitgebreide middeleeuwse put-
vondst uit het Martena-huis te Franeker, eigendom van de Gemeente Fra-
nekeradeel, te inventariseren. 

Veldwerk 

De veldassistent J. K. Boschker, wiens salariëring in 1970 opnieuw met de 
gewaardeerde steun van de Cultuurtechnische Dienst en het Provinciaal 
Bestuur kon worden bekostigd, voegde 64 nieuwe vindplaatsen van be
tekenis aan de reeds bestaande toe. Deze liggen voornamelijk in de ruil
verkavelingen Gaasterland, Zuiderpolder, Berlikum, Dantumadeel en in de 
Stellingwerven. De datering loopt weer uiteen van jong paleolitisch tot 
laat-middeleeuws, waarbij aangetekend moet worden dat vooral in de ruil
verkavelingen Zuiderpolder en Berlikum verschillende vindplaatsen van 
de terpen-cultuur zijn ontdekt en de verkenningen in de rvk. Dantumadeel 
tot een veel duidelijker beeld van pre- en protohistorische bewoning leid
den dan tot nu daar was verkregen. 

Het nut van de systematische verkenningen en het documenteren van 
de vindplaatsen wordt ook aangetoond door het onderzoek dat Dr. R. R. 
Newell (B.A.I.) in 1970 heeft uitgevoerd in het gebied van De Leijen en 
Bergumermeer. Dank zij de daar ontdekte vindplaatsen, aangevuld met 
die uit de collectie Siebinga kon nl. niet alleen worden vastgesteld dat 
hier een zeer intensieve bewoning in het Mesolithicum is geweest, maar 
ook hoe deze zich had aangepast aan de geologische en hydrografische 
gesteldheid van het terrein. Tevens kon een vindplaats worden aangewezen 
voor een grootscheeps onderzoek dat in 1971 zal beginnen. Gehoopt wordt 
hier vooral gegevens te verkrijgen over de oecologische levensomstandig
heden. 

Ook dit jaar leidden enige nieuwe vindplaatsen tot nader onderzoek, o.m. 
bij Oosterwolde, Suameer, Menaldmn en Warns (zie hieronder). 

In het verslagjaar kwam de inventarisatie van archeologische monumen
ten in de gemeente Wonseradeel gereed, terwijl die van de gemeente Fra-
nekeradeel werd voortgezet. 

Ook nu werden met verschillende overheidsinstanties besprekingen ge
voerd over oudheidkundig belangrijke terreinen, die door allerlei werk
zaamheden werden of worden bedreigd. Wij willen echter ook de posi-
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tieve kanten daarvan belichten en het toenemende begrip vermelden dat 
bij instellingen als de Cultuurtechnische Dienst, Staatsbosbeheer en ver
schillende provinciale en gemeentelijke instanties ontstaat voor het behoud 
van waardevolle percelen. Zo werden opnieuw besprekingen gevoerd over 
het kloosterterrein te Smalle Ee, de Hege Wier bij Beetgum, de wegver
betering Franeker—Tzummarum en Tzummarum—Minnertsga. Met Staats
bosbeheer en de Provinciale Planologische Dienst werd overlegd over het 
inpassen van oudheidkundige monumenten in landschapsplannen in ruil
verkavelingen en bestemmingsplannen, met de I.W.G.L. over het leggen 
van waterleidingbuizen door terpen en vuursteen-ateliers en met diverse 
gemeenten en architectenbureau's over uitbreidingsplannen. 

Enkele grotere opgravingen en noodonderzoekingen mogen niet onver
meld blijven. In volgorde van de ouderdom van het betreffende object 
noemen wij de opgraving van een mesolithische vindplaats nabij Warns, 
gem. Hem. Oldeferd, ontdekt door J. K. Boschker. Deze vindplaats (nr. 
GL 77) was gelegen op een overstoven keileemrug, die ten dele was ver-
spoeld, zoals het door Dr. R. R. Newell geleide onderzoek leerde. Niette
min kon dank zij het aantreffen van verschillende gereedschappen met 
karakteristieke bewerkingssporen toch een duidelijk inzicht worden ver
kregen in de aard van deze voor Gaasterland tot nu toe zeldzame cultuur-
overblijfselen. 

Bij Ravenswoud, gem. Ooststellingwerf, werd een door de heer Tj. Ver
maning gemelde vindplaats van eveneens mesolithisch karakter onderzocht. 
Deze vindplaats was gelegen op het terrein van een boorinstallatie van de 
N.A.M. Hoewel geen duidelijke werktuigen zijn gevonden kwamen wel 
enkele interessante gegevens over de inrichting van het atelier aan het 
licht (O.S. 303). 

Nabij Suameer, gem. Tietjerksteradeel, kon op aanwijzingen van Mej. T. 
van der Brug een mesolithische woonplaats worden vastgesteld waarbij een 
concentratie van zeker negen, mogelijk zelfs dertien vuurhaardjes werd 
ontdekt, tot nu toe een unicum in Friesland (GW. 303). 

Nabij Oosterwolde, gem. Ooststellingwerf, werd in de buurtschap Kla-
zinga het eerste in Friesland met zekerheid vastgestelde vlakgraf van de 
Standvoetbekercultuur gevonden, dat een vuurstenen bijltje en een helaas 
grotendeels vernielde standvoetbeker bevatte (O.S. 302), terwijl J. K. 
Boschker in de buurtschap De Weper ook een water(?)-put van de Zeijen-
cultuur ontdekte waaruit Ruinen-Wommels I aardewerk uit ca. 600 voor 
Christus te voorschijn kwam (O.S. 307). 

Dank zij een melding van de heer E. Schaaf te Menaldum kon een 
grote afvalkuil uit de eerste eeuwen rond onze jaartelling nabij de Sânwei 
met behulp van een groep vrijwilligers op vijf zaterdagen worden onder
zocht. Daarbij kwam o.m. een grote hoeveelheid potscherven te voorschijn, 
waaruit reeds een aantal stukken vaatwerk kon worden samengesteld. 
Hierbij bevinden zich er enige met touwwerk rond de hals, terwijl ook 
enkele bijzondere vormen en versieringspatronen, o.m. in streepbandtech-
niek, zijn waargenomen. Naar de amateurs gaat onze bijzondere erkente
lijkheid voor hun enthousiaste hulp uit, terwijl ook de Cultuurtechnische 
Dienst dank toekomt voor het beschikbaar stellen van de tijd (FR. 20). 
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Te Midsland op Terschelling werd het onderzoek van het Strieper Kerkhof 
voltooid. Het is nu vaststaand dat de oudste houten kapel op een natuur
lijk duintje in een grafveldje stond; de vier volgende kerken zijn op op-
ho gingen van dit duintje gebouwd. Verder werd vastgesteld dat ten wes
ten van de tufstenen toren in de middeleeuwen een bakstenen trechter
vormige toegangspartij van ruim 6 m lengte was aangelegd en dat ten
gevolge van de ophogingen en uitbreidingen de omgang enige malen was 
vernieuwd. De resultaten van het gehele onderzoek hebben het Ir. K. I. 
Ruige te Rotterdam mogelijk gemaakt een zeer aantrekkelijk restauratie
plan te ontwerpen, met de uitvoering waarvan reeds een begin kon wor
den gemaakt. 

In de Herv. Kerk te Hollum, Ameland, bracht een opgraving aan het 
licht dat aan de huidige, éénschepige bakstenen kerk twee kleinere, ook 
van baksteen, vooraf waren gegaan; de eerste was een smalle zaalkerk 
met rond koor, de tweede een kruiskerk, ook met een rond koor. Alle drie 
waren op een kunstmatige opgeworpen hoogte gebouwd. Vóór deze op
hoging, die vermoedelijk in de 12de eeuw is begonnen, had ter plaatse 
een rechthoekig zaalkerkje gestaan, waarvan de schelplaagfundamenten 
werden teruggevonden. Bij de laatste thans nog bestaande kerk hebben 
zeker drie, nu verdwenen altaren behoord. 

Bij een onderzoek in het uitbreidingsplan "De Drait" bij Drachten, gem. 
Smallingerland, werd een slechts van kaarten bekend middeleeuws kerkhof 
teruggevonden, benevens de plattegrond van de bijbehorende, alleen uit 
overleveringen bekende kerk. Het bleek dat een en ander ten gevolge van 
turfwinning was verdwenen; slechts de onderste resten van de funderings
sleuven van het kerkgebouw en de onderste baksteenlagen van de kerkhof
muur waren gespaard gebleven. De skeletbegravingen waren alle ver
stoord. Niettemin kon de plattegrond van het geheel nog worden vastge-
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steld en werd geconstateerd dat de kerk minstens drie bouwperioden heeft 
gekend. 

In de gem. Wonseradeel kon nabij Kornwerd een profiel door de oude 
IJsselmeerdijk worden bestudeerd. Hierbij kwamen gegevens over de 
ouderdom en over verplaatsingen van deze zeewering aan het licht. Alle 
genoemde onderzoekingen werden met bijstand van het Biologisch-
Archeologisch Instituut uitgevoerd, terwijl zowel de Cultuurtechnische 
Dienst als de besturen van de gemeenten waarin het object was gelegen 
belangrijke financiële en andere steun verleenden, waarvoor hier een op
recht woord van dank wordt uitgesproken. 

Voorlichting 

Ook in dit jaar werden weer vele inlichtingen gegeven en/of hulp ver
leend bij de onderzoekingen die onderstaande personen en instellingen 
verrichtten: 

Archäologisches Institut, Keulen (Rom. beeldjes); Drs. J. A. Bakker, Am
sterdam (T.R.B.-cultuur); Mej. M. H. P. den Boesterd, Nijmegen (Rom. 
brons); Drs. J. A. Brongers, Amersfoort (fossielen uit de terpen); Dr. H. 
Büllinger, Würzburg (Rom. riembeslag); C. L. ten Cate, Utrecht (tatoëer-
naalden); Mej. Dr. A. T. Clason, Groningen (terpenbeenderen); Dr. K. 
Düwel, Göttingen (runen-teksten); Forschungsarchiv, Keulen (Rom. Her
cules-beeldjes); Prof. Dr. W. Glasbergen, Amsterdam (vroege Rom. cera
miek); Mr. E. J. Helderman, Wormerveer (vroeg-Fries vaatwerk); S. ten 
Hoeve, Nijland (terpen uit omgev.); Drs. A. E. Lanting, Groningen (strijd-
hamers); VIr. Ph. Leffingwell, Ithaca, U.S.A. (Volksverhuizingstijd); 
Frl. G. Mackensen, Göttingen (benen naalden); Dr. K. H. Marschalleck, 
Jever (zoutwinning); Vlad. Nemecek, Kablo Decin (bronzen zwaarden); 
Dr. R. R. Newell, Groningen (steentijd-culturen); Drs. K. Paddaya, Poona 
(steentijden); Mr. H. T. Obreen, Hogebeintum (vondsten Harlingen); Dr. 
H. C. J. Oomen, Nijmegen (benen fluiten); Dr. R. I. Page, Cambridge 
(runen); A. Peddemors, Leiden (La Tène-glaswerk); Drs. H. H. van Reg-
teren Altena, Amsterdam (Viking-voorwerpen); Dr. J. G. N. Renaud, 
Amersfoort (middeleeuws aardewerk); Drs. H. Sarfatij, Amersfoort (m.e. 
muntvondsten); Dr. P. Schauer, Frankfurt (bronzen zwaarden); W. F. 
Schweizer, Enschede (spinklosjes); Drs. J. A. Trimpe Burger, Aardenburg 
(Rom. vaatwerk); Mad. S. Tassinari, Parijs (Rom. brons); W. de Vries, 
Boskoop (archeol. Oostdongeradeel); Prof. Dr. J. D. v. d. Waals, Gronin
gen (T.R.B.-cultuur); J. C. van Weenen, Castricum (dobbelstenen); Prof. 
Dr. H. Wirth, Marburg (Alsengemmen); J. Ypey, Amersfoort (emailfibulae). 

Lezingen en excursies werden gegeven c.q. georganiseerd voor o.m. 
Ver.g. voor Terpenonderzoek; Fryske Krite, Dordrecht; Fed. van Friese 
Musea en Oudheidkamers; Fryske For. fan Amateur-Aldheitk.; Hist. Kring 
Terpengebied, Ferwerd; Culturele Raden van Ooststellingwerf en Tietjerk-
steradeel; Jeverländ. Altertumsverein, Jever e.a. 

Van bijzonder karakter waren de korte voordracht bij het 50-jarig jubi
leum van het Biol-Arch. Instituut over steentijdvondsten op de Wadden-
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eilanden en de samen met de heer Kingmans gevoerde leiding van de 
excursie naar Sleeswijk-Holstein van het Fries Genootschap. 

Bruiklenen voor tentoonstellingen werden o.m. verstrekt aan het Museum 
"Flehite" te Amersfoort (aardewerk); de Christ. Lagere School te Wommels 
(muntfoto's) en de Frieslandhal, Leeuwarden (foto's). Van de Rijksmiddel
bare Landbouwschool te Drachten werd een in 1960 verstrekt bruikleen 
in goede orde terugontvangen en van het Provinciehuis dat in 1969 was 
gegeven. 

In het verslagjaar werden artikelen geschreven voor het Fries Land-
bouwblad (Kerstnummer 1970 over: Archéologyske Monumenten) en voor 
enkele plaatselijke bladen, terwijl twee hoofdstukken werden verzorgd 
voor het ter gelegenheid van het hierboven genoemd jubileum van het 
B.A.I. in de Triangel-Reeks verschenen boekje "Terpen, mens en milieu". 
Ook verscheen in 1970 het reeds eerder in het Waddenbulletin geplaatste 
artikel over Ezonstad, maar thans uitgebreid en herzien, in het Jaarboek 
1967 en 1968 van het Fries Scheepvaartmuseum te Sneek. 

De Verzamelingen 

Behalve een groot aantal realia, waarover hieronder nader, zijn in dit jaar 
ook een aantal gegevens binnengekomen over voorwerpen, die (nog) elders 
verblijven. 

Zo werd kennis genomen van een groot aantal terpoudheden in het 
Museum voor het Onderwijs te 's-Gravenhage, van een kleinere hoeveel
heid in de Oudheidkamer Twenthe en van een aantal stukken bij particu
lieren. Hiervan noemen we in het bijzonder die van de gebroeders F. A. 
en J. W. F. Droge te Joure/Utrecht, die grotendeels bestaat uit vuursteen-
artefacten gevonden bij De Leijen in de gem. Smallingerland. Samen met 
de heer Dr. R. R. Newell van het B.A.I. te Groningen werd deze belang
rijke collectie, waarbij zich interessante stukken bevinden, voorlopig ge
teld en kort beschreven. Het was verheugend te mogen vernemen dat de 
collectie, die geheel aansluit bij die van wijlen de arts Siebinga te Opeinde 
en voor het grootste deel van dezelfde vindplaatsen afkomstig is, in de 
toekomst ook voor het Fries Museum is bestemd. Ook een aantal andere 
particulieren gaf toestemming tot het documenteren van in hun bezit 
zijnde oudheden. 

Een collectie merendeels Jong-Paleolithische artefacten, waaronder 
enkele fraaie werktuigen, werd ter bewaring afgestaan door de heer J. de 
Jong te Haarlem. Deze voorwerpen, voornamelijk uit de omgeving van 
Ureterp, completeren op goede wijze het bij ons reeds aanwezige materi
aal van dezelfde vindplaatsen. 

Uit het Neolithicum dateert het op genereuze wijze afgestane bruikleen 
van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, te weten drie indertijd 
door wijlen H. J. Popping nabij Oosterwolde opgegraven standvoetbekers 
met visgraatversiering. Door dit bruikleen is het tot nu toe zeer schaars 
in ons museum vertegenwoordigde neolithische aardewerk op gelukkige 
wijze aangevuld. Ook andere voorwerpen uit deze periode hebben door 
hun zeldzaam voorkomen onze collecties verrijkt, zoals het vuurstenen 
bijl-fragment, door mevrouw G. Pietersen-Veenstra te De Bilt, op het 
strand bij Buren op Ameland gevonden en welwillend afgestaan. 
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Een bijzondere aanwinst vormt ook het vermoedelijk Romeinse bronzen 
baardtangetje uit een overslibde nederzetting nabij Menaldum, gevonden 
door J. K. Boschker, terwijl het aan één einde doorboorde middelvoets-
beentje van een schaap uit Doyem, voorzien is van enkele helaas niet tot 
een bepaalde tekst samengestelde runentekens. Dit stuk werd door de heer 
Schaaf te Menaldum geschonken. 

Een interessante, vermoedelijk Karolingische bronzen armband met 
hoekige knoppen en te Weidum gevonden, kon worden aangekocht. Een 
grote verrassing was de inhoud van een pakje uit Duitsland, verzonden 
door Prof. Dr. H. Wirth te Marburg. Het bevatte als geschenk van zijn 
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echtgenote, mevrouw Margarete Wirth Roeper Bosch - Schmitt, de door 
Mr. Boeles in 1951 op pag. 463 vermelde, reeds in 1923 nabij Sneek ont
dekte Alsengemme met 3 figuren en "levensboompjes", te dateren in de 
Karolingische tijd. 

Van groot belang voor deze periode is ook een collectie van acht zil
veren voorwerpen waaronder een armband, een ring en enkele priemen, 
die in 1868 nabij Franeker, tesamen met 410 sceatta's waren gevonden. De 
voorwerpen, afgebeeld door W. Pleyte, Friesland 1877, pi. XVII en p. 61, 
verbleven echter in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, samen met 
circa de helft van de sceatta's. De andere helft is in het Fries Museum. 
Door een ruil van bruiklenen was het echter mogelijk de sieraden bij 
onze sceatta's te voegen, zodat hier thans een bijzonder vondstcomplex 
aanwezig is. Een woord van dank aan het Rijksmuseum van Oudheden 
is hier zeker op zijn plaats (zie ook Boeles 1951, p. 526/7). 

Een gave, fraaie maalsteen van bazaltlava, in 1964 te Workum gevon
den kon worden aangekocht, terwijl een uitgebreide collectie visnetver-
zwaringen van zeer uiteenlopende ouderdom, vorm en grootte dank zij een 
tip van de Kon. Ned. Heide Mij door J. K. Boschker in de drooggelegde 
Kleine Wielen kon worden opgeraapt. 

Uit de nalatenschap van P. Postma Jr. te Rijswijk, vroeger te Pingjum 
schonk de familie een bijzonder fraaie met kerfsnede-ornament versierde 
aardewerken deksel uit Makkum, terwijl de grote collectie laat 16de eeuws 
aarde- en glaswerk uit een afvalput in het Martenahuis te Franeker tal 
van bijzondere stukken bevat, waarvan er een aantal nog op restauratie 
wacht. Er bevinden zich o.m. een glazen noppen-drinkbeker, een tinnen 
kan, een gave "Ofenkachel", een majolica-papkom en allerlei huishoude
lijk vaatwerk onder. 

Gemeentegewijs gerangschikt werden bovendien geïnventariseerd: 

Achtkarspelen: De heer J. Dijkstra schonk een in zijn tuin te Buitenpost gevonden 
stuk vuursteen met bewerkingssporen (VIII-13), terwijl uit Boelenslaan een mesolithi-
sche knots van kwartsiet en enkele vuursteen-afslagen werden aangekocht (VII-18, 19). 
Een middeleeuwse in (wijdings?)-kruisvorm gemaakte baksteen werd uit Gerkesklooster 
als gesehenk van de Gebr. Brandsnia aldaar ontvangen (VII-23). De steen is op het 
terrein van het klooster Jeruzalem aangetroffen. 

Ameland: Het snedegedeelte van een zwartvuurstenen bijl, op het strand ten oosten 
van Buren gevonden en geschonken door mevrouw G. Pietersen-Veenstra te De Bilt is 
hiervoor reeds genoemd (IX-1). 

Baarderadeel: Nabij Bozum kwamen o.m. een benen m.e. kamfragment, een ijzeren 
haakmes en een zwijnstand te voorschijn (III-3/6), hetgeen door bemiddeling van de 
Oudheidkamer Smallingerland kon worden aangekocht. De I.W.G.L. schonk fragmen
ten van eerste en tweede eeuws terpenvaatwerk uit Jorwerd (III-13) en Baard 
(VIII-20/21), terwijl tijdens de wegaanleg Leeuwarden—Bolsward, waarbij de zool van 
de terp Memerd bij Winsum werd doorsneden een groot aantal vondsten werd verza
meld uit ca. 500 vóór tot ca. 200 na Chr. Hierbij bevinden zich o.m. scherven en een 
klein potje met oor van RW I-aardewerk, geometrisch versierd vaatwerk en streepband 
ceramiek (FR 21, IX-27/29). De bronzen armband uit Weidum is al vermeld (XII-23). 
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Dantumcideeh Bij de terp van Janum werden fragmenten van een Karolingische 
reliëfbandamfoor, van een trog en een spinklosje opgeraapt (VIII-17/19), terwijl uit 
dezelfde plaats een versierd bolpotfragment door J. Sikkema te Drachten werd geschon
ken (X-17). 

Ferwerderadeel: D. Bouma te Marrum gaf een aldaar gevonden versierd middel
eeuws benen mesje in bewaring (VII-17) en H. Kroodsma te Dokkum schonk door 
bemiddeling van Staatsbosbeheer een grote aardewerken deksel uit Lichtaard (VIII-4). 
Uit de Stania-terp bij dezelfde plaats schonk de burgemeester, de heer W. van Mourik, 
een fragment van een tot nog toe onbekend zeefmodel van terpenvaatwerk (X-14). Van 
de benen fluit uit Hogebeintum (inv. 28-669) werd van Dr. H. C. J. Oomen van het 
Zool. Lab. der Kath. Universiteit te Nijmegen een bespeelbare copie ontvangen (IX-5). 

Franeker: De in 1868 nabij Franeker gevonden en door het Rijksmuseum van Oud
heden te Leiden in bruikleen afgestane zilveren Karolingische sieraden zijn reeds ge
noemd (VII-1/8). Wij gaven daarvoor in de plaats, met toestemming van de bruikleen
gever, een van de Oudheidkamer Smallingerland als bruikleen ontvangen bronzen 
halssieraad dat nabij Amsterdam was gevonden (VII-9) en uit de La-Tène-periode 
dateert. De I.W.G.L. schonk terpvaatwerkfragmenten uit Lutjelollum. Het van de in 
runentekens verbeelde letters M en F, enkele versieringen en een doorboring voorziene 
middelvoetsbeentje van een schaap, dat te Doyem aan het licht kwam werd reeds als 
een dankbaar aanvaarde schenking van de heer E. Schaaf, Menaldum, genoemd (VIII-5). 
De heer Schaaf voegde daar ook twee z.g. "gladstokken" van rundermiddelvoetsbeen-
deren aan toe (VIII-22). 

Franekeradeel: De genoemde grote collectie laat middeleeuws aarde- en glaswerk 
etc. uit het Martena-huis te Franeker werd met toestemming van het Gemeentebestuur 
geïnventariseerd (V-l/89). Het selecteren van de grote massa scherven en het bijeen-
zoeken van de aanéénpassende vergde vrij veel arbeid, maar resulteerde in een rijk 
geschakeerd geheel. Xabij Hitzum werd tijdens ruilverkavelingswerkzaamheden een 
zeer uiteenlopende collectie terpenvaatwerkscherven uit ca. 200 vóór tot ca. 300 na Chr. 
verzameld (FR 14, VI-34/43). De I.W.G.L. schonk fragmenten van Volksverhuizings-
tijdceramiek uit Tohum (VII-21,22), waar ook terpenvaatwerk werd verzameld 
(VIII-7/12). Uit de terp van Westerhitzum werd een Merovingische pot aangekocht 
(XII-22). Een benen schraper uit Peins gaf W. van der Wijk te Twijzel ten geschenke 
(X-33). 

Harlingen: De heer K. T. Lugtmeier, arts te Harlingen, schonk in zijn tuin gevonden 
laat m.e. aardewerkfragmenten (IV-1/3), waaronder van een Deense "Jydepot" (IV-10). 

ldaarderadeel: Te Wartena kwamen m.e. aardewerkscherven aan het licht, die door 
de I.W.G.L. werden geschonken (X-12), evenals door dit lichaam gevonden m.e. frag
menten uit Warga (XII-21). 

Kottumerland: Bij graafwerk ter plaatse van Rosema-State, Burum, werden 13de 
eeuwse bolpot- en steelpanfragmenten verzameld (VIII-14/15). 

Leeuwarden: De heer A. v.d. Ploeg te Ureterp verzamelde aan de Eewal te Leeu
warden m.e. aardewerkfragmenten (III-2) en de heer J, Bouma te Leeuwarden gaf een 
aan de Nieuwstad gevonden trechterbeker present (VI-45). Van de heer M. Kloetstra te 
Noordbergum werd een uit de binnenstad afkomstige, uit een paardenmiddelvoetsbeen 
vervaardigde "glis" ter bewaring ontvangen (VIII-3). 

Leeuwarderadeel: Het Fries Natuurhistorisch Museum droeg een destijds aldaar on
dergebrachte fossiele zeeëgel over, gevonden te Finkiim (VI-24). 
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Menaldumadeel: De uit Menaldum nabij de Sânwei afkomstige grote hoeveelheid met 
behulp van vrijwilligers opgegraven terpvaatwerk werd nog niet geïnventariseerd, daar 
het materiaal nog niet volledig is bewerkt. Wel het in reeds uitgegraven grond gevon
den bronzen baardtangetje (VIII-6). De heer P. Palma te Dronrijp schonk aldaar ge
vonden streepband- en kartelrandseherven (VI-1/5). terwiil de heer E. Schaaf te Menal
dum een grote hoeveelheid vondsten, bestaande uit fragmenten van hooghalzige potten 
(Ruinen-Wommels I en II), van met geometrisch patroon versierd aardewerk en streep
band- en kartelrandseherven afstond, gevonden nabij Marssum (VI-13/23). Ook been
deren, speelschijfjes, verzwaringen e.d. kwamen er aan het licht, alsmede enig ijzer
werk, dat ten dele ook door eigen personeel werd verzameld (VI-25/33; IX-6/10). 
De heer M. Steenbergen te Leeuwarden schonk een geheel te restaureren, middel
eeuwse steelpan en een fragment ven een 16de eeuwse schotel, door hem te Menaldum 
gevonden (X-15/16) en de I.W.G.L. middeleeuws aardewerk uit dezelfde plaats (XII-1). 
Uit een terpje nabij Wier bracht de heer H. M. Staal te Stiens enige m.e. scherven 
aan (VIII-16). 

Ooststellingwerf: Nabij Appelscha werd een groot fragment van een mesolithische 
vuurboorsteen aangetroffen (LI), terwijl de heer Tj. Vermaning uit Hijkersmilde een 
door hem nabij Ehloo gevonden jong-paleolithische schrabber afstond (X-2). De meso
lithische artefacten, bij de opgraving te Ravenswoud aangetroffen, werden onder het 
algemeen inv. nr. X-5 ingeschreven, terwijl bij verkenningen onder Haule gevonden 
artefacten het nr. IV-4/8 ontvingen. Bij een wandeling langs de Tjonger vond Mej. T. 
van der Brug te Ureterp bewerkte geweipunten van eland en hert, welke zij in bewa
ring gaf (IV-11/12). De bekerfragmenten en het stenen bijltje uit het vlakgraf van de 
S.V.B.-cultuur bij Oosterwolde zijn reeds genoemd (IX-18/19), In de onmiddellijke om
geving ervan werden nog enige artefacten en ceramiekresten, o.m. uit de Bronstijd, 
aangetroffen (IX-20/25). De standvoetbekers uit Veenekoten bij Oosterwolde, bruik
leen van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, ontvingen het nr. VIL10/12. De 
vondsten van de Zeijen-cultuur uit de buurtschap De Weper, waaronder zich behalve 
aardewerk ook huttenleem(?) en bewerkte stukken steen bevinden, werden onder nr. 
X-6/11 ingeschreven. 

Opsterland: Uit de omgeving van Ureterp werd een groot aantal artefacten in be
waring genomen van de heer J. de Jong te Haarlem (11-40/52, 57) en uit Bakkeveen 
een aantal onder nr. 11-53. Eveneens uit Ureterp afkomstig zijn de door de heer 
J. Minnema te Westergeest geschonken paleolitische en mesolitische artefacten 
(11-36/39). De heer J. H. Visser, arts te Rottevalle schonk een paleolithische kerfspits 
uit Nijbeets (IV-9) en de heer G. v. d. Beemt te Amersfoort enige artefacten van 
mesolithische aard uit Allardsoog en Bakkeveen (X-3/4). Een nabij Beetsterzwaag ge
vonden geslepen vuurstenen bijltje, vermoedelijk uit een grafheuvel afkomstig, kon 
worden aangekocht (IX-3). 

Rauicerderhem: De I.W.G.L. vond te Abbingawier enig Siegburger aardewerk 
(IX-26). 

Smallingerland: Van de Rijksmiddelbare Landbouwschool te Drachten werden m.e. 
inheemse bolpotscherven ontvangen, bij de Kweekschool aldaar gevonden (X-19/21), 
terwijl de heer J. Sikkema in dezelfde plaats woonachtig een nabij de Rondweg ge
vonden Deens Jydepot-fragment overdroeg (X-18). 

Sneek: De reeds vermelde Alsengemme uit de omgeving van Sneek ontving het 
nr. X-l . 
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Terschelling: De heer W. Conijn te West-T er schelling schonk bewerkt vuursteen-
materiaal, gevonden op de Noordsvaarder (IX-14) en laat m.e. aardewerk uit "West", 
alsmede een scherf van Deens aardewerk (IX-15/17), terwijl uit het bezit van de 
Herv. Gemeente te Hoorn het aldaar in de Herv. Kerk gevondene werd geïnven
tariseerd (XI-1/93), behalve het glaswerk dat nog bij Ir. K. I. Ruige te Rotterdam 
berust. Het beschrevene omvat o.m. sedert de 12de eeuw te dateren ceramiek, m.e. 
bouwfragmenten, enig metaalwerk, muurschilderingen, en een 23-tal 12de—17de eeuwse 
zilveren en koperen muntjes, waaronder enkele zeldzame exemplaren (A 2224/A 2246). 

Tietjerksteradeel: In de Kleine Geest werd door de heer E. Wadman m.e. aardewerk 
gevonden en afgestaan (VIII-1/2), terwijl de grote collectie netverzwaringen uit de 
Kleine Wielen werden geïnventariseerd onder de nrs. VIII-23/47. Er bevinden zich 
uit tufsteen, dakpannen en baksteen vervaardigde exemplaren bij, alsmede speciaal 
voor het doel gevormde van rood aardewerk. De datering loopt uiteen van middel
eeuws tot eind 19de eeuws. 

Utingeradeel: Nabij Akkrum gevonden bolpot- en steelpanfragmenten werden door 
de heer H. Beers aldaar geschonken (111-11/12). 

Westdongeradeel: Dr. J. Gosliga te 's-Gravenhage stond te Waaxens gevonden oud
heden af, waaronder een Karolingische verzwaring, een benen kamfragment en een 
zilveren kopspeld (VII-13/15). 

Wonseradeel: Uit deze gemeente zijn enige tijdens verkenningen gevonden oudheden 
afkomstig, o.m. uit Allingawier een m.e. knikker en m.e. vaatwerkscherven (1-2/4). 
Nabij Kornwerd werden in de oude Iïsselmeerdijk middeleeuwse ceramiekresten en een 
benen mesheft aangetroffen (III-7/10), terwijl de genoemde versierde deksel uit Mak-
kum het nr. X-13 ontving. De heer S. Postma te Leeuwarden schonk een groot aantal 
m.e. aardewerkresten, door hem op het terrein van het oude klooster Vinea Domini 
nabij Pingjam verzameld (X-24/32). 

Workum: Door aankoop werd een nabij deze stad gevonden 12de eeuwse gave maal
steen van bazaltlava verkregen (IX-11), terwijl de T. Rekker te Workum aldaar ge
vonden fragmenten van een beeldje en een bolpot afstond (IX-12/13). 

Wymbritseradeel: Leerlingen van de Van der Brug-school te Woudsend vonden al
daar een fraai, goed te restaureren m.e. kannetje en stonden dit gaarne af (VI-44). 

Van onbekende vindplaats, maar met zekerheid uit Friesland afkomstig zijn een door 
Mr. W. W. Hopperus Buma te Dwingeloo in bewaring gegeven potje van Andenne-
aardewerk (VII-16), terwijl in de inventaris werden aangetroffen een met stempels ver
sierde aardewerken vuurbok en een dito hond (VII-1/2). 

Het door J. K. Boschker verzamelde vuursteenmateriaal werd door hem 
van de vindplaatsnummers voorzien en gesorteerd. Het aardewerk wacht 
nog op bewerking, voor zover het niet direct in de inventaris is opgenomen. 

Wij willen deze rubriek beëindigen met het uitspreken van onze dank 
ten aanzien van de vele schenkers/schenksters en instellingen die behulp
zaam waren zowel bij het verkrijgen van het materiaal, als bij het ver
strekken van alle mogelijke medewerking en die het mogelijk maakten de 
verschillende werkzaamheden te verrichten. 
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Addenda 

Op enkele punten van verschillend karakter menen wij nog de aan
dacht te moeten vestigen. In de eerste plaats willen wij hier gedenken 
Prof. Dr. A. W. Bvvanck, die op 86-jarige leeftijd op 16 augustus 1970 te 
Leiden overleed. Met hem is een geleerde heengegaan, die vooral door 
zijn grote veelzijdigheid, zijn enorme literatuurkennis en niet in het minst 
zijn boeken een bijzondere, vrijwel niet te vervangen plaats in een be
paalde generatie van archeologen innam. Zijn boeken hebben voor velen 
de ogen voor de oudheidkunde doen opengaan, waarbij wij slechts wijzen 
op zijn meermalen herdrukte "De voorgeschiedenis van Nederland", in 
1941 voor het eerst te Leiden verschenen en waarin hij op pag. 154 over 
het bronzen offermes van Appelscha en bezit van het Fries Museum o.m. 
enthousiast mededeelt: "Door zijn harmonischen vorm en door zijn prach
tige kleur verdient dit mes onze volledige bewondering". 

Ten tweede willen wij het boek van Dr. Karl Hauck over "Goldbrak-
teaten aus Sievern" vermelden, verschenen in 1970 te München. Speciaal 
Anhang V, van Klaus Düwel, "Die Runen des Brakteaten von Hitsum", 
S. 284—287, verdient de aandacht. Hij leest nl. de tweede daarop voor
komende runentekst (de eerste luidt: foRo, vermoedelijk een vrouwelijke 
persoonsnaam volgens Düwel) en die door Boeles niet werd ontcijferd 
(P. C. J. A. Boeles, Friesland tot de elfde eeuw, 1927 p. 182) als een bij
naam, nl. "glola", de "van glanzende ogen voorziene", waarbij het echter 
niet duidelijk is welke functie de vrouwennaam foRo ten aanzien van de 
in 1907 gevonden gouden 6de eeuwse, uit Skandinavië geïmporteerde brac-
teaat, ook bezit van het Fries Museum, heeft. 

Ten slotte willen wij er mededeling van doen dat de runentekst "Hilamodu 
z s t g", die P. Sipma in "Eat oer Fryske runen" als nr. 5 vermeldt op p. 72 
in "Fryske stúdzjes, oanbean oan Prof. Dr. J. H. Brouwer", Assen 1960, nu 
wel als nooit bestaan hebbende mag worden beschouwd. In het verslag
jaar kregen wij nl. bericht dat de eigenaar de gouden ring, waarin de tekst 
zou zijn gegrift, van de hand wilde doen en daartoe de bemiddeling van 
Prof. Dr. W. J. Buma te Groningen had ingeroepen. Nauwkeurige bestu
dering van deze ring en de ingegrifte tekens door Prof. Buma, de fa. 
Premsela & Hamburger te Amsterdam en ondergetekende, bracht nl. aan 
het licht dat deze uit de "Berg Sion" bij Dokkum afkomstige ring niet 
ouder dan 17de eeuws kon zijn en dat de grotendeels uitgesleten tekens 
en inkrassingen van een goudsmidsmerk en/of van een, in ieder geval 
in andere dan runentekens aangebrachte persoonsnaam afkomstig moeten 
zijn. De ring is niet aangekocht, terwijl de eigenaar van de resultaten van 
het onderzoek op de hoogte is gesteld. 

G. Elzinga 

Afb. 1. Bronzen baardtangetje, Menaldum. L. 6,5 cm (FM 1970-VIII-6). 
Opn. Fries Museum. 

Afb. 2. Bronzen armband, Weidum. Br. 7,0 cm (FM 1970-XII-23). Opn. Fries Museum. 
Afb. 3. Runentekens op middelvoetsbeen van schaap, Doyem. (FM 1970-VIII-5). 

Opn. CFD, Groningen. 
Afb. 4. Opgraving middeleeuwse kerk met kerkhof, Drachten, juli 1970. 

Opn. Witteveen, Heerenveen. 
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1955 Hoekstra, R. M., Amsterdam 
1949 Hoekstra, S., Heerenveen 
1964 Hoekstra, S. F., Rotterdam 
1963 Hoekstra, W., Beilen 
1965 Hoekstra, mr. W., Joure 
1952 Hoekstra-Hartmans, S., Nijkerk 
1934 Hoekstra-de Jong, M. H. 
1969 Hoeve, H. ten 
1969 Hoeve, S. ten, Nijland 
1967 Hofstee, mr. N. F., Leiden 
1962 Hofstee, mr. P. K. 
1966 Hofstra, mej. H. 
1956 Hofstra, prof. mr. H. J., 

's-Gravenhage 
1941 Hofstra, L., Haren 
1949 Hofstra, dr. S. T., Wilp 
1968 Hogendijk, T. K. 
1961 Hogerland, C. J., Sneek 
1944 Hoitsma, J., St. Jacobiparochie 
1955 Hoitsma, M. A. 

1949 Holkema, A. 
1968 Hollander, A. A. M., Santpoort 
1969 Holwerda, drs. F . 
1946 Homan, mr. H. P. Linthorst, 

Wapenveld 
1969 Homminga, drs. S., Heerenveen 
1966 Honig, dr. G. N., Koog a /d Zaan 
1969 Honig-Prager, D., Zaandijk 
1966 Hooftman, mej. A. M. 
1968 Hoog, drs. J. de, Sleeuwijk 
1964 Hoogland, mej. A. 
1948 Hoogland, J. L. 
1951 Hoogland, mr. P. 
1965 Hoogslag, K. W., Bilthoven 
1954 Hoogslag, ds. T., Heerenveen 
1961 Hoogwater, W. T- A., Nijland 
1965 Hoop, J. de, Dokkum 
1967 Hoop, 'W. v. d. 
1966 Hooijschuur, G., Drachten 
1968 Hoppenbrouwers, P. M., 

Amsterdam 
1964 Hornstra, G. 
1957 Hornstra, dr. L., Bakhuizen 
1941 Horst, drs. A. G. v. d., Bussum 
1965 Horstmann, drs. G. G. 
1946 Hout, J. v., Oudemirdum 
1947 Hout, mej. mr. J. C. v. 
1959 Hout, Th. v., Staveren 
1969 Hout-Vleming, M. v. d., Stiens 
1960 Houten, L. v., Heerenveen 
1954 Houten, J. A. v. d. 
1968 Houtzager, dr. D., Gieten 
1949 Houwen, J. W. 
1955 Houwen, W. K. 
1965 Hoving, dr. E. W. 
1958 Huber, A. B„ Beekbergen 
1944 Huber, mr. F . G. A., Goes 
1968 Huininga, J. E. 
1969 Huisman, E., Beetsterzwaag 
1970 Huisman, J. 
1959 Huisman, j . H. Heerenveen 
1969 Huismans, W. J., Drachten 
1956 Huitema, mr. dr. T., Wassenaar 
1955 Huizenga, mej. A. 
1955 Huizenga, mej. T. M. 
1962 Huizinga, mr, G. 
1962 Huizinga, J. J., Harlingen 
1956 Hulsen, A.' v.' 
1965 Hulsen, J. A. J. v., Oosterwolde 
1959 Hummel, A. 
1966 Huystee, Th. v. 
1940 Hijenga, Jac. 
1967 Hijgenaar, J. 
1963 Hylkema, K. J., Amsterdam 
1960 Hijmersma, dr. E. H. 
1966 Hijmersma, H. J., 's-Gravenhage 
1945 Idzerda, Sj. 
1960 lest, G. C. O. 
1948 Iwema, dr. J. 
1962 Jaarsma, A., Bolsward 
1969 Jaarsma, drs. A. A. 
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1965 
1965 
1969 
1954 
1967 
1963 
1950 
1965 
1956 
1948 
1970 
1931 
1968 
1968 
1966 
1963 
1949 
1965 
1956 
1942 
1968 
1963 
1950 
1937 

1970 
1950 
1939 
19.59 
1971 
1971 
1964 
1967 
1949 
1965 
1966 
1965 
1965 
1946 
1965 
1954 
1965 
1950 
1946 
1960 
1968 
1971 
1948 
1968 
1963 
1957 
1951 
1956 
1951 
1960 
1953 
1965 
1936 
1965 
1965 
1963 

Jaarsma, J., 's-Gravenhage 1940 
jackson, mej'. E. M. 1948 
Jacobs, ir. G., Heerenveen 1946 
jacobszoon, ds. J. P., Haarlem 1966 
jager, mr. J. de, Fochteloo 1962 
jager, mej. mr. M. H. de, Goutum 1938 
jager, Tsj. de 1947 
Jansen, D., Oenkerk 1962 
Jansen, prof. dr. J a c , Utrecht 1967 
Jansen, j . E. 1959 
Jansen, R., Sneek 1941 
jansma, dr. J. R., Hilversum 1964 
Janssen, J. F. 1963 
janszen, M. S., Sexbierum 1961 
japenga, F . ] . , Utrecht 
Jasper, H., Dokkum 1971 
jeelof, J. W. 1965 
jellema, dr. R. A., Delft 1946 
jensma, drs. Th. E., Dordrecht 1952 
jolink, J. D. 1954 
jolles, mr. A. R., Rotterdam 1956 
jong, mej. A. de, Drachten 1966 
jong, A. R. de, Renkum 1954 
jong, mej. A. j . C. de, 1954 

Oosterbeek 1966 
Jong, mej. A. M. de 1949 
jong, Dj. de, Driebergen 1966 
jong, E. D. de, Bilthoven 
jong, G. de, Loënga 1959 
jong, H. de, Drachten 1963 
jong, H. S. de, Heerenveen 1969 
jong, I. de, Amsterdam 1965 
jong, J. de, Reetsterzwaag 1968 
jong, j . de, Gorredijk 1963 
jong, j . de, Sneek 1952 
jong, j . F. de, Gorredijk 1949 
jong, ds. J. G. de, Hoogebeintum 1963 
Jong, mr. J. H. de, Voorschoten 1965 
jong, J. J. de, Heerenveen 1969 
jong, 'M. de 
jong, P. de 1970 
jong, P. de 
Jong, P. P. de 1949 
jong, R. P. de, Ouwsterhaule 1953 
jong, R. Th. de, Gorredijk 1969 
jong, Rinus de, Enschede 1944 
jong, S. H. de 1953 
Jong, T. J. de, Schillaard 1940 
jong, W. de, Voorschoten 1967 
jong, W. de, Workum 1966 
jong, W. G. de, Oudebildtdijk 19,51 
Jongbloed, mr. A. A. 1971 
jonge, A. de, Goutum 1951 
Jonker, J. D. 1953 
jonkers, W., Menaldum 
jorna, P. 1964 
jorna, ir, Y., Apeldoorn 1948 
jorritsma, H, - CL 
jorritsma, J., Bolsward 1946 
jorritsma, ds. M., Hoenderloo 1957 
joustra, A. H., Drachten 1950 

Joustra, D., Drachten 
jukema, A. 
Kabel, L. P. 
Kalfsbeek, J., Harlingen 
Kalma, D. 
Kalma, ds. J. J. 
Kalma, K., Bilthoven 
Kalma, ir. S. B. 
Kalsbeek, Y., Wartena 
Kam, M. v. d. 
Kamminga, D. ƒ., Dokkum 
Kamminga, L. 
Kamminga, M. 
Kamminga, dr. M. S., 

Voorschoten 
Kamminga, T. P., Stiens 
Kamp-Hilt, G. M. W. v. d. 
Kamstra-Velding, F., Rotterdam 
Kars, mr. P. S., Eelde 
Kaspers, P. 
Kater, ds. G. 
Katsma, K. S., Dokkum 
Keegstra, H. 
Keeken, H. J. v., Heerenveen 
Keestra, dr. ir. f. J. 
Keler, J, 
Kemper-Hannema, A. G., 

Wassenaar 
Kerbert, C., Sybrandaburen 
Kerkhoff, ir. J. v. d., Heerenveen 
Ket, J. 
Ket, j . G. 
Keuning, H., Rottevalle 
Keuning, ds. H. R., Oîdeboorn 
Keuning, mr. J. J. 
Keuning, M., Drachten 
Keij, R. J. H., Oudemirdum 
Keijser, fi., Amsterdam 
Kieft, prof. dr. C. v. d., 

Amsterdam 
Kiewiet de Jonge, ir. D. H., 

Arnhem 
Kimmel, mr. F . Th. P. J. 
Kingma, mej. A., Utrecht 
Kingma, G. H., Akmarijp 
Kingma, H., Amersfoort 
Kingma, H., Giekerk 
Kingma, H. R., Bolsward 
Kingma, L. 
Kingma, drs. T. 
Kingma, mr. T. J. 
Kingma, mr. T. j . 
Kingmans, H., Hardegarijp 
Kinschot, jhr. mr. F . H. v., 

Leiden 
Kits, J., Dokkum 
Klaarbergen, dr. B. W. v., 

Harderwijk 
Klaasen, J. H. 
Klaassesz, mr. J., Wassenaar 
Klarenbeek, C. W., Oenkerk 
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1935 Kleffens, mr. A. v., de Steeg 
1930 Kleffens, mr. E. N. v., Portugal 
1967 Klein, ir. A. T., Tietjerk 
1960 Kleinjan, A. A., Mantgum 
1961 Kleinjan, P., Wommels 
1966 Klinkert, T. 
1947 Kliphuis-Lijbering, K., 

St. Annaparochie 
1969 Kloetstra, M., Noordbergum 
1954 Klomp, ir. C. 
1960 Kloppenburg, W., KoIIum 
1947 Kloppenburg, W. E., Kollum 
1950 Kloppenburg-Veenland, M., 

Munnekezijl 
1965 Klijnstra, T., Amsterdam 
1967 Knipscheer, ds. T. P. J., Workum 
1963 Knobelsdorff, drs. W. Ë . baron v., 

Drachten 
1968 Knol, J., Sneek 
1949 Knol, K., Hartwerd 
1965 Koeveringe, drs. G. v., 

Doetinchem 
1953 Kok, R., Surhuisterveen 
1952 Koksma, drs. M., Amstelveen 
1958 Kolff, C. 
1957 Kolff, G. C. M., Marssum 
1965 Koning, drs. J. 
1967 Konink, ]. J. de, Akkrum 
1961 Kooi, E., Oude Bildtzijl 
1956 Kooistra, mej. C., Ter Apel 
1962 Kooistra, P., Deinum 
1950 Kooistra, P., Steenwijk 
1960 Koopal, A. R., Beetsterzwaag 
1963 Koopman, ir. T., Heerenveen 
1952 Koopmans, T. 
1953 Koopmans, j . J. 
1969 Koopmans, mej. Sj., Zeist 
1953 Kooy, H. Th., Franeker 
1960 Kooy, ds. W. v. d., Opende (Gr.) 
1964 Kooymaxi, C. I., Harlingen 
1965 Korevaar, C. W., Haarlem 
1968 Korf, mr. Jan, Voorburg 
1967 Kortenoever, ir. J. 
1961 Koster, C. J. 
1952 Koster-baronesse thoe Schwart-

zenberg en Hohenlansberg, 
B. T. G., Hilversum 

1946 Kramer, D., Wirdum 
1960 Kramer, Y. H. 
1960 Kreb, ds. H., Bolsward 
1952 Krevelen, mr. P. E. v. 
1970 Krieke, H. v. d. 
1964 Krol, J., Oranjewoud 
1963 Krol, L. G., Sneek 
1970 Kromhout, E., Gorredijk 
1962 Kruys, J. de, 's-Gravenhage 
1943 Kuipers, mr. H. W., Wommels 
1971 Kuipers, J., Dantumawoude 
1967 Kuipers, J., Rotterdam 
1963 Kuipers, ir. U„ Sneek 
1953 Kuipers, W. H. 

1961 Kuipers-Miedema, P. M., 
Heerenveen 

1939 Kuperus, H. 
1961 Kuperus, drs. J. R., Grouw 
1965 Kuperus, drs. W. F., Giekerk 
1958 Kuypers. ds. G., Gorinchem 
196.3 Kijlstra, R., Drachten 
1959 Laan, T. v. d., Dokkum 
1971 Laan-Madiol, J. v. d. 
1970 La Gro-Bergstra, J. G. 
1954 Lambers, H., Marrum 
1965 Lambers, H. L. Hille Ris, 

Harlingen 
1944 Lambooij, Th. 
1954 Laméris, E., Gouda 
1969 Langbroek, drs. W. 
1947 Lange, H. de 
1956 Lange, dr. P. W. de, Hilversum 
1955 Lankhorst, mej. G., Sneek 
1967 Lantinga, ir. C. H., Groenekan 
1968 Lap-Beerman, T. A., Zeist 
1960 Larooij, P., Sneek 
1967 Leen, H. W. v. d., Akkrum 
1968 Leen, J. v. d., Hilversum 
1960 Leenes, L. A., Heerenveen 
1970 Leeuw, H. W. J., Harlingen 
1954 Leeuwen, A. C. v., Gouda 
1970 Leeuwenburg, dr. P. M. M., 

Heerenveen 
1967 Leistra, G., Oosterbeek 
1968 Lemmens, G., Nijmegen 
1965 Lemmink, H. A. T. 
1946 Lennep, jhr. M. J. v. 
1968 Lenos, T. 
1969 Le Roy, L. G., Oranjewoud 
1959 Leusink, H. J. C., Anjum 
1965 Leij, R. J. v .d . 
1956 Leij, W. T. v. d., Langweer 
1964 Liefting, ds. G. T. T., Oudehaske 
1962 Lojenga, J. C. Kutsch, Overveen 
1950 Lolkema, dr. D., Tietjerk 
1954 Lolkema, F., Ureterp 
1947 Loon, H. v., Franeker 
1965 Loopstra, P. C. T., Emmen 
1961 Loor, ds. C. J. L., Oosterbierum 
1948 Loor, D. de, Delft 
1968 Luinstra, P., Groningen 
1971 Lunsche, R., Franeker 
1968 Lüps-de Blocq v. Scheltinga, A„ 

Amsterdam 
1967 Lyklema-Kingma, F. 
1969 Lijn, drs. S. v. d., Sneek 
1965 Lijzen, mr. D., Arnhem 
1953 Maas, mej. D. E., Heerenveen 
1961 Maen, ir. drs. W. T. v. d., 

Groningen 
1959 Mak, ds. C . Hardegarijp 
1969 Mak, mej. drs. C. G., Sneek 
1965 Mannaerts, mr. J. E. R. A., 

Buurmalsen 
1969 Marchant et d' Ansembourg-
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v. Harinxma thoe Slooten, 
K. A. gravin de, Oppem B. 

1953 Marel, ir. J. v. d., Beetsterzwaag 
1949 Mark, P. v. d., Sneek 
1968 Marks, mej. A., Boyl 
1968 Marring, W. E. 
1958 Martens, J., Oudkerk 
1967 Masséus, J., Tietjerk 
1954 Mauser, H. W., Baard 
1948 Meer, D. J. v. d., Roordahuizum 
1962 Meer, mej. drs. G., 's-Gravenhage 
1958 Meer, dr. ir. K. v. d., Oosterbeek 
1956 Meer, S. J. v. d. 
1952 Meer, dr. ir. Z. IJ. y. d., 

's-Gravenhage 
1971 Meer-Swart, A. v. d. 
1952 Meesters, ir. G. L., Utrecht 
1964 Meihuizen, mr. J., Dordrecht 
1968 Meines, A., Beetsterzwaag 
1955 Meinsma, drs. J. J., Warnsveld 
1938 Meinsma, S. 
1942 Menalda, dr. F. A., Breda 
1965 Menger, drs. Th. J., Bolsward 
1948 Mensonides, drs. H. M., 

's-Gravenhage 
1936 Mensonides, S. S., Warffum-CL 
1955 Mesdag, mr. G., Haren 
1969 Metzelaar, mej. K. H. 
1946 Meulen, mr. A. A. M. v. d. 
1937 Meulen, B. T- v. d. 
1960 Meulen, ds. G. v. d., St. Annapar. 
1937 Meulen, ds. M. v. d., IJsbrechtum 
1952 Meulen-Sprenger, J. H. v. d., 

Wageningen 
1969 Meij, drs. A. M. v. d. 
1936 Meij, mr. G. J. v. d. 
1969 Meij, ir. L. G. J. v. d. 
1965 Meijer, C. A. 
1946 Meijer, ir. G. W. 
1954 Meijer, Joh. Tj. W., Franeker 
1954 Meijer, L. E., Koudum 
1967 Meijer, A. de, Culemborg 
1966 Meijering, drs. H. D., Abcoude 
1948 Meyers, A. F . D., Zd. Afrika 
1967 Miedema, A. J., Sonnega 
1954 Miedema, F., Engelum 
1954 Miedema, G., Bolsward 
1967 Miedema, mej. G., Heerenveen 
1955 Miedema, G., Scharnegoutum 
1951 Miedema, H. G., St. Annapar. 
1955 Miedema, prof. dr. H. T. J., 

de Bilt 
1955 Miedema, Joh., Sneek 
1950 Miedema, L. 
1943 Miedema, IJ. 
1955 Mink, L. J. 
1956 Minnema, G. J., Murmerwoude 
1956 Minnema, J. M., Westergeest 
1954 Moer-Bloemers, F. v. d. 
1943 Molen, M. R. v. d., Zeist 
1951 Molen, S. J. v. d., Heerenveen 
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1969 Molenaar, C. A. 
1949 Molenaar, Tj., Grouw 
1962 Molenaar-de Hoo, G. 
1968 Moll, mr. P., 's-Gravenhage 
1950 Mollema, mej. drs. A. M. P., 

's-Gravenhage 
1968 Mollerus-Fockema Andreae, 

J. H. baronesse, Oosterbeek 
1968 Moltmaker, mr. H. J., Wijnjeterp 
1954 Moons, L. M. 
1964 Mourik, W. v., Ferwerd 
1954 Mous, A. A. C., Bakhuizen 
1959 Mulder, A. A. 
1961 Mulder, ds. D., Rolde 
1963 Mulder, J. 
1965 Mulder, J. A., Heerenveen 
1968 Mulder, J. B. 
1959 Mulder, mej. J. H. 
1968 Mulder, J. M. A., Bolsward 
1962 Mulder, mr. K. H., Sneek 
1950 Mulder, mr. L., Heerenveen 
1955 Mulder, O. W., Hemelum 
1955 Mulder, P. G. 
1964 Münch, ir. A. P. W., IJlst 
1965 Muntinga, J., Baam 
1961 Nammensma, J., Sexbierum 
1963 Nammensma, mej. S. R., 

Sexbierum 
1953 Nauta, B., Harlingen 
1962 Nauta, mej. B. T., Zeist 
1955 Nauta, C. C. Th., Roordahuizum 
1938 Nauta, prof. dr. D., Amsterdam 
1967 Nauta, F. C., Sneek 
1965 Nauta, H. 
1957 Nauta, mr. H., Wassenaar 
1966 Nauta, J. 
1952 Nauta, Joh., Rotterdam 
1962 Nauta, R. M., Oppenhuizen 
1960 Navis, A. G. J., Bergum 
1968 Nelemans, J. Th., 's-Gravenhage 
1969 Nevensel-Smit, P., Zwanenburg 
1965 Nicolai, S., Augustinusga 
1959 Nielsen, dr. J. T. 
1948 Niemantsverdriet, P., Workum 
1966 Niemarkt, S. J. 
1967 Niemeijer, drs. A. W., Lekkum 
1956 Niermeijer, D. S., Sneek 
1966 Niesten, P. 
1949 Nieuwland, A. 
1966 Nieuwland, P. 
1964 Nix, ir. B. K. 
1967 Nolte, J. A. F. , Murmerwoude 
1959 Noord, D. v. d. 
1951 Noord, R. v. d. 
1968 Noorda, J. W., Drachten 
1961 Noordbeek, B., Hilversum 
1969 Noordmans, J. 
1968 Noorman, G. J., Mantgum 
1967 Nubé, mr. G. R., Grouw 
1965 Nijenhuis, drs. J. J., 

Scharnegoutum 



1948 Nijenhuis, W. J., Giekerk 
1965 Oberman, K. J. E., Ouderkerk 
1952 Oberman, P. G., Dokkum 
1943 Obreen, mr. dr. H. T., 

Hoogebeintum 
1951 Oever, M. H. v. d., Hilversum 
1957 Offringa, P., Kollum 
1948 Offringa, mr. IJ. 
1942 Okkinga, K., Harlingen 
1931 Okma, mr. D. H. 
1964 Oldenburger, B. 
1953 Oldenhof, dr. H., Heeienveen 
1962 Oldewening, R. 
1968 Oljans, J. J. 
1966 Olling, dr. Ch. C. J. 
1966 Olthof, mr. B. 
1955 Olthof, D. 
1960 Oltlammers, ds. Y. G., Winsum 
1942 Oosten, mr. dr. M. S. v., 

's-Gravenliage 
1969 Oosterbaan, M. 
1966 Oosterbeek, mej. B. L. 
1962 Oosterhagen, P., Heerenveen 
1962 Oosterhoff, A., Witmarsum 
1936 Oosterhoff, mr. W. J. 
1956 Oosterhout, H. M., Almelo 
1957 Oosterhuis, dr. G. J., Dokkum 
1964 Oosterloo, J., Haren 
1964 Oosterveld, K. 
1964 Oosterwijk, dr. H. T., Oosterwolde 
1958 Oosting, mej. J. Bieruma, 

Amsterdam 
1965 Oostra, ds. Th., Hoogeveen 
1961 Ooijen, ds. P. E. v., Pernis 
1971 Ortt, jhr. mr. H. J. 
1947 Osinga, D. D. 
1952 Osinga, F., Appelscha 
1968 Osinga, F. W., Loosduinen 
1960 Osinga-Dijkstra, B. 
1957 Oswald-de Vries, J., Sneek 
1963 Oterdoom-Rienks, T. 
1952 Otma, J. 
1965 Ottevanger, H., Buitenpost 
1967 Otto, O., Wolvega 
1959 Oudeboon, S. J. 
1959 Oudemans, drs. J. Th. 
1966 Ouwerkerk-Auer, M. F. 
1951 Ozinga, R. 
1949 Ozinga-Ozinga, W. L. A., Vianen 
1953 Paardekooper, mei. C. M. A. 
1948 Palma, P., Dronrijp 
1969 Pama, J., de Bilt 
1954 Pape, j . C., Wolvega 
1967 Pape, J. G. L., Murmerwoude 
1959 Pasma, L. S., Koudum 
1971 Pasma, O. 
1965 Passage, drs. J. P. M., Haarlem 
1958 Paulsen, dr. Fred., Malmö - BL 
1955 Peters, B. H. A. 
1967 Pieron, A. Ch. 
1947 Piersma, F . P., Amstelveen 

1953 Piersma, H. J. 
1958 Piersma, ir. W. 
1965 Pietersen, P. W. 
1952 Plantinga, P. J. 
1967 Pleging, P., Oudemirdum 
1961 Ploeg, A. v. d. 
1956 Ploeg, ir. A. E. J. v. d. 
1956 Ploeg, D. T. E. v. d., Sneek 
1960 Ploegh, J. R. Z., Assen 
1968 Ploegsma, mej. T., Ede 
1968 Poel, dr. J. M. G. v. d., 

Wageningen 
1968 Poelman, ds. H. K., Kamperland 
1940 Poelstra, T., Bilthoven 
1947 Poelstra, mej. mr. T. A. 
1957 Polak, mr. N. J., 's-Gravenhage 
1963 Poletiek, ir. J. H., Amiens 
1940 Pollema-Tromp, Th. A. 
1960 Polstra, ir. A., Haren 
1967 Pool, ds. M. ]., Ophemert 
1968 Pool, M. K., Ternaard 
1965 Poortinga, R., Zwaagwesteinde 
1942 Poortinga, dr. IJ. 
1970 Poortvliet, L. J., Tietjerk 
1952 Popken, F . C. D. 
1958 Popma, J. 
1969 Popma, M. J., Heerenveen 
1957 Popta, dr. W. M. v., Bilthoven 
1960 Portielje-Rienstra, B. M. E., 

Hilversum 
1951 Post-Beuckens, L., Veenwouden 
1959 Posthuma, B. 
1970 Posthuma, ir. F., Rotterdam 
1967 Posthuma, H., Beetsterzwaag 
1970 Posthuma, J. P. 
1956 Posthuma, drs. J. F., 

's-Gravenhage 
1947 Posthumus, ir. S. A., Nootdorp 
1967 Postma, A., Noordwolde 
1966 Postma, ir. J. 
1926 Postma, K., Dokkum 
1966 Postma, P. 
1942 Postma, R. S., Enkhuizen 
1971 Postma, S. T. 
1964 Postuma, S. 
1964 Pot, A. W., Akkrum 
1955 Praamsma, drs. H., Harderwijk 
1939 Prakke, prof. dr. H. J., Meppen 
1968 Pranger, mej. R. 
1952 Prins, mr. A. H., Grouw 
1967 Prins, P., Murmerwoude 
1957 Prins, mr. J. Alingh, Rotterdam 
1958 Prins, A. J. R. Willinge, 

Oldeberkoop 
1961 Prinsen, J. 
1956 Pijkstra, D. F., Klazienaveen 
1955 Pijlman, H. J. 
1955 Pijselman-Hylkema, J. J. 
1952 Raad-Sluyterman, B. J. de, 

de Steeg 
1952 Radelaar, Tj., Heerenveen 
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1953 Rademakers, J. M., Heerenveen 
1962 Radsma, prof. dr. W., Amsterdam 
1947 Rasterhoff, L., Sneek 
1948 Reeder, D., Stadskanaal 
1963 Reekum, J. R. v., Sneek 
1962 Regnery, K., Hoevelaken 
1958 Rehbein, Th., Aurich - BL 
1969 Reidinga, A., Drachten 
1954 Reinstra, J. 
1961 Reitsma, mej. A., Dokkum 
1963 Reitsma, C. 
1953 Reitsma, ir. G. G., Wageningen 
1943 Reitsma, dr. K., Leersum 
1968 Reitsma, K. 
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1950 P. Wijbenga N.V. 
1951 Universiteitsbibliotheek, Leuven 
1955 Gemeentearchief, Groningen 
1955 Inst. v. Midd. geschiedenis, 

Utrecht 
1955 Ottema-Kingma Stichting 
1958 Gemeentemuseum West-

Terschelling 
1958 Prov. Friese V.V.V. 
1959 Fa. E. Jongstra & Zn. 
1959 Fa. v. d. Berg & Kop 
1960 Vormingscentrum "De Oorsprong", 

St. Nicolaasga 
1962 Fa. J. Nooitgedagt, IJlst 
1965 N.V. Lichtwerk, Hoogeveen 
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1968 Fa. M. de Boer 
1969 Oudheidkamer, Drachten 
1969 Inst. v. Oudgerm. letterk., Utrecht 
1970 Rijks Paedagogische Academie 

1971 Gemeentearchief, Alkmaar 
1971 Gemeentearchief, Kampen 
1971 Gemeentebibliotheek, Rotterdam 

Begunstigers: 

1970 

1970 

1970 
1970 

1970 

1970 

1970 
1970 
1970 

1970 

1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 

N.V. Ned. Thermo-Chemische 
Fabrieken, Bergum 
N.V. Gebrs. Smilde Vetsmelterij, 
Heerenveen 
Douwe Egberts N.V., joure 
Huizenga Meubelindustrie en 
Interieurverzorging N.V., Kollum 
Tichelaars Kon. Makkumer 
Aardewerk- en Tegelfabriek N.V., 
Makkum 
N. J. Wouda's Meelfabriek N.V., 
Sneek 
Offsetdrukkerij Flach N.V., Sneek 
Koopmans Meelfabrieken N.V. 
Technisch Bureau Gebrs. van 
Eyck van Heslinga N.V. 
Wits Verenigde Schilder 
bedrijven N.V. 
Penn Controls Nederland N.V. 
Bokma N.V. 
Algemene Bank Nederland N.V. 
Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. 
Kingma's Bank N.V. 
Nederlandse Credietbank N.V. 
Coöperatieve Raiffeisenbank 
"Leeuwarden" 

1970 

1970 

1970 

1971 

1971 

1971 

1971 

1971 

1971 
1971 
1971 
1971 

1971 

1971 
1971 

1971 

N.V. Wim Houwen 
Herenconfectie 
N.V. Alg. Confectiehandel van 
C. & A. Brenninkmeijer 
Kon. R. Buisman Zuivel-
export C V . 
N.V. Kijlstra Betonwarenfabriek, 
Drachten 
N.V. Ned. Rubber- en Kunst-
stoffenindustrie Enerka-Dunlop, 
Drachten 
Welgelegen Scheepswerf en 
Machinefabriek N.V., Harlingen 
N.V. Lankhorst Touwfabrieken, 
Sneek 
N.V. de Handelsdrukkerij 
van 1874 
Friesland Bank 
Bondsspaarbank 
Ned. Accountants Maatschap 
Leeuwarder Onderlinge Brand
waarborg Maatschappij 
Bond van Coöp. Zuivelfabrieken 
in Friesland 
N.V. Garage De Zeeuw 
N.V. S. Boringa & Zoon 
Bouwbedrijf 
V.S. Pepermunt- & Suikerwerk-
fabriek Van Sîooten N.V. 
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