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S t r i i d o m d e g r y t m a n 
.1. J . K A L M A 

Fan grytman Christiaan Westenberg (1773 -1847), dy't op Harsta-state 
to Hegebeintum wenne, waerd lang yn Ferwerderadiel forteld, dat hy 
soms jouns it rydtúch foarkomme liet en dan de gritenij trochfleach om 
to sjen, oft de Iju al op bêd wienen. Tsien ûre wie de uterste termyn. 
Hwa't it weage langer by de wurken to wezen koe rekkenje op de ûnge-
nede fan dizze âld-ofsier, dy't troud wie mei Adriana IJzenbeek, de widdou 
fan Barthold Jan de Schepper en sa op Harsta-state bilânne. Der waerd 
yn de tiid, dat Westenberg grytman wie (1816 -1841) net inkeld yn Fer
werderadiel grute, dat in doarp mei in hear in lok wie, mar in hear mei 
in doarp in flok. Der wienen sûnder mis goede grytmannen, mar de rneas-
ten leinen op in minne namme. 

Westenberg hat de greate reboelje, dy't der yn 1848 om it grytmanskip 
kommen is, net mear meimakke. Hy wie 20 april 1847 forstoarn en Harsta-
state waerd doe foar it greatste part ôfbrutsen. Syn opfolger Jan Albarda, 
dy't troud wie mei in dochter fan Barthold Jan de Schepper, in soan fan 
de eardere grytman fan Ferwerderadiel Imilius Josinus de Schepper, kaem 
to Marrum to wenjen. Hy bilibbe yn 1851 de ynfiering fan de nije ge
meentewet, dy't him ta de earste boargemaster makke fan hwat yn it for-
folch de gemeente Ferwerderadiel hite soe. 

Wy neamden Westenberg, om't de striid foaral ek gien is tsjin typen 
as hy. Hy wie net fan adel, mar wol sa'n bytsje oantroud en ek in man fan 
de âlde tiid. As ofsier hie er yn 1795 ûntslach nommen en ek nimme moat-
ten. Earst nei de omkear fan 1813, doe't de âlde tiden weromkamen, wie 
er wer nei foaren kommen as man fan de restauraesje, dy't lyk as de Bour
bons neat leard en neat forgetten hie en — lyk as by âlds wenst west hie 
— as in lyts koaninkje syn gritenij bistjûrde. Hy en syn genoaten binne 
foaral troch de liberalen fan de earste ûre, mar net inkeld troch har, hate. 
Ek yn him seach men it gefaer fan it "aristocratismus", it "conservatismus" 
en it "nepotismus". 

It hyt, dat wy nou ûnder in demokrasy libje. Soks soe b.g. útkomme by 
de ynspraek, dy't de gemeenterie hat by in boargemastersbineaming. Fan
sels, demokrasy is dat leste noch net, hwant der wurdt wol praet by sa'n 
ynspraek, mar net altiten harke. Ek al nimme wy oan, dat sa'n gemeente
rie it folk en net de partijen fortsjinwurdiget, dan moat der noch sein 
wurde, dat de ynfloed fan it folk gjin sprekken lije kin. It is wol net sa, 
dat de lear is, dat der by, foar en sûnder it folk bisletten wurdt, mar sa 
lang 't der gjin keazen boargemasters binne is noch alles mooglik. As dy 
keazen wurde nammers ek, hwant it hyt wol, dat der mounigens is, mar 
folie ynhâld hat dy net, ek troch it folk sels. 
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]. J. KALMA Striid om de grytman 

Dochs is der forgelike by de tastân fan foar 1851, doe't de nije ge
meentewet der kaem en it folk mounich hite to wurden, hiel hwat foroare. 
Krektlyk as de boargemaster nou waerd de grytman doe ek oanwiisd troch 
de koaning, mar ek de leden fan de gritenijried waerden bineamd (troch 
de Steaten) en net keazen. Der waerd dus inkeld harke nei it gritenij-
bistjûr, dat op koöptaesje oanstjûre koe. De assessoren (wethâlders) waer
den net troch de ried, mar út de ried troch de gouverneur oanwiisd. Der 
wie "geen schijn of schaduw van eenige zelfregeering" (J. G. van Blom 
J. Gz. x). De koaning wie doe likemin as nou rekkenskip skuldich, mar 
forantwurdlike ministers wienen der likemin. De leste gemeentewet fan 
23 july 1825 wie sa ynrjochte, dat noch de ried, noch it deistich bistjûr fan 
in gritenij forantwurding hoegde ôf to lizzen. In grytman koe, as hy in 
bipaelde saek net mei syn assessoren bihannelje woe, syn gong gean. Hy 
makke ek út, hoefolle gearkomsten der wèze soenen. Fan iepenbiere gear-
komsten hie men noch nea heard, lit stean, dat men ea tocht hie, om se 
to halden. Der wie yndied "absolutismus". 

It hat sin om to sjen nei hwat west hat. De skiednis is "meispiler". Wy 
hawwe net it gefoel, dat de saken nou ideal regele binne, mar men moat 
oppasse en wurdt gjin "laudator temporis acti". J. Piebenga skreau destiids 
(Leeuwarder Courant 10 februari 1948): "Nu, na een eeuw, is de strijd om 
het grietmanschap — moge de naam (helaas) gewijzigd zijn — nog niet 
uitgestreden". Mei de haedsin kin men it iens wêze, mar mei de tuskensin 
stiet it hwat oars. It is neffens ús in ûnderskatting fan de haet, dy't der 
yn 1848 libbe, in net sjen wollen, dat de tiid foar 1848 fol oligarchyske 
gedachten wie, dèr't in ein oan komme moast, soe der ea foarútgong 
komme. De liberalen moasten har wol tsjin de grytman keare, de façade 
moast del. Krekt de grytman waerd sjoen as it symboal fan har, dy't "het 
slapend Friesland" yn wezen hâldden. 

In man, dy't him ek yn de striid weage hat, wie de Grouster dokter en 
dichter dr. Eeltsje Halbertsma (1797 -1858). Yn 1847 hat er "in ûnfreonlik 
sankje" makke, dat foar it earst opnommen is yn de fyfte printinge fan de 
Rimen en Teltsjes fan 1918 en sa ek yn de lettere printingen. It stiet der 
lykwols net alhiel folslein èn hwat de strofefoarm oangiet èn ek hwat de 
ein oanbilanget. Wy founen it ek yn in ôfskrift mei ds. Joast syn hân yn it 
archyf fan de Halbertsema-stichting (nr. 65A, nou op it Frysk Letterkun-
dich Museum), mar frjemdernôch ek net folslein. De folsleine foarm hat 
dr. J. B. Schepers jown yn syn opstel " "Dokterom" lük" (Sljucht en Rjucht 
1897, p. 89-91), mar ek hy hat de oarspronkelike strofefoarm net. Dy is to 
finen yn hs. 265a op de Prov. Bibliotheek, in hânskrift fan "Gabe Skroar 
en bysitter Goarrelt", dèr't it grytmansfers oarspronkelik in (letter) slot 
fan foarme. 

Ut it ôfskrift fan J. H. Halbertsma is op to meitsjen, dat it fers mei 
musyk en printen (!) útjown is. Oant nou ta wie der gjin printe eksim-
plaer bikend, mar der binnen nou twa foar it ljocht komd, ien yn it Hal-
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bertsma-archyf en ien yn it archyf-Kingma (Makkum) (nou op it Ryks-
archyf to Ljouwert). Wy jowe in reproduksje fan "It onfrjeunlike sankje" 
mei de musyk en de iene print, dy't neffens in oantekening by it eksim-
plaer yn it Kingma-archyf beide fan de ier forstoarne soan fan dr. Eeltsje, 
ds. Lieuwe Halbertsma, binne. 

It folsleine fers, sa't it yn it hânskrift fan dr. Eeltsje yn hs. 265a (P.B.) 
oerlevere is, is sa: 

Ik woe wol dat ik Grietman wier 
Sa'n Ampt stiet mij wol oan 

Dat Baantje is aek gansch net swier, 
In it foartjinnet scoan. 

It Rieochthuus sit it heerlik op 
Min smookt in drinkt er ta 

In jouwt mynheer in foarstel op 
Den seit d'Assessor Ja! 
Wol er lieawer swije 
Nygen is f aak genôg. 
Hwet binne dij heeren 
Bargen oan de trog. 

Har feinten hawse aek goekaep 
Went de aerme Grietenij 

Jout jild in den noch oppe heap 
Ien moaie Iyverij. 

In het mynheer it podagra 
Is hij fen reisgjen frij, 

In rinner bringt de brieven ta, 
Dij schikt de grietenij. 
Wol mynheer uut jeijen 
Boeren sjaggelje mei. 
W a lykje dij sloven? 
Lammen oan de wei. 

In moat mynheer it wird ris dwaan 
In fait it praat him swier, 

Siktaris het er bij de han, 
Dat is syn officier. 

In ist foarstan net al te great, 
Is him de zaak net klear, 

Dy leit him alle saken bleat 
Aef sprekt mar foar mynheer. 
Viertien hondert gone 
In san Tjerkfâdij 
Is in ackevietje, 
T komt er adig bij. 

Mar komt er sims jit hwet te koart 
Hy schrieouwt in omslag uut, 

In aef't de boargerij al moart 
Beteljen is't besluut. 

Wer sis mij is yn't heele field 
San heer as Grietman is. 

Wha komt sa maklik oan it jild 
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J. J. KALMA Striid om de grytman 

Net ien dat is gewis. 
Kom myn goede Friezen 
Ofschouw in swij 
Weas nou mar fleurig 
Sjongen is dogs fri]. 

K'woe dogs net dat ik Grietman wier 
Fen t brea fen d'aerme man. 

Sok jild misgun ik him gin hier 
De flok dij kleeft er oan. 

San hounebaes fen t haeg bestieor 
Op it lans tichelwurk 

Is er bij alle friesen oer, 
Dy hieart nou bij de Turk. 
Lied nou mar de klokken 
Alde Grietenij 
Wird in bliide deade! 
Sa sjonge wy. 

Eeltsje Halbertsma syn gry-tmansf'ers is prints mei musyk en in tekening fan syn soan ds. Lieuwe 
(1824—'54, minniste dûmny to Ternaerd en Emden). 

Yn syn ôfskrift hat dr. Joast boppe it fers set: "De Grietman. Ien on-
frjeunlik sankje mei Mesiek in printen". Boppe it léste koepiet stiet: "Lang
sommer to sjongen". Underoan hat er set: "Uet. Choor ad libitum. Com
municatie aan de vrienden", wylst as auteursnamme jown wurdt: "Murk 
Soegsnyer". De stavering is hiel oars. Foar "field" en "ofschouw" yn it 
fjirde koepiet hat er set: "loan" en "Sjen mar ta". 

Bihalven dit fers hat de Prov. Bibliotheek ek noch in oar printe, hollânsk 
fers fan 1847, dat op namme set is fan dr. E. Halbertsma (4903 fr.). Dat 
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J. J. KALMA Strijd om de grytman 

fers is feniniger, al giet it wol oer deselde saken. Wy witte net, hwerom't 
dit fers oan dr. Eeltsje taskreaun wurdt. It printe stik is ek yn it Halberts-
ma- en it Kingma-archyf, mar der is gjin inkelde oanwizing, ek net yn de 
brieven, dat it werklik fan "Dokterom" is. Wy jowe ek dit fers yn syn hiele 
hear en fear: 

ZOO ZIJN ER 

Hij is een Grietmans-zoon, die zelve Grietmans maakt, 
Een Adelijke bok, die ligt op't kussen raakt. 
Hij speelt reeds in zijn wieg met paarden en met zweepen, 
En toont als vlugge knaap reeds echte Grietmans-knepen. 
Elk juicht om zijn genie en geeft getuigenis, 
Dat zulk een knappe zoon zijn vader waardig is. 
Schoon hem het leeren walgt, hij gaat de school bezoeken, 
Hij drilt de boeren-jeugd en smijt er met de boeken; 
Hij heerscht er onbepaald als Grietmans-zoon van 't slot, 
Die gratis schoppen geeft en met den Meester spot. 
Hij kent geen grooter lust dan rijden, visschen, jagen 
Op alderhande wild; — wie zou het immer wagen 
Te roepen: "Jonker, ho! mijn akker wordt vertreèn; 
"Gij rost mijn knechten af en jaagt de meiden!" — Neen, 
Dat niets den Grietmans-zoon in zijn vermaken hinder; 
De boer verzet zich niet, de dochter nog veel minder: 
Wat de eerste er bij verliest, herwint ligt nommer twee 
Aan gouden glans om't hoofd, aan geld en levend vee. 

Hij gaat ter Hoogeschool, Hij, die zijn naam kan zetten, 
Leert daar geen andre wet dan wijn- en tafelwetten. 
Hij leert al wat hij leert, wien't paarlend druivenbloed 
Des avonds wakker houdt, en 's ochtends slapen doet. 
Hij zuipt zich daaglijks vol, steeds naar volmaking trachtend, 
En van den geest des wijns den Grietmans geest verwachtend, 
Tot hem de lust begeeft, en't uur des afscheids slaat, 
Als eindlijk voor zijn naam het woordje Meester staat. 
Nu wil hij in een post van't werken zich verpoozen; 
De Staatsminister bidt: "verlos mij van dien boozen, 
"Die daags requesten zendt en 's weeks mij bovendien 
"Zijn schaamteloos gelaat en ruigen baard laat zien". 
Hij maakt hem door zijn woord eerst Grietman à la suite, 
Opdat hij van dat heil den voorsmaak regt geniete, 
En wordt op't laatst bevrijd van't lastig ongerief: 
De vader sterft; de zoon wordt Grietman effectief. 
Nu heeft hij, Heer van't slot, den top des bergs beklommen. 
Hoe dommer hij nu is, hoe meer hij 't volk verdommen 
En overdondren durft door't davren van zijn stem: 
Een vloek om't ander woord geeft aan zijn reden klem. 
Hij spaart zijn best onthaal voor adellijke klanten, 
En vraagt op't overschot de goede predikanten. 
Hij lonkt Pastoorske toe en streelt haar vromen steek 
Met pijp en leuningstoel en lofspraak op de preek. 
Komt hij niet vaak ter kerk, men kent daarvan de reden: 
Hij is wat zwak van hoofd en drukke bezigheden. 
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Wel toont hij menigmaal dat hij een Meester is: 
Een Meester bij de flesch, een Meester bij den disch, 
Een Meester in zijn tuin, een Meester in zijn stallen, 
Een Meester op 't billard en sterk met queu en ballen. 
Een zul wil hij niet zijn, wel't woordje tan er bij: 
Zijn Harem is zoo groot als heel zijn Grietenij. 
Het gaat er schouw om weg, als hij gaat wegen schouwen, 
Hij, buffel voor de mans, maar meer nog voor de vrouwen. 
Wiens lastertaal vertelt, dat iets vergeten wierd, 
Daar hij zelfs 't zwakke deel der Grietenij bestiert? 

Hij zet getrouw zijn naam ten teeken, dat iets waar is, 
En waar hij teekenen moet, wijst hem de Secretaris. 
Doch wat hij teeknen moet, gaat beiden weinig aan: 
Dat maken klerken klaar, als zij uit jagen gaan. 
Ja, werd niet op het veld een menigte van honden, 
En onder menig stuk eens Grietmans naam gevonden, 
En kwam hij niet voor't licht door zijn bespotlijkheen, 
Dan zei men: " 'k zoek vergeefs; in Friesland is er geen". 

Hij is een dorre stam, die't allermeest van allen 
Hervormingsvlagen vreest, en voor dien storm moet vallen. 
Beweerde een Advocaat in onnavolgbre taal, 
Dat iemand lid kan zijn der Staten-Generaal 
En burgerlijk toch dood, — dan durf ik vrij beweren, 
Dat deez, schoon levend dood, als Grietman kan fungeren; 
Maar't arme volk roept uit: "Om 's Hemels wil, laat af; 
"Wij hebben't geld te lief: de doode daal in't graf". 

De lju hawwe in bytsje oan west mei it grytmansfers, dat wy earst 
neamden. Schepers freget, hwerom't "dokterom" luik is. Der wienen dochs 
grytmannen, dy't er wol mocht. Hepkema 2) hat it oer de "zoo goedhartige 
dr. E., die wel kon toornen, maar niet haten" en bringt it mar op de revo-
lúsjegeast fan 1848, dy't "brood en stem in't parlement" frege. 

Hwa't de Rimen en Teltsjes lést sil hiel hwat oanwizingen fine, dat 
dr. Eeltsje yn 1847 neat nij's sei. Hwat der yn 1847/8 los komt, wie al lang 
taret. Yn syn stik "It feartflagjen", in stik fan ca. 1840, jowt er syn krityk 
ek al 3). It is gjin forskriuwing, as er it dêr hat oer de "grypman". It hik-
keljen fan justysjeamtners en sa is ek in bikend motyf fan de humoristen 4). 
It wol ek net sizze, dat dr. Eeltsje it grou op alle grytmannen hat 5). Lyk 
as Gabe Skroar hie hy "nin feet op de minsken, mar op har ûndogensheit 
en malle poepske franjes" 6). As Eizo de Wendt grytman fan Idaerderadiel 
wurdt (1841) dichtet de broer fan "dokterom", keapman Tsjalling: 

"Idaerderadiel lit hjoed de flaggen waeije 
It âlde Grou, de pronk fan 't wetterlân 
Tilt op fan nju. De jonge fammen raeije 
By Eizo's komst. Nim romers yn 'e hân. 
Lit ús de grytman mei dizz' dronk forearje 
Hy libbet lang! Hy wol ús goed regearje". 

Mar dat wie it him nou krekt: As hja mar goed regearren. Minder bikend is 
dat Tsjalling Halbertsma bigjin 1843 al great spul hie mei de grytman oer 
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in ûnderwizersbineaming. Master Wolff fan Grou wie fuortstjûrd fanwegen 
ûnseedlikens en dy stie tige yn de gunst by de grytman. 

Al joech dus it grytmansfers fan dokter Eeltsje hwat yn de loft siet, it 
rekke de lju dèrom wol en it is bikend, dat der in "Karikatuur zonder 
prentje" makke en ek printe is. Dat is spitigernôch (noch) net folslein 
bikend. Hepkema jowt der in stik fan 7): 

"Hij volgt Parijschen trant, 
Karikatuur en hekeldicht 
Stelt hij 't publiek ter hand. 

Gezeten in den breeden stoep 
Van 't Grouwster waaggebouw 
Spreekt hij tot 't volk van last en druk, 
Van lijdzaamheid en trouw. 

Van lange jacht en podegra 
Van Grietmans kerkvoogdij 
En zingt, — want volgens zijne leer 
Is 't zingen slechts nog vrij! 

O medicus! uw lastertaal 
Beschaamt den braven niet, 
Maar spoedig ziet ge om spek en kaas 
Een blaadjen van uw lied". 

Der is wol sein, dat de Grouster skoalmaster Boonemmer, in man, dy't 
in bulte oan "dokterom" to tankjen hie, dit fers makke hat. Halbertsma 
wie net botte populair by de skoalmasters 8) . Dochs stiet it wol fêst, dat 
net master Boonemmer, mar in kommys de auteur is 9). 

Hat Halbertsma gelyk hawn mei syn krityk? As it breaoproer fan 1847 
oer is skriuwt Eeltsje oan Joast (1 july 1847): "Onze oproeren zijn nu quasi 
gestild, maar ik vrees dat het slechts het begin van het einde is geweest. 
De ontevredenheid is groot in Friesland en de plaatselijke besturen, door 
het Nepotismus daargesteld, slokken nog meer op dan de regeering. Ik 
moet van dit jaar ƒ 138 in de dorpsomslag betalen". Lyk as hy wienen der 
hiel hwat lju min to sprekken oer de ûnrjochtmjittige bigunstiging fan 
sibben of freonen by it forjaen fan posten, it nepotisme. Hja wienen net 
revolusionair, mar hja seagen al, dat it sa gjin kant út koe. 

Hoe wie de tastân? Wy jowe in pear sifers en feiten, dy't wy ûntliene 
oan jhr. mr. H. Baerdt van Sminia 1 0 ) . Sminia jowt 90 nammen fan gryt-
mannen. Fan har bihearden 61 ta de âlde of nije adel en 29 hawwe in 
boargerlike namme. De al neamde Westenberg is der ien fan. Fan 1816 -
'51 hawwe der 13 gritenijen west, dêr't inkeld aedlike lju regearren, 3 hie-
nen aloan in boargerman oan it haed (Ferwerderadiel, Skiermuontseach, 
West- Stellingwerf) en 16 gritenijen hienen ôfwikseljend ien út de aedlike 
rounte en ien út de boargerij oan it haed. By de boargerlike groep moatte 
wy der efkes om tinke, dat hja faek ta de "nouveaux riches" bihearden en 
ek wol yn de adel yntroud wienen. Fan de 90 grytmannen hawwe 54 ek 
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lid fan de Prov. Steaten west, 8 hawwe Deputearre Steat west, 15 lid fan 
de Twadde Keamer en 2 lid fan de Earste Keamer. 

Fan de 90 wienen der neffens de opjeften fan Sminia 36 lid fan de 
Fryske ridderskip. Dy ridderskip hie yn de Prov. Steaten 1/3 fan de 
setels ta har foldwaen. Hj'a moasten by it lid-wurden ûnthite "de belan
gen van de Ridderschap met alle mijne krachten te bevorderen". Der wie 
noch gjin partijfoarming en fakforieningen wienen der alhiel noch net, 
mar machtsfoarming wie der al en feitlik wie de ridderskip in soarte fan 
fakforiening 11). 

It is út de sifers, dy't wy joegen, wol dúdlik, dat alles yn de rjochting 
fan it famyljeregear gie, dat der foar 1795 west hie. Sminia fortelt, dat 
16 fan de 90 grytmannen ta famyljes bihearden, dy't foar 1795 ek al foar 
master opsloegen en dat 23 fan de 90 ek yn de Frânske tiid al funksjes 
hienen. De âlde partijstriid wie forgetten, mar de âlde situaesje wie 
bleaun. Wy sjogge dat dúdlik, as wy de nammen noch ris hwat krekter 
neigeane. Der wienen yn de perioade 1816 - '51 fiif Andringa de Kempe-
naers, fiif Thoe Schwartzenberghs, fiif Eysinga's, fjouwer Beyma's, fjou-
wer Scheltinga's, fjouwer Sytzama's, fjouwer Heemstra's, fjouwer Van 
Weideren Rengers', trije Bergsma's, trije Haersma de Withs, trije Van der 
Haers, trije Lycklama's, twa Harinxma's, twa Van Swinderens en twa 
Vegelins. Dat bitsjut, dat 8 famyljes 35 grytmannen levere hawwe en 16 
famyljes 56. Fan de neamde nammen komme wy allinne de Van Swin
derens en de Beyma's net foar 1795 tsjin. 

Yn in artikel fan drs. J. A. Faber 12) sjogge wy dat de reginten foaral 
yn de twadde helte fan de 17de ieu har macht forsterkje. Dat bliuwt sa 
yn de 18de ieu en yn wezen komt der yn de 19de ieu gjin foroaring. Wy 
jowe ek in sitaet út it boek fan dr. C. J. Guibal 1 3 ) : 

"Hoezeer de oligarchie toenam, blijkt uit het volgende. Van 1600 tot 1650 hebben 
leden van 55 families het grietmansambt bekleed; dit aantal verminderde van 1651 -
1700 tot 44 en van 1701 - 1748 tot 28. In 1600 werden de dertig grietenijen bestuurd 
door leden van 27 families, waarvan twee elk meer dan één grietenij bezaten. In 1700 
waren het slechts 21 families, waarvan vijf met elk meer dan één grietenij en in 1748 
daalde het tot 18 families, waarvan acht met elk meer dan één grietenij". 

Hieltiten wie der yn de 17de ieu al sein, dat de grytmannen net yn de 
Steaten moasten, aloan wie der protestearre tsjin amtforkeapjen, de alme-
nakken en ligues, it kûpjen. Mar yn 1815 hie men yndied sjen kinnen, dat 
de "oude tijden weerom kwamen". Doe't der yn 1748 forset wie fan de 
Doelisten hie dat neat bispoun. De liberalen fan 1848 soenen it — hûndert 
jier letter! — nochris bisykje. 

Der is om 1848 hinne hiel hwat ôfpraet en -skreaun. Wy kinne der yn 
forbân mei de romte net oan tinke om de stânpunten pro en contra alhiel 
út de doeken to dwaen 1 4 ) . Der wie trochdriuwen by de foarstanners. In 
foarbyld dêrfan is in ynstjûrd stik fan L. G. B(ouricius) yn De Nederlan
der. Nieuwe Utrechtsche Courant (7 nov. 1848), dat oernommen is yn de 
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brosjuere fan W. Eekhoff -W. W. Buma. Bouricius suggerearret, dat it for-
set tsjin de grytmannen winliken neat oars is as ôfgunst. De grytmannen 
binne oer it generael pûrbêste minsken, echte folksfreonen. Dèrfoaroer 
steane oan de oare kant de lju, dy't alle grytmannen skurken achtsje. Foar-
al yn de liberale Prov. Friesche Courant is der in bulte oer de saek 
skreaun 1 5 ) . It docht dan bliken, dat de biswieren foaral gienen tsjin de 
útsûnderingsposysje, dy't men Fryslân jaen woe. Hwerom oeral lytse ge
meenten en yn Fryslân greate? Hwerom sokke hege trakteminten? Der 
wurdt ek dan pleite foar heryndieling fan de gemeenten, mar yn tsjin-
stelling mei nou sykje de lju it yn de rjochting fan lytse ienheden. Der is 
lyk as nou de frees foar sintralisme. De liberale krante forset har net tsjin 
persoanen, mar tsjin de ynstelling. As in goede grytman wurdt neamd 
P. B. J. Vegelin van Claerbergen, dy't fan 1835 - '44 oan it haed stie fan 
Haskerlân. De foarstanners fan de âlde situaesje hawwe har saek gjin 
goed dien troch yn Den Haech stimming to meitsjen en it foarkomme to 
litten, as soenen alle Friezen op in pear nei foar it âlde fiele en de namme 
fan de grytman yn alle gefallen fêsthâlde wolle. Hja hienen sa folie yn-
floed, dat yn it foarûntwerp-Gemeentewet fan de minister fan Ynlânske 
saken, Jacob Matthaeus de Kempenaer, foar Fryslân in útsûnderings
posysje skepen waerd. De minister ornearre, de Friezen winsken de gryt
man to hanthavenjen. 

Dat foaral hat makke, dat de tsjinstanners to heap rounen. Der kamen 
adressen. Elkenien wist nou ynienen, dat der ek wol ris oer "grypman-
nen" praet wie. De Prov. Friesche Courant kaem fanwegen en liet yn it 
nûmer fan 1 july 1849 sjen, hoe't it riedsel forklearre wurde moast, dat 
Den Haech sa yn noed siet oer Fryslân. Yn it ministearje siet in eardere 
grytman (Schelte baron van Heemstra), in grytman wie presidint fan de 
Earste Keamer (L. G. A. graef van Limburg Stirum), twa grytmannen 
wienen lid fan de Earste Keamer (T. A. M. A. van Andringa de Kempe
naer en G. R. G. van Swinderen) en ien grytman wie lid fan de Twadde 
Keamer (P. B. J. Vegelin van Claerbergen). Dan wie der noch in broer 
fan in grytman lid fan de Twadde Keamer, wylst der ek yn de Prov. 
Steaten 12 grytmannen sieten. "Voor den nadenkenden, die weet dat griet
mansbezoldigingen in den regel veertien honderd gulden bedragen zal 
dit ter verklaring voor het raadsel genoeg zijn". 

Ek yn de Steaten sieten de lju net stil. Dêr waerd mei 29 - 20 stimmen 
oan Deputearre Steaten adfys frege oer de konsept-wet fan De Kempe
naer. Dan docht it bliken, dat de rapporteurs net fiele foar in Fryske út
sûnderingsposysje. De wyn wie om. De republyk bistie net mear. It pro-
vinsialisme moat fordwine, de ienheit moat de klam hawwe. Dêrom stelle 
hja út de namme grytman net to hanthavenjen. It rapport wurdt mei 32 -16 
stimmen oannommen! Dêrop stjûre de Steaten in nota fan biswieren tsjin 
de konsept-wet nei oanlieding fan art. 138 fan 'e Grounwet. It docht bli
ken, dat de liberalen wol gelyk hawn hienen. De konservative mearheit 
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fan de Steaten doar it net oan en gean yn tsjin de "folksgeast". De aksje 
foar it bihâld fan de grytman rint op neat út. Der hawwe ek mar trije 
âlde grytmannen de ear oan harsels halden. Hja binne yn 1851 ôfgien: 
W. van Andringa de Kempenaer fan Lemsterlân, H. W. de Blocq van 
Scheltinga fan Skoatterlân en W. H. Bouricius van Idema fan Eanjewier 
hawwe har net boargemaster meitsje litten. In pear oaren giene letter, 
doe't hja it spul oansjoen hienen, ôf. De liberale parse wie tankber, dat 
de nije gemeentewet der kaem en dat de warskôging fan Thorbecke 
achtslein wie: "Op het plichtsbesef te vertrouwen is edel, maar het be
driegt. Tot hoe lagen stand het in gesloten vergaderingen soms daalt stelt 
niemand, dan die er in zat, zich voor". Hoe great de haet west hie die ek 
letter noch bliken. Yn in opstel yn de Prov. Friesche Courant fan 31 au
gustus 1851 leze wy: "De zaken werden achter gesloten deuren behan
deld. De grietman sprak en de raadsleden glimlachten en knikten, — en 
was er eens iemand, die zich verzette, dan vloekte de grietman en de 
overigen sidderden en bogen! Waar de wijsheid van den grietman te kort 
schoot, daar heerschte de secretaris, en terwijl de raadsleden nauwelijks 
wisten wat zij besloten, wist de goede gemeente nog veel minder wat 
over haar beslist werd". Sa wie it doe en men hat hope, dat it nei 1851 
better wurde soe. Hwer't hope is is libben. Dat is nammers noch wier. 

Noalen 
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L a m b e r t J a c o b s z , . 
e e n A m s t e r d a m m e r i n L e e u w a r d e n 
JVIARLITE H A L B B R T S M A 

In de mikrokosmos van de Leeuwarder kunstenaarswereld in de 17de 
eeuw 1) neemt Lambert Jacobsz. een eigen plaats in 2). Op de biografische 
gegevens zal ik hier niet verder ingaan 3) dan nodig; omstreeks 1595 ge
boren in Amsterdam, verhuist hij in 1620 naar Leeuwarden, waar hij in 
1636 sterft. Zijn belangrijkste leerlingen zijn Jacob Backer, Govaert Flinck 
en misschien J. S. Mancadan 4). Hij is geboren in het ondogmatische 
milieu van doopsgezinde Waterlanders (een vrijzinnige richting van de 
onderling zeer verdeelde Nederlandse doopsgezinden) en reist als jonge 
man over Antwerpen naar Italië 5). Na zijn terugkeer vestigt hij zich in 
1620 te Leeuwarden en oefent er de beroepen van (onbezoldigd) doops
gezind voorganger, schilder en kunsthandelaar uit. Tevens is in zijn huis 
een (dak)pannenbakkerij gevestigd. Al deze nevenberoepen zijn voor een 
schilder in de 17de eeuw niet vreemd, Jan Steen had een brouwerij en 
Meindert Hobbema was Amsterdams gemeenteambtenaar. Misschien is 
daarom Lamberts oeuvre zo klein, hoogstens een 20-taI werken kan zonder 

afb. 1. 

Koning David, 
Lambert Jacobsz. 
Fries Museum, Leeuwarden. 
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afb. 2. 

Koning David, 
Gerard Honthorst. 
Centraal Museum, Utrecht. 

meer aan hem worden toegeschreven. Dit oeuvre is ook enigszins onover
zichtelijk omdat hij zich bedient van allerlei vormen die in zijn tijd op
geld deden. Qua stijl kan men zijn werk het best in verband brengen met 
de groep rond Rembrandt, enerzijds de oudere pre-Rembrandtisten (Last
man), anderzijds met het werk van Rembrandt zelf uit de Leidse periode 
en direct daarna. Maar Lambert slaat ook andere wegen in. 

Naast zijn schilderijen die verwant zijn aan Lastman, de Pynassen en 
ook Frans Francken de Jongere, maakt Lambert ook composities met half
figuren tegen lege achtergronden die aansluiten bij de Utrechtse School. 
Tevens is Rubens een inspiratiebron. Het tweeslachtige bij Lambert is, 
dat zijn "handschrift" vrij dicht bij dat van Rembrandt zit, maar zijn com
posities soms aansluiten bij de Utrechtse Caravaggisten. 

Nemen wij bijvoorbeeld de koning David in het Fries Museum (afb. 1). 
Vroeger was dit stuk "F. Bol" gesigneerd, en dat was niet eens zo'n gekke 
vondst van de falsificateur, want het doek komt dichtbij de stijl van de 
Rembrandt-leerlingen. Het gezicht is portretmatig opgevat, kleine licht-
glimpjes zijn met het penseel los aangetipt, ook de voorkeur voor rijke, 
met gouddraad doorweven stoffen is Rembrandtiek. De achtergrond is 
leeg, maar niet geheel effen door de van links boven invallende lichtstra
len. Waar heeft onze schilder deze compositie vandaan? In het Centraal 
Museum te Utrecht wordt van Gerard Honthorst een "Koning David" 
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bewaard 6) (afb. 2), die in de voorstelling dicht bij de "David" van Lam
bert komt. De houding van de handen is identiek, het gewaad is ook over
eenstemmend tot in de gepunte kroon toe. Maar wat een verschil verder! 
Honthorst is een voorbeeld van een vrij vlakke schilderwijze, bijna aca
demisch. De twee schilderijen hebben bijna hetzelfde formaat (81 x 66 cm) 
en zijn qua compositie eikaars spiegelbeeld. Misschien speelt bij deze ont
lening de tussenkomst van een prent een rol, waarschijnlijker is het dat 
Lambert het stuk van Honthorst in huis heeft gehad. Na zijn dood is in 
1637 een inventaris van zijn gehele bezit opgemaakt en daar staan ook 
beschreven welke schilderijen op dat moment in voorraad waren. No. 16: 
Een coninck Davit spelende op den harp en singende nae Mr. G. Hont
horst. Dit zal wel niet het stuk van Lambert zelf zijn (de inventaris is 
daarin erg precies), maar m.i. een kopie naar deze Honthorst. In de 
Utrechtse ateliers werden in die tijd (Ter Brugghen is wel het bekendste 
voorbeeld) door de schilders of hun leerlingen zelf vaak "herhalingen" 
gemaakt van hun eigen werk. "Nae Mr. G. Honthorst" kan dan betekenen 
dat in het atelier van Honthorst zo n herhaling gemaakt is. Lambert heeft 
het Utrechtse voorbeeld geheel op zijn eigen manier geschilderd en alleen 
het type van Honthorst overgenomen. 

• ">• Paulus (detail Laatste Oordeel), ; ' I i . , | •* . ,nenburg 
is van Leyden. Lakenhal, Leiden. naar Abraham Bloemaert. 
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=** 

afb. 5. Andreas, Lambert Jacobsz.? City Art Gallery, York. 

Ook de Paulus van Lambert Jacobsz. in het Fries Museum 7) uit 1629 
gaat uiteindelijk terug op een Utrechts type (Abraham Bloemaert), dat zijn 
wortels weer heeft in de aposteltypen van Lucas van Leyden; vergelijk 
bijvoorbeeld de "Paulus" op de buitenvleugel van het "Laatste Oordeel" 
in het museum de Lakenhal te Leiden met een gravure naar een verloren 
gegaan schilderij van Abraham Bloemaert (afb. 3 en 4). Bloemaert neemt 
zowel de houding van de apostel over als ook het doorgroefde gezicht met 
de slierterige baard. 
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Lambert is waarschijnlijk in Italië geweest en kan daar ook de gerim
pelde en bebaarde apostelen van Caravaggio gezien hebben, al schildert 
Caravaggio nergens het aposteltype dat zich omstreeks 1630 -1640 in de 
Noordelijke Nederlanden in een grote populariteit mag verheugen: een in 
een wijde mantel gehulde baardige apostel ten halven lijve tegen een lege 
achtergrond. Rubens heeft in Italië, in 1603, een apostelenreeks geschil
derd waarin enkele apostelen dicht bij het boven beschreven type komen. 
Deze reeks is echter dadelijk in de collectie van de Spaanse Hertog van 
Lerma gekomen (thans in het Prado-museum) en kan zo geen recht
streekse invloed uitgeoefend hebben 8). Maar in 1618 schrijft Rubens een 
brief naar de Engelse gezant in Den Haag, Sir Dudley Carleton, en biedt 
hem daarin een door leerlingen vervaardigde reeks apostelen aan naar de 
originelen die de Hertog van Lerma in bezit heeft. In 1620 is Lambert 
terug uit Italië; het is heel plausibel dat hij in 1618 deze reis in Antwerpen 
aanving. 

In het atelier van Rubens kan Lambert een aantal niet uit te wissen in
vloeden hebben ondergaan van deze reeks kopieën, die tegenwoordig in 
de Galleria Pallavicini in Rome worden bewaard 9). Een Andreas te York 
(afb. 5) is nog het meest rechtstreeks op Rubens terug te voeren, al is de 
gelaatsuitdrukking zorgelijker en laten in de baard de kleine haaltjes met 
de achterkant van het penseel banden met Rembrandt en Jan Lievens ver
moeden. Het doek is gesigneerd I. (of L.) S. R. en nog aan geen enkele 
schilder definitief toegeschreven. Een toeschrijving aan Lambert Jacobsz., 
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zoals door het Yorkse museum is gedaan, lijkt mij te verdedigen 1 0 ) : het 
gerimpelde voorhoofd en de wat dikkige handen sluiten vrij dicht bij 
Lambert aan. 

Heel voorzichtig kunnen wij nu stellen dat het boven beschreven apos
teltype, samengesmolten uit Utrechtse, Antwerpse en Italiaanse bronnen, 
ondermeer is geïntroduceerd door Lambert in 1629. Het heeft enerzijds 
het typisch Noord-Nederlandse portretmatige van Lucas van Leyden be
houden en anderzijds van Rubens en Caravaggio de halffiguur, de lege 
achtergrond en een zekere barokke heftigheid overgenomen. In de jaren 
1620 en '30 schilderen ondermeer Frans Hals 1:L), Ter Brugghen 1 2 ) , Jan 
Lievens, Rembrandt en Van Mierevelt 13) hun apostelen in deze conceptie. 
Jan Lievens 14) schildert een Paulus (afb. 6) die qua compositie overge
nomen is van Bloemaert (afb. 4), maar hij heeft de landschapsachtergrond 
ingeruild tegen een "modernere" lege achtergrond; tevens is Paulus nu een 
halffiguur. 

De apostelen van Rembrandt (de "Paulus" te Wenen en de "Petrus" te 
Stockholm) vormen een absoluut hoogtepunt in deze ontwikkeling. Omdat 
de bronnen en de vertakkingen van dit aposteltype zo veelsoortig zijn, wil 
ik niet zo ver gaan als Bredius 1 5 ) , die zondermeer veronderstelt dat Rem
brandt, op bezoek in Leeuwarden bij zijn verloofde Saskia, voorstelt even 
een eindje om te gaan en dan in Lamberts winkel bij de Jacobijnerkerk 
zó getroffen wordt door diens apostelen dat hij op slag de compositie 
overneemt. 

afb. 7. Abigaïl en Nabal, Lambert Jacobsz. Coll. Seilern, Londen. 
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Toch is het niet uitgesloten dat Lambert en Rembrandt elkaar gekend 
hebben: Rembrandt trouwt met het nichtje van de Amsterdamse kunst
handelaar Hendrick van Uylenburgh en deze laatste was, zoals wij weten 
uit de inventaris, een „zakenrelatie" 16) van Lambert Jacobsz. Omstreeks 
1633 gaan twee leerlingen van Lambert naar het atelier van Rembrandt: 
Jacob Backer en Govaert Flinck. Lambert was geen geboren Leeuwarder 
en heeft steeds het contact bewaard met zijn familie en kennissen (waar
onder Vondel en Dirk Camphuyzen) in Amsterdam. 

Een nog sprekender voorbeeld van Rubens' invloed op Lambert is het 
schilderij "Abigaïl en Nabal" in de collectie van Count Seilern te Londen 
(afb. 7) 1 7 ) . Toen ik onlangs te Londen verbleef en deze verzameling be
zocht, kon ik dit schilderij niet ontdekken. Graaf Seilern nam mij mee en 
toonde mij waar het hing: op een ereplaats, namelijk boven zijn bed. Het 
oeuvre van Lambert is wisselvallig van kwaliteit, dit stuk behoort echter 
tot zijn beste werk. Het schilderij stelt een scène uit het verhaal voor 
(1 Sam. 25 : 14) waarin David gezanten zendt naar de rijke boer Nabal 
om voedsel. Nabal weigert echter. Een knecht vertelt Nabal's vrouw in 
het geheim dat David Nabal nooit kwaad heeft berokkend en dat daar
om diens verzoek best ingewilligd kan worden. Het schilderij wordt in de 

afb. 8. De wegzending van Hagar, P. P. Rubens. Coll. Duke of W'estminster; Londen. 
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litteratuur overal "Abigaïl en Nabal" genoemd. Om der wille van de dui
delijkheid laat ik dat zo staan, maar het kan beter "Abigaïl en Nabals 
knecht" worden genoemd tenzij het nog een ander oud-testamentisch ver
haal voorstelt: Lambert had een voorkeur voor de wat minder bekende 
verhalen, wellicht het gevolg van zijn predikantschap 1 8 ) . De figuur van 
de vrouw is rechtstreeks ontleend aan een schilderij van Rubens, "De 
wegzending van Hagar", coll. Duke of Westminster, London (afb. 8). 
De houding van Hagar-Abigaïl is nauwelijks gewijzigd, ook het kostuum 
is identiek. De compositie vertoont met het open en gesloten vlak grote 
overeenkomst. Dit schilderij is bij mijn weten nooit in gravure verschenen. 
Lambert kan het òf in het atelier van Rubens hebben gezien òf bij een 
latere gelegenheid (het schilderij van Rubens was namelijk omstreeks 
1620 in ons land) l ö ) . 

Behalve schilder en voorganger was Lambert Jacobsz. ook kunsthande
laar. De schilderijen-inventaris van 1637, die dus niet een inventaris is van 
een privé-verzameling maar die van een handelsvoorraad, geeft een goed 
beeld van de smaak van het publiek in de jaren '30 van de 17de eeuw. In 
de inventaris zijn vooral kopieën naar Rembrandt sterk vertegenwoordigd. 
Lambert behoeft die niet zelf te hebben vervaardigd; zij kunnen zijn ver
worven door zijn contact met Hendrick van Uylenburgh. Ook van andere 
schilders komen zowel originelen als kopieën voor. In de 17de eeuw dacht 
men daar anders over dan wij, een kopie kostte minder dan een origineel 
en was daarom voor veel kopers aantrekkelijk. Van Rembrandt, Jan Lie-
vens en Johann Liss zijn alleen maar "tronien" of te wel fantasieportretjes 
aanwezig, een genre dat kennelijk in die tijd zeer in trek was. 

Nummer 11 van de inventaris stelt ons voor een probleem: een vrouwen-
tronie nae Rembrant il re de mendici. Zuiver formeel is deze beschrijving 
voor tweeërlei uitleg vatbaar: Rembrandt is de koning der bedelaars of de 
beschrijving slaat op het vrouwenportret. 

Wat het eerste betreft: Italiaanse biografieën over Rembrandt uit deze 
tijd bestaan er bij mijn weten überhaupt niet, laat staan met zo'n on
gunstige uitlating. In deze jaren bevindt Rembrandt zich op het hoogte
punt van zijn roem 20) en verdient hij grote bedragen die hij aan allerlei 
luxe zaken uitgeeft. 

De beschrijving "il re de mendici" zal dan toch wel op het schilderij 
van toepassing zijn. Rembrandt heeft inderdaad in de jaren '30 veel bede-
laarstypen afgebeeld 21) — maar op etsen. Er is geen enkel schilderij be
kend met een voorstelling die bij deze beschrijving past. Het verschil tus
sen "koning der bedelaars" en "vrouwentionië' is niet anders te verklaren 
dan dat de inventarisopnemer geen Italiaans heeft gekend, een niet nader 
te definiëren figuur (met lange haren?) een vrouw heeft genoemd en het 
bijschrift klakkeloos heeft overgenomen. 

Rembrandt heeft veel naar de bedelaarsgravures van Callot geëtst. Cal-
lots bekende bedelaarsserie wordt geopend met een bedelaar die een groot 
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vaandel draagt met daarin het opschrift: "Capitano de Baroni" (schurken-
hoofdman) 22) (afb. 9). Het zou kunnen dat Rembrandt met dit voorbeeld 
voor ogen ook een bedelaars-aanvoerder heeft geëtst of geschilderd met 
een dergelijke betiteling. 

Verder komen in de inventaris nog schilderijen voor van (natuurlijk) 
Jacob Backer en Lambert Jacobsz., Moyaert, Pynas, Saftleven, Molijn, De 
Grebber, Honthorst en Poelenburg — met uitzondering misschien van 
Pieter de Molijn (hoewel mij dat ook erg Italianiserend in de oren klinkt: 

; . ^ 

•T^'K 

•••••• M raU.«{k»w-N' afb. 9. 

Capitano de Baroni, 
Jacques Callot. 

Landschapie met een †onteine daer op een hoge pilaer spuijtende water) 
lu niet bepaald in 1637 het allermodernste. Lambert voerde een voorzich

tig inkoopbeleid: stukken van Rembrandt, Honthorst, Poelenburg, grote 
en dure namen, die Lambert gemakkelijk aan het Leeuwarder publiek 
kwijt kon. Net als in Den Haag zal het Oranje-hof enigszins de smaak 
bepaald hebben van de kringen die koopkrachtig genoeg waren om zich 
(leze drie meesters aan te schaffen: een "Poelenburchje" kostte toen al snel 
/ 120,—. Anderzijds is het ook moeilijk voor te stellen dat Lambert Jacobsz. 
dingen zou verkopen die totaal niet bij zijn eigen idioom passen, zoals de 
Haarlemse School of de monochrome landschaps- en zeeschilders. 
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Toch is Lambert geen vervelend schilder, zijn achtergronden in de meer-
figurige stukken die zich buiten afspelen zijn van een tintelende frisheid 
in licht groen en geel, waartegen het voor hem zo karakteristieke paarsig 
rood warm afsteekt. Zijn bijbelse verhalen worden met een grote actie en 
vertelkracht opgediend, een actie die hem trouwens niet vreemd was ge
zien zijn geschillen met de Leeuwarder overheid over het illegaal op
richten van een kerkgebouwtje aan de Wirdumerdijk. 

Lambert was niet onvermogend, zijn vermogen bedraagt bij zijn over
lijden in 1636 ƒ 15.397 en ondanks alle meniste eenvoud bezat de familie 
een gouden ring, een gouden ketting, een zilveren beker, twee zilveren 
lepels, een zilveren zegelstempel en twee zilveren "schelpschalen". 

Lamberts dood in 1636 mag dan geen verlies voor de Hollandse schil-
derschool betekend hebben, voor Leeuwarden, waar de picturale productie 
bijna uitsluitend tot portretten beperkt bleef, was hij dat zeker. 
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R e g i o n a l i s e r i n g v a n d e v a d e r l a n d s e 
g e s c h i e d e n i s i n w e t e n s c h a p e n o n d e r w i j s 
K. D E V R I E S 

Het begrip "vaderlandse geschiedenis" in de zin van "Nederlandse 
geschiedenis" dateert uit de negentiende eeuw. Dit hangt samen met het 
feit, dat ons land in de jaren 1813—1815 definitief een eenheidsstaat is 
geworden. "Definitief": ook de Bataafse republiek (1795—1806) en het 
koninkrijk Holland (1806—1810) waren eenheidsstaten, maar producten van 
de Franse tijd, die uitliep op inlijving bij Frankrijk (1810—1813). 

Het kenmerk van een eenheidsstaat als het "Koninkrijk der Nederlanden" 
is, dat de delen daarvan (i.c. de provinciën), ook als zij beschikken over 
autonomie en zelfbestuur, ondergeschikt zijn aan de centrale regering. 
De "Republiek der zeven verenigde Nederlanden" van vóór de Franse tijd 
was een statenbond: een staatsvorm, waarbij de delen souverein zijn en 
de centrale regering enkel als mandataris optreedt. Tussen haakjes: tussen 
de statenbond en de eenheidsstaat ligt de bondsstaat, waarin de souve-
reiniteit ten dele bij de "kantons" (Zwitserland), "landen" (Duitse bonds
republiek) of "staten" (U.S.A.) en ten dele bij de centrale regering berust. 

De zoeven gememoreerde ontwikkeling hier te lande — van statenbond 
tot eenheidsstaat — heeft consequenties gehad voor de inhoud van het 
begrip "vaderlandse geschiedenis". Tot diep in de achttiende eeuw wordt 
met het woord "vaderland" het gewest van de betrokken schrijver bedoeld; 
zo behandelt de Amsterdammer Jan Wagenaar in zijn "Vaderlandsche his
torie" (21 delen, 1749—1759) de geschiedenis van Holland. In de patriotten
tijd begint zich een expansie van het begrip "vaderland" af te tekenen. 
Joan Derk van der Capellen tot de Poll bijvoorbeeld publiceert in 1781 
een pamflet, getiteld "Aan het volk van Nederland"; deze Overijsselse 
"patriot" beschouwt kennelijk Nederland als zijn "patria". 

Geyl heeft de geschiedenis terecht een "medespeler" genoemd x). In de 
patriottentijd werd "Bataafs" een modewoord. In 1787 naar Frankrijk uit
geweken patriotten formeerden daar een "Bataafs legioen", dat in 1795 
meewerkte aan de "Bataafse revolutie", die resulteerde in de "Bataafse 
republiek". Dat men teruggreep op de Oudheid en dus de Middeleeuwen 
oversloeg, is niet alleen te verklaren uit nawerking van de Renaissance, die 
aan de jaren 500—1500 geen boodschap had, maar ook uit het feit, dat in 
de Middeleeuwen de gewesten waren ontstaan, waarvoor in de Bataafse 
republiek, geïnspireerd op de in 1792 gestichte "république une et indivi-
sible" der Franse Jacobijnen, geen plaats meer was. 

Al heeft de Bataafse republiek het slechts elf jaar uitgehouden, de Ba
taafse ideologie is in zoverre taai gebleken, dat zij tot in de twintigste 
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eeuw het onderwijs heeft beïnvloed. Zo heb ik op een lagere school in 
Friesland nog het lied geleerd: 

"Daar, daar woonden eens de Bataven, 
Zo eenvoudig en zo vrij. 
't Nakroost dier gespierde braven, 
Vol van moed en trouw, zijn wij!" 

In 1806 werd de Bataafse republiek vervangen door het koninkrijk Hol
land. Dat deze creatie van Napoleon "Holland" werd genoemd in plaats 
van "Nederland", valt niet te verwonderen: reeds tijdens de Republiek 
werden de zeven verenigde Nederlanden door het buitenland vaak ge
ïdentificeerd met Holland, dat in politiek, economisch en cultureel opzicht 
verreweg het belangrijkste gewest was en dat vooral ter zee domineerde. 
Tot op de huidige dag werkt dit door; al heet ons land sinds 1815 officieel 
"Koninkrijk der Nederlanden", "les Pays-Bas", "die Niederlande" en "the 
Netherlands" moeten het nog steeds afleggen tegen "la Hollande" en "Hol
land". Tussen haakjes: het meervoud "Nederlanden" is te verklaren uit de 
vereniging met België in 1815 en is dus niet bedoeld als een herinnering 
aan de tijd vóór 1795. 

Ook in Nederland, althans in Holland, werd in 1806 de zoeven genoemde 
identificatie klakkeloos aanvaard. Willem Bilderdijk dichtte tijdens de in
lijving zonder blikken of blozen "Holland groeit weer, Holland bloeit 
weer", enz. Zijn "Geschiedenis des vaderlands" (13 delen, 1832—1853) was 
een geschiedenis van Holland: een doorlopende (afbrekende) critiek op 
Wagenaar. 

Het "Hollandisme", dat zou kunnen worden omschreven als "provincia
lisme met nationale pretenties", heeft in het onderwijs tot in onze eeuw 
hoogtij gevierd. Op de zoeven genoemde Friese school zongen wij uit volle 
borst: "Wij willen Holland houen" en "Hollands vlag waait overal" (dit 
aatste is historisch nog juist ook: het rood-wit-blauw is van huis uit de 

"-'lag van de Staten van Holland!). 
De Nederlandse geschiedschrijving is tot in de twintigste eeuw zo niet 

Hollandistisch" dan toch "Hollandocentrisch" gebleven. Dit geldt niet al-
een van het "Handboek der geschiedenis van het vaderland" (1846) van 
J. Groen van Prinsterer, maar ook van P. J. Blok's "Geschiedenis van het 
- ¾ederlandsche volk" (4 delen, 1892—1893) en van de "Geschiedenis van 
-Nederland" onder redactie van H. Brugmans (8 delen, 1935—1938). 

Nog vóór dit laatste werk verscheen, was P. Geyl overigens reeds bezig 
iet zijn "Geschiedenis van de Nederlandse stam" (3 delen, 1930—1937). 
Onder de Nederlandse stam versta ik (aldus Geyl) alle volken en volks

groepen voor wie het Nederlands de moedertaal is" 2). De Friezen zijn hier 
:ennelijk over het hoofd gezien, maar daar kom ik straks op terug. Waar 

- et hier op aan komt, is, dat Geyl zogenaamde groot-Nederlandse geschie
denis schreef, dus ook het Nederlands-talige deel van België behandelde. 
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De aandacht, die in zijn werk besteed werd aan Vlaanderen en Brabant, 
betekende een doorbraak van de Hollandocentrische visie op de vader
landse geschiedenis. Deze heeft zich na de tweede wereldoorlog voortge
zet. Zo hebben de "Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheid
kunde" (1836—1944) plaats gemaakt voor de groot-Nederlandse "Bijdragen 
voor de geschiedenis der Nederlanden" (1946—1969) 3). De redactie van de 
"Algemene geschiedenis der Nederlanden" (12 delen, 1949—1958), bestaande 
uit J. A. van Houtte, J. F. Niermeyer, J. Presser, J. M. Romein en H. van 
Werveke, is zelfs nog een forse stap verder gegaan: zij heeft de Benelux 
als kader gekozen. De historie speelt mee in het heden, maar het omge
keerde geldt evenzeer! 

H. G. W. van der Wielen, een voorstander van de groot-Nederlandse 
visie, publiceerde in 1937 het eerste deel van "Friesland door de eeuwen 
heen". Het "Voorwoord" begint als volgt: "In de geschiedschrijving der 
Nederlanden bleken juist op het gebied der gewestelijke ontwikkelingen 
groote leemten aanwezig te zijn. Op initiatief van de Middelburgsche uit
geversfirma G. W. den Boer is het mogelijk geworden, een aanvang te 
maken met de aanvulling van datgene, wat tot dusverre slechts in geringe 
mate aanwezig was. Naast het eerste deel van het standaardwerk van de 
Heeren Van Empel en Pieters "Zeeland door de eeuwen heen" verschijnt 
thans het eerste deel van "Friesland door de eeuwen heen" ". 

Dit Zeeuwse project — de uitgave van een reeks provinciale geschiede
nissen — is in de meidagen van 1940 letterlijk in rook opgegaan 4). Toch is 
de regionalisering van de vaderlandse geschiedenis na de tweede wereld
oorlog, zij het met enige vertraging, weer op gang gekomen. In 1960 ver
scheen het eerste deel van "Limburgs verleden", een geschiedenis van 
Nederlands Limburg tot 1815 5), geschreven in opdracht van het Limburgs 
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. W. Jappe Alberts publiceerde 
in 1966 zijn "Geschiedenis van Gelderland van de vroegste tijden tot het 
einde der middeleeuwen". Hij werkte ook mee aan de "Geschiedenis van 
Friesland" (een in 1968 verschenen uitgave van de Fryske Akademy) en 
aan de "Geschiedenis van Overijssel", die in 1970 het licht zag (onder 
auspiciën van de Culturele Raad van Overijssel). Dit was niet toevallig: 
prof. dr. Alberts is van 1961 tot 1970 bijzonder hoogleraar in de regionale 
en interregionale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Utrecht geweest. 

Alvorens op dit laatste nader in te gaan, moge ik er aan herinneren, dat 
de eerste leerstoel voor de vaderlandse geschiedenis in 1860 is ingesteld 
aan de Rijksuniversiteit te Leiden; deze werd bezet door R. Fruin. Het 
aantal hoogleraren in de vaderlandse geschiedenis is sindsdien sterk toe
genomen, mede tengevolge van specialisatie, maar het heeft ruim een eeuw 
geduurd, eer de tijd rijp was voor de stichting van een leerstoel voor de 
regionale en interregionale geschiedenis. Alberts heeft hiervan de volgende 
verklaring gegeven: "(De) professionele geschiedschrijvers wendden zich 
al spoedig in hoofdzaak tot de algemene geschiedenis van Nederland. . . . 
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Zij lieten daarbij het terrein van de lokale en regionale historie. . . . veelal 
over aan niet-professionele historici, die zij in een latere fase als amateurs 
aanduidden. Daarbij beschouwden vele professionele historici zich zelf als 
de wetenschappelijke historieschrijvers bij uitstek, een aanspraak, die door 
een deel van het in historie geïnteresseerde publiek werd erkend en door 
de beoefenaren van de lokale en regionale geschiedenis niet afdoende 
werd bestreden. Dit had tengevolge, dat de onjuiste mening kon ontstaan, 
dat het door niet-professionele historici verrichte lokaal- en regionaalhis-
torisch onderzoek eigenlijk van de tweede rang was in die zin, dat aan 
laatstgenoemd onderzoek in veruit de meeste gevallen het wetenschappe
lijk karakter zou ontbreken. . . . De ondeugdelijkheid van deze opvatting 
springt duidelijk in het oog. Vooreerst omdat het wetenschappelijk karak
ter van historische geschriften niet wordt bepaald door de professionele 
status van de auteur, maar door de kwaliteit van diens werk" °). 

Alberts was niet de eerste, die wees op de waarde van het werk van de 
regionale en lokale historici. "Het is gemakkelijk (aldus H. E. van Gelder 
in 1929) op al dit 'kleine werk' neer te zien, maar als het niet gedaan 
wordt, is een deugdelijke uitvoering van 'grooter werk' met breeder vleu
gelslag en wijder vergezichten niet goed mogelijk" 7). En niemand minder 
dan J. Huizinga schreef in 1937: "Het is niet de grootte van het onderwerp, 
die over het gewicht van den arbeid beslist. . . . Op den geest waarin de 
arbeid geschiedt komt het aan" 8) . 

De regionalisering van de vaderlandse geschiedenis heeft behalve een 
nationaal ook een internationaal aspect. In zijn brochure "Europa en het 
vaderland" (1960) dringt H. Brugmans, de rector van het Europa-college 
in Brugge, aan op "doorbreking van het klein "Hollandisme", dat een be
dreiging en een verarming van onze cultuur is". Hij zegt: "Wanneer wij 
blootstaan aan de verleiding van een al te grote nationale knusheid, moe
ten wij ons vooral herinneren, dat, ondanks een verwarrend spraakgebruik, 
"Nederland" niet hetzelfde is als "Holland". Italië begint in Limburg, zó 
heeft men het uitgedrukt, en terecht. Op dezelfde wijze kan men ook zeg
gen: "Scandinavië begint in Friesland". . . . " (blz. 27) 9). 

Om terug te komen op de betekenis van W. J. Alberts voor de regionali
sering van de vaderlandse geschiedenis: deze heeft veel gepubliceerd — zijn 
bibliografie, opgenomen in de erebundel "Jappe Alberts 70", telt meer dan 
200 nummers — en mede daardoor velen gestimuleerd. Bijzondere vermel
ding verdienen in dit verband de "Handleiding voor de beoefening van 
lokale en regionale geschiedenis", die Alberts samen met A. G. van der 
Steur publiceerde in 1968, en het "Docentenboek", dat hij in 1967 schreef 
als onderdeel van "De lange weg", een geschiedenismethode voor het ba
sisonderwijs: een hooggeleerde heer in dienst van de lagere school! 

Het vak "vaderlandse geschiedenis" is ingevoerd door de wet op het 
lager onderwijs van 1878. Het doel was volgens de memorie van toelich
ting "opwekking van warme vaderlandsliefde" als "bestanddeel der natio-
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nale opvoeding". Erich Bayer heeft in een artikel, getiteld "Historik und 
Geschichtswissenschaft", in het tijdschrift "Geschichte in Wissenschaft und 
Unterricht" (1962) het geschiedenisonderwijs terecht getypeerd als "in die 
Schule verpflanzte und in den mündlichen Lehrervortrag verwandelte Ge-
schichtsschreibung" (blz. 348). Het valt dan ook niet te verwonderen, dat 
de vaderlandse geschiedenis op de scholen voor basisonderwijs over het 
algemeen een sterk Hollandocentrisch karakter draagt. Het behoeft na het 
bovenstaande geen betoog, dat dit niet alleen schadelijk is voor het natio
naal besef maar ook voor het Europees bewustzijn. Trouwens, ook op 
"zakelijke, d.w.z. vakdidactische gronden" is "een regionaal-gericht ge
schiedenisonderwijs in de basisschool" gewenst. Ik citeer hier L. Buning, 
die in het algemeen onderwijsblad "Resonans" van oktober 1971 een ar
tikel heeft gepubliceerd, getiteld "Meer regionale geschiedenis op basis
school". "Het aanknopingspunt voor het onderwijs in de geschiedenis (zegt 
deze docent aan de lerarenopleiding "Ubbo Emmius" in Groningen en 
Leeuwarden) behoort m.i. te liggen in de belevingswereld van het kind; 
ergo: in de eigen omgeving" (blz. 11). 

In een artikel in "De Vrije Fries" over regionalisering van de vader
landse geschiedenis in wetenschap en onderwijs mag de bijzondere positie 
van Friesland niet buiten beschouwing worden gelaten. Friesland heeft 
een eigen cultuur, d.w.z. een eigen levensstijl. De voornaamste kenmerken 
daarvan zijn de Friese taal en de Friese geschiedenis 1 0 ) . 

Hoewel Friesland reeds vanaf de zestiende eeuw blootstaat aan de in
vloed van Holland — de Nederlandse taal, van huis uit het dialect van de 
Hollandse steden, werd toen de taal van de overheid, de kerk en de school 
en naderhand, in de achttiende eeuw, ook van de krant — heeft het zijn 
culturele identiteit tot op heden weten te handhaven, mede dank zij de in 
de negentiende eeuw ontstane Friese beweging. Instellingen, die hierbij 
een belangrijke rol hebben gespeeld, zijn het Fries Genootschap van Ge
schied-, Oudheid- en Taalkunde (opgericht in 1827), de Fryske Akademy 
(1938) en de Fryske Kultuerried (1945). Het provinciaal bestuur heeft zich, 
al heeft het tot de twintigste eeuw geduurd voor het in actie kwam, even
min onbetuigd gelaten; ik denk hierbij niet alleen aan de subsidiëring van 
de zoeven genoemde instellingen, maar ook aan de oprichting van de Pro-
vinsiale Underwysrie (1928) en het Buro foar Taelbifoardering (1966) 11). 

"Better let as net": ook het Rijk is na de tweede wereldoorlog over de 
brug gekomen; er worden thans subsidies verstrekt door het Ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen en dat van Cultuur, Recreatie en Maatschap
pelijk Werk. In 1970 verscheen het "Rapport van de Commissie Friese-
Taalpolitiek" (een in 1969 ingestelde interdepartementale werkgroep). "Met 
de in het rapport weergegeven uitgangspunten en grondslagen voor een 
beleid vanwege de rijksoverheid inzake de Friese taal en cultuur (schreef 
de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, mevrouw 
dr. M. Klompé, in haar aanbiedingsbrief d.d. 29 juni 1970) kan de regering 
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zich in algemene zin verenigen. Zij is van oordeel, dat met inachtneming 
van de eenheid van het culturele beleid en rekening houdend met de be
langen van de Friese bevolking haar beleid erop gericht moet zijn, in sa
menspel met de provinciale overheid en de gemeentelijke overheden in 
Friesland, de eigenheid van de Friese taal en taalcultuur te waarborgen". 

Niet alleen voor de waarborging van "de eigenheid van de Friese taal" 
maar ook voor die van de eigenheid van de Friese geschiedenis is het 
onderwijs van kapitaal belang. In 1963 hield het Paedagogysk Advysburo 
van de Fryske Akademy een enquête over het onderwijs in de Friese ge
schiedenis op de lagere scholen in Friesland 1 2 ) . Daaruit bleek, dat op 
slechts 18 procent van de scholen, die de vragen beantwoordden (37 pro
cent van het totaal), tijdens de vaderlandse-geschiedenisles regelmatig 
aandacht werd besteed aan Friesland, maar ook, dat 80 procent bereid 
was tot medewerking, mits de Fryske Akademy zorgde voor een vertel-
boek. Dit laatste verscheen in 1968, tegelijk met het hierboven reeds ge
noemde wetenschappelijk handboek "Geschiedenis van Friesland" onder 
redactie van J. J. Kalma, J. J. Spahr van der Hoek en K. de Vries. De 
schrijver van "Fan Fryslâns Forline. Fortelboek foar it Fryske folk", 
H. Twerda, heeft de beschikking gehad over de kopij voor het handboek; 
de regionalisering van de vaderlandse geschiedenis in het onderwijs ging 
hier dus hand in hand met die in de wetenschap. 

Keren wij terug naar de Rijksuniversiteit in Utrecht, waar tot voor kort 
de enige leerstoel voor de regionale en interregionale geschiedenis was 
gevestigd. "Tot voor kort": na het vertrek van Prof. Alberts is deze bijzon
dere leerstoel namelijk opgeheven (1970). Alberts heeft dit in zijn afscheids
rede, gehouden op 16 oktober 1970 in het Huis der Provincie te Arnhem, 
terecht "een betreurenswaardige fout" genoemd en onthuld, dat de op
heffing een "gevolg (is) van de geringe waardering die de meerderheid 
van de Utrechtse sub-faculteit der Geschiedenis voor deze leerstoel heeft". 
Hij vervolgt: "Voor deze afwijzende houding zijn diverse argumenten aan
gevoerd, onder meer, dat de gewone, reeds bestaande leerstoelen voor de 
middeleeuwen, de nieuwe en de nieuwste geschiedenis in de behandeling 
van de lokale, regionale en interregionale geschiedenis kunnen voorzien. 
Mijn antwoord is: Neen, dat kunnen zij niet, want daartoe is de materie 
van de lokale, regionale en interregionale historie veel te omvangrijk. In 
de praktijk doen zij het ook niet; zelfs de grondslagen voor de beoefening 
van de regionale en lokale historie worden niet in het universitaire onder
wijs betrokken". 

Alberts eindigt als volgt: "Ik moge dan in Nederland de eerste hoog
leraar in de regionale geschiedenis geweest zijn, ik ben er van overtuigd 
niet ook de laatste geweest te zijn. Indien overheidsinstanties en particu
liere instellingen in de "randgewesten" de handen ineenslaan, zal er zeker 
een weg gevonden worden om in welk universitair centrum dan ook, een 
oplossing te creëren, die in een reële behoefte voorziet. De velen die zich 
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thans moeite geven om de kennis der gewestelijke historie te bevorderen 
en te verbreiden hebben er een morele aanspraak op dat een ernstige po
ging daartoe wordt ondernomen. Dat dit het geval zal zijn en dat de po
ging tot een goed resultaat moge leiden is mijn innige wens, opdat het 
nageslacht met betrekking tot onze werkzaamheden in positieve zin zal 
kunnen zeggen: "Sizzen is neat, mar dwaen is in ding"" 1 3 ) . 

Deze wens van de pionier van de regionalisering der vaderlandse ge
schiedenis in wetenschap en onderwijs is helaas tot op heden nog niet in 
vervulling gegaan. Toch valt er een ander verblijdend initiatief te signa
leren: op 3 maart 1971 heeft de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen een historisch-wetenschappelijke commissie 
geïnstalleerd, die haar aandacht niet alleen zal besteden aan het onder
zoek van de vakhistorici, maar ook aan dat van de amateur-historici. Deze 
commissie heeft op 19 januari 1972 een subcommissie ingesteld om de 
wenselijkheid en de mogelijkheid van de oprichting van een landelijk 
regionaal-historisch bureau te onderzoeken, een voorstel van de Stichting 
Contactcentrum voor Regionale en Plaatselijke Geschiedbeoefening in 
Noord- en Zuid-Holland. De werkzaamheden van dit bureau zouden vol
gens deze stichting moeten bestaan uit inventarisatie, coördinatie, advies, 
stimulering, entamering van projecten en publicatie; een belangrijke taak 
zou voorts zijn het verbeteren van de contacten tussen de vakwetenschap 
en de geschiedbeoefening door amateurs. 

Nogmaals: een verblijdend initiatief, vooral ook omdat het afkomstig is 
uit Holland. 

Noten 
r) P. Geyl: "Geschiedenis als medespeler" (Aulareeks nr. 15, 1958). 
'l) P. Geyl: "Geschiedenis van de Nederlandse stam" (paperback-herdruk, deel I, 1961, blz. 9). 
'•*>) Dit tijdschrift is in 1970 met de "Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap" 

gecombineerd tot "Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden". 
i) Zie K. de Vries: "De Unvollendete" (It Beaken, tydskrift fan de Fryske Akademy, 1969, blz. 6-9). 
5) Het tweede deel is gepubliceerd in 1967. 
*j) "Jappe Alberts 70. Bundel ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van prof. dr. W. Jappe 

Alberts" (1970), blz. 32. 
7) H. E. van Gelder: "Beoefening van de plaatselijke historie" (overdruk uit de Handelingen van 

de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1928 - 1929, blz. 9). 
s) J. Huizinga: "De wetenschap der geschiedenis" (1937), blz. 79. 
ö) Zie K. de Vries: "Die friesische Kultur in europäischer Sicht" (Jahrbuch der Gesellschaft für 

bildende Kunst und vaterländische Altertümer zu Emden, 1965, blz. 103-111) . 
1̂ ) Ook Günther Stökl wijst in zijn artikel "Die kleinen Vòlker und die Geschichte" (Historische 

Zeitschrift, 1971, blz. 19 - 40) op de "hervorragende Bedeutung" van taal en geschiedenis voor 
kleine staatloze volken (blz. 30). 

n ) Zie "Friesland 1945 - 1970" onder redactie van J. J. Spahr van der Hoek en K. de Vries 
(1970), blz. 151 - 159. 

!-) Zie K. de Vries: "In enkête oer it ûnderwiis yn de Fryske skiednis op de legere skoallen yn 
Fryslân" (De Pompeblêdden, tydskrift foar ûnderwiis en Fryske stúdzje, 1963, blz. 185 - 188). 

13) "Jappe Alberts 70", blz. 38 en 39. 
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1 5 0 j a a r m o d e e n d r a c h t 
Overzicht van de vrouwenkleding in Friesland 1750 -1900 
gebaseerd op gegevens verzameld door 

G. V A N S L O O T B N - K A A N E N T. P . S T R A A T - O S I N G A 

Het Fries Museum heeft een bezit aan kleding, eens gedragen door 
Friezen en Friezinnen. De argeloze, die hier nu eens grondig kennis denkt 
te maken met de "Friese klederdracht", zoals hij die soms in de reclame 
of bij een feestelijke gelegenheid ontmoet, heeft echter heel wat barrières 
te nemen, om tot enige helderheid hieromtrent te komen. 

Om te beginnen bevordert de overvloed de overzichtelijkheid niet. Ver
volgens komt men te staan voor kostuums, die met dat, wat men als "Fries" 
meende te kennen, uiterst weinig gemeen hebben. Zo beginnen, tijdens 
het rondkijken, de vragen te rijzen: Is er een Friese klederdracht? Wat is 
eigenlijk klederdracht? Hoe verhoudt zich dit begrip tot wat wij kennen 
als modieuze kleding? Is er op deze terreinen eigenlijk ook sprake van 
stijl, wat dat dan ook precies wezen moge? 

Om terzelfder tijd zowel in het materiaal als in de vragen enigszins een 
weg te wijzen, werd in het museum op 5 februari 1971 een aantal kostuums 
gedragen en toegelicht; aan die "show" danken we de foto's, die bij dit 
overzicht zijn afgedrukt en beschreven. 

De keuze is toen (en nu) gevallen op vrouwenkleding, omdat die der 
mannen minder gevarieerd was, en ook in de collectie minder ruim ver
tegenwoordigd. De "show" beperkte zich voorts tot de periode van onge
veer 1750 tot 1900 omdat het voor deze tijd mogelijk bleek, samenhangen 
te tonen tussen streekdracht en algemenere mode, terwijl daardoor weer 
de begrippen, hiermee annex, enige verheldering konden krijgen. 

Van "stijl" — al is het begrip moeilijk te definiëren — spreken we, waar 
we samenhang menen te bespeuren in vorm en geest van diverse kunst
uitingen onderling en met het levensgevoel van een bepaalde tijd of/en 
in een bepaald gebied. Uiteraard zijn de overgangen van de ene stijl in 
de andere vrijwel altijd vloeiend. 

Het woord "mode" kreeg volgens deskundigen pas omstreeks 1300 zijn 
huidige betekenis en duidt dan iets veel grilligers aan. Lang heeft op deze 
grilligheid, onberekenbaarheid, dwaasheid in de mode de nadruk gelegen; 
tegenwoordig (James Laver, Taste and fashion, Londen 1946; F. W. S. van 
Thienen, Acht eeuwen Westeuropees kostuum, Phoenix-pocket, 1960) heeft 
men meer oog voor het tijdsgebeuren, eventueel voor de stijl van de tijd 
op de achtergrond. De mode wisselt allereerst door de zucht van enkelen 
om op te vallen; het nieuwe wordt echt "mode" door de zucht van velen 
tot navolgen, wat de "opvallers" stap voor stap in de extravagantie drijft. 
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Wordt deze niet meer nagevolgd, dan komt de omslag en wordt iets 
nieuws "gelanceerd". Dit spel betreft niet enkel het hele kostuum, maar 
ook onderdelen en accessoires. Steeds minder speels wordt deze gang van 
zaken echter door de economische factoren, die als maar zwaarder wegen 
en hùn spel spelen met menselijke neigingen en ondeugden! 

Wie over mode spreekt, denkt aan Parijs. Gedurende enkele eeuwen 
heeft Frankrijk, enger: Parijs, nòg enger: het Franse hof centraal gestaan 
in de geschiedenis van Europa. En — ziedaar de samenhang — voor de 
kleding in (West-) Europa. Toen de stad daar eenmaal technisch en com
mercieel op ingericht was, bleek de mode-functie van Parijs zelfs taaier 
dan de Franse hegemonie. Het grootste deel van Europa bestond echter 
niet uit zulke heftig-levende residenties en wereldsteden, maar uit platte
land, de kleine steden inbegrepen. En op dat platteland leefde men sober, 
droeg men zijn kleren lang, was de zucht tot navolgen sterker dan die tot 
opvallen. 

Zo is in de kleding ten plattelande, dus ook in Friesland, wel iets te 
bespeuren van de hoofdlijnen in het snel wisselende "mode"beeld, maar 
bedachtzaam, ingetogen, selectief. En hier krijgen we dan weer te maken 
met "stijl", nu niet van de periode, maar van de streek, die naar eigen 
karakter en behoefte selecteert. En tenslotte, binnen de streekdracht ook 
weer met mode! Streekdracht — een betere aanduiding dan het neutrale 
"klederdracht" — dus kleding die meer lokaal dan temporeel gestempeld 
is, en daardoor niet onveranderlijk, maar wel stabieler dan de "algemene" 
westerse kleding, waarvoor het tegenovergestelde geldt. Zo lopen de lijnen 
dooreen, die we over een beperkte tijd, in een klein stukje wereld, een 
weinig trachten te ontwarren. 

Kleren zweven echter niet door de lucht, bewogen door "stromingen" 
en "neigingen"; kleren worden gedragen. Gedragen door concrete mensen, 
die ze hebben besteld en gepast en betaald. Zijn ze vaak gedragen? 
Sommige heel weinig. Is de draagster misschien onverwachts gestorven? 
Was het kleed te feestelijk om het vaak uit de kast te halen? Bij dit soort 
vragen moet er gelet worden op afbeeldingen en litteratuur, op inventa
rissen en wetten, ja zelfs op preken. In elk geval zijn de stukken kleding, 
die ons hier bezighouden van uitstekende kwaliteit, anders hadden ze het 
lange liggen of hangen niet uitgehouden. 

Als we ons op de volgende bladzijden verdiepen in mouwen en mutsen, 
in strikken en kwikken, als we speuren naar een rococo-lijn of Biedermeier
detail, dan mogen we bedenken, dat al dit moois gedragen is op de 
Nieuwestad of het Grootzand, dat het vertoond is aan vader of echtgenoot, 
ergens, op een eenzame boerderij of op een state. Hoe hebben ze het 
gevonden? En waarom is juist déze jurk, juist dit jakje bewaard en nooit 
verknipt of weggegeven? Juist in de kostuumgeschiedenis betasten we 
haast letterlijk deze menselijke raadsels en het maakt dit onderdeel van 
de cultuur behalve boeiend ook roerend. 
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Na de dood van Lodewijk XIV (1715) wijkt de zware statie van de periode die zijn 
naam draagt. Een zekere ontspanning volgt op alle terreinen van leven. Zoals de 
meubels worden ook de omgangsvormen lichter en sierlijker. Waar mogelijk past men 
zacht gebogen lijnen toe. Deze stijl van elegantie en gemak (plm. 1715 - 1760) heeft 
de naam gekregen van Lodewijk XV (hoewel deze tot 1774 aan de regering bleef) 
of van Rococo. 

Uiteraard weerspiegelt de verandering zich in de kleding. Voor de vrouw komt er 
— naast de galatoiletten — een lossere dracht, een ongetailleerd overkleed, de sac. 
De ruimte daarin wordt op de rug samengevat in enkele stolpplooien. De schilder 
Watteau (geen statieportretten meer, maar vriendelijke tafereeltjes) heeft deze plooien 
zo vaak afgebeeld, dat ze naar hem pli Watteau genoemd zijn. Deze sac is tot 1730 
ook aan het hof gedragen en bleef daarna déshabïllé, huisdracht. Een latere vorm van 
de Watteau-plooi, die het dus lang uitgehouden heeft, zien we in kostuum 3. Het jakje 
of de caraco is waarschijnlijk uit deze sac ontstaan. 

Voor het "grote costuum" had de eis van sierlijkheid — een fijn lijfje, oprijzend uit 
een massaal voetstuk van rokken — gevolgen die in tegenspraak zijn met de tendens 
der ontspanning: het lijf moest stijf geregen worden en de heupen kregen kunstmatige 
verbreding. Daartoe dienden paniers ( = manden), eerst van riet of ijzerdraad, later 
in de vorm van een rol of van kussentjes, bovenaan onder de rok gedragen. De pa
niers veranderden mèt het silhouet, dat eerst rondom verbreed was, maar later vóór 
— of voor èn achter — afgeplat. De grote paniers, tot ca. 1740 ook op straat gedragen, 
blijven daarna voor hof- en avondtoilet. Kostuum 1 toont de petite parure met kleinere 
heupkussentjes. Voor de Friese vrouw zal dit wel het summum aan feestdracht zijn 
geweest in een tijd, toen van het stadhouderlijke hof alleen nog Marijke-meu in 
Leeuwarden was achtergebleven. Of moeten we er toch een zekere reserve tegen over
drijving in zien, zoals de stof op Friese voorkeur voor degelijke pracht kan wijzen? 
Pracht was "in de mode": brocaat, atlas (een soort satijn), fluweel, zoals ook de dia
manten in de sieraden en de vele kostbare soorten kant. Bij deze élégance pasten 
lichte kleuren, asymmetrische bloempatronen, zoals kostuum 1 en ook 2 in alle onder
delen laten zien. Geheel in dezelfde geest zijn de zwierige stroken kant, onderaan de 
halve mouw, ook nog weer verrassend door ongelijke breedte en met de tekenende 
naam van engageantes! 

In ons land passen de sitsen geheel in dit beeld. Sits is een fijn katoenen weefsel, 
dat in Voor-Indië gedeeltelijk gebatikt, gedeeltelijk met de hand beschilderd werd 
met (van origine Perzische) bloemmotieven. Sits was glanzend, rijk èn sterk en de. Oost-
Indische compagnie heeft het vooral in de 18e eeuw in grote hoeveelheden ingevoerd. 
De sitsen met donkere ondergrond maken in het laatste kwart der 18e eeuw plaats 
voor lichter gekleurde (vergelijk kostuums 2, 4 en 6). 

Het Friese en het Hindeloper jakje (kasakijntje) vertonen overeenkomst in stof en 
vorm (zie: F . S. Sixma van Heemstra, De klederdracht van Hindeloopen, diss. Gronin
gen 1950). Kostuum 1 is een Friese versie van het Franse model: het jakje, dat we 
bij de meeste Friese kostuums zien dragen en dat bij veel streekdrachten lang is be
houden, stamt uit de 18e eeuw en de schoot herinnert aan een verkorte, vereen
voudigde vorm van de open overrok bij de Franse hofdracht. De verhouding van 
kostuum 1 en 2 — "werelds" en "plattelands" — valt ook op te merken in twee por
tretten in het Fries Museum van B. Accama (ca. 1755) voorstellende Nieske Zeper-
Tichelaar en Idske Hesseling-Mouter (inv.nos. 1937-3 en 1937-1). 

Luchtig, verfijnd is het typisch 18e-eeuwse leven geweest, ook oppervlakkig: de 
mooiste kleren zijn aan de binnenkant vaak slordig en grof afgewerkt. Waar de men
selijke gestalte tekort schoot voor het gewenste effect, hielp men een handje met aller
lei kunstmiddelen: corsetten en paniers, stomachers (kostuum 2) en pruiken. 

Bij de kleding, maar evenzeer bij de conversatie en bij de kunst en de kunstnijver
heid behoort de waaier. Die is er ook voor en na de 18e eeuw geweest, maar nooit 
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was hij zó onmisbaar. Hij moest de goede smaak en de rijkdom van de bezitster de
monstreren, hij ondersteunde haar spitsvondige of guitige redenering, hij was het wapen 
van haar coquetterie. Ondertussen: de streekdracht (of -stijl?) deed het er zonder. 

Mocht zich dan in het lossere en lichtere van het rococo al even een natuurlijke 
reactie uiten, voorlopig overheerst het gekunstelde. 

Toch, als na het midden van de eeuw langzamerhand rechte lijnen de gebogene 
gaan vervangen, ligt daar iets in van versobering. Aandacht voor de stijl der klas
sieken (de opgravingen van het oude Pompeji zijn in 1748 begonnen) komt weer op 
en bevordert de simpeler lijn en versiering. Al was er in een vorige periode over 
"natuur" en "eenvoud" al veel gebabbeld en gefilosofeerd, nu wordt het gevoel hier 
steeds meer bij betrokken. Rousseau's "terug naar de natuur" vindt weerklank, althans 
in een zekere sentimentaliteit. Voorlopig blijft de eenvoud een spelletje van verlangen 
voor mensen die allerminst eenvoudig zijn. Het kapsel mag dalen en rijzen, het mag 
kortgeknipt worden, maar het blijft gepoederd. Gepoederd, met alle gevolgen aan stof 
en vuil, die dat meebrengt. De lichaamshygiëne mocht beneden peil zijn, men had 
immers het nieuwe (1748!) Keulse water! Deze verschijnselen zijn analoog aan het 
slechte afwerken van schoonschijnende kleren. 

In deze wereld is Marie-Antoinette — eerst als kroonprinses, na 1774 als koningin — 
aan de ene kant speelbal van gebeurtenissen en stemmingen, aan de andere kant, zeker 
op modegebied, voorbeeld. De enkeling, ook een naaister als Rosé Berthin, een kapper 
als Léonard kan zijn rol spelen. Zo ziet de laatste kans om in de jaren om '70 met 
behulp van de meest heterogene onderdelen èn met behulp van de sentimentaliteit 
die in de lucht zit, de coiffure steeds hoger op te bouwen. Zijn creaties beelden zowel 
de gebeurtenissen van de dag als allerlei tedere gevoelens uit. Maar ook hier breekt 
het al-te-dwaze plotseling af (een compleet oorlogsschip schijnt letterlijk en figuurlijk 
het hoogtepunt te zijn geweest) en omstreeks 1780 laat de koningin haar haren knippen 
tot een kapsel van loshangende krullen (à Tenfant). 

In deze periode vergemakkelijkt men zich ook het officiële costuum, door de wijde 
overrok op de manier van de dienstmeisjes, maar wel met een zijden koord, op te 
schorten (robe à la polonaise). Nog prettiger was een nieuw soort ruime, losse japon 
van dunne, lichtgekleurde stof, de z.g. robe-en-chemise. Marie-Antoinette laat er zich 
in 1783 in schilderen. Het was een vrij revolutionaire dracht, die meer aansloot bij het 
herderinnespel van het Petit-Trianon dan bij de kleding van de voorafgaande tijd. 
Ondertussen was er ook een veel geleidelijker overgang, een soort tussenvorm van het 
losse négligé en de petite parure (kostuum 3). De Watteauplooi is versmald en tot 
even onder de taille vastgenaaid op het lijfje: de z.g. robe à Tanglaise. (In de collectie 
van het Fries Museum berust een sitsen jakje (FM 1958-31), dat dezelfde vastgenaaide 
plooi vertoont.) Ook de grote hoed, die nu in fantastische variaties de korte haren dekt, 
is aan Engeland ontleend. De stoffen voor dit soort kleding zijn donkerder geworden 
en hebben regelmatige, kleine ingeweven bloempatronen of strepen. Wel worden de 
weefsels over het algemeen lichter. De bedrukte katoen of calico ( = Calcutta) heeft 
zijn intree gedaan. Een kleine tournure en een vaak hoog opgeplooide borstdoek 
geven de lijn èn een huismoederlijk effect aan deze japon à 1'anglaise (dit in tegen
stelling tot de officiële robe à la française). 

Toch was de eenvoud, waarover scherpzinnig geredeneerd en aandoenlijk gedweept 
was, geen stap naderbij gekomen. Het jaar 1792 brengt de botsing tussen twee totaal 
uiteengegroeide werelden, die van buitensporige weelde en die van buitensporige 
armoede. De stem der enkelingen, die uit naam van rede en gevoel gewaarschuwd 
hadden, was bij de machthebbers nooit recht doorgedrongen en had nu als een lont 
de onderdrukten bereikt, bij wie de brandstof voor het grote vuur zich opgestapeld had. 

De gewelddadige Franse revolutie greep in op alle levensterreinen; we beperken ons 
hier echter tot de mode. Bracht zij op dit terrein iets geheel nieuws? Er is veel nieuws 
gekomen, maar vaak is voor nieuwe opbouw oud materiaal gebruikt. Met name voor 
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de kleding in de eeuw na de Franse revolutie geldt dit heel duidelijk. Natuurlijk waren 
er velen, die zich afzijdig hielden van het tijdsgebeuren; anderen leefden mee in de 
geest, maar niet in haar garderobe; voor alle vrouwen die niet wilden opvallen, was 
de robe-en-chemise of de robe à 1'anglaise een rustige dracht. Doch inderdaad wilden 
de echte revolutionairen met alles opnieuw beginnen; de hang naar de Oudheid, die 
al in het Louis XVI leefde, wordt nieuw gefundeerd: men wil teruggrijpen op de tijd 
van vóór de Kerk, die met het Ancien Régime maar al te zeer verbonden was geweest. 
In die eerste jaren is er bovendien duidelijk sprake van losgeslagen-zijn: de invloed 
van hof en kerk — hoe men daar dan ook tegenover mocht staan — was tenslotte een 
regulerende factor geweest. Nu was alles mogelijk. Mannen en vrouwen liepen in de 
wonderlijkste kostuums en werden derhalve incroyables en merveilleuses genoemd. 
Voor de vrouwen "van de nieuwe orde" waren dat bij voorkeur zeer dunne, quasi 
antieke gewaden, soms — om de gelijkenis met hellenistische beelden nog te vergroten 
— vochtig aan het lichaam gekleefd. Ook streefde men, met dezelfde bedoeling, naar 
een marmerbleke gelaatskleur! Het is de vraag of — en waar — deze excessen ooit 
"mode" geweest zijn. En toch drijft de tijd naar zo weinig mogelijk kleren, kort-
geknipte haren, dansen zoveel en zo vaak men kan. Na enkele jaren is in dit alles 
echter in zoverre lijn te herkennen, dat men van een soort stijl, die van het Directoire, 
kan spreken. Hoewel staatkundig de regering der "directeuren" tussen 1795 en 1799 
valt, wordt style directoire de naam voor de overgangsperiode tussen Louis XVI en 
Empire, globaal dus 1790 - 1800. 

Ook in de landelijke dracht duiken enkele directoire-elementen op: de lange lijn, 
het korte mouwtje en de hoge taille. Dit alles wordt toegepast in rok-en-jak en uit
gevoerd in het lichte sits (kostuum 4). Als Napoleons machtspositie inzet met het Con
sulaat (1799 - 1804) is de mode min of meer gestabiliseerd: zeer kort lijfje, blote armen, 
slepende rokken, lage hals, witte kousen, sandalen of slofjes; de stoffen zijn dun en 
lichtgekleurd, vooral wit; het haar is nog kort. Onder alle maatschappelijke beroering 
door is de stroom der romantiek blijven vloeien, de neiging tot vlucht uit het "hier" 
en "nu" leeft nog. Zocht het ancien régime arcadische eenvoud, zocht de revolutie de 
vrijheid en schoonheid der klassieken, Napoleon meende uit diezelfde oudheid de 
waardige ernst der Romeinse macht te moeten herhalen. Het Empire is de stijl der 
napoleontische tijd en de keizer heeft er persoonlijk zijn stempel op gezet, zowel door 
zijn zucht om de nieuwe Caesar te zijn, als door economische en politieke overwegingen. 
In de 18e eeuw werden de kostbare stoffen in Frankrijk nog op de oude manier ge
weven, of uit het Oosten geïmporteerd; de kant was uitsluitend handwerk; voor het 
goedkopere, machinaal vervaardigde goed was men op Engeland aangewezen. Napo
leon wenste de Engelse overmacht te breken en Frankrijk tot industrialisatie te bren
gen, o.a. door het continentaal stelsel. 

De eerste indruk van het empire is, dat er weer vastigheid komt: de lijn van de 
meubels blijft recht, maar wordt zwaarder en, evenals de versiering, streng symmetrisch. 
Na 1804 is er weer een hof, dat de toon aangeeft en Napoleon zelf geeft, ook op 
kledinggebied, bepaalde voorschriften! Wat is het resultaat voor de vrouwen? Misschien 
allereerst, dat er minder ruimte voor speelse invallen blijft: dit kersverse hof heeft geen 
traditie om op terug te vallen; het streeft een nieuw op te bouwen statie na, rechtlijnig 
en rijk, maar vasthoudend aan de lijn der revolutie, die zijn achtergrond is. De voor
keur voor dunne stoffen blijft en de Lyonese zijde is er geschikt voor nu het Indische 
mousseline verboden is. Daarnaast komen zwaardere stoffen op. Is fluweel niet een 
echt vorstelijk materiaal? Behalve de waardigheid was ook de gezondheid met wat 
meer bedekking wel gediend! Bij deze luxueuse soberheid passen ook de nieuwe sie-
ïaden: eenvoudig van lijn, nadrukkelijk en kostbaar; cameeën en Egyptische ver-
sieringsmotieven brengen Rome en het betoverende "Oosten" nabij. 

Aan de dunne kleding van deze jaren danken we enige toiletonderdelen, die het 
empire overleefd hebben. Allereerst is daar de sjaal. Omdat de dunne kleren gemak-
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keiijk kreukten èn koud waren, sloegen de vrouwen graag een sjaal om, die boven
dien, mits goed gedrapeerd en gedragen, de begeerde allure bevorderde. Was de stola 
niet een klassiek kledingstuk? De palmdoeken werden oorspronkelijk in Kashmir ge
weven uit speciale, zeer fijne wol. Toen het dragen van deze omslagdoeken in het 
vroege empire een rage werd, heeft Napoleon kans gezien, ze in Frankrijk machinaal 
te laten weven. Met groot succes (kostuum 5). Ze zijn er lang en smal, breed recht
hoekig, en later ook vierkant. Grote sjaals waren een praktische bedekking, niet alleen 
voor zeer dunne, maar ook voor omvangrijke kleren. Eerst over de steeds wijdere rok
ken van het midden der 19e eeuw, maar tot in de 20e eeuw ook bij de streekdrachten 
met rok en jak zijn omslagdoeken in plaats van mantels gedragen. De palmdoeken 
waren toen wel versleten of op andere wijze gebruikt. 

In het late empire komt dan een soort lijfje of jasje in zwang, met lange, over de 
hand vallende mouwen. Deze, over de mouwloze japon te dragen spencers zijn uit 
Engeland overgenomen. Het jak van kostuum 7 herinnert er aan. Doordat in de dunne 
jurken geen zak kon worden "ingebouwd", zien we dan nog de reticule verschijnen, 
een handtasje in de vorm van een rond zakje, dat van boven kon worden ingehaald, 
en zo gesloten. Van tijd tot tijd zijn ze altijd weer "in de mode" geweest. 

In het empire zijn de kleren eerst lang gebleven, maar na 1808 is de voetvrije rok 
regel geworden; alleen bij avondtoilet wordt ook dan de sleep gehandhaafd. De mouw 
komt langzaam terug; er zijn overgangen: eerst het korte pofmouwtje (bijv. op "de 
Minnebrief" van W. B. van der Kooi uit 1808 in het Fries Museum); de korte mouw 
mèt mitaine geeft al haast de indruk van een lange mouw (kostuum 4 en 6); ook blijft 
wel in de mouw het pofmouwtje bewaard, verlengd met een nauwe ondermouw 
(kostuum 7). Tenslotte is er dan ook weer de gewone lange mouw, vaak tot over de 
hand (kostuum 5). 

Een andere wijziging van de lange mouwloze tuniek, die met een enkele hoge gor
ding recht neerhing, zien we in de korte tuniek, gedragen over een onderkleed (kos
tuum 5). Toch blijft door de mooie dunne stof, de rechte rug, de hoge taille en de 
lage hals het empire stempel duidelijk bewaard. In de streekdracht wordt die lage hals 
met een fichu opgevuld (kostuum 6 en 8) en de armen worden bedekt. Over de grote 
gebeurtenissen van de tijd heen heeft kostuum 6 veel meer hetzelfde karakter bewaard 
dan de "modekleren", en wel vooral door de stof, die nog steeds aan de 18e eeuw 
doet denken, en door de vaste onderdelen van het kostuum. Daarnaast komt dan, in 
de streekdracht natuurlijk iets later, de donkerder, bedrukte katoen op. 

Als na 1812 de droom van het napoleontische rijk vrijwel voorbij is, ebt alles wat 
groot was in deze periode langzaam af in het laat-empire. "De oude tijden komen 
weerom", de romantiek zoekt andere wegen. Op allerlei gebied, zeker in de mode, 
grijpt de 19e eeuw verder telkens terug op elementen uit vroeger eeuwen; er is de 
vlucht in de geschiedenis en in de verte, maar ook de vlucht in knusheid en huiselijk
heid, in braafheid en gezelligheid. Zoals de huizen volgeladen worden met allerlei 
overbodig fraais, zo sieren de vrouwen zich op met linten en kragen, met kunst
bloemen en strookjes, waar maar plaats is. De collerettes zijn er weer, popperig en 
sterk geplooid, bouillonné's (opgedofte opgestikte repen stof of lint) worden overal toe
gepast. De rokken zijn na 1812 korter geworden, pas omstreeks 1835 zakken ze weer 
tot op de grond; de taille daalt langzaam weer naar de normale plaats, zoals bij 
kostuum 8. 

De modeverschijnselen, die in de jaren '20 toenemen en ca. 1830 het duidelijkst 
zijn, vatten we samen onder de naam Biedermeier (naar de hoofdfiguur in "Biedermaiers 
Liederlust" van Ludwig Eichrodt, een latere kritikus van deze "stijl"). Aan de renais
sance werden opvallende mouwen ontleend, de z.g. Raffaeimouwen, zeer laag aan
gezet aan de "afgezakte" schouder; de lage halsopening is bijna horizontaal. De 
mouwen zijn, vooral om de bovenarm, zeer wijd (schapehoutmouwen); de wijdte wordt 
kunstmatig uitgespreid gehouden door ijzerdraad, baleinen (kostuum 9 en 10) en zelfs 
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door ballons. De vrouw, een sierpopje zoals men ze op de étagères had staan, diende 
klein en tenger te zijn, maar vrouwelijk! Om het middel onwaarschijnlijk dun te doen 
schijnen, moest er flink geregen worden — de corsetten waren ca. 1820 in glorie 
teruggekeerd — en daar hielpen de verbrede schouders en een uitstaande rokzoom bij. 
Die zoom werd verzwaard en tevens uitgespannen door gesteven onderrokken. 

Na ca. 1817 gaan de kapsels weer omhoog en doen mee aan de vlucht in de verte 
of in het verleden; à la giraffe (dit exotische dier was na 1826 in Parijs te zien), 
à la chinoise (glad met scheiding); ook werden tulbanden en baretten gedragen. Bij de 
kapsels kon men het zonder valse lokken en krullen niet af; de valse krullen in de 
Hindeloper (oud-Friese) en de Amelander dracht gaan terug op dit modeverschijnsel. 

De lage halsopeningen werden hier te lande gewoonlijk wel opgevuld met kragen 
(kostuum 9), maar tegen het midden van de eeuw worden de halsopeningen kleiner, 
rond 1835 is de hele voet al onder de rok verdwenen: de preutsheid neemt nog toe. 
De rokken groeien naar de hoepel toe en het aantal onderrokken stijgt. De ballon
mouwen zakken na ong. 1830 langzaam af, om tenslotte geheel te verdwijnen. Het 
Biedermeierpopje wordt een degelijke huisvrouw met schoenen aan in plaats van 
zijden slofjes met banden. De burgerij heeft getriomfeerd. 

Bij de beschrijving der kostuums dient vooraf opgemerkt te worden, dat 
de combinatie van deze met hoofdtooi, sieraden en verdere accessoires niet 
historisch is, maar door de samenstelsters van de kledingshow naar beste 
weten en aan de hand van historische gegevens is gemaakt. Daarom is, 
hoewel hier en daar, in verband met de kostuums, wel een opmerking 
over deze toiletonderdelen is gemaakt, dit slechts zijdelings gebeurd, ter
wijl over elk ervan afzonderlijk geschreven zou moeten worden, en ook is 
geschreven. Het lijkt hier de plaats, om enkele verstrooide gegevens toch 
zo goed mogelijk samen te vatten. 

Het meest opvallende element in het voorkomen der vrouw in typisch 
Friese dracht is de hoofdtooi. Deze bestaat uit het metalen oorijzer en 
een of meer mutsen. Van de oorijzers bezit het Fries Museum een collectie, 
die een duidelijke overzicht geeft van de ontwikkeling. Volgens Van Thie-
nen (Van Thienen en Duyvetter, Klederdrachten, A'dam 1962) zijn alle 
oorijzers van oorsprong metalen beugels, dienend om de hoofddoek of 
muts stevig op het hoofd te klemmen. Dat oorijzers in Friesland al lang 
in gebruik zijn, bewijst een mededeling van dr. O. Postma (De Fryske 
boerkerij en it boerelibben yn 'e 16e en 17e ieu, Sneek 1937). Hij vond in 
een inventaris van 1598 te Leeuwarden voor het eerst een "mesken oeryser", 
van geel koper dus, terwijl hij in 1641 een zilveren exemplaar op het platte
land tegenkomt. De beide oudste oorijzers in het Fries Museum zijn al 
van zilver; het ene, inv.nr. 1057, is 5 mm. breed en opgebaggerd uit een 
Leeuwarder gracht, het andere, inv.nr. 1058, is afkomstig uit Staveren. 
Een derde exemplaar, inv.nr. 1325, gedateerd 1696, is al 16 mm. breed en 
heeft een meer gebogen vorm. De breedte blijft nu lang constant, maar 
een ijzer van de Leeuwarder zilversmid Julianus Buisink (meester sedert 
1765) haalt de 24 mm. (inv.nr. 1060). Na 1800 wordt de beugel breder 
(kostuum 4: 5 cm.; 6: 6 cm.; 9: nog breder, maar de helften sluiten voor 
nog niet aaneen). De steeds breder geworden beugel omsluit dan ca. 1860 
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oudste oorijzervorm oorijzer 3e kwart 18e eeuw oorijzer ca. 1795 

samen met de bladen ongeveer het gehele hoofd. Naast de zilveren, komen 
er koperen, verguld koperen en gouden oorijzers voor. De knoppen van 
het oorijzer, die bij de Duitse muts klein zijn, in de vorm van een vogel
kop, en laag op de wang rusten, worden steeds groter en liggen tenslotte 
hoog tegen de slapen. De knoppen worden ook platter en krijgen in de 
19e eeuw als versiering een bloem in een pot (potknoppen). Na 1850 wor
den zij weer iets kleiner, met fijner versiering en een geometrisch patroon. 
Het breed gouden oorijzer zal door zijn vorm en door de hoge kosten, ook 
door het "verstadsen" van de kleding, in het begin der 20e eeuw zichzelf 
overleven en hoogstens nog eens als gelegenheidsdracht het daglicht zien. 

De wijzigingen in de muts zijn minder goed te volgen. Volgens Van 
Thienen (a.w.) gaan de mutsen in de streekdrachten alle terug op de 
hoofddoek, die al in de vroege middeleeuwen door de vrouwen algemeen 
gedragen werd. Dit houdt in wereldse kringen omstreeks de 16e eeuw wel 
op (het eerst in Italië), maar het volk, en al wat conservatief was, hield 
vast aan het bedekte hoofd der vrouw (1 Cor. 11 : 2-16). Uit de simpele 
hoofddoek is ook de Friese muts ontstaan. De voorloper van de muts van 
kostuum 4 is een eenvoudig linnen mutsje met aan de voorkant een smalle 
strook zeer dichte kant, z.g. Hollandse kant (L. W. van der Meulen-Nulle, 
Kant, Bussum 1959). Een zeer vroege vorm van de Duitse muts komt voor 
op een schilderij van François Carrée uit 1664 in het Fries Museum. De 
muts van kostuum 4 , opgebouwd uit drie stroken Rijsselse kloskant, wordt 
gesteund door een metalen beugel. Volgens E. Maaskamp (Afbeelding van 
de kleeding, zeden etc, A'dam 1803, afb. X) was deze beugel van goud 
of zilver. In de kantstrook van een Duitse muts (Fries Museum inv.nr. 
1957-907) zijn ballons geklost ter herinnering aan Montgolfiers ballon-
vlucht in 1783. 

Bij kostuum 4 is er dan ineens de afhangende floddermuts. Herinnert de 
vorm niet aan die van de vereenvoudigde coiffure bij kostuum 3? De vele 
stroken kant zijn vervangen door een brede strook tule met daaraan slechts 
één strook kant, point de Paris. Dit is een vrij grove kantsoort en het 
motief is vaak een mand of pot met bloemen, vandaar de naam potkant. 
Onder deze kanten muts wordt eerst een wit mutsje met gebreide of kan
ten strook gedragen, waaronder het haar geheel schuil gaat. Dan volgt 
een kleiner zwart mutsje, dat door de kant heenschijnt. Door het verwer
ken van veel ruimte in het begin van de kantstrook, aan weerszijden boven 
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het hoofd, worden als het ware oortjes gevormd, waardoor de muts het 
gezicht flatteus omlijst. De muts, die bij kostuum 4 royaal op de schouder 
valt, wordt in de loop van de tijd telkens een ietsje korter tot de, dan stijf-
geplooide kortere strook na 1920 haast horizontaal achteruit zal wijzen. 
Tenslotte zij nog vermeld, dat door de week veel vrouwen volstonden met 
het dragen van witte en zwarte muts met het oorijzer, maar zonder de 
flodder. Men liep dan met het bleate earizer (kostuum 8). 

Als omstreeks 1780 in Frankrijk bij het kortgeknipte haar de grote hoe
den hun intocht doen, neemt in Friesland de onpractische Duitse muts, die 
door de draagster met een breed zijden lint behoedzaam in evenwicht 
moet worden gehouden, in omvang toe. En, merkwaardig genoeg, beide 
hoofddeksels bereiken ca. 1790 hun grootste breedte. Op de Duitse muts 
werd echter nog een hoed gedragen, de z.g. zonhoed, van stro, met een 
sitsen voering. Deze zonhoed heeft de Duitse muts lang overleefd en is 
ook op de floddermuts gedragen, zoals te zien is op een gouache van 
N. Melling, een gezicht op de Hoekster Poort te Leeuwarden (Fr. Museum 
inv.nr. 9162). Tevens zien we daar vrouwen, die op diezelfde floddermuts 
de modernere markthoed dragen, die we aantreffen bij kostuum 7, een zeer 
hoge strooien hoed. 

Een hoedvorm, die vele wijzigingen heeft ondergaan en het lang heeft 
uitgehouden is de luifelhoed. Deze, al opgekomen tijdens het directoire, 
lijkt bij de quasi-klassieke vormen van directoire en empire slecht te pas
sen, maar er is het vermoeden, dat er een herinnering in lag aan de hel
men van de oudheid. Toch is het alsof de luifelhoed pas na de restauratie 
in zijn element komt: als de kapsels omhoog gaan, groeit de hoed mee. 
Als de mode steeds meer versiering vraagt, is er op de luifelhoed wel 
plaats voor. Men draagt deze hoed ook op oorijzer en floddermuts (vgl. het 
Westfriese hullehoedje). Na 1860 wordt hij vervangen door de modieuze 
kapothoed (kieps). 

Tenslotte enkele opmerkingen over de sieraden. Genoemd moeten wor
den de diamanten van het ancien régime met de speelse schommeltjes der 
girandoles, de stijve pronk van de empire "stellen", de grande parure met 
hoge kammen, diadeem, armbanden en ringen met cameeën en halfedel
stenen, de prachtige gezette granaten van de 18e eeuw en de kinderlijke 
"kralen" van allerlei soort, het sentimentele "haarwerk" en de aan de Re
naissance ontleende ferronières (kostuum 10) in het Biedermeier. Daarnaast 
is er de chatelaine, een korte hangketen met gordelhaak in zilver of ver
zilverd koper, waaraan aanvankelijk een horloge werd gedragen, maar in 
de tweede helft der 18e eeuw naaigerei en klein gerief. Aan een dergelijke 
haak hangt (kostuum 6) de beugeltas. 
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1. Rococo 
De rok van lichtblauwe zijde 

met ingeweven bloempatroon valt 
aan de voorzijde glad en is achter 
en opzij gerimpeld. Onder de rok 
is een band — waaraan twee heup
kussentjes — om het middel ge
strikt, zodat de heupen breder lij
ken (paniers demie parure). Het 
jakje of caraco is van zwarte zijde, 
in zilverdraad gebrocheerd met 
asymmetrische bouquetjes; het 

(1) 3e kwart 18e eeuw 
(mevr. A. de Boer-Hoekstra) 

sluit met aan de voorpanden ge
naaide vestpanden, die met ronde 
punten over de rok vallen. Het 
jakje zelf én de vestpandjes zijn 
van baleinen voorzien, terwijl bo

vendien een sterk geregen corset 
meewerkt aan het vlakke silhouet. 
De mouwen reiken tot net over de 
elleboog en de stroken (engagean-
tes) zijn aan de buitenkant aan
merkelijk breder dan in de knik 
van de arm. Een kantstrook, de 
engorge, matigt aan de onderkant 
het diepe décolleté. Om de hals 
een — in stolpplooien genaaide — 
reep kant, een collerette, bijeen ge
houden door een lichtblauw lint. 
Hieraan een min of meer kruis
vormige hanger: grote diamanten, 
in zilver gevat. De bijpassende 
oorbellen zijn girandoles; de eigen
lijke hanger is weer met kleine 
hangertjes versierd. Het kapsel, 
grijs gepoederd, wordt in deze 
periode weer hoger, om ca. 1775 
zijn grootste hoogte te bereiken. 
De krullen zijn versierd met paar-
len. 

2. Rococo, Fries kostuum 

Een matelassé rok van witte sa
tijn, dat met in fraaie figuren ver
werkte stiksteekjes is vastgezet op 
een groflinnen voering en een 
dikke tussenlaag. Een stevige uit
staande rok dus, gedragen op 
heupkussentjes, maar voor én ach
ter glad. De caraco of jukaatje is 
van sits met donkerrood fond; be
halve door de stof herinnert het 
ook door het uitspringende schoot
je aan het Hindeloper kasakijntje. 
De mouwen — tot over de elle
boog — hebben een afstaande 
manchet (barge-earen). In plaats 
van engageantes komen er kleine 
pofmouwtjes van het fijne linnen 
hemd onderuit. De voorpanden 
van het jakje sluiten met een zij-
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den koord over een driehoekig 
verstevigd stuk linnen, de sto-
macher, in Zaans stikwerk ver
sierd. Onder het jakje verder een 
wit linnen halfhemdje (chemisette 
of Met je) met een brede strook 
fijne kant langs de hals, zó aan-

(2) 3e kwart 18e eeuw 
(Si)ke de Vries) 

gezet, dat de kant precies uit het 
jakje komt. In de halsopening een 
fraai geborduurde kamerdoekse 
fichu. Het schort is van fijne zijde, 
ananas, in platsteek met bloemen 
geborduurd, een pronkstuk uit de 
museumcollectie. De grote Duitse 
muts rust op een smal gouden oor
ijzer met kleine vogelkopknoppen 
laag op de wang. De op de muts 

gedragen strooien zonhoed (kape, 
gevoerd met sits) wordt door mid
del van een breed lint in balans 
gehouden. De sieraden — halsket
ting, broche en armband — heb
ben alle in goud gevatte granaatjes. 
3. Directoire 

De eenvoudige japon toont een 
zeer regelmatig klein bloemmotief 
op een blauw fond. De heupver
breding is verdwenen. Alle ruimte 
is bij dit kostuum aan de achter-

(3) 4e kwart 18e eeuw 
(Hinke de Bruin) 

kant verwerkt in een smalle groep 
stolpplooien, die doorloopt van de 
hals tot de rokzoom en van boven
aan tot onder het middel op het 
lijfje is vastgenaaid (robe á Van-
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glaise). De kantstroken aan de 
strakke mouw zijn rondom even 
breed. De slippen van de drie
hoekige fichu, versierd in point-
clair techniek, gaan door onder de 
vestpanden waarmee het lijfje aan 
de voorkant sluit; daar worden ze 
vastgespeld. Het losse krullenkap
sel is nog steeds gepoederd, maar 
er is een streven naar natuurlijk
heid in, dat past bij deze meer 
huiselijke dracht. 

4. Directoire, Fries kostuum 
Rok en jak zijn hier van sits met 

lichte ondergrond. Beide hangen 
sluik neer en het jak is zeer lang. 
De taille is iets verhoogd. De 
strakke mouw is hoog ingezet, 
waardoor een heel smal ruggeîji 

(4) ca. 17Ü3 
(Janke Poortvliet) 

overblijft. De tipdoek en het lange 
schort zijn van neteldoek en ver
sierd met bloemranken in tambou-
reerwerk. De grote vierkante doek 
is, tot een driehoek gevouwen, 
op een speciale manier omgelegd, 
zodoende ook meewerkend aan 
het gerekte silhouet. De mitaines, 
van zeer fijn katoenen garen ge
breide handschoenen, bedekken 
de onderarm en laten de vingers 
vrij. Op het smalle gouden oorijzer 
wordt de kanten muts gedragen, 
die nu geen luifel meer heeft maar 
een lange strook met kant (die 
over de schouders reikt: flodder). 
5. Empire 

Kostuum van zeer soepele, on-

(.5) 1S0.5-'10 
(mevr. L. Reinalda-Schiphorst) 
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geverfde natuurzijde. De rok is 
voetvrij, het jak (tuniek) heeft een 
kort, recht ruggetje (dat in niets 
meer gelijkt op de rugpartij van 
kostuum 4), de taille ligt hoog, 
vlak onder de buste. De lange 
mouw is ruim ingezet en valt met 
een aangerimpelde volant over de 
de hand. De sjaal is langwerpig, 
van zeer fijne Kashmirwol, met in

geweven palmetmotieven. Het bij
een passende stel sieraden, de 
grande parure, herinnert aan de 
Griekse oudheid; het bestaat uit 
haarkam, diadeem, oorhangers en 
halsketting, alles van ingelegd 
parelmoer, in goud gevat. 

6. Laat - Empire, Fries kostuum 

Jak en rok zijn gemaakt uit ver-

ca. 1865 
(mevr. H. Nauta-Abma) 

(6) ca. 1810 
(Doutje Xauta) 

ca. 1820 
(Nellie Nauta) 
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schillende soorten sits: het jak 
heeft weer een bloemmotief op 
lichte grond, maar de rok is ver
sierd met een jachttafereel van 
duidelijk Europese oorsprong. Bo
vendien krijgt men de indruk, dat 
dit patroon met blokken op de 
stof is gedrukt en niet met de hand 
geschilderd. Het jak is hoog van 
taille en lang van schoot, het korte 
mouwtje is ruim ingezet aan een 
zeer smalle en hoge schouder. In 
de ingerimpelde halsopening wordt 
een fichu gedragen, evenals het 
lange schort van neteldoek en ver
sierd met bloemranken in tambou-
reerwerk. De mitaines zijn bij de
ze mouwen uiteraard extra lang. 
De flodder is iets korter maar 
komt nog op de schouders. Het 
oorijzer is 6 cm. breed, de grotere 
knop ligt net onder de slaap. De 
hier gedragen beugeltas is een 18e 
eeuws erfstuk. Kluwenhouder en 
breimandje wijzen op de dan ook 
in Friesland heersende brei-rage. 

7. Vroeg - Biedermeier 

De schouder van het donker
paars geruite lange jak (verlengde 
spencer) is nog vrij smal en de 
mouw bestaat eigenlijk uit drie 
delen: bovenaan een kort pof
mouwtje, daaraan een lange mouw 
en tenslotte een over de hand val
lende lange manchet, afgezet met 
bouillonnes, opgerimpelde repen 
stof. Het jak wijkt niet alleen af 
van de rok door het donkerder 
fond maar ook door het motief. 
Deze rok is gemaakt van een in 
Europa bedrukte stof, die de sits 
begint te verdringen, waarbij het 

motief ook kleiner wordt. De dun
ne, sterk geplooide collerette heeft, 
net als de linten en strikken op 
het hoofddeksel, een wat poppe
rig effect. Overigens accentueert 
deze hoge strooien markthoed nog 
de lange lijn van het kostuum. De 
hoed wordt hier op het haar ge
dragen. Een geruit katoenen schort 
voltooit het toilet. 

8. Vroeg - Biedermeier, 
Fries kostuum 

De stof van rok en jak is groene 
katoen, bedrukt met een klein 
bloempje. De taille is vrij hoog, de 

(8) ca. 1825 
(FeikjV Schootstra) 
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mouw nog hoog ingezet en boven
aan zeer wijd, een strookachtige 
manchet valt over de hand (ver
gelijk kostuum 5). De hals is laag, 
vierkant uitgesneden en ingerim-
peld. De lijn herinnert door dit al
les aan kostuum 6, maar de kleu
ren zijn donkerder geworden. Het 
halsdoekje is donkerrood geruit en 
ook het stevige katoenen schort 
heeft een rood ruitje. Dit zijn 
"daagse" kleren. Opgemerkt moet 
worden, dat het oorijzer (met gro
te potknop) — in overeenstemming 
hiermee bloot gedragen — jonger 
is dan het kostuum. 

9. Biedermeier, Fries kostuum 

Vergeleken bij het vorige, valt 
er bij dit bruin geruit kostuum 
allerlei verandering op te merken. 
De schouderlijn is sterk verbreed, 
waardoor de mouw laag is ingezet. 
Deze laatste is — vooral in het 
bovendeel — zeer wijd en blijft 
door baleinen ook wijd uitstaan, 
de smalle manchet sluit nu weer 
om de pols. De min of meer hori
zontale schouderlijn wordt geac
centueerd door een grote kraag 
met volant van de japonstof; daar
over valt dan nog weer een dub
bele neteldoekse kraag. De taille 
is nu terug op de normale plaats 
en uit het lijfje is alle ruimte ver
dwenen. De rok raakt de grond 
nog nèt niet en staat aan de on
derkant uit door een daar aange
zette brede strook schuingeknipte 
stof. Dit effect wordt nog versterkt 
door gesteven onderrokken en zelfs 
het neteldoekse schort werkt mee, 
daar het versierende tamboureer-

(9) 1825--30 
(Els Helbig) 

werk — randen en bloemranken — 
alweer horizontaal is aangebracht. 
Hierop wordt het sydsulver of 
prak, een chatelaine met schaar, 
naaldenkoker en (hartvormig) spel-
denkussen gedragen. Het oorijzer 
heeft de kleine potknop, rustend 
op de slaap, daarover de half
lange flodder van potkant, point 
de Paris. 

10. Biedermeier 

Deze japon is van lichtpaarse 
tafzijde. De duidelijk voetvrije rok 
is dus korter dan bij het Friese 
kostuum 9 en staat met behulp 
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van meer onderrokken ook aan
zienlijk wijder uit. De schouder
lijn is eveneens breed en de mouw 
daardoor laag ingezet. Een brede 
kraag richt de aandacht op de 
schouderlijn; doordat deze kraag 
op de schouders breder is dan in 
het midden, valt de kraagzoom 
vrijwel horizontaal. De wijdte van 
de opgepofte mouw beperkt zich 
tot de bovenarm, de gehele onder
mouw sluit als een manchet. De 
taille is weliswaar op de natuur
lijke plaats, maar lijkt iets ver
hoogd door het brede zijden lint, 
dat als ceintuur dient. Zeer op
vallend is het kapsel à la giraffe. 
Halsketting, oorbellen en ferro-
nière zijn gemaakt van het haar 
van een geliefd persoon (wijzend 
op de hang naar romantiek). Het 
Biedermeier bouquetje dankt zijn 
naam aan deze periode. 

(10) ca. 1830 
(Nelleke Kingmans} 

Ook in de jaren 1830 -1900 zal het modebeeld zich steeds wijzigen. In 
een volgend artikel wordt aan de hand van voorbeelden getoond, hoe de 
Friese vrouw deze veranderingen volgt. De hiermede gepaard gaande ont
wikkeling van oorijzer en floddermuts illustreert tevens de zwanenzang 
van de Friese hoofdtooi. 
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K. T E R P S T R A 

In het Friese volksleven, maar ook elders, heeft het geloof aan betove
ring (bitsjoening) een grote rol gespeeld. Allerlei onverklaarbare verschijn
selen werden er aan toegeschreven, in het bijzonder ziekten van mens en 
dier. Maar ook aan het bedrijf kon schade worden toegebracht. Een vaak 
genoemde vorm was de betovering van de karn, ofwel van de melk die 
voor de boterbereiding gebruikt werd. De boterbereiding was een belang
rijke en tijdrovende taak voor de boerin (29). Mislukte het werk, en wilde 
het niet boteren, dan werd al gauw aan bovennatuurlijke oorzaken gedacht. 
Dan hadden "kweaminsken" of "tsjoensters", vaak oude vrouwen, de hand 
in het spel gehad. 

In heel West Europa waren de boterheksen bekend (2). Volgens de Hek-
senhamer zouden zelfs in het kleinste dorpje enkele van hen voorkomen (19). 
Dit was een van de vele vormen waarin de hekserij zich vertoonde. Alle 
heksen hadden zich aan de duivel overgegeven, die hen hielp bij hun boze 
daden. Zo konden de boterheksen b.v. op een afstand de melk van een koe 
afnemen en deze via een mes, een riet of een tafelkleed in een emmer 
lappen (2, 3, 3 1 ) . Ook toverden ze de boter uit een andermans karn in de 
hunne. In andere gevallen wierpen ze de boter over het land, waar hij dan 
als een stinkende massa werd gevonden (1,31). De betovering werd gecon
stateerd doordat de melk sterk bruiste en de boter niet wilde afscheiden. 
In Drente zei men dan dat er "een heks in de karn zat"(30). De boter
heksen werden in Oost-Friesland, Oldenburg en andere delen van Noord-
Duitsland wel "Molkentoversche" genoemd (3,5). Dit woord was in de 17de 
eeuw ook in de provincie Groningen bekend (4). 

Interessant zijn twee afbeeldingen van boterheksen bij Schwarzwälder (3), 
reprodukties van wandschilderingen in dorpskerken in de omgeving van 
Bremen. Op de ene is een karnende boerin afgebeeld die bij haar werk 
door een duiveltje wordt geholpen, maar die hierdoor in de macht van de 
satan valt. De andere toont hoe een boterheks door duivels naar de hel 
wordt gevoerd. 

Tegen toverij, als werk van de duivel, diende de hulp van duivelbanners te worden 
ingeroepen. Oorspronkelijk zullen dit uitsluitend Rooms Katholieke priesters zijn ge
weest. Deze gebruikten hiervoor een officieel vastgesteld Latijns formulier. Verdam (15) 
noemt b.v. een bezweringsboek uit het klooster Eemsteyn bij Dordrecht. Hierin staat 
een "Modus restituendi butirum per pytonnisas ablatum". Maar ook leken hebben zich 
al spoedig met onttovering bezig gehouden, hoewel dit door de kerk verboden was. 
Zij gebruikten formules in de volkstaal. Een Gents handschrift uit de 14de eeuw geeft 
b.v. twee formules "Omme zuvel te onttoveren" (15). Lehmann (16) citeert enige teksten 
uit een bezweringsboek van Kapucijner monniken. Bij vele door leken gebruikte be
zweringen is de kerkelijke herkomst van de tekst nog herkenbaar, hoewel deze zeer 
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verbasterd kan zijn. Hiernaast zien we echter ook heidense en kabalistische invloeden 
(I3jiö)i6)_ in sommige gevallen is de strekking zelfs in zijn tegendeel gekeerd. Schwarz-
wälder beschrijft enige gevallen dat de bezwering plaats vond in naam van de duivel, 
ja zelfs in duizend duivels namen! Hier werd dus letterlijk getracht de duivel met 
Beëlzebub uit te drijven. 

In Nederland vinden we na de reformatie vrijwel uitsluitend leken als duivelbanners. 
Wel hebben enkele priesters die hun betrekking waren kwijtgeraakt enige tijd ge
tracht als duivelbanner aan de kost te komen. Zo noemt Reitsma (18) de "oldt pape" 
die omstreeks 1610 te Appingedam een berucht duivelbanner was. Ook de in de Graaf
schap Zutphen werkzame duivelbanner was een priester (33). In 1583 opereerde te 
Goëngarijp de paap Heer Douwe (24), Onder de leken-duivelbanners waren vele 
zwervende gezellen, maar ook gezeten burgers. 

In de 19de eeuw werden boeren, kasteleins en smeden als duivelbanners genoemd, 
in eerdere tijden ook wel schoolmeesters. In Duitsland waren burgemeesters en 
"Kirchenintendanten" als bezweerders bekend (13), maar eveneens de scherprechter van 
Breinen (3). Zij, die van duivelbannen een beroep maakten, hielden zich daarnaast 
meest ook bezig met waarzeggen, kwakzalverij, het verkopen van amuletten, enz. 

De duivelbanners werden met vele namen aangeduid. Men sprak van duiveljagers, 
duivelbinders, zegeoiaars, bezweerders of boterbelezers. Van deze laatsten geeft Hamer
ster (17) de volgende definitie: "Haar die melk, boter enz. zegenen, onder voorwendsel 
van zegen en geluk aan mensen toe te brengen". De naam belezer wijst op het ge
bruik van bezweringsformulieren die moesten worden gelezen of liever gepreveld (15). 
Hierbij werden meest kruisen geslagen. Ook in vele andere vormen werden kruisen 
bij de onttovering gebruikt. Ze werden met krijt op de karn getekend (3,30,31),in de 
grond uitgegraven (2), van hout getimmerd (31) of van stro gevlochten (3). 

Ook verschillende kruiden hadden een afwerende kracht. Het gebruik van duivels-
drek, onder de drempel, of onder de karn was algemeen bekend. Ook werden vaak 
zakjes met kruiden in de melk gehangen C1,6,28,31). Mogelijk moeten we dit laatste zien 
als een primitieve wijze van o verenten van de melkzuurbacteriën (2SI). Vele middelen 
berustten op de magische kracht van ijzer (2,20). In Oldenburg stak men messen in de 
karn (3). In Groningerland dompelde men vaak een gloeiend stuk ijzer (hoefijzer, ploeg
ijzer of eggetanden) in de melk (31). In de omgeving van Breinen trok in 1515 een 
duivelbanner rond met een handkarn. Met dit apparaat, en een toverboek, wist hij bij 
talrijke boeren de beheksing van de melk op te heffen (3). 

Vele juristen en theologen die over toverij schreven beriepen zich op het Oud-
Testamentische voorschrift dat tovenaars gedood moesten worden. Volgens het Keizer
lijke recht, en volgens vele plaatselijke wetten, werden heksen en tovenaars verbrand. 
Baschwitz ( u ) geeft een overzicht van de beruchte heksenprocessen die in sommige 
landen tot het einde van de 18de eeuw zijn gevoerd. 

Nederland vormde een gunstige uitzondering. In Holland b.v. had de laatste heksen
verbranding plaats in 1597, het laatste heksenproces werd in 1610 gevoerd. Friesland 
geeft op dit punt een heel gunstig beeld. Scheltema (12) vond in de archieven van het 
Hof van Friesland geen enkele veroordeling wegens toverij of hekserij tussen 1516 en 
1620. Toch was het geloof aan deze dingen hier zeker even sterk als in de omringende 
streken. Scheltema zoekt de oorzaak in het feit dat in het Hof uitsluitend gestudeerde 
juristen zitting hadden, en ook in de geringe invloed van de Friese geestelijkheid in de 
16de eeuw. Het lijkt mij echter aannemelijk, dat hiernaast ook nog andere historische 
en psychologische faktoren een rol hebben gespeeld. 

Hoewel dus de heksenprocessen afgelopen waren, kwamen in de 17de en 18de 
eeuw in geheel Nederland nog geregeld processen wegens toverij voor. Deze waren 
nu gericht tegen duivelbanners die zich met onttovering hadden bezig gehouden. De 
straf was meest verbanning viit het land. 

Volgens de Hervormde kerk was elke vorm van toverij een ernstige zonde, die streng 
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bestreden moest worden. Ook ontzwering van de melk diende als toverij te worden 
beschouwd (34). Op allerlei kerkelijke vergaderingen werd dit punt geregeld besproken. 
De predikanten moesten hun gemeenteleden leren, hun hulp niet bij verboden midde
len te zoeken. De duivelbanners en waarzeggers werden vermaand (33). Hielp dit niet, 
dan moesten de namen van de overtreders aan de overheid worden opgegeven, zodat 
deze kon optreden. De Groningse synode van 1610 stelde hierbij wickers (wichelaars), 
duivelbanners en wederdoperen op een lijn (30). Het lukte echter niet steeds de over
heid tot de gewenste strenge maatregelen te bewegen. De synodes in Drente trachtten 
vanaf 1612 voortdurend de tovenaar Egbert Narding uit Sleen te laten straffen. In 
1620 had men nog niets bereikt (37). 

Betrof het personen waarover de kerk zeggenschap had, zoals kosters of school
meesters, dan trad men streng op. De koster van Voorthuizen gaf raad tegen toverij. 
Hij werd in 1599 afgezet en bij het Hof van Gelderland aangeklaagd (34). De school
meester van Twijzel, die "tot verleiding van de eenvoudigen toverboeken gebruikte", 
werd in 1656 door de classis Dokkum gecensureerd. Bij herhaling van zijn frauduleuse 
handelingen werd hij bedreigd met excommunicatie en deportatie uit de schooldienst 
(2!S). Hoe groot de afschuw van toverij bij de kerk was bleek bij de behandeling van 
dit geval. D e predikant van Twijzel had een van de toverbrieven meegenomen om aan 
zijn collega's te tonen. De brief werd onmiddelijk "in den viere verbrant". 

Waling Dijkstra (1) beschrijft de opvattingen over betovering van de karn uit het 
midden van de vorige eeuw in Friesland. Hierbij noemt hij ook de boterheksen. Ook 
bij v. d. Molen vinden we enige voorbeelden van karnbetovering (6-10). Hieronder is 
een geval, dat het niet kunnen karnen veroorzaakt werd door de geest van een over
ledene, die geen rust kon vinden. Ook hier bracht een duivelbanner uitkomst. 

De toegepaste onttoveringsmiddelen zijn meest reeds eerder beschreven. Als kruiden 
met afwerende kracht gebruikte men, naast duivelsdrek, ook de lavasplant en lijster-
bessenhout. Een zeer bijzonder middel liet een duivelbanner door een boer in Opeinde 
toepassen. Deze moest de karn op een kruiwagen zetten en hiermee om de Leijen heen 
rijden. 

Gegevens van oudere datum zijn te vinden in rechtelijke en kerkelijke stukken. De 
tolerante houding van de Friese juristen tegen hekserij is al vermeld. Huber (14) wil 
niet de toverkunst zelf straffen, "waeronder ongetwijvelt veel ijdelheit en bedroch 
schuilt", maar de boze daden van de tovenaars. Ook Hamerster (17) wijst op de be-
driegelijke praktijken van vele duivelbanners, maar acht toch toverij op zich zelf straf
baar. Het Hof moest oordelen volgens de Ordonnantie van Friesland (22). Hierin was 
bepaald dat "geen duivelbesweerders, waarseggers, handtkijkers of butterbelezers het 
land zullen mogen doo r lopen . . . . bij poene van sohandalisatie en bannisement". Ook 
het verkopen of te koop aanbieden van bezwermgsbrieven was strafbaar. Dit artikel 
was van toepassing op hen die in de provincie woonden. Maakten "heidenen, Egypte-
naren of dergelijke landlopers" zich aan deze daden schuldig, dan werden ze gegeseld 
en, bij recidive, gebrandmerkt. 

Het is moeilijk precies te zeggen hoeveel personen wegens duivelbannerij zijn ver
oordeeld. Roorda vatte, in zijn boekje over de kriminaliteit in de Wouden, duivel
banners met waarzeggers en kwakzalvers samen (20). Op deze wijze vond hij in geheel 
Friesland tussen 1700 en 1717 zeven gevallen. In de Wouden noemt hij in dat tijdperk 
twee, en over de hele 18de eeuw vier veroordelingen. Hiervan blijken drie betrekking 
te hebben op waarzeggerij en een op duivelbannerij. De kwakzalf ster Geertie Arents 
te Surhuisterveen had een ziek kind, "dat kleine padden had en betovert was" voor 
twee gulden willen onttoveren.Hiervoor werd zij in 1767 een jaar lang gebannen. Op 
grond van deze cijfers zou men het totaal aantal veroordelingen wegens duivelbannerij 
in de 18de eeuw op ongeveer vier kunnen schatten. 

Voor de 17de eeuw beschikken we slechts over incidentele gegevens. De synode van 
1603 te Harlingen verzocht de Staten alle bezweerders, enz., uit het land te jagen (3°). 
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Met name werden genoemd: Eenooge Jan, wonende onder de klokslag van Harlingen, 
doctor Gale en mr. Aernt Eenooge. Reitsma (18) noemt Adriaen van Kunstein uit Een-
rum, die te Leeuwarden aan de kaak gestaan had en gebannen was. Verder geeft 
Haniierster een vonnis tegen een onbekende duivelbanner. Deze werd een half uur lang 
aan de schandpaal gebonden met zijn brieven op de borst. Daarna werden de brieven 
verbrand en hij zelf voor drie jaar gebannen. 

Op deze briefjes waren de eerste woorden van het Evangelie van Johannes ge
schreven, met andere onbekende woorden en enige kruisen, tekens en karakters. Ze 
moesten dienen om mensen en dieren te genezen. Dergelijke briefjes werden echter 
ook wel als afweermiddel onder de karn gelegd (10). 

De door de hpterbelezers gebruikte briefjes en brieven werden door het volk wel 
"boterbrieven" genoemd. Dit woord komt in deze betekenis niet voor in het Woorden
boek der Nederlandse Taal, en evenmin in het woordenboekmateriaal van de Fryske 
Akademy (21).Wel wordt het gebruikt in verschillende kerkelijke akten. Cuperus (23) 
deelt mee dat de schoolmeester van Hiaure (W.D.) in 1608 door de classis Dokkum 
werd afgezet. Hij had zich, behalve aan dronkenschap, schuldig gemaakt aan duivel-
binden en het schrijven van boterbrieven. Kalma (24) vond het woord ook in de akten 
van 1611 van de classis Bolsward - Workum. 

Een dergelijke boterbrief, uit de 18de eeuw, werd mij in 1960 getoond door mevr. 
R. de Groot-Sytema te Aegum. Later is de bief afgestaan aan het Fries Museum 
(P.K.1960/11). Op de buitenkant staat "Butterbrief voor Ruurd Wybrens tot Friens". 
Mevrouw De Groot wist uit overlevering te vertellen dat de brief vroeger werd ge
lezen als de karn betoverd was. Hierbij moesten telkens kruisen worden geslagen. De 
brief was in de familie gekomen via haar oudtante Richtje Rmirds Sytema-Wartena, 
een achterkleindochter van Ruurd Wybrens Wartena, de eerste eigenaar. 

Het hier bedoelde geslacht Wartena (er zijn er meerdere met deze naam) stamt af 
van Wybren Sjoerds en Berber Gerbens, die 29 april 1742 te Wartena trouwden. 
Daar zij doopsgezind waren zijn de geboortedata van de kinderen niet bekend. Ruurd 
Wybrens, die ongeveer 1747 geboren moet zijn, trouwde op 10 mei 1772 te Boorn-
bergum met Claaske Aukes de Graaf. Het echtpaar woonde eerst te Wartena. Hier 
was Ruurd Wartna in 1778 meier op plaats 29 en tevens voor V12 eigenaar van 
plaats 27. Tien jaar later woonde hij te Friens op Bruynsma en in 1798 daar op de 
Bijle. Ruurd Wybrens stierf in 1805 te Friens en zijn vrouw in 1826. De boterbrief 
kan dus gedateerd worden tussen 1779 en 1805. 

Vele Wartena's waren bekende duivelbanners en wonderdokters. In het Frysk Sêge-
boek wordt enkele keren een Wybren Wartena genoemd, soms met de toevoeging "út 
it bikende dúvelbannerslaech". De eveneens genoemde Abe Wartena was een klein
zoon van Ruurd Wybrens. Hetzelfde geldt voor Herre Aukes Wartena, kastelein in 
"De drie romers" en ook een bekende duivelbanner. 

In de brief komen enkele keren de namen voor van Albert Wymers Boon en Neeltje 
Alberts zijn vrouw. Waarschijnlijk waren zij de eigenaars van de boterbrief, waarnaar 
die van Ruurd Wybrens is gekopieerd. 

Een stuk dat duidelijke overeenkomst met de hier gereproduceerde boterbrief toont 
is de z.g. Oldenburgen melkzegen. Deze werd gevonden tussen de gerechtelijke pa
pieren uit de 16de eeuw, en is gepubliceerd in het Oldenburger oorkondenboek (28). 
Deze zegen was bedoeld om melk te beschermen tegen "molkentoverschen". Maar ook 
de hele boerderij werd er in betrokken. De tovenares "du quade wiif" mag in het 
huis geen schade toebrengen aan boter, kaas, koeien, ossen, paarden, schapen, varkens, 
tarwe, rogge, gerst, haver, wikken, bonen of andere dingen die beschadigd kunnen 
worden. De bezwering geschiedde bij verschillende vormen van de Godsnaam, terwijl 
ook allerlei heiligen werden aangeroepen. Aan het slot werd gezegd dat de brief elk 
jaar een keer moest worden gelezen. Hierbij dienden vijf, met name genoemde Latijnse 
psalmen te worden gelezen. 
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In de Nederlandse literatuur zijn ons geen beschrijvingen van boterbrieven bekend. 
Waarschijnlijk zijn de meeste — door ingrijpen der kerk — al in de 17de eeuw en de 
laatste rond de jongste eeuwwisseling verdwenen: na de mechanisatie van het zuivel-
bedrijf hadden ze hun laatste betekenis verloren. Des te interessanter is het bewaarde 
exemplaar, dat ons herinnert aan een belangrijk aspekt van het leven van onze voor
ouders. 

Deze boterbrief is geschreven op een nog stevig dubbel vel papier met watermerken, 
19,5 x 31,5 cm. Tekst op blz. 1 - 3 ; op blz. 4 de woorden "Butterbrief voor Ruurd 
Wybrens tot Friens" en een monogram, waarschijnlijk RW. 

In de tweede helft een watermerk, één der vele varianten van het Pro-Patria-type, 
maar dat noch teruggevonden werd bij E. Heawood, Watermarks mainly of the I7th 
and 18th centuries, 1950 (vgl. ald,, pi. 492 - 496), noch bij W. A. Churchill, Water
marks in paper , 1935 (vgl. ald., nrs. 127 vv.). Het vertoont de Hollandse tuin met 
de woorden Pro Patria en de letters GR. In de eerste helft een watermerk, dat door 
schrift en vlekken minder duidelijk is, maar waarschijnlijk het ordelint van de Kouse-
band voorstelt (vgl. Heawood, a.w., pi. 74 - 76), met daarbinnen de gekroonde letters 
GR. Wegens deze letters ( = waarsch. Guilielmus Rex) en de Kouseband moet het 
merk van na 1689 dateren. 

Het schrift maakt eerder een laat-lSde-eeuwse indruk, evenals de spelling. De tekst 
is meest goed leesbaar, maar bepaalde stukken, die oorspronkelijk in het Latijn of 
Grieks gesteld waren, zijn zeer korrupt overgeleverd. De heren drs. J. Visser en dr. 
H. f. Oldenhof hebben deze bijbelse of kerkelijke teksten zo goed mogelijk gerekon-
strueerd. Bovendien hebben zij hiervan een vertaling gegeven. Voor dit werk wil ik 
hen mijn erkentelijkheid betuigen. 
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Butter / brief / voor Ruurd / Wybrens / tot / Friens.// 

In den name des Vaaders, des Soons ende / des Heiligen Geestes, amen. 
God bescherme dit / huis en deese karne, mits ook alle het geene dat—/ er 
om ende in is van alle vermalijdijde toverien, / amen -\- Adrata -f- Bldrata 
4- Boldat -f- Belial -\- / In de name ons Heren Jesu Cristi -f- soo moeten / 
deese boose geesten, mits ook alle vermalijdijde / tovenaaren en tovenaars 
belet, bestraft en te / niete gedaan weesen om niet te behenderen / deese 
huise en ook meede door de magt en / cragt van alle secreete woorden 
Gods als / Maria de reine maaget en onses Heeren / Jesu Cristi, bij St. Jan 
Evangelist, bij St. Jan / Baptist, bij alle scanten en scantinnen, / conve-
sooren en martelaaren die God uit—/verkooren heeft en bij de xxiiii ge-
slagten Gods / en bij alle Kristenkerke en / gemeenten Gods en bij alle 
deese secrete woorden / Gods: Agyos + Betios -f- Agyos + Idscheros -f-
/ Agios 4- Atanatos -\- Elyson + Imas + (fl) dat gij / Albert Wymers 
Boon en Neeltje Alberts huis / nog haaren huisgesinne niet en beschaadigt, 
/ gij tovenaresen of tovenaars, hoe ofte waar gij / zijt geleegen op ofte 
onde(r) de eerde ofte in de / lugt, aan eenig ding die sij besittende zijn / 
het sij aan koeien, aan kalveren, aan peerden, / aan schaapen, aan verkens, 
aan gansen, aan / hoenderen, aa(n) eynden ofte aan eenig ander jonge / 
kudde ofte levendige creatueren te waater ofte lande, / het sij ook aan 
haver, aan garste, aan tarwe, aan / orten, aan boonen, aan rogge, aan hoy, 
aan gras, / aan huis, aan hof, aan land, sand. Hier soo slaat / drie cruisen 
over de karne xxx / / en leest aldus voortaan in de naame des Vaaders, / 
in de name des Soons, in de name des Heiligen Geestes / en in de name 
onses Heeren Jesu Cristus soo moet / dit huis beschermt weesen van alle 
vermalijdijde / tovenaars, amen. Ik besweere dij, du vermalidijde / tove
naar, du biste, man ofte wijf, geest ofte duivel, / du biste sienlijk ofte on-
sienlijk, bij de magt en kragt / van alle deese secrete woorden Godts als 
x tetagramaton (b) / x Adonnayt (c) x Emanuel (d) x Jehova x Jesus x 
Cristus x / Sebaets (e) x dat gij Albert Wymers Boon en Neeltje / Alberts 
huis en huisgesin niet en beschaadigt aan / melk, aan room, aan booter, 
aan kaas, aan bier, aan / brood, aan mout, aan zout, in bakken of brouwen 
ofte / aan eenige vrugten, die daar op wassen sijn ofte alsnog / gewassen 
sullen tot eenig gebruik der menschen / die God almagtig deesen huise 
verleent heeft, maar / dat se moeten hebben haaren opregten vrugt en 
ook altoos / voortaan moeten blijven klaar, puur, suiver en gans/schelijk 
perfect en onbesmet, also 't God almagtig gesc/haapen en gemaakt heeft 
en deesen huise verleent / heeft, in de naame onses Heeren Jesu Cristi 
soo / moet Albert Wijmers Boon en Neeltje Alberts / huis en huisgesin(n)e 
beschermt weesen van alle / blixum, donder en ander onweeder en van 
alle / 't geene dat hem en sijnen huisgesinne mag qwaad / sijn, door den 
heiligen God, door den waaragtigen / God, door den levendigen God, door 
den God die / geschaapen heeft en door de fijf candelaaren / voor dat 
gebenedijde aanschijn ligtelijk, door / 't lijden Cristi en door de magt en 
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kragt van / alle dese secrete woorden, die de Heere Jesus / met sijn ge-
geweide hoofde sprak aan den heiligen / crase x seggende: Eli, Eli, lama 
sabathani (ƒ) / consuinatum est (g) en door het erfde(e)l Gods, dat gij 
Albert / Wymers Boon en Neeltje Alberts huisgesinne niet / meer be-
schaadigt, maar gunnet hem alle 't geene / / dat hem God gund, dat 
beveel ik dij, du boose / creatuere, wie du biste ofte waar du biste, bij de 
magt / en kragt van alle secrete woorden, die in / desen brief geschreeven 
staat./ Christus Jesus -\- ex beuit in pace dues home / factus est (h) ix 
Johannis pax huic domini et orbil / habitantibus nrea (/) signo deorum qui 
crederum / hex equentor in wromime mer demiorio etunl / ligius loquntor 
nomminus serpintus tellens / et sumen teforum qui biberent ous nocybit / 
super egros mains ceponent et bene habebint (k) / Santé -)- Mateves -)-
Marcus -\- Lucas -\- Johannes / x Sats -f" Schristi -)- Maria -f- Anna + 
Scats -f- / Jasper -f- Meleseser -f- Balthaases + (l). 

(Hierna volgt een aantal figuren, waarin of waartussen teksten zijn ge
schreven: I. een dubbele cirkel, waarin een kruis met op het eind van elke 
arm twee dwarsstreepjes, tussen de armen telkens een kruisje; randschrift:) 
-j- Signum veram bonum contra omni mori (m). 

(II. een grotere, dubbele cirkel, waarin:) 
Du et / C Schristus / hic est fit chruse / sygii signunnsi / qub(us?) yvo 
aso teodaian / santé est et habi/tantibus q(ue?)mea / nobis x / + + + • 
(Randschrift:) -\- Tetragramaton (b) -\- Adonu (c) -\- Emannel (d) -f-
Matteves -\- Marcus -\- . (Aan vier zijden van de cirkel, te beginnen met 
de onderkant:) -f- Inituum -f- / Evangelium (n) -\- / Matives -(- Marcus 
+ Lucas -\- Johannes -f- / qui natus -j- Maria vurgyna (o). 

(III. in de linker benedenhoek van het papier:) 
eet wom / mer atus Samuel di / ec nuseri ad santé crose in navvaris / 
Satris -f- en File -\- et Spiritius / Sactor Annes (p) -\- e kseos Idscheros -f-
/ Naiar Lonn -f Elison -f- Imas (a) -)—|—|—|- . 

(IV. twee kruisen — elk met drie dwarsbalken, het linkse met aan weers
zijden resp. 0, 1 en 3 dwarsstreepjes, het rechtse met aan weerszijden 1, 2 
en 3 dwarsstreepjes — waartussen:) 
Tetragamaton (b). 

(V. een rechthoek, waarvan aan de beide bovenhoeken de sub IV ge
noemde kruisen uitgaan en waarin:) 
-|- agber -)- / ecce crusi / domini (q) visit / ilese de trubu / indavader / 
Dunit + / + + + + + / x . 

(VI. drie vierkanten naast elkaar, het middelste onder V; van het linkse 
gaat aan de linker bovenhoek een dergelijk kruis uit als het linkse van IV 
— de top hiervan is het eerste kruisje van randschrift II —; het rechtse 
vierkant draagt rechts boven en onder een enkelvoudig kruisje; in het 
linkse vierkant:) 
x agla (r) x . (in het middelste vierkant:) nuepat vmerti / Cristus vncet / 
Cristi inporat / Cristi abvime (s) / male mebr(is?) framuta / sua gerte 
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deses. (in het rechtse vierkant:) + agla -|- . 
(VII. drie vierkanten, onder die van VI; het linkse draagt linksonder een 

kruis als het rechtse van IV; doorlopend in linkse en middelste vierkant:) 
nunepat te denne Santera et / eclesiaem dei gunonu ibigit / Santum finet 
non Noueatris / Nigwier femmelo sua geste / x agla -f- . 

(VIII. vierkant onder het middelste van VII, waarin:) 
Sette fortus / Sete Sete / mor fales / inieve nobis (o) / xxxxx / -|—|-
Emanuel (d) + + + . 

Toelichting 

a Verbasterde tekst uit de liturgie van Goede Vrijdag: 
(Nederlands:) (Grieks:) (Latijn:) 
Heilige God Agios o Theos Sanctus Deus 
Heilige Sterke Agios Ischyros Sanctus Fortis 
Heilige Onsterfelijke Agios Athanatos Sanctus Immortalis 
Ontferm U over ons Eleison Imas Miserere nobis, 

b Tetragrammaton d.i. vierlettergrepig: de Godsnaam wordt in het Hebreeuws met vier mede
klinkers aangegeven (Jaweh of Jehova), 

c Adonai d.i. mijn Heer. 
d Emanuel d.i. God met ons. 
e Sabaoth d.i. (Heer) der Heerscharen. 
ƒ Eli, Eli, lamma sabachtani? d.i. Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? 
g Consummatum est d.i. Het is volbracht. 
h Homo factus est d.i. is mens geworden. 
;' Pax huic domui et omnibus habitantibus in ea d.i. vrede aan dit huis en aan allen die er in 

wonen. 
k Signa autum eos qui crediderint, haec sequentur: in nomine mco daemonia ejicient, linguis 

loquentur novis, serpentes tollent et si mortiferum quid biberint, non eis nocebit, super aegros 
manus imponent et bene habebunt d.i. Hen echter die geloven zullen deze tekenen begeleiden: 
in mijn naam zullen zij duivels uitdrijven, 7.ij zullen nieuwe talen spreken, zij zullen slangen 
opnemen en als zij iets dodelijks drinken zal het hun niet schaden, zieken zullen zij de handen 
opleggen en die zullen gezond worden. 

I Caspar, Melchior, Balthasar d.i. de traditionele namen van de drie wijzen uit het Oosten. 
m Signum bonum contra omnem mortem d.i. Het ware teken dat goed is tegen elke dood. 
n Initium Evangelii d.i. Begin van het Evangelie. 
o Qui natus est ex Maria virgine d.i. Die geboren is uit de maagd Maria. 
p In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen d.i. In naam van de Vader en de Zoon en de 

Heilige Geest, amen. 
Q Ecce crux Domini d.i. Ziehier het kruis des Heren. 
r Agla (samengesteld uit de eerste letters van de Hebreeuwse woorden Atta gibor leolan Adonaj 

d.i. Uw macht duurt in eeuwigheid Heer) is een aan de kabalistiek ontleend woord, dat in 
vele toverspreuken is gebruikt. 

* Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat d.i. Christus overwint, Christus heerst, Christus 
gebiedt {kerkelijk gezang). 
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L u c a s Dijl i n F r i e s l a n d 
J . H . R O M B A C H 

In de collectie De Carpentier in de Provinciale Bibliotheek te Leeuwar
den bevindt zich een portefeuille met stukken afkomstig van de Alkmaarse 
regent mr. Lucas Dijl (Hs. 110/6c). Hierbij is zijn beschrijving van een reis 
die hij in 1764 door Friesland maakte. Dit korte reisverslag lijkt interes
sant genoeg om het hier in zijn geheel af te drukken. 

Lucas Dijl (Alkmaar 1747—1822) deed het tochtje van 6 september tot 
14 oktober 1764 x). Wie zijn reisgezelschap was blijkt niet uit het verhaal, 
doch het ligt voor de hand te veronderstellen, dat het Gadso Coopmans 
geweest is. Immers deze, geboortig uit Franeker, was sinds hij in 1759 uit 
Kampen op de Latijnse School te Alkmaar kwam, aldaar de klassegenoot 
van Lucas Dijl. In de herfst van 1763 werden zij samen tot de academische 
lessen bevorderd, bij welke gelegenheid zij ieder een openbare oratie hiel
den. Reeds eerder hadden zij als veelbelovende leerlingen een premie ont
vangen en wel een exemplaar van de Euripides uitgave van prof. Valcke-
naer. Er was dus zeker gesprekstof toen zij in Franeker als eerste reisdoel 
van de Friese tocht bij deze hoogleraar dineerden 2). Zij kunnen er ook 
nog twee bekenden van de Alkmaarse school getroffen hebben: Albertus 
Jacobus Conradi uit Franeker en Petrus Stinstra van Harlingen die in 1760 
tot de eerste (hoogste) klasse waren toegelaten 3). Een andere aanleiding 
tot de reis vinden we in het feit, dat de predikanten George *) en Hobbo 5) 
Lemke zwagers waren van de uit Dokkum afkomstige Alkmaarse rector 
Ernst Willem Higt 6). Deze was in 1762 overleden en het is mogelijk, dat 
Dorothea Lemke zich met haar in 1753 te Alkmaar geboren zoon Tjeerd 
Higt weer in de omstreken van Dokkum heeft gevestigd, echter niet in de 
stad zelf 7). Onze beide jongelui hebben dan eerst de weduwe van hun 
betreurde rector bezocht en zijn daarna bij haar broeder in Wier te gast 
geweest. Zo zou de toch niet zo vanzelfsprekende route van dit 18de-
eeuwse toeristenreisje verklaarbaar zijn. 

Lucas Dijl is in 1768 te Leiden gepromoveerd in de rechten. Hij vestigde 
zich daarna weer in zijn geboortestad en huwde daar in 1770 met Elisabeth 
de Carpentier. Toen ook werd hij schepen en sindsdien heeft hij tot zijn 
dood regelmatig regentenfuncties in Alkmaar en de omliggende polders 
bekleed. Als patriot was hij echter tussen 1788 en 1795 ambteloos. Ook 
als gelegenheidsdichter heeft hij zich een zekere naam verworven 8). Het 
huwelijk bleef kinderloos, waardoor het te verklaren is, dat verschillende 
stukken van hem in het familiearchief De Carpentier zijn terechtgekomen, 
zoals de reisbeschrijving en zijn album amicorum. Ook de naam werd in 
ere gehouden, want mr. J. H. de Carpentier, oomzegger van Lucas Dijl, die 
in 1803 naar Friesland kwam als secretaris van het dijkscollege van De 
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Zeven Grietenijen en de Stad Sloten en zich toen op het huis Beukenswijk 
bij Sondel vestigde, noemde zijn aldaar op 19 november 1814 geboren 
zoon Lucas Dijl de Carpentier. Dit kind overleed evenwel reeds in 1820, 
nog voor zijn oudoom wiens naam hij moest voortzetten en wiens erfge
naam hij zou zijn. De vader heeft vervolgens het aanzienlijke vermogen 
van de aangehuwde Alkmaarse oom geërfd 9). 

Deze latere familierelaties in Gaasterland waren echter nog niet te voor
zien toen Lucas Dijl als 17-jarige jongeling zijn "plaisiertogtje" van Alk
maar naar Friesland maakte. 

Beschrijving van een plaisiertogtje van Alkmaar na Vriesland. 

Den 6 van de maand september, zijnde donderdag, zijn wij met een af
gehuurde wagen 's morgens om 6 uuren van Alkmaar na Medenblik ver
trokken, passeerende de dorpen Oudorp, Venhuyzen, Hoogtwoud, daar 
wij geplijsterd hebben, en Lambertschagen. Wij zijn te Medenblik gearri
veerd ten 10 uuren en vandaar met een afgehuurde veerman ten 11 uuren 
na Workum afgevaaren en daar ten 3 uuren na de middag aangekomen. 
Workum is een stad zonder poorten, bestaande uijt een enkelde straat, 
meer dan een half uur lang, en heeft een zeer goede en lange haaven. 
Hier ververschte wij ons in een herberg onder het raadhuijs. De voerman, 
die ons van daar na Franeker gebragt heeft, was een goed kerel voor zijn 
zaaken, met naame Tetze. Wij zijn circa half 5 daarvandaan gereden na 
Franeker, passerende Makkum en rijdende des avonds tusschen 7 en 8 
door Harlingen en komende dus even over 9 te Franeker. 

Den 11 september, zijnde dingsdag, nadat wij met de Professor Schra-
der ten huijze van de Professor Valkenaar gespijzigt hadden, gingen wij 
tezamen de Academi bezigtigen. Vooreerst kwamen wij in de Senaatkamer, 
alwaar een menigte pourtraiten van de overleedene Professoren ten toon 
hingen, vervolgens bezaagen wij de Auditoria, vandaar kwaamen wij op 
de Anatomi kaamer, in welke een menigte geraamtens van menschen te 
zien waaren, beneffens een vel van een mensch zijnde van een buijte ge-
woone dikte, gezegt het vel van Swarte Pieter. Toen bezigtede wij de bi-
blioteek in welke zeer veel fraaije boeken stonden. Onder anderen zom-
mige manuscripten onder welke ik die van Gellius en Justinus gezien heb, 
beneffens een zeer fraaije atlas. Vervolgens kwaamen wij in de tuijn al
waar ontelbaare planten en kruiden zijn, onder anderen een zeer fel ver
gift genaamt Cicuta, door welkers sap men zegt dat Socrates vergeeven 
is; ook veele kruijden in loden bakken, welke niet anders dan in 't waater 
kunnen groeijen. Alsmeede een plant genaamt Musa, zijnde van een buijte-
gewoone hoogte en hebbende zeer groote bladeren staande in een expres 
daartoe gemaakte coepel, gebouwt in de laaste uijtleg van de Academi 
tuijn, voor welke geduurende ons verblijf te Franeker een zeer fraij ijzer 
hek gemaakt is, waarop met goude letteren geschreven staat Hortus Medi
cus, onder het wapen van de Provintie van Vriesland. Vervolgens bezagen 
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wij de Academi kerk, zijnde een schoon vertrek in welke in 't Latijn en 
Fransch gepredikt word. 

Den 17 september, zijnde donderdag, zijn wij 's morgens om 9 uuren 
met de trekschuijt van Franeker na Leuwaarden gevaaren; de voornaamste 
dorpen die wij gepasseerd zijn waaren Dronrijp en Deinum. Leuwaarden 
is een zeer schoone stad, waarin ik om de korthijd van de tijd niets anders 
gezien heb dan het ouden Prinsen hof, waarin een menigte vertrekken zijn 
met zeer veel kostelijkheeden versierd. Twee derzelve waaren voorzien 
met zilvere tafels en armblakers, een ander met een tafel van barnsteen. 
En een ander met een tafel van zilver, koper en tin door malkander; ook 
armblakers van het zelfde metaal, ook een waarin de pourtraiten van ko
ningen en vorsten op gouden en zilveren plaaten waaren afgebeeld. Als-
meede een tafel, waarop een gezelschap bedelaars van ijvoor gemaakt 
stonden, beneffens een groot vertrek waarin een ledikant was van rood 
fluweel met goud, en een met een ledikant van rood fluweel met goud en 
zilver, welke laaste gezegt word 62000 guldens gekost te hebben. Voorts 
een zeer lange gaanderij aan welkers ijnde het marmer standbeelt van 
Prins Willem met de voorzigtighijd aan de voeten geplaast was, en meer 
diergelijke fraaijheden. 

Van Leuwaarden zijn wij met de trekschuijt ten 4 uuren na Dokkum ge-
rijst passerende door eenige dorpen wier aanmerkelijkste zijn Wiens, Ter-
graft en Berdaart, en aldaar ten 8 uuren aangekomen. Dokkum is een zeer 
oude en nette stad, zeer florerende door het bouwen en reeden van sche
pen. Het stadshuijs is een modern gebouw in welkers gevel de geblinde 
Geregtighijd staat afgebeeld, houdende in de ene hand een bloot swaart 
en in de ander een schaal, hebbende onder haar voeten een boek met dit 
opschrift: Justitia. Te Dokkum hebben wij in de kajuit van een schoon 
nieuw uijtgerust kofschip dat 's anderen daags na zee ging een kopje thee 
gedronken, zijnde de naam van 't schip Juffer Jeltje en van de schipper 
Folkert Jans. Te Dokkum zijnde hebben wij met een wagen een plaisier-
rijsje gedaan, passeerende door de volgende dorpen: De Streek, Better-
wird, Bornwerd, Voudgum, Brandgum, Waaxens, Holwerd, Visbuuren, Ter-
naard, Wierum, Nes, Paesens, Anjum, hebbende een fraij slot waarop on
langs de Generaal en Hofmeester Burmania is overleeden, Oostmahorn, 
alwaar wij plijsterde op een kamer hebbende een fraaij uijtzigt in zee. 
Vandaar keerde wij wederom, passeerende door deeze dorpen: Morra, Met-
selwier, Nieuwier, Wetsens, Aalsum. 

Op maandag den 24 keerde wij met de trekschuijt 's morgens ten 5 uuren 
wederom na Leuwaarden en vandaar wierden wij met een wagen afge
haald door de Heer H. Lemke rijdende door de dorpen Vrouwenbuurt en 
St. Anna Parochie daar wij de Domine G. Lemke een kort bezoek gaaven 
en komende dus circa 9 uuren te Wier. Te Wier was eentijds een zeer 
schoon slot van de Heer Knijf, hetwelk in 't jaar 1748 door de muijtzieke 
boeren tot de grond toe is afgebrand. Te Wier zijnde, zijn wij twee maa-
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len na St. Anna Parochie gewandelt, zijnde een schoon dorp en hebbende 
een fraije agkante coepelkerk, in welke een heerlijke grafkelder van de 
Heeren van Haaren is, beneffens een treffelijk orgel. Zondags den 30 gin
gen wij de Heer De Vries, predikant te Minderscha bezoeken, die ons op 
een vriendelijke avondportie hield tot middernagt, wanneer wij in de 
maneschijn weder na Wier wandelde. Des woensdags zijnde den 3 october 
zijn wij gereeden van Wier na Cornjum alwaar wij op het middagmaal ont
haald wierden op het slot van de Heer Epo Sjuk van Burmania, Gedepu
teerde Raad van Vriesland en meede curator van zijn Hooghijd enz. enz. 
Rijdende door Berlikum en Beetgum, wederkeerende 's namiddags door 
dezelve dorpen en Reed, Boer, Dongjum na Franeker. Geduurende ons ver
blijf te Wier heb ik meermaalen en daar en in de geheele contrei van 't Bilt 
vanwegen de velhijd en hardhijd van de grond met 6 paarden zien ploegen; 
te ploegen met 4 paarden is daar zeer gemeen. 

Na ons te Franeker nog eenige dagen wel gediverteerd te hebben, na
men wij des donderdags den 11 october onze terugreise weder aan, rijden
de des morgens om 9 uuren af na de Lemmer, daar wij na te Ackrum ge-
plijsterd te hebben en twe maal aan het oude schou en nieuwe schouw met 
een pont overgezet te zijn, en eenige dorpen waaronder de groote Jouwer 
uijtmunt, gepasseert te zijn, eerst 's avonds ten 7 uuren, wijl de sterke pias
regen van 's nagts te vooren den weg eensklaps bedorven had, onder een 
mooije regen in den donker niet zonder gevaar aankwamen. Hier verfrischte 
wij ons in de Wildeman, deeden ons avondmaal, huurde de kajuit in de 
Lemster veerman en gingen daarin 's avonds om 11 uuren terrusten. 

Met het aanbreken van den dag gingen wij in zee, dog om de gewel
dige tegenwind dorst nog kon de schipper, schoon met twee knegts en 
twee noodhulpen geassisteerd, de reis niet doorzetten, brengende ons 
's middags ten 12 uuren voor het eilandje Schokland ten anker. Na ons 
hier den gantschen dag met het armmoedig gezigt van dit naar eilandje zo 
goed wij konden gediverteert en die nagt schoon het schip voor twee 
ankers lag redelijk wel geslapen te hebben, waagde de schipper saderdags 
's morgens den reis opnieuw, hoewel de wind nog even nadeelig en niet 
minder fors was, brengende ons na een ongemakkelijke en hachlijke togt 
's nagts ten 12 uuren behouden voor de paaien van Amsteldam. Hier aan 
land gestapt zijnde met het opgaan van de boom en ons wat verfrischt 
hebbende, traden wij zondagsmorgens ten 9 uuren in de Alkmaarder veer
man en kwamen met diezelve nu gunstige wind reeds voor 2 uuren te 
Alkmaar, na een togtje van 5 weken en 3 dagen. 

Lucas Dijl 

61 



j . H. ROM BACH Lucas Difl in Friesland 

Noten 

*•) Het jaartal is uit de vermelde dagen en data af te leiden. 
-) Gadso Coopmans was toen reeds ingeschreven als student aan de Franeker academie: in het 

Album studiosorum vinden wij hem onder no. 13223 in 1762, toen hij dus ook nog leerling van 
de Alkmaarse latijnse school was (dergelijke inschrijvingen van leerlingen komen meer voor). 
Zie over hem Fr. E n e , p. 240. 

)̂ Album studiosorum nos. 13184 en 13201 (1762). De gegevens betreffende de Alkmaarse latijnse 
school zijn ontleend aan de op het Gemeentearchief van Alkmaar berustende inschrijvings- en 
promotieregisters. Vgl. voor Stinstra Fr. E n e , p. 607. 

4) George (Jurjen) Lemke, predikant te St. Anna parochie 1754 - '66; vgl. Biogr. Wdb. Prot. Godgel. 
V, p. 732 - 735. 

5) Hobbo Lemke, predikant te Wier 1758 - 1806; vgl. Biogr. Wdb. Prot. Godgel. V, p. 735 - 736. 
6) Zie over hem N.Ned.Biogr.Wdb. I, k. 1114, Fr. Ene., p. 360. 
") Blijkens onderzoek van streekarchivaris W. T. Keune in de plaatselijke reëel- en speciekohieren, 

alsmede de lidmatenregisters. 
<») Over hem: C. W. Bruinvis, Het patriottisme te Alkmaar (Alkmaar, 1886); dez.in De Navorscher 57 

(1908), p . 2 2 5 - 2 2 7 ; N.Ned.Biogr.Wdb.I, k.782; J. Belonje, De Schermeer 1633-1933 (Wormer-
veer, z.j.), p.53 (noot 1), 87, 98. 

!*) Zie genealogie De Carpentier in Ned.Patriciaat 23 (1937), p.31 - 48; een uitgebreider familieboek 
bevindt zich in het familiearchief. 
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I n k e l d e « a a n t e k e n i n g e n b y d e b o u f a n 
d e n i j e t s j e r k e t o Y s b r e c h t u m y n 1 8 6 5 
R. S T B B N S M A 

Yn 1865 wie de tsjerke to Ysbrechtum sa min dat de tsjerkfâlden foar 
de kar stiene in great bidrach foar reparaesjes út to jaen of om in nije 
tsjerke bouwe to litten. It leste kaem (by in bigreating fan ƒ 19.875) 
ƒ 6000 djûrder as reparaesje. De fâlden wiene fan bitinken dat de architekt 
de kosten fan de reparaesje wol hwat heech birekkene hie, mar doe't hja 
in oare deskundige dêr nei fregen, die it bliken dat it dochs wol sa útkaem. 
Fan de tsjerkfâlden woe Sytse Hilbrandts Boschma op reparaesje oan, mar 
de beide oare fâlden, Sjuck van Weideren Baron Rengers en Anne Schaaf-
sma, namen nijbou foar kar en op 12 desimber waerd ta it leste bisluten. 

De foarige tsjerke datearre út 1694, yn hokker jier de midsieuske tsjerke 
ofbrutsen is. Lêstneamde moat út de 11de of 12de ieu datearre ha, hwant 
der siet gans douwestien oan, dy't forkocht waerd foar 1700 car. goune. 

1 Sküderij fan de tsjerke to Ysbrechtum dat makke is yn 1835 en nou yn de konsistoarje hinget. 
Dizze tsjerke, dêr't wy hjirfan de noard- en westkant sjogge, waerd boud ia 1694, wylst de 
toer yn 1728 set is. 
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De toer bleau tonearsten noch stean: dy waerd earst yn 1728 fornijd. De 
tsjerke út 1694 en de toer út 1728 binne ôfbylde op twa skilderijen út 1865, 
dus krekt foar de ôfbraek makke. It wie in ienfâldich tsjerkje mei greate 
rounbôgige ruten, fikse bearen, luchtgatten foar de grêfkelder yn it eastein 
en in yngong yn de westlike travee fan de súdkant. De toer bistie út in 
koepeltsje op in fjouwerkant ûnderstik dat heal yn de tsjerke bimitsele 
wie. In lyksoartich koepeltsje fine wy hjoed de dei noch yn Turns. De 
binnekant sil fierderop to praet komme. Botte geef wie dizze tsjerke blyk-
ber net, hwant ek yn 1823 hiene der al wiidweidige reparaesjes nedich 
west. 

i 

I 

2 De tsjerke to Ysbrechtum anno 1969, 
sjoen út it noardeasten wei. It eastlike 
part is gjin koarein, mar de grêfkelder 
dy't by de tsjerke fan 1694 hearde. 

It is net de bidoeling de nije tsjerke hjir wiidweidich to bisprekken. 
Folie bisûnders is der net oan to sjen en hwa't der mear fan witte wol: 
yn 1865 is to Snits printe Bestek en voorwaarden van het bouwen eener 
nieuwe kerk en toren te IJsbrechtum, opmakke troch architekt M. Mole
naar. Der hawwe by de bou fan dizze tsjerke twa ûnderdielen punt fan 
diskusje west, nammentlik de grêfkelder en de ynrjochting fan de tsjerke. 
Dizze beide saken fortsjinje hjir ús omtinken. 

It eastein fan de tsjerke út 1694 wie ynrjochte as grêfkelder foar de 
biwenners fan Epema-State, nei inoar de slachten Burmania, Martena van 
Burmania, Juckema van Burmania, Van Burmania Rengers en sûnt 1777 
Van Weideren Rengers. Oan de kant fan de tsjerke wie de grêfromte 
ôfsletten troch in mânsk monumint foar Duco Martena van Burmania 
(1627-'92) en syn frou Edwert Luts van Juckema (1627-'82). By it plan foar 
de nije tsjerke soe de kelder mei boppebou stean bliuwe, hoewol it muorre-
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3 Skilderij fan it ynterieur fan de tsjerke to Ysbrechtum dat makke is yn 1863 en nou yn de 
konsistoarje hinget. Wy sjogge de tsjerke nei it easten. Fan de fiif roubuorden binne nou noch 
twa yn tsjerke, wylst trije nei Epema-state brocht binne. 

vvurk wol oanpast wurde soe oan de nijbou. Der wiene lykwols minsken 
dy't biswier hiene tsjin it hanthavenjen fan de kelder en ien fan harren, 
ds. P. van Borssum Waalkes, skreau hjiroer in wiidweidich brief oan de 
tsjerkfâlden. Hy neamt as reden fan syn brief dat op forskate minsken 
yn 'e gemeente, dy't de tekening fan de nije tsjerke sjoen ha, it in aeklike 
yndruk makket, "dat de aanwezige en naast de kerk geplaatste grafkelder 
nu voortaan een aanhangsel aan de nieuwe kerk zal moeten zijn. Men 
vreest dat de symmetrie der bouworde daardoor zal te loor gaan en dat 
het schoonheidsgevoel... zal beleedigd worden". Nei de ynlieding giet 
dûmny de skiednis fan de kelder nei en dizze passaezje is nijsgjirrich 
genôch om yn syn gehiel oer to nimmen: 

"De gedachte grafkelder werd vroeger gerekend in de kerk te zijn, maar 
toen koninklijke besluiten het verbod aanbragten, om voortaan in de ker
ken lijken bij te zetten, werden deze besluiten ook op deze grafkelder 
toegepast. Maar men wilde dien behouden en voortaan nog aanwenden 
tot het doel, waartoe hij gesticht was, en men verkreeg van de regeering 
de vergunning daar toe, mits hij geheel en al van de kerk werd afgeschei
den. Aan deze voorwaarde is ter genoeg voldaan. Al wat hem met de kerk 
verbond werd toegemetseld en de ingang die vroeger in de kerk was, werd 
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van buiten aangebragt. De grafkelder stond nu niet in maar naast de kerk 
en kon gebruikt worden". 

It folgjende punt yn de brief is it ûnderhâld fan de kelder. Dûmny seit 
dat it ûnderhâld nei de ôfsluting oan 'e binnekant winliken foar rekken 
fan de famylje Rengers komme moatten hie, omdat dy de kelder allinne 
brûke mocht. Lykwols is dat net bard: ek nei de ôfsluting binne dak en 
muorren underholden troch de tsjerkfâlden. Hjirút blykt neffens dûmny 
dat de kelder wol it eigendom fan de famylje Rengers is, mar dat dak, 
muorren ensfh. eigendom fan de tsjerkfâldij bleaun binne, en dat de fâlden 
dan ek it rjocht ha mei de kelder to dwaen hwat hja wolle. Van Borssum 
Waalkes docht dan it folgjende útstel: "Dat kerkvoogden het muurwerk 
boven den kelder laten afbreken tot op 3 palmen boven het laagste ge
deelte van de kluisen; dat men daarna de gewelven bedekke of met zoo
den of met daarvoor geschikte steen, en om den kelder zette een ijzeren 
hek met eenen ingang naar de deur van den kelder; dat kerkvoogden de 
kosten van dit alles houden en het werk laten afmaken ten genoege van 
de familie Rengers. Wordt dit voorstel aangenomen, dan zal men in het 
oosten der kerk eenen fraaijen grafheuvel hebben, die het sieraad van het 
geheel kan bij dragen en de heer Baron Rengers is als kerkvoogd genoeg
zaam voor zijne mederegthebbers verantwoord". 

Fierders seit dûmny dat as syn útstel net oannommen wurdt en de kel
der mei it muorrewurk ensfh. stean bliuwt, it ûnderhâld fuortoan foar 
rekken fan de famylje Rengers komme moat, mar "wat waarborg heeft de 

4 It ynterieur fan de tsjerke to Ysbrc c iituiu anno lüfiü. De pivi kslnvl is vu 1¾63 foar it monumint 
set. Rjochts de bank fan de tsjerkfàlcVn, link- dy tan dv lmwniirr- tan Epim.i-state. 
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kerk, dat zoo vele verschillende eigenaren van den kelder het buitenwerk 
steeds in dien stand zullen houden, dat daardoor de schoonheid van het 
geheel niet verbroken wordt?" Mei oare wurden: ôfbrekke! 

Nei't de tsjerkfâlden dizze saek wiidweidich bipraet hiene en der ek 
oerlein wie mei de famylje Rengers, waerd op 10 febrewaris 1866 in gear-
komste bilein fan de floreenplichtigen, dy't har oardiel útsprekke moasten 
oer it neifolgjende konsept-kontrakt tusken de tsjerkfâldij en de famylje 
Rengers: 

"Dat de kerkvoogden der Hervormde Gemeente van IJsbrechtum zich verbinden 
om het gebouw, staande tegen het achtereind der kerk van IJsbrechtum en waarin 
zich de grafkelder, eigen aan de familie Rengers, bevindt, zoodanig te herstellen, ver
nieuwen en te omkleeden als met de bouworde der nieuwgebouwde kerk het best en 
meest doelmatig zal voorkomen zonder aan het inwendige van dien grafkelder, aan 
deszelfs licht- en luchtscheppingen of toegang nu of later iets te mogen veranderen, 
dan alléén tot vernieuwing of herstelling dier bestaande lucht- en lichtscheppingen en 
het aanbrengen of vernieuwen van goed sluitende en draaibare raampjes; dat verder 
kerkvoogden het bovenbedoeld gebouw met deszelfs opgaand muurwerk, dakwerk, des
zelfs licht- en luchtscheppingen, voortdurend goed en duurzaam zullen onderhouden 
zonder daarvoor nu of later eenige schadevergoeding voor het een of ander, hoe ook 
genaamd, te mogen vorderen; dat de familie Rengers zich verbindt om aan de kerk
voogdij der Hervormde Gemeente te IJsbrechtum tot goeddoening van- of tegemoet
koming in de kosten van het voortdurend onderhoud, herstelling, vernieuwing of om
kleeding van het meermalen genoemd gebouw, te betalen bij de verteekening van het 
omtrent deze aangelegenheid op te rigten contract de somma van vijftienhonderd gul
den in ééns, en zonder immer voor iets hoegenaamd, voor vernieuwing, herstelling of 
onderhoud te kunnen worden aangesproken; verbindende zich nogthans genoemde 
familie om de grafkelder zelve met boogen en gewelven, binnen- en buitendeuren 
voortdurend en op eigen kosten goed te zullen onderhouden". 

Guon minsken hiene wol biswieren, mar it kontrakt "betrekkelijk den 
veelbesproken grafkelder" waerd dochs mei algemiene stimmen goedkard. 
De famylje Rengers mocht net ûntofreden wêze: de kelder mei opbou 
bleau stean en it ûnderhâld wie foar ƒ 1500 ôfkocht. 

Krige ds. Van Borssum Waalkes syn sin net hwat de grafkelder oan-
bilanget, mei de yndieling fan de nije tsjerke lei dat oars. Syn útstel op 
in gearkomste fan de tsjerkfâlden om de preekstoel to forpleatsen fan de 
súdkant nei de eastein waerd troch de fâlden en de architekt oernommen. 
It forskil yn yndieling is dúdlik to sjen as wy beide forgelykje op de 
ôfbyldings. Yn de âlde tsjerke stie de preekstoel oan de ein fan de súdkant, 
wylst hy nou oan de eastein stiet, sa'n oardel meter foar it monumint. 
By de âlde situaesje stie it monumint alhiel frij, wylst it nou net goed 
mear ta syn rjocht komt. Men kin de details noch wol goed bisjen mar 
de wurking fan it gehiel is fuort. In lyksoartige opstelling fan de preek
stoel fine wy bygelyks yn Hichrum en Harich. Yn de âlde tsjerke hongen 
fiif roubuorden, dêr't nou noch twa fan yn tsjerke hingje, wylst de oare 
trije nei Epema-state forhuze binne. De beide buorden njonken de preek
stoel binne dy fan Jonker Sjuck Gerrold Juckema van Burmania, forstoarn 
31 maert 1784, âld 71 jier, en syn frou Odilia Amelia van Weideren, for
stoarn 19 oktober 1788, âld 64 jier. 
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In enige literatuur over het 13e eeuwse romaanse kerkgebouw van Aal
sum in Oostdongeradeel wordt St. Anna genoemd als patrones van deze 
kerk. Een tweetal gegevens is hiermede in strijd. 

Zo luidt het randschrift van de kerkklok: IHESUS MARIA SANCTA 
KATRINA IAN BUTENDYCK ME FECIT ANNO D(OMIN)I M CCCC 
XC IX. De ornamentiek (twee maal een vrouwenfiguur met gebroken rad 
en zwaard) wijst duidelijk op de H. Katharina van Alexandrië, één der 
twaalf heiligen, die in tijden van nood werden aangeroepen. Verder lijkt 
mij van belang de benaming van 1x/2 pondemaat pastorieland in het Beni-
ficiaalboek van Oostergo (1542): "Katharyna f en"; dit "maedlandt" lag ten 
westen van de Peasens en behoorde tot "Woup (!) Thiessens zaete". Het 
ligt m.i. voor de hand om te veronderstellen, dat St. Katharina en niet 
St. Anna patrones van de kerk was. 

De vergissing zal zijn ontstaan omdat men in het klokopschrift Sancta 
Katrina las als Sancta Hanna. Bovendien is Aalsum in Oostdongeradeel 
vaak verwisseld met Aalsum bij Akkrum, ook in het Aardrijkskundig 
Woordenboek van A. J. van der Aa, waarin aan Aalsum O.D. een klooster 
wordt toegeschreven, dat niet aldaar doch wel te Aalsum U. bekend is. 

Fed, weduwe van Wyaard Matthijsz., wonende in het convent te Aalsum, 
besprak in haar testament (1541) onder meer één goudgulden aan "Sinte 
Anna toe Aelsum". Bestudering van deze tekst (afgedrukt Charterboek II, 
p. 827/8) leidt mij tot de conclusie, dat van Aalsum bij Akkrum sprake is, 
althans van een ander Aalsum dan dat bij Dokkum. 

De heilige Katharina is vooral bekend door haar fel provocerend twist
gesprek met de Romeinse keizer Maxentius, waardoor velen tot het 
Christendom bekeerd werden: alle pogingen om haar tot zwijgen te bren
gen mislukten en bewerkten eerder, dat het aantal bekeerlingen onder 
haar tegenstanders toenam. Bij haar daaropvolgende terechtstelling speel
den rad en zwaard een belangrijke rol. 

S. E. Wendelaar Bonga, Oer Ealsum âld en nij, Dokkum 1942. 
P. Glazema in: Zie, Noord-Oost Friesland, Dokkum 1949. 
W. H. Keikes, Verleden van Frieslands Noordoosten, Dokkum 1968. 
H. Berthold, Katharina, in: Religion in Geschichte und Gegenwart, 3e Aufl., Band 3. 
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i n h e t b i j z o n d e r o p A m e l a n d 
S. J . V A N D E R M O L E N 

Het is eigenlijk opmerkelijk, dat er over de klederdrachten van de 
Waddeneilanden zo weinig geschreven is. Over Vlieland weten we prak
tisch niets, wat Terschelling betreft heeft Knop in zijn Schylgeralân in elk 
geval nog de 19de eeuwse vrouwenkleding kunnen beschrijven, voor Ame
land ontbreekt een dergelijke beschrijving en over Schiermonnikoog biedt 
het boek van Louise Mellema teleurstellend weinig. Hier zal nog veel on
derzoek moeten worden verricht, met name van archivalische aard. Dat er 
op die manier wel het een en ander aan het licht kan worden gebracht, 
hoop ik hier aan te tonen met enige mededelingen over de klederdracht 
van Ameland, in het bijzonder de hoofdtooi. In De Vrije Fries 1970 staat 
een bijdrage van mijn hand over hetgeen de Amelander binnenhuisjes er in 
de 17de en 18de eeuw aan realia te zien gaven. Bij dat bronnenonderzoek 
heb ik ook notities gemaakt inzake de kleding, in aansluiting bij hetgeen 
een tamelijk vroege, in elk geval interessante bron oplevert, te weten de 
Tegenwoordige Staat (1786), waarin naar verluidt van de hand van ds. J. 
W. Burger te Nes de beschrijving van Ameland afkomstig is. In deel XIV 
(blz. 364 - 365) lezen wij: 

„De kleeding is hier zeer eenvoudig en nederig. De meeste manspersoonen, niet
tegenstaande zij als Kapiteinen vaaren, draagen bruine rokken zonder vouwen en zon
der naad op den rug. Hier bij komen wijde broeken, drie of vier over eikanderen, 
doch thans veel enger dan voor deezen (men ziet, dat de auteur zich bewust was van 
het tijdelijke, zo men wil modieuze, element in de kleding, v. d. M.). Hun meeste 
pronk bestaat in twee of drie kostelijke hemdrokken met eenige regels zilveren knoo-
pen, een gouden slot in de strop en gouden kniegespen" (voor de korte broek, zou men 
er aan kunnen toevoegen). 

„Bij de vrouwen is de kleeding ook meest donkerbruin, zijnde jakjes en rokken van 
dezelfde stoffe. Ondertusschen komt hierin allengs eene groote verandering, dewijl ver
mogende meisjes nu al meer en meer sitsen jakjes en in plaats van Amelander zwarte 
kappen Engelsche stroojen hoedjes, die hier zeer duur zijn, beginnen te draagen; 
voorts pronken zij zich veelal op met kostbaare bloedkoraalen en twee of drie gou
den hairnaalden. Ook worden bij de vermogenden de gouden oorijzers vrij algemeen, 
met gouden hairspelden waarmede zij de naauw aan het hoofd sluitende mutsen aan 't 
oorijzer vast maaken. Hier bij voegen eenige zelfs spelden met juweelen, brazeletten 
met gouden gespen, enz. De vrouwenjakjes zijn hier van een wonderbaar fatsoen en 
op de rug laag uitgesneeden, om de fraaie ondersten ten toon te stellen; ook zijn er 
mouwen aan, die bijna de helft te wijd zijn: dus verschillen zij in 't stuk van klee-
dinge zeer van de Friezen (. . .), te meer om dat zij' eene ronde krul op 't hoofd draa
gen, van byzonderlijk daartoe bereid hair gemaakt. De rouw der vrouwen bestaat 
buiten een zwart kleed, in het afleggen haarer zwarte kapers, waarvoor zij dan in 
plaats neemen een stuk zwarte stoffe, dat haar naauw om het hoofd sluit en bijna 
geheel het aangezigt bedekt. Bij de begraaffenissen zijn de mannen zonder mantels en 
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de vrouwen zonder regenkleeden, maar met twee zwarte schorten, waarvan zij 't 
bovenste over het hoofd goojen." 

In een uit het Frans vertaalde Reis door Holland in de jaren 1807—1812 
worden over de Amelander kleding enige mededelingen gedaan die sterk 
doen denken aan de Tegenwoordige Staat, al moet de auteur ook verder 
dan deze bron hebben gekeken. Zo determineert hij de in zijn tijd alleen 
nog door oude vrouwen gedragen hoofdbedekking als een soort Noord
hollandse kap, daarmee dit hoofddeksel kostuumhistorisch op de juiste 
plaats zettend, zoals ik nog hoop aan te tonen. De in tijdsorde volgende 
gedrukte bron, Het eiland Ameland, door F. Allan (1857), bericht onder 
meer: 

„Deze kleeding (van de vrouwen) en vooral het hoofdversiersel (een oorijzer met 
naald en krulletjes langs het voorhoofd) is bijna geheel aan de Noord-Hollandsche 
gelijk, schoon de zwarte kapers of kaproenen, die daar (door enkele vrouwen) nog 
gedragen worden, hier hun opschik niet meer ontsieren". 

Met andere woorden: de kennelijk nog spaarzaam gedragen kaper be
hoorde op Ameland rond 1850 al tot het verleden. Voegen wij hierbij een 
prent die het Fries Museum in 1954 verwierf — een fraaie, gekleurde teke
ning van een Amelander vrouw uit de tweede helft van de 18de eeuw, 

Amelander vrouw 
(eind 18e eeuw) met kaper, 
aquarel A. C. Hauck ? 
Fries Museum. 
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toegeschreven aan A. C. Hauck (1742—1801) — dan zouden wij onze be
schouwing wel kunnen beëindigen, ware het niet, dat er uit de vorige en 
de 18de eeuw nog enkele interessante notities over het onderwerp te vin
den zijn. Allereerst is er het artikel van Johan Winkler in De Vrije Fries 
(dl. XV, 1881), waarin voor de Amelander vrouwen "het gewone Noord
hollandsche kapsel" wordt vermeld, aldus beschreven: 

„Een zilveren oorijzer met breeden beugel, die aan d' uiteinden niet neergebogen 
is of in ronde bladen uitloopt, zooals in Friesland, maar boven d' ooren der vrouw 
recht en slecht doorloopt naar de slapen van 't hoofd en dat aan de uiteinden bezet 
is met langwerpig-vierkante, aan de voorzijde met lofwerk versierde, platte, van 't 
hoofd afstaande, plaatvormige knoppen of stiften, in N.H. boeken en ook wel pooten 
genoemd. En de kleine, doorzichtige muts of kap, met boven 't voorhoofd der vrouw 
een vlakke en in den nek een geplooide en afhangende kanten strook, zooals nog heden 
het eigene hoofdtooisel der N.H. vrouwen uitmaakt". 

Winkler schrijft het dragen van de N.H. hoofdtooi toe aan de relaties 
met het Westen: ,,D' Amelander jonge dochters (gingen) steeds veelvuldig 
in Holland, vooral te Amsterdam, dienen. En dit is ook wel de reden, waar
om de Amelander vrouwen tegenwoordig het Noordhollandsche oorijzer 
en niet het gewone Friesche dragen. Dit (.. .) heeft ook op 't Ameland een 
oud, eigenaardig hoofdtooisel verdrongen". Alvorens op deze ietwat ge
heimzinnige toespeling in te gaan, willen we nog even bij Winkler blijven 
om de kaper nader te bekijken. Hij noemt deze „een echt oudfriesch klee-
dingstuk (.. .), maar zonderling genoeg in ons Friesland niet meer (in ge
bruik), zoo de kaper daar al ooit in zwang geweest zij, wat ik betwijfel". 
Waarom hij dan toch van een oudfries kledingstuk spreekt, is nogal raad
selachtig. Belangrijker is echter de beschrijving zelf: 

„De kaper is een door een ingenaaid stuk bordpapier stijf gemaakte kap (. . .). Met 
een breede, ruim afhangende strook, die nek en schouders der vrouw volkomen, haar 
boezem ten deele bedekt, is de kaper voorzien, en gewoonlijk vervaardigd van een 
zwarte stof, oudtijds meestal van saai, later ook van fijn laken, van zijde en vooral 
van merinos. Van binnen is de kaper gevoerd, oudtijds meest met bont-gebloemde 
chits, later meer met effen gekleurde, gewoonlijk blauwe of peersehe zijde. Men draagt 
de kaper gewoonlijk los op 't hoofd, maar ze kan toch onder de kin gesloten worden 
met een metalen haak, die dikwijls van zilver en ook wel van goud (. . .) was (. . .). 
De kaper is een zeer doelmatig kleedingstuk en wordt door de vrouwen slechts buiten's 
huis in plaats van een hoed over oorijzer en muts gedragen". 

Winkler voegt hier nog aan toe, dat de kaper op Wieringen, Vlieland, 
Terschelling en eveneens op Ameland nog bekend en in gebruik is. Daar 
deze mededeling, zoals men heden ten dage nog bij enkele oude vrouwen, 
de z.g. jakkemensen op Terschelling alsmede bij de vrouwelijke leden van 
de Schylger volksdansgroepen kan zien, voor dit eiland klopt, zullen we 
ook wel mogen aannemen, dat de vermelding eveneens voor Vlieland op
gaat, waardoor dit eiland keurig meeloopt in de rij. 

In het hier geciteerde artikel gaat Winkler tenslotte nog even in op de 
hoofdtooi, die aan de kaper vooraf moet zijn gegaan. Hij schrijft: „Voor 
we hier van voorvlechter en zondoek der Hindelooper, Marker en Schok-
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ker vrouwen en der Noordfriesche eilandbewoonsters afscheid nemen, moet 
nog vermeld worden, dat deze kleedingstukken in vroeger tijd ook in 
zwang geweest zijn bij de vrouwen van Ameland en Flieland en hoogst 
waarschijnlijk ook bij die van ter Schelling". Hij verwijst daarvoor naar 
Le Francq van Berkhey's Natuurlijke Historie van Holland uit 1776 (III, 
575) en weet te vertellen: „Tot omstreeks de helft dezer eeuw (hij bedoel
de blijkbaar de 18de) waren er op 't Ameland nog enkele oude vrouwen 
die dit oude kapsel droegen. Maar tegenwoordig dragen d' Amelandsche 
vrouwen evenals de Flielandsche en Terschellingsche het gewone Noord-
hollandsche oorijzer met bijbehoor". Hier had nog bij vermeld kunnen 
worden: plus de kaper. Inderdaad vinden we bij Le Francq van Berkhev 
een beschrijving van de kleding van „die van Vlieland, ter Schelling en 
Ameland". De schrijver is nooit op die eilanden geweest, maar had „eeni-
gen omgang met sommige deezer lieden binnen Amsterdam", terwijl hij 
verder inlichtingen inwon. Uitvoerig is zijn beschrijving van de mannen-
dracht in zijn tijd, waarbij hij alle eilanders overigens, als zijnde "meestal 
visschers of schippersgasten", over één kam scheert. Jammer daarom, dat 
de vrouwenkleding er nogal sober afkomt: 

„Van der Vrouwen Tooi valt niet veel byzonders te zeggen buiten het geene reeds 
van de Texelaars of West-Vriezen bygebracht is; en ik heb slechts opgemerkt — hij 
bedoelt: waargenomen — dat het dragen van hullen hier wat gemeener voorkomt. 
Wijders ziet men ook, in deeze en geene Streeken, een sterker zweem naar de Vriesche 
Mode; en by die van ter Schelling en Ameland leeft de rechte oude Hollandsche en 
Vriesche Kleederwyze, welke airede bekend is uit hetgeen wy te vooren deswege 
gemeld hebben". De eilander vrouwen bedekken de boezem „met rood bonten doek 
gans digt, byzonder de jonge Dogters en de Vrouwen, die in den smaak der Ame
lander en Hinlooper dragten vallen. De meeste deezer dragen ook geen stevige keurs
lijven, maar leenige zieltjes of corchetten, die ze gelijk ook de Bovenkleederen zoo 

Zaanse vrouw (18c eeuw) 
met kaper over het oorijzer, klederdrachtpop. 
Zuiderzeemuseum, Enkhidzen. 
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netjes toerijgen, dat het gestel van het Bovenlijf en de Hals zig glad en natuurlijk 
door de zieltjes en kassekeintjes heen vertoont". 

Deze beschrijving munt helaas niet uit door duidelijkheid. Wat wordt 
met Vriesche Mode, wat met de rechte oude Hollandsohe en Vriesche 
Kleederwijze bedoeld? Welke relaties zijn er met de Hindeloper kleding, 
waarbij die van Ameland in één adem wordt genoemd? Tenslotte onder
scheidt Le Francq van Berkhey niet duidelijk traditie van mode. Immers, 
het kassekeintje — hoezeer tegenwoordig als typisch Hindelopers be
schouwd — is een algemeen mode-element uit de 18de eeuw, dat zijn 
Franse afkomst ook in de naam niet verloochent. Het lijkt daarom raad
zaam om eens na te gaan wat de Weesboeken ons over de hoofdtooi op 
Ameland in de 17de en 18de eeuw kunnen leren, hoezeer wij daarbij ook 
gehandicapt zijn door het spijtige feit, dat er een grote leemte in de archi
valia optreedt voor de periode 1701—1760. Daar het niet mogelijk is uit 
te maken welke hoofdtooi de oudste is, zullen wij de verschillende vor
men in chronologische volgorde de revue laten passeren. Welnu het lijstje 
ziet er aldus uit: 

1675-1692: hoofddoek 
1675-1694: Friese muts 
1682—1783: muts, vrouwenmuts (kennelijk de algemene benaming) 
1684-1775: Duitse muts 
1684-1798: oorijzer 
1760-1779: zondoek 
1775-1781: zonhoed 
1766 (1768) - 1779 (1801): kap, kaper 
1768-1801: trekmuts 
1768-1801: piasmuts. 

Hoofddoek. Gaan in Friesland in de middeleeuwen kennelijk algemene 
hoofddoeken vooraf aan mutsvormen, het schijnt, dat de hoofddoeken op 
Ameland in kombinatie met een muts werden gedragen, al verschillen de 
aantallen wel: 

16T5 
1681 
1681 
1685 

5 hoofddoeken, 12 vrouwénmutsen 
8 hoofddoeken, 15 vrouwenmutsen 
4 hoofddoeken, 13 mutsen, 2 frieske mutsen 

11 hoofddoeken, 4 ondermutsen. 

Als er zowel een ondermuts als een (boven)muts is gedragen, moet de 
hoofddoek daaroverheen zijn gedrapeerd. Maar het kan ook zijn, dat de 
hoofddoek een „gemakkelijke" werkdracht was, waarbij geen muts hoefde 
te worden opgezet. Daarop zouden de opgaven uit 1691 en 1692 kunnen 
wijzen, die wat nonchalant vermelden: een bonte doeck om het hooft; een 
oude doeck om het hooft. 
Samen met een ongenoemd aantal doeken komen in 1681 huifjes voor: 
1 partij huifkes en doecken, maar die kombinatie kan ook toevallig zijn. 
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In 1677 wordt er maakloon betaald van huijven met banden. Voor een 
korte beschouwing over huifmutsen en huiven zij verwezen naar mijn op
stel „Over de Friese plattelandsvrouwenkleding in de 17de eeuw" (De 
Vrije Fries, 46ste d l , 1966). Daar vindt men trouwens ook voor andere 
kledingstukken doorgaans wel parallellen. 

Friese muts. Deze muts komt sporadisch voor en schijnt gezien de 
naam niet als eilanders te zijn beschouwd, hoewel de aanduiding Friese 
muts ook op het Friese platteland (maar dan in tegenstelling met Gronin
ger en Duitse muts) gangbaar was (zie weer De Vrije Fries, 1966). De 
opgaven luiden: 
1675 
1681 
1694 

2 vrijske mutsen 
2 frieske mutsen (plus 12 mutsen en 4 hoofddoeken) 
1 vriese muts. 

Als Winkler gewaagt van een type muts, dat verwant was aan die van 
Hindeloopen, Schokland en Marken, dan zou deze Friese "trompmuts" 
bedoeld kunnen zijn, al klopt de datering dan niet. 

Muts, vrouwenmuts. In de aangegeven periode worden 47 mutsen zon
der meer als mutsen of vrouwenmutsen betiteld. Maar meestal worden er 
onder- en bovenmutsen onderscheiden: 
1682 
1685 
1762 

33 vrouwenmutsen boven, 3 bonte mutsen onder 
27 vrouwe bovenmutsen, 4 ondermutsen (plus 4 Duitse mutsen) 
30 mutsen, 16 ondermutsen (plus 4 haarbanden). 

Af en toe worden bijzonderheden vermeld: 29 witte mutsen, 3 ondermut
sen (plus 5 piasmutsen) (1769); 21 vrouwe mutsen, 8 witte mutsen (1769); 
een paar rood katoenen ondermutsen (1684). In 1693 is er sprake van 
1 mutskant. 

Amelander vrouw (omstreeks 1930) met kaper. 
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Duitse muts. De vroegste mij bekende opgave van de Duitse muts 
— in haar laat 18de eeuwse immense verschijningsvorm tenslotte zelfs 
„Friese muts" genoemd (zo wisselt de terminologie!) — van de vaste wal 
is 1640 (Kollumerland). De Amelander vermeldingen zijn: 

1684: 19 duijtse mutsen (plus 1 silveren oorijser) 
1685: 4 duijtse mutsen (plus 27 vrouwen bovenmutsen, 4 ondermutsen en 

11 hooftdoecken) 
1691: 11 duijtse mutsen (plus 2 onder mutsen) 
1700: 6 duijtsche mutsen 
1775: 4 Duijtse mutsen (zie ook: zonhoed). 

De opgaven geven niet de indruk, dat deze typische muts met zijn kan
ten randje aan de voorzijde, dat meer en meer extreme vormen aannam, 
op het eiland algemeen was. Misschien was er verschil in stand of in af
komst, ook geografisch, in het geding, mogelijk ook was het een gelegen-
heidsdracht. 

Oorijzer. Vóór 1700 schijnen oorijzers op Ameland zeldzaam te zijn ge
weest. Behalve het hiervoor vermelde zilveren, dat tezamen met 19 Duitse 
mutsen in 1684 genoemd wordt, en een gouden in 1692, duurt het tot na 
1770 voor er meer opgaven komen. Het oorijzer (vaker zilver dan goud) 
zal dan bij de Noordhollandse „kap" hebben behoord. Voorbeelden bezit 
onder meer het streekmuseum Het Amiraliteitshuis te Dokkum. Zilveren 
oorijzers worden genoemd in 1772, 1775, 1778, 1786 (het was van een 
weduwe en kan dus oud zijn), 1792, 1794 (tweemaal). Gouden oorijzers 
komen voor in 1775 en 1793, terwijl in 1783 en 1798 niet wordt vermeld, 
van welk edel metaal het voorwerp vervaardigd is. Wel wordt een oorijzer 
in 1798 tezamen met een kap genoemd. 

Zondoek. Als mijn opvatting (De Vrije Fries, 1966; De Hindelooper 
woonkiåtuur, 1967) juist is, namelijk dat omstreeks 1700 de zondoek (sin-
doek, HL: sendoak) zijn intrede doet, dan klopt de situatie op Ameland 
daarmee, daar deze doeken onmiddellijk in 1760 worden genoemd en ken
nelijk zo algemeen zijn, dat in meer dan één inventaris een sondoeckslaad *) 
wordt genoemd en er in 1760 zelfs, bij een bezit van 4 sondoeken (het 
woord wordt steeds met een s gespeld) tweemaal een sondoekslaad plus 
een tafel met een sondoekslaatje wordt opgegeven. Waren deze doeken niet 
zo erg kostbaar? In 1777 wordt nogal nonchalant vermeld: wat sondoecken 
en mutsen, terwijl in 1779 2 katoenen sondoeken zijn genoteerd. Voorzover 
nodig bewijzen de gegevens, dat de zondoek niet alleen in Hindeloopen 
en delen van het Friese vasteland in de 18de eeuw gedragen werd, maar 
ook op Ameland. Voor de andere eilanden beschikken wij niet over ge
gevens. 

*) Een merkwaardige volksetymologie is zondaagslaad, welke term J. H. C. Deelken 
kritiekloos aan de volksmond ontleende (Oude Kunst, 1916-'17, blz. 174). 
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Zonhoed. De zonhoed — niet te verwarren met de zondoek — werd 
kennelijk uitsluitend tezamen met een Duitse muts gedragen. In De Fryske 
klaeijinge (1965) heb ik materiaal van het Friese vasteland besproken. Bij 
steekproeven trof ik een stroo-sonnehoed voor het eerst in 1726 te Beetgum 
aan. In 1727 waren er ook te Smalle-Ee 3 sonhoeden met banden. Waling 
Dijkstra had in zijn jeugd nog een paar oude vrouwen met zo'n zonhoed 
gezien: „een soort stroohoed (. . .) met een klein bolletje en een naar voren 
en ter zijden uitloopende rand van wel een halyen meter breedte", die in 
het Fries "kape" genoemd werd (Uit Friesland's Volksleven, dl. I, blz. 382). 
Moeten we ook aan deze merkwaardige hoed denken bij eilander opgaven 
als: een sonnekapke (kinderdracht, 1766), een sonnekap (1798)? 
Het is wel opvallend, dat de zonnehoed zo sporadisch genoemd wordt, 
namelijk in 1775 (3 stuks) en in 1781 (2 stuks). Maar aangezien de Duitse 
muts weinig gedragen werd, kende men op het eiland ook de daarbij pas
sende zonhoed niet zo goed. In elk geval moet de vrouw, die in 1775 drie 
zonhoeden bezat, een zeer modieuze verschijning onder de boerinnen en 
zeemansvrouwen zijn geweest. Zij staat verder genoteerd voor een gouden 
en een zilveren oorijzer, 2 gouden haken aan sonhoeden en 1 paar sïlveren 
sonhoedtshaken, 4 Duitse mutsen en 2 hoepelrokken. 

Kap, kaper. De hoofddracht, waarmee Amelander vrouwen op afbeel
dingen omstreeks 1800 zijn getooid, is de opmerkelijke kaper, in de inven
tarissen ook kap genoemd. De namen kap en kaper schijnen door elkaar 
te zijn gebruikt. Kap zonder meer ontmoeten wij in 1766 (1 kap), 1769 
(2 kappen), 1772 (een gouden haak en oes van een kap), 1773 (een swarte 
kap), 1777 (3 swarte kappen, 1 swart kaap ongemaakt, 1 nagtkap), 1778 
(1 kap met witte sijden voering), om enkele voorbeelden te geven. Al 
spoedig doemt ook het woord kaper op: 

1768: 1 kaper 
1769: een kaper met gouden haken, 1 strook in een kaper 
1769: 2 kapers (van grootouders en een oom „aanbeerft", wat iets zegt over 

de ouderdom) 
1774: een nagtkaper 
1779: 1 Nagt kaper, 1 nieuwe sijden kaper, 1 dito saaijen kaper 
1788: 1 gouden haak en oes aan de kaper 
1796: 1 kaper met een blauw zijden strook 
1801: een zwarte kaaper. 

De opgaven laten duidelijk zien, dat kap en kaper dezelfde hoofdtooi vorm
den en dat een nachtkap/kaper een uitrusting was voor de bedstede. Voor 
wie niet overtuigd mocht zijn, diene de opgave uit 1783: een blauwbont 
kaper, tezamen genoemd met een bedjak. Kap zowel als kaper worden 
soms gekombineerd met een strooien hoed (die, waarvan de Tegenwoor
dige Staat melding maakte?). Ik vond tenminste: 

1772 
1777 
1779 

een swarte kap, een strooijen hoed 
een beste kap, een strooijen hoed 
1 nieuwe saaijen kaper, 1 stroijen hoed. 
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Een der laatste draagsters van de Amelander kap 
met Noordhollands oorijzer. 

Heeft de hoed mogelijk de kaper — een in de Zaanstreek traditionele 
dracht, waarvan het Terschellinger type een restvorm uitmaakt, al dan niet 
voortgekomen uit de huik — „bekroond"? Dan moet het resultaat op zijn 
minst ongewoon worden genoemd. Maar de Tegenwoordige Staat laat de 
strohoedjes dragen in plaats van de zwarte kapers (zie hiervoor). Blijven 
hier nog vraagtekens staan, het is, gezien het materiaal, wél zeker, dat de 
Noordhollandse kaper eerst in de 18de eeuw een onderdeel van de Ame
lander vrouwendracht is gaan uitmaken, ongetwijfeld onder invloed van 
ook door Winkler vermelde drukke kontakten met „Holland". Tenslotte: 
tot ver in deze eeuw werd de kaper opgezet (er kwam een zwarte doek 
overheen) bij het omzeggen en bij begrafenissen: een merkwaardig voor
beeld van functiewijziging bij een klederdrachtelement! 

Trek- en piasmuts. Het lijkt verantwoord de opgaven omtrent deze 
beide mutsen in één paragraafje te behandelen. Immers, er komen op
merkelijke kombinaties voor, opmerkelijk ook wat de aantallen betreft. Die 
stemmen namelijk nogal eens geheel of gedeeltelijk overeen: 
1771: seven trek en seven piasmutsen 
1774: 6 trekmutsen, 6 piasmutsen 
1783: 22 plas-, 26 trekmutsen. 

Maar soms verschillen de aantallen ook duidelijk: 
1768: 26 trekmutsen (tegen) 5 piasmutsen. 

Het grootste aantal trekmutsen, dat is aangetroffen, bedraagt 26 (2 maal), 
dat der piasmutsen 22. Soms zijn er alleen trekmutsen, zoals in 1775: 
14 Trekmutsen, soms alleen piasmutsen, zoals in 1777: 3 piasmutsen. 
Kombinaties met andere mutsen komen ook voor: 
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1769: 29 witte mutsen, 5 piasmutsen, 3 ondermutsen 
1783: 9 trekmutsen, 49 vrouwe mutsen. 

Er wordt ook niet steeds onderscheid gemaakt: 
1777: 42 witte trek- en piasmutsen (plus 5 ondermutsen). 

Maar dat zowel de trek- als de piasmuts een bovenmuts was, blijkt uit: 
1779: (linnen) 7 trekmutsen met kante(n), 9 piasmutsen met langet, 12 ondermutsen. 

1801: 8 trekmutsen, 5 piasmutsen, 4 ondermutsen. 

In de opgave uit 1779 zien wij de trekmuts met kant gesierd, de piasmuts 
voorzien van een katoenen band. Het woord piasmuts kent het Friesch 
Woordenboek als: een kindermutsje voor jonggeboren meisjes, maar daar 
van kan hier toch geen sprake zijn. Misschien leidde overeenkomst in de 
vorm (welke?) ertoe, dat de Amelander vrouwen een van haar bovenmut-
sen aldus betitelden. Merkwaardigerwijze heb ik de naam trekmuts elders 
in Friesland niet aangetroffen, maar wel in Zeeland. Daar wordt bijvoor
beeld bij de nog bestaande Walcherse dracht onder een trekmuts verstaan 
een strook langette met een achtermuts en een stroplint, het geheel als 
bovenmuts in gebruik. De heer J. de Bree, auteur van Kostuum en sieraad 
in Zeeland (1967), deelde desgevraagd mee, dat de in de 18de eeuwse 
Zeeuwse inventarissen voorkomende trekmuts ook in de burgerdracht van 
die tijd bekend was. Hij veronderstelt, dat de naam verband houdt met 
het dichttrekken van de muts door middel van een lint. 

Het bovenstaande, waarin dus de inventarissen — die in het algemeen 
afkomstig zijn van bejaarden en dus niet steeds een beeld geven van de 
kledingsituatie in het betreffende jaar: ze „hinken" stellig wat achteraan — 
aan het woord zijn gelaten, maakt het voor een periode van 125 jaar (met 
dus helaas een gaping van 1700 tot 1759) aannemelijk: 

dat er zeker geen eenheid bestond wat de hoofddracht betreft, 
dat in hoofddoek en Friese muts mogelijk oude vormen nabloeiden, 
dat met Duitse muts en oorijzer, zondoek en zonhoed min of meer 

modieuze invloeden zich lieten gelden, 
dat mogelijkerwijze met de trekmuts zich stedelijke invloed (van Am

sterdam en de Zaanstreek misschien?) manifesteerde — de piasmuts blijft 
nog een raadsel — 

en dat de kap of kaper is op te vatten als een Noordhollandse ontlening, 
die daarna tot in de 19de eeuw (door wat in de Duitse volkskunde „Tra-
dierung" heet) typerend voor de Amelander vrouwenkleding werd geacht. 

Helaas zijn er geen gegevens aangetroffen die duiden op de vroegere 
aanwezigheid, ook niet als relikt, van de door Le Francq van Berkhey 
(III, 514 - 515) beschreven „hoge, ronde tuit, die een weinig achterover 
viel", welk door hem middeleeuws geacht hulsel (hem zal de dracht van 
adellijke en vorstelijke dames uit die periode voor ogen hebben gestaan), 
zoals hij schrijft „dus zeer overeenstemt met dat van eenige ouwerwetsche 
Amelanders en Vlielanders, dog bij uitstek met dat geen 't welk de Hinde-
looper Vriese Vrouwen nog algemeen dragen". Hij zag die vrouwen vaak 
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in Amsterdam — dat kan kloppen — en wel met een hoge ronde muts 
„doorgaans met een roodbonten doek omspeld, met twee zijslippen langs 
de schouders", in welke doek de sendoak kan worden herkend, die overi
gens toen nog maar een driekwarteeuw in gebruik was, zoals mij bij de 
Hindeloper naspeuring bleek. De auteur vervolgt: „Bij de Amelanders 
en Vlielanders is deze Tooi, schoon ze nog onlangs zeer algemeen was, in
gekrompen tot een korter en beknopter hulsel". Jammer, dat de schrijver 
hiervan geen afbeeldingen geeft. 

Wij zullen het moeten doen met een gravure van Pieter van den Berge 
uit omstreeks 1700, die een „paysanne" van Vlieland laat zien. Hoewel er 
weinig of geen boerinnen op dit eiland woonden (wel vrouwen van vissers 
en zeelieden) is het woord „paysanne" waarschijnlijk gekozen om de tegen
stelling tot de stadse dracht te laten uitkomen. Het met veters ge
sloten onderlijf (eenmaal wijd verbreid) is in de Hindeloper klederdracht 
bewaard gebleven. Het „tonnetje" dat de vrouw draagt, zou de „hoge, 
ronde tuit" kunnen zijn, waarmee volgens Le Francq van Berkhey de 
hoofdtooi van „eenige ouwerwetsche Amelanders en Vlielanders" veel ge
lijkenis vertoonde. 

Vlielander "boerin" 
(omstreeks 1700), 
gravure Pieter van den Berge. 
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Een konflikt in de geref. gemeente Aalsum-Wetsens in de 17de eeuw 

Het ligt wel voor de hand om de veelvuldige lokale konflikten bij de 
kerken der reformatie in deze en de voorgaande eeuw te plaatsen tegen de 
achtergrond van een rustig kerkelijk leven in de tijd van de Republiek. 
Ook toen waren er evenwel vele geschillen tussen predikanten en hun ge
meenten. Vaak is er kennelijk sprake van strijd tussen partikuliere en 
gemeenschappelijke belangen maar in vele gevallen is de oorzaak van het 
konflikt voor ons niet meer duidelijk. Dorpisme en partijgeest, de wijze 
van beroepen en de meer of mindere geschiktheid ter plaatse van de pre
dikant zullen zeker een rol gespeeld hebben. 

Te Aalsum en Wetsens, tot 1631 gekombineerd met Niawier, waren er 
in 1625 moeilijkheden en ook in 1630. Dan is het even rustig, maar na de 
dood van ds. Tammo ab Oosterzee (1652) is het al weer mis. Op de clas-
sikale bijeenkomst van Dokkum op 14 april 1653 komen twee afgevaar
digden, de Wetsemer dorpsrechter Reyner Maemes en Meyntze Taeckes 
van Aalsum. Zij vragen, of de kandidaat Wilhelmus Suffridi mag worden 
beroepen. Deze is, zo zeggen zij, bij meerderheid van stemmen gekozen. 
Er komt echter heftig protest van ds. Johannes Rrunsvelt van Waaksens. 
Deze beroept zich op de grietman van Oost-Dongeradeel, George Wilco 
baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, de bewoner van Holdinga-
state te Anjum, die ook al geprotesteerd heeft. Er zijn, zoals wel vaker 
het geval was, onregelmatigheden bij de stemming voorgevallen. Reiner 
Marnes heeft ten onrechte lidmaten van Sibrandahuis, een buurschap 
oostelijk van Aalsum, laten meestemmen. De Classis geeft ds. Rrunsvelt 
gelijk en vraagt de grietman een nieuwe stemming te doen houden. Het 
gevolg is echter, dat op de vergadering van 31 mei 1653 twee beroepen 
worden meegedeeld. Reiner heeft met zijn aanhang opnieuw Wilhelmus 
Suffridi gekozen, een andere partij de broer van ds. Johannes, n.1. Theo-
dorus Brunsvelt, die op oudere leeftijd theologie was gaan studeren en in 
1652 proponent was geworden. De Classis zit met het beroep, want beide 
kandidaten blijken evenveel stemmen te hebben. 

Op 23 juni volgt de uitspraak van de Classis. Ook nu weer hebben lid
maten van Sibrandahuis meegestemd. Dit was niet geoorloofd: Sibranda
huis behoorde bij Oostrum-Jouswier. De pluraliteit der stemmen ging 
daarmee naar Theodorus Brunsvelt, ergo, deze was gekozen. Friezen zijn 
vasthoudend en de dorpsrechter van Wetsens Reiner Marnes — tevens bij
zitter van het nedergerecht van Oost-Dongeradeel — wás een Fries. De 
Classis kon wel twee afgevaardigden benoemen en deze konden de op-

80 



R. DE BEER De zaak-Brunsvelt 

dracht om Theodorus Brunsvelt te Aalsum c.a. te bevestigen, ook uitvoe
ren, de zaak was daarmee niet klaar. Dat bleek weldra. 

Als ds. Brunsvelt op zondag 20 juli 1653 voor de eerste maal te Wetsens 
wil preken, ontzegt hem in opdracht van Reiner Marnes de koster-school
meester de toegang tot de kerk. De deur blijkt te zijn gesloten en van de 
gemeente is niemand te zien. Brunsvelt doet op 6 en 20 augustus nog eens 
een poging, echter weer tevergeefs. Het gevolg is, dat de nieuwe dominee 
op de classisvergadering van 22 augustus een klacht tegen Reiner Marnes 
indient. De Classis moet nu wel optreden en doet een beroep op de griet
man, maar deze begeeft zich klaarblijkelijk liever niet op glad ijs en wei
gert zijn plicht te doen. 

Natuurlijk laat Brunsvelt het er niet bij zitten en zo onderwerpt de 
Classis op 7 november 1653 de aanwezige koster-schoolmeester van Wet
sens aan een scherp verhoor. Deze moet wel verklaren, "dat de bijsitter 
Reyner Maemes hem de kaey hadde onthaelt, het luyden van de kloeke 
ende het horen van de predicant Bruynsvelt verboden hadde, ende hij't 
selve uyt vrese hadde naegelaten. Ende also hij nochtans geerne Godts 
woort hoorde, hadde hij de predicatien in de stadt vlijtich bijgewoont". 
De Classis gaat het nu hogerop proberen en zendt een deputatie naar 
Gedeputeerde Staten. Zo wordt Reiner Marnes gedwongen te buigen en 
eind 1653 kan Brunsvelt eindelijk voor de eerste maal te Wetsens voorgaan. 

De kous was echter nog niet af. Ook toen was een predikant zeer kwets
baar. Als het — gewoonlijk heel lage — traktement niet uitbetaald werd, 
ontstond er licht een noodsituatie in de pastorie. Daarvan maakt de Wet-
semer dorpspotentaat gebruik. In de classisvergadering van 6 februari 1654 
komt Brunsvelt met een nieuwe aanklacht. Hij heeft nog geen penning 
van zijn traktement over 1653 ontvangen. Bovendien weigeren de kerk
voogden hem de 16 goudgulden terug te betalen, die hij indertijd voor de 
beroepingsmaaltijd heeft voorgeschoten. De Classis laat op 16 maart afge
vaardigden van beide dorpen met Brunsvelt in de vergadering verschijnen 
en wat niemand had verwacht, gebeurt: de kerkvoogden gaan door de 
knieën en beloven het gevraagde te betalen. 

Maar weer komt er een kink in de kabel. De Classis Dokkum heeft 
intussen een aanklacht bij het Hof van Friesland tegen Reiner Marnes 
ingediend, maar moet tot haar verbazing en verontwaardiging vernemen, 
dat de procureur-generaal zonder opgaaf van redenen rechtsingang weigert. 
Had Reiner Marnes machtige beschermers? De Classis is solidair met haar 
collega en stuurt 17 april 1654 twee predikanten naar "Haar Hoogmogen-
den", waarschijnlijk Gedeputeerde Staten, om over de procureur-generaal 
beklag te doen. Weer is het resultaat gering. Intussen wacht Brunsvelt 
tevergeefs op de vervulling van de belofte. De "duiven" in de Classis ont
dekken, dat men met vriendelijkheid geen "havikken" kan bekeren. 

Hoewel ds. Brunsvelt voor Aalsum recht heeft op de opkomsten van 48 
pondematen land alsmede op 3 goudgulden "ewige renten" van een stuk 
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land (vroeger eigendom van Jr. Julius Mockema) en hij voor Wetsens uit 
50 p.m. land huur moet hebben van zijn meier Ruurd Jetses plus de op
komsten van een paar stukken bouwland ("de praesterscamp"), krijgt hij 
door toedoen van zijn vijand Reiner niets. Weer grijpt de Classis in. Op 
19 juni 1654 worden de kerkvoogden van de gekombineerde dorpen "voor 
d'laeste maell" gewaarschuwd. Ook nu kan de Classis echter geen sukses 
boeken. Aan het eind van het jaar gaat er te Aalsum en omgeving een ge
schrift rond vol schimpscheuten tegen Brunsvelt. Bij het onderzoek blijkt, 
dat Reiner de steller is. Hij wordt daarom 21 mei 1655 met zijn kornuiten 
voor de Classis gedaagd, maar, brutaal als de beul, keert Reiner de rollen 
om en beschuldigt hij de Classis van partijdigheid, wanneer deze hem dui
delijk tracht te maken, dat hij zich als ouderling zeer misdragen heeft. 
Reiner staat ook niet alleen. De beide Wetsemer gedaagden Sijmen Rintses 
en Trijn Jans verklaren te staan voor het stuk, dat zij in de kerk tekenden. 
Antje Weelts uit Sibrandahuis verklaart zelfs, dat zij getekend heeft "zon
der te weten wat". De Classis is wederom machteloos. Zonder hulp van de 
grietman kan zij niets beginnen en deze doet, alsof de kwestie hem niet 
aangaat. 

Brunsvelt krijgt er nu echter genoeg van. Hij dient bij het Hof een aan
klacht in tegen de president-kerkvoogd Reiner Marnes en tegen zijn 
pachter te Wetsens, Ruurd Jetses. De p.g. grijpt nu wel in en op 27 oktober 
krijgt de predikant op alle punten gelijk en worden de twee gedaagden 
veroordeeld tot betaling. Reiner had echter eenmaal "nee" gezegd en 
Friezen zijn ook trouw aan het zichzelf gegeven woord. Op de classisver-
gadering van 7 juli 1656 — een paar jaar na de bevestiging — is er sprake 
van de "questieuse onbetaalde maaltijdt": de schuld is nóg niet voldaan. 
Een maand later (4 augustus) komt onze dorpsrechter-bijzitter-kerkvoogd-
ouderling de heren van de Classis vertellen, dat Brunsvelt geen penning 
krijgt voor de beroepingsmaaltijd. De Classis kon wel verklaren, dat de 
16 g.g. "hem (Br.) behoorden te worden gerestitueerd", maar Reiner c.s. 
denken er niet aan. 

Hebben de classikale heren toen gebogen? In ieder geval gaat Reiner 
kort daarop tot de aanval over. In januari 1657 wordt Brunsvelt voor het 
nedergerecht van zijn grietenij gedaagd. Hij wordt er van beschuldigd, dat 
zijn koeien — de dominee boerde klaarblijkelijk zelf te Aalsum en zat dus 
niet helemaal op een droogje — grote schade hebben aangericht in het 
graan van een zijn gemeenteleden,Sijtse Jans. De procureur-fiskaal van 
Oost-Dongeradeel, Cornelis Bosman, is een vriend van Reiner Marnes en 
helpt graag mee om Brunsvelt een hak te zetten. De Aalsumer dominee 
wordt schuldig geacht en krijgt een hoge boete (24 g.g.). Reiner triomfeert 
en voelt zich nu zo sterk, dat hij weigert op de classisvergadering zijn 
excuses aan te bieden voor de scherpe woorden, die op 21 mei 1655 geval
len zijn. Alsof er niets voorgevallen is, verschijnt hij zelfs 18 september te 
Dokkum op de vergadering. Dat gaat de heren echter net iets te ver: de 
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eer der broeders is geschonden en de meerderheid besluit, dat Reiner 
geen toegang krijgt "voor en aleer hij hem dienaengaende hadde gepur-
geert". 

Nu blijkt echter, dat Brunsvelt te Aalsum niet helemaal alleen staat. 
Reiner Marnes is een kleine diktator en sommigen komen tegen hem in 
verzet. Tot zijn verrassing krijgt Brunsvelt in augustus 1657, dus vier jaar 
na zijn intree, de helft van de pastorieopkomsten over 1653: 229 gulden en 
12 stuivers. Brunsvelt, geroerd, komt nu tot een stap, die misschien effekt 
kan sorteren. Hij wil zich met Reiner verzoenen en doet 2 november 1657 
op de classisvergadering een voorstel daartoe. De Classis is zeer voor de 
vrede en een paar collega's, Hilarius van Ooster-Nijkerk en Samplonius van 
Dokkum, gaan als kommissie van goede diensten op stap, "ter wechnemin-
ge van alle differenten". Het resultaat is nihil. Brunsvelt wil wel "yn goe-
dens", maar hij kan ook anders. Nu Reiner van verzoening niet wil weten 
dient Brunsvelt een beschuldiging in bij het Hof tegen Sijtse Jans, de 
zogenaamd gedupeerde boer van Aalsum, en tegen Cornelis Bosman, de 
procureur-fiskaal van Oost-Dongeradeel. Ook vraagt hij vernietiging van 
het vonnis van het nedergerecht van januari 1657. 

Zo komt het tot een rechtszaak te Leeuwarden. Brunsvelt wordt bijge
staan door de advokaat dr. Nicolaas Beilanus en vertelt de rechters, wat 
er zo al te Aalsum en Wetsens gebeurd is. Hij vertrouwt op het Hof en 
zegt, dat als dit er niet was geweest, "hij liever hadde gegangen ultra gara-
mantos et indos (d.w.z. verder dan de Afrikanen en Indiërs) als met soo-
danige menschen te l even . . . . " Sijtse Jans had maar wat verzonnen: de 
vertrapte haver was helemaal niet van Sijtse geweest, maar van Bruns
velt zelf! Hij had het gewas n.1. gekocht van de Aalsumer schoolmeester 
Eelcke Outgers. Ook al doen de twee gedaagden met hun advokaat, dr. 
Gaspar van Campen, hun best, het lukt niet de verklaring van Brunsvelt 
te ontzenuwen. Cornelis Bosman zwijgt en Sijtse Jans begint te schelden. 
Wat hem betreft, kan de dominee direkt naar het rijk der Indiërs gaan, 
doch "dat evenwel de gemeente van Aelsum ende Wetsens niet sonder 
harder blieven soude". Het gaat niet zo zeer tegen dé dominees als wel 
tegen déze dominee, die nu eenmaal niet de man van hun keus is. Bruns
velt krijgt gelijk. Het vonnis van het nedergerecht wordt vernietigd en 
Brunsvelt ontvangt de destijds betaalde 24 g.g. terug. 

Maar nog is het eind van de strijd niet in zicht. Alhoewel Brunsvelt 
weer een poging tot verzoening onderneemt en de classikale gedeputeer
den te Wetsens kunnen konstateren, dat Reiner Marnes "genegentheit" 
toont om de kloof te dempen, zodat de Classis al vast besluit voorlopig 
niet tot censuur over te gaan, de uiteindelijke verzoening komt niet tot 
stand. Want ook nu weer blijkt, dat er nog een machtiger potentaat is dan 
de mensen. De dood komt tussenbeide. Op tweede Kerstdag, 26 december 
1658 verwisselt Reiner Marnes volgens een grafsteen in het Wetsemer 
kerkje het tijdelijke met het eeuwige. 
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De akten van de Dokkumer Classis zwijgen in 1659 over de zaak, maar 
het blijkt, dat ook al viel de leider de volgelingen bleven. De rechten van 
Brunsvelt op de vrije pastorie worden ook nadien ontkend en al kon men 
vroeger van weinig rondkomen, Brunsvelt ziet zich zomer 1659 genood
zaakt voor de derde maal bij het Hof van Friesland de strijd aan te bin
den tegen zijn gemeenteleden. Op 15 juli 1659 verschijnen in de Kanselarij 
te Leeuwarden voor de rechter-kommissaris Willem van Vierssen de kerk
voogden van Wetsens en Aalsum, respektievelijk Hessel Lieuwes en Jan 
Jansen. Dr. Nicolaas Beilanus fungeert weer als advokaat van Brunsvelt. 
Hij dient een verzoekschrift in met een aanklacht in twintig punten. De 
advokaat der gedaagden, dr. Arnoldus Bolten, houdt een lang pleidooi, 
maar kan de aanspraken van Brunsvelt niet loochenen. De rechter gaat 
alles nauwkeurig na en spreekt als zijn oordeel uit, dat Brunsvelts aan
spraken op twee na ontvankelijk moeten worden verklaard. Het beheer 
over de "praesterscamp" en de pastorielanden te Wetsens komt hem niet 
toe. De twee gedaagden worden gesommeerd "omme den requirant te 
laten volgen de vrije Pastorye in de dorpen Aelsum ende Wetsens, ende 
vervolgens acht ende veertich pondematen landts, als voor desen bij de 
kerckvoogden sijn verhuyrt, ende te boeten de schaeden ende interessen 
deur't ontberen vandien gehadt ende geleden". 

Brunsvelt vraagt bij die gelegenheid ook aan de kerkvoogden de in ver
vallen staat verkerende Wetsemer pastorie, waarin de schoolmeester woon
de, te herstellen. Hij krijgt echter niet thuis. Ook een verzoek van de 
Classis aan de grietman om te bemiddelen loopt op niets uit. De grietman 
verklaart, "dat hij hierin niet conde doen sonder ofte buyten de begeerte 
ende wille van d'andere ingesetene aldaer". Weer hokt het. Op 27 oktober 
1660 verklaart het Hof, dat opnieuw te hulp is geroepen, unaniem, de 
sententie van juli 1659 "well ende te rechte gedaen te sijn". De opponen
ten van Brunsvelt moeten betalen. 

En d u s . . . . nee, buigen doet men ook nu nog niet en zo komt Bruns
velt 3 juni 1661 opnieuw bij de Classis met het verzoek de grietman te 
vragen de Wetsemer kerkvoogden "ex officio" te bevelen hun tegenstand 
op te geven. Anderhalf jaar later, als Brunsvelt zijn tweede lustrum te 
Aalsum achter de rug heeft, is de toestand nog onveranderd. En dus komt 
er weer een kommissie van goede diensten, die de gemeente, echter te
vergeefs, tot "christelijcke lieffde" tracht te bewegen. Weer biedt Bruns
velt op de classikale vergadering (5 okt. 1663) zijn gemeenteleden de vre
de aan. Zelfs een kommissie van twee man van het Hof van Friesland, 
bestaande uit de heren Scheltinga en Vierssen, kan niets uitrichten. 

In 1664 schijnen sommige Aalsumers verzoening te hebben gezocht. De 
Classis vraagt 28 november van dat jaar aan de grietman om de mensen 
van Wetsens over te halen "om nevens Aelsum" met Brunsvelt een ak
koord te sluiten. Weer weigert Wetsens en ook Aalsum is niet helemaal 
eenstemmig. Twee jaar later (1666) komt er al weer een classikale kom-
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missie in de gemeente, die zich beijvert "opdat d'oorsaeck van d'gestadige 
onlusten in die dorpen tuschen haeren predicant ende gemeente mocht 
weghgenomen worden". IJdel ondernemen! In 1668 is men nog even ver. 

Men zou in het hart van de mensen willen kijken. Het staat haast wel 
vast, dat Brunsvelt door de strijd verhard is. In augustus 1670 vertelt hij 
de Classis, dat hij met Wetsens alleen dan een akkoord wil, als de vier 
gerechtelijke uitspraken van het Hof volledig gehonoreerd worden. De 
gemeente weet echter evenmin van wijken. Op 16 mei 1670 komen in de 
classikale bijeenkomst vier afgevaardigden, die er op wijzen, dat Brunsvelt 
doof wordt en ook niet al te best meer ziet. Als niets helpt, dan kan hij 
misschien langs deze weg uitgerangeerd en emeritus verklaard worden. 

Wat tot nog toe ontbrak, komt in 1672. De mensen zijn in het rampjaar 
wat nerveus. Men komt tot handtastelijkheden en Brunsvelt, die dan circa 
vijftig jaar is, heeft klaarblijkelijk nog wel kracht in zijn knuisten. De 
Wetsemer dorpsrechter Egle Harckes, die in 1659 Reiner Marnes was op
gevolgd en van hetzelfde laken een pak is, zit er boven op: een vechtende 
dominee, dat is een kans! Gevolg: een ondertekende brief bij de Classis, 
die de zaak wel moet onderzoeken en dat misschien ook wat graag doet. 
Ruzie bij de ander geeft jezelf het gevoel de vrede te dienen. Op 3 febru
ari 1673 — wij naderen het vierde lustrum van Brunsvelt op zijn terpje — 
mogen de aanklagers op de vergadering verschijnen. Er is sprake van een 
soort dorpsrei en het is wel duidelijk, dat Brunsvelt in geen geval meer 
schuld heeft dan zijn tegenstanders. De Classis wil eerlijk zijn en zo staat 
alles uitvoerig in de notulen met de hand van ds. Abbas Ludinga. Egle 
Harckes zegt, dat Brunsvelt hem een "kalffdief" genoemd heeft. Lieuwe 
Pieters, Jan Sijtses en de opvolger van Ruurd Jetses, de meier Sibe Sierds, 
bevestigen het. Wopk Opts zegt zelfs, dat de predikant "in contentie met 
sijn meyer geraeckt sijnde, sijn mes uytgetrocken heeft". Weer een ander, 
Piter Piters, ondersteunt de verklaringen en weet bovendien te vertellen, 
dat Brunsvelt "Weimoed Jans, sijn meyers dienstmaeghd eerst de stoel 
onder de eers weghgehaelt heeft, waermede hij haer daerna geweldigh 
heeft geknuffelt(!)". Na dit alles genoten en genotuleerd te hebben, is 
volgens de scriba "dese vergaderinge met dancksegginge tot Godt ge-
slooten". 

Een dorpsrei, maar je wordt er wel moe van. Brunsvelt, die zich een 
maand later mag verantwoorden, komt met een schriftelijke verklaring 
van een aantal getuigen à décharge, maar de Classis — eerlijk is eerlijk 
en zo'n rel is toch wel pikant — eist het in persoon verschijnen van deze 
getuigen. 

Hiervan is niets gekomen en wij zullen niet ver mistasten als wij aan
nemen, dat Brunsvelt er schoon genoeg van had en tot de konklusie was 
gekomen, dat je beter in alle rust Prediker kon gaan lezen dan meer als 
herdershond dan als herder in de gemeente rond te lopen. Wij vernemen 
uit de acta van 28 april 1673, dat Brunsvelt emeritaat heeft aangevraagd. 
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De Classis zal herademd hebben. Dadelijk worden drie predikanten aan
gewezen om een "stipendium emeriti" bij de Staten aan te vragen. Alhoe
wel Brunsvelt nog vrij jong is, aarzelen de Staten ook niet lang en reeds 
16 juni 1673 wordt ter classisvergadering meegedeeld, dat Brunsvelt emeri-
taatspensioen krijgt. Deze laat er geen gras over groeien. Reeds de 22ste 
juni neemt hij afscheid. Wij horen — en het schijnt niet als ironie te zijn 
bedoeld — dat de ingezetenen van de beide dorpen tevoren plechtig had
den beloofd "in alle vrientschap" met hun predikant de nog altijd bestaan
de geschillen te zullen oplossen. Dominee verlaat zijn Pathmos ook niet, 
maar blijft als boer in zijn gemeente werkzaam! 

De classikale heren waren nog niet van hun zorgenkind af. Op 1 septem
ber moet de gemeente er op worden gewezen, dat er geen nieuwe predi
kant kan komen, alvorens men met Brunsvelt tot een akkoord is gekomen. 
De gemeente doet alsof haar neus bloedt en beroept een week later de 
proponent Johannes Coyter. Wat doet de Classis? Precies hetzelfde, wat 
ook de grietman en zovele anderen hadden gedaan. Ze zoekt de weg van 
de minste weerstand. Het beroep wordt onmiddellijk goedgekeurd! 

Brunsvelt zou niet Brunsvelt zijn geweest, al hij dit genomen had. Op 
5 januari 1674 wordt ter classikale vergadering wel meegedeeld, dat er een 
akkoord tussen Brunsvelt en Coyter is gesloten, maar het was niet waar. 
Vier maanden later is er zelfs nog geen definitieve oplossing. Eerst op 
11 mei 1674 komt op een vergadering te Dokkum, waaraan vier dominees 
alsmede de afgegane en de pas opgetreden pastor van Aalsum en Wetsens 
deelnemen, na urenlang overleg overeenstemming en dit houdt een kom-
promis in: Brunsvelt zal de bijdrage, die de predikant van Aalsum en Wet
sens voor de predikantswezen over 1673 moet betalen, voor zijn rekening 
nemen en krijgt driekwart van de opbrengst van de pastorielanden van de 
beide dorpen. En nog is men niet uit alle moeilijkheden. Op de classikale 
vergadering van 7 september is er weer een brief van Brunsvelt. Volgens 
hem moet Coyter de belasting betalen van een der huizen, die tot de 
Aalsumer pastoriegoederen behoren. De Classis is het daarmee eens, maar 
ditmaal komt Coyter in verzet en ook nu weer weifelt de Classis en het 
gevolg is, dat de strijd voortduurt. 

Als Brunsvelt al gedacht heeft, na zijn emeritaat een Horatiaanse pasto
rale te zullen kennen, dan blijkt dat spoedig een illusie te zijn. Hij krijgt 
voorlopig geen pensioen en raakt financieel in de knel. Tot overmaat van 
ramp wil de Classis hem wél voor het weduwenfonds laten betalen en 
begint zij zelfs met de deurwaarder te dreigen. Brunsvelt was de strijd 
met zijn gemeente beu geworden. Nu weigert hij ook in de classikale 
vergadering te verschijnen. Een neef van hem, ds. Hermannus Brunsvelt 
van Nes ca., deelt 12 april 1675 de broeders mee, dat zijn oom de "viduale 
penningen" eerst zal betalen "soo haast als hij eenige tractement of huur 
ontvangen sal hebben". Klaarblijkelijk beseft de Classis haar tekortschieten. 

86 



R. DE BEER De zaak-Brunsvelt 

Zij gaat althans weer met Coyter praten en zo kan dan eindelijk in de 
classikale notulen worden aangetekend: 

"Op heden den 23 september 1675 sijn de gecommitteerde broederen 
D. Samplonius, D. Schregardus, D. Drenhuijsen en D. Ludinga wederom 
volgens den last haer van den E. Classe opgeleyt, ten versoecke van 
D. Theodorus Bruijnsvelt en D. Coyter, bijeen gekomen om de verschil
lende saecken onder haer te verslechten. Edoch, eer dat de uytsprake van 
de verschillende saken geschiede, soo is't dat wij, dissiderende persoonen, 
aennemen om ons met de uytsprake van de E.broederen, oeyt sonder 
eenige exceptie, absoluyt te laten vergenoegen, tot welkers verseeckeringe 
wij dese acte met onse gewoonlijcke handen hebben verteeckent. 

Theod. Brunsvelt Johannes Coijter 
Pastor emeritus Pastor in Aelsum etc." 

Daarna wordt een aantal voor beide partijen bindende bepalingen opge
steld. Brunsvelt zal van 1676 af de Wetsemer pastòrieplaats belastingvrij 
als pachter aanvaarden voor de huur van 60 g.g., te betalen zolang ds. 
Coyter de gemeente als predikant zal dienen. De dominees beloven el
kaar geen financiële eisen meer te zullen stellen en van alle nog verschul
digde lasten ieder de helft te betalen. 

Na 22 jaar is er dus weer vrede te Aalsum en Wetsens? Gelove wie het 
kan. Brunsvelt blijft als pachter de pastorieboerderij te Wetsens bewonen 
en verlaat dus het strijdtoneel niet. Natuurlijk moet het mislopen en op de 
classikale vergadering van 8 april 1678 verneemt de Classis reeds, dat de 
strijdbijl weer is opgegraven. De reeds genoemde neef dient namens zijn 
oom een rekest in: het is nodig, dat de definitief afgehandelde zaak weer 
op de agenda komt. De Classis is er niet op ingegaan. Dus zien we Theo
dorus Brunsvelt opnieuw in de arena (22 april 1678). Hij maakt duidelijk, 
dat er nog verschil van mening is, dat zullen de heren ook geweten heb
ben. De Classis zegt echter: Val ons niet verder lastig! Dat is dan het 
einde van het drama, al zegt het misschien toch iets, dat Coyter het niet 
lang volhield te Aalsum ca. en de 15de december 1679 (als beroepen pre
dikant) vertrok naar Ceylon in het verre Indië, waarheen Sijtse Jans des
tijds Brunsvelt gewenst had. In de acta van de deputaten der synode van 
Friesland betreffende de ontvangsten en uitgaven ten behoeve der predi
kantsweduwen wordt Theodorus Brunsvelt in de jaren '80 vermeld als de 
enige "emerito" onder de 36 predikanten uit de Classis Dokkum, de laatste 
maal op 21 februari 1684; wij mogen aannemen, dat hij in de loop van dit 
jaar is overleden. 

Het blijft raden, wat precies de oorzaak van de langdurige twist is ge
weest. Wij wezen reeds op de vasthoudendheid van Reiner Marnes, die 
door die van Brunsvelt geëvenaard werd, maar de oorzaak ligt natuurlijk 
dieper. Waarschijnlijk speelt ook een rol, dat Brunsvelt meer aandacht had 
voor de materiële kant van het predikantenleven dan sommigen in zijn 
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gemeente lief was. Voor het Hof zegt hij 30 maart 1658, dat hij in de afge
lopen jaren had getracht "sijn Godtsdienst en de pastoriegoederen" te be
waren. Men krijgt de indruk, dat de pastoralia te Aalsum en Wetsens in 
verhouding tot andere gemeenten niet gering waren. Er was sprake van 
een vette prebende. Wij weten ook, dat alhoewel de zonde der simonie 
streng bestraft werd er toch vele afspraken gemaakt werden, zowel voor 
als na de beroeping. We noemden een paar maal de beroepingsmaaltijd. 
Als op meer plaatsen heeft zich hier rond de beroeping een stuk machts
strijd ontwikkeld, waarbij ook zijn broeder Johannes van Waaksens zich 
waarschijnlijk behoorlijk geweerd heeft. Dat de strijd zolang geduurd heeft 
komt ook, doordat noch de grietman noch de Classis noch zelfs het Hof 
krachtig doorzette. Misschien is men wat bang voor elkaar geweest en 
heeft men te laat beseft, dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken. 
Wij wezen in het begin ook op andere konflikten te Aalsum. Er zal in 
de gemeente ook een neiging tot ruziemaken zijn geweest, "nocht oan 
ûnnocht". 

Dat de twist zo lang duurde — een kwart eeuw! — is wel uitzonderlijk. 
Niet dat de Friezen niet wilden, maar ze werden gewoonlijk eerder moe. 
Jammer genoeg weten we weinig van de persoonlijke dingen van 
Theodorus Brunsvelt. Dirk Brunsvelt is 30 september 1623 te Leeuwarden 
gedoopt als zoon van de "mr. goutwercker" Harmen Brunsfelts. Hij kwam 
als 30-jarige te Aalsum en is waarschijnlijk steeds vrijgezel gebleven. Zijn 
veel oudere broer Johannes (1608-1680) stond van 1636 tot zijn dood te 
Waaksens, dat tot in deze eeuw als een rijke gemeente bekend stond. De 
zoon van Johannes, Hermannus(1640-1681) komt in 1670 te Nes en Wie-
rum. Men denkt onwillekeurig ook aan familieïnvloed achter de schermen. 
Wie de classikale acta en andere stukken leest vraagt zich soms af, waar
van de Aalsumer dominee, al zij het dan zonder gezin, geleefd heeft. Hij 
zal als meer collega's zelfverzorger geweest zijn. Ook dit heeft zijn positie 
geen goed gedaan. De eeuwen door werd het gewenst geacht, dat een 
predikant iets van de landbouw wist, maar ook weer niet té veel. . . 

Al moge Theodorus Brunsvelt, zeker met het stijgen zijner jaren, geen 
gemakkelijk heerschap zijn geweest en ontkwam ook hij niet aan "Prinzi-
pienreiterei", toch moet men — tegen wil en dank — enige bewondering 
koesteren voor deze man, die een kwart eeuw lang is blijven strijden voor 
wat hij als zijn rechten beschouwde. 
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Archeologie 

1971 wordt, evenals 1970 gekenmerkt door een groot aantal opgravingen die ten dele 
uit toevallige vondsten voortvloeiden. Zij werden uitgevoerd door het Biologisch-
Archeologisch Instituut der Rijksuniversiteit te Groningen (B.A.I.) samen met het 
Fries Museum (F.M.), de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te 
Amersfoort (R.O.B.) en door amateurs o.l.v. B.A.I. en F.M. Naast deze opgravingen 
zijn enkele losse vondsten en publicaties van belang. Door de bezuinigingsmaatregelen 
van de regering kon voor de financiering van de gedane onderzoekingen echter in 
veel mindere mate van de eigen middelen van de tot opgraven bevoegde instellingen 
gebruik worden gemaakt. 

Andere organen, o.m. de Cultuurtechnische Dienst, de Provinciale Waterstaat en de 
betrokken gemeenten bleken echter bereid én in staat soms belangrijke subsidies te 
verlenen, mede dank zij de mogelijkheden van de Dienst Aanvullende Civieltechnische 
Werken en de vorig jaar al genoemde Wet op de Sociale Werkvoorziening. Wil het 
thans bereikte peil van het oudheidkundig bodemonderzoek in Friesland echter ge
handhaafd blijven, dan zal naar een efficiënter subsidie-procedure moeten worden ge
streefd. Veel tijd en energie wordt thans nl. vereist voor het overleg met de subsidie
gevers. Wij menen hier te mogen pleiten voor een b.v. door de Provincie te beheren 
subsidie-fonds, zoals elders reeds bestaat, waaraan door de verschillende subsidiërende 
organen zou kunnen worden bijgedragen. Per incidenteel geval kan het dan extra 
bedacht worden door de gemeente of instelling binnen of op welker grondgebied een 
onderzoek plaats heeft. 

Het Archéologysk wurkforbàn van de Fryske Akademy werd opgeheven; nadien 
is echter het initiatief genomen om een Archéologyske wurkgroep te vormen waarvan 
de leden door het bestuur van de F.A. worden benoemd. 

Voor bijzonderheden van de opgravingen, die door het Biologisch-Archeologisch 
Instituut, door het Fries Museum of door samenwerking van beide instellingen zijn 
uitgevoerd, verwijzen wij in verband met de beschikbare ruimte naar het Verslag 1971 
van de Archeologische afdeling van het Fries Museum. Zij worden hier echter wel 
genoemd in volgorde van de datering der vondsten. 

Zo werden enkele ateliers van de jong-paleolithische Hamburgcultuur ontgraven die 
nabij Kolderwolde (Hemelumer Oldeferd) waren ontdekt, terwijl onderzoek naar meso-
lithische overblijfselen plaats had bij Oostermeer aan de zuidelijke oever van het 
Bergumermeer (Tietjerksteradeel) in het kader van een internationaal werkkamp. Deze 
opgraving zal worden voortgezet. Ook bij Akkrum (Utingeradeel), Oudega (Smallinger-
land) en Rotstergaast (Haskerland) werden vuursteen-ateliers van mesolithische ouder
dom aan een nader onderzoek onderworpen. 

Naar sporen van het neolithicum werd gezocht in Kollum, waar grote keien toch 
niet van een uit megalithen bestaand graf afkomstig waren, zoals was verondersteld. 
Het aantreffen van een voor stenen bijlen gebruikte slijpsteen nabij Drachtstercom-
pagnie (Smallingerland) deed een graf of nederzettingssporen verwachten, maar van 
geen van beide kon helaas iets worden vastgesteld. 

Uit de Late Bronstijd dateerde het bij Oosterwolde (Ooststellingwerf) onderzochte 
urnenveld en uit de Romeinse Ijzertijd de overslibde nederzetting bij Kornwerd (Won-
seradeel) die ten dele werd uitgegraven. Bij Teerns (gemeente Leeuwarden) werden 
waarnemingen verricht in de zool van een reeds lang verdwenen terp. 
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Van middeleeuws karakter zijn het bij Koehool (Barradeel) bestudeerde dijkprofiel, 
de fundamenten van de stinspoort van Sythiema-state bij Hallum (Ferwerderadeel), 
de kerkvloeren in de Herv. kerk te Metslawier (Oostdongeradeel) en de pan- of steen-
ovenvloer in het Fùgellân bij Dokkum. 

Van na 1500 dateren de te Gerkesklooster (Achtkarspelen) gevonden fundamenten 
en de bij Harlingen regelmatig onderzochte stortplaatsen van oud Harlinger stadsvuil, 
waarin zeer veel ceramiek van Harlinger pottebakkers werd aangetroffen. Op Schier
monnikoog werd de oudste kerkhofomgrenzing vastgesteld. 

De R.O.B, verrichtte o.l.v. drs. H. Halbertsma opgravingen te Leeuwarden in en 
rond de Grote of Jacobijnerkerk. Vastgesteld werd dat de huidige grootte werd be
reikt na afbraak, resp. uitbreiding van enkele voorgangers en van het bij deze kerk 
behorende, in 1245 gestichte Dominicaner klooster. De oudste kloosterkapel was een-
beukig, van baksteen en minstens 36 m. lang en 7,5 m. breed. Vermoedelijk na een 
stadsbrand van 1392 werd deze kapel met een noordelijke zijbeuk uitgebreid, waar
voor het voormalig zuidelijk kloosterpand moest dienen. Ook werd een zuidbeuk toe
gevoegd; de bestaande oorspronkelijke kapelmuren werden door kolommen vervangen 
en een vijfhoekig, nu nog aanwezig priesterkoor gebouwd. Later werd in de noord
oosthoek een sacristie gesticht. Een en ander ging gepaard met bouwkunstige voor
zieningen in het opgaande muurwerk, zich uitend in o.m. een traptoren en enige, nu 
weer verdwenen bovenvertrekken en bijzondere dakconstructies. Het onderzoek buiten 
de noordelijke beuk leerde, dat zich onder het plaveisel van Achter de Grote Kerk 
resten van enige kloosterpanden en een bestrating bevinden, vermoedelijk van na 1392 
daterend. Van het klooster uit kon men de kerk zowel via de begane grond als via 
een verdieping bereiken. Het kloosterterrein, dus ook de kerk, ligt niet op een eigen
lijke terp, maar wel op een soms tot 2 m. oplopende, met baksteenpuin doorspekte 
verhoging. 

In de Herv. kerk te Deinum (Menaldumadeel) bleek dat zich binnen de muren van 
de huidige, wellicht 13de eeuwse kerk de funderingen van een ouder tufstenen zaal
kerkje met halfronde absis en een gereduceerd westwerk bevonden. Vermoedelijk is 
rond dit kerkje de nu bestaande opgetrokken en heeft men halverwege de bouw daar
van — in baksteen — de oude afgebroken en met de tufsteen de bovenste helft van in 
ieder geval de noordmuur afgebouwd. Deze tweede stenen kerk is later nog naar het 
oosten verlengd of uitgebreid en aan de noordzijde van een, nu niet meer aanwezige 
sacristie voorzien. 

Als bijzondere losse vondsten zijn te vermelden aardewerk uit de laatste fase van 
de neolfthische Trechterbekercultuur, ontdekt te Oostrum (Oostdongeradeel) en een 
bijl en een hamer van de Standvoetbekercultuur, resp. gevonden te Bergum en Buiten
post. Bij Speers (Wymbritseradeel) werd door de vondst in de aardgasleidingsleuf van 
een bijzonder fraaie pot van terpaardewerk een overslibde nederzetting uit de 2de/3de 
eeuw bekend. 

In de verschillende ruilverkavelingsgebieden werden 84 nieuwe vindplaatsen van 
pre- en protohistorische aard ontdekt. Verschillende leidden tot nieuwe inzichten in de 
bewoningsgeschiedenis van het betrokken gebied, tot een opgraving of leverden bij
zonder interessant nieuw materiaal. 

Voor de Friese archeologie verschenen enkele belangrijke artikelen. P. E. van Schie-
Herweijer beschouwt vier laat-Romeinse solidi, waarvan er drie met zekerheid uit 
Scharnegoutum komen, in hun verband tot soortgelijke vondsten in Friesland (o.a. te 
Wieuwerd) en hun betekenis voor het vaststellen van handelsroutes naar het Middel
landse Zeegebied (Berichten R.O.B. 19, 1969, p. 81/87). In Palaeohistoria XIV 1968 
(1970) publiceren K. Düwel en W. D. Tempel een studie over benen kammen met 
runenteksten uit Friesland en Groningen, waarbij zij door hen nieuw ontdekte teksten be
kend maken. Ook bespreken zij enkele op andere voorwerpen voorkomende runenteksten, 
waarbij zij tot de conclusie komen, dat deze als hoogst verdacht moeten worden be-
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schouwd (Zie Verslag Fries Museum 1971). Tot een zelfde conclusie ten aanzien van 
de "zilverschat van Winsum" komt H. H. van Regteren Altena in "De Vikingen in de 
Lage Landen", een werkrapport (1971) van het Instituut voor Prae- en Protohistorie 
te Amsterdam. Twee bronzen kamgrepen uit resp. Aalsum en Almenum worden daar
entegen wel als Vikingfabrikaat beschouwd. Een publicatie van vondsten over 1963 -
1964 bij opgravingen te Haithabu bevat veel rechtstreeks met in onze provincie aan 
het licht gekomen materiaal te vergelijken afbeeldingen (Bericht 4 über die Ausgra-
bungen in Haithabu, Neumünster 1970), terwijl W. Prange ook voor Friesland belang
rijke mededelingen doet over dijkdoorbraken in de 15de, 16de en 17de eeuw in Noord-
Friesland (Nordfriesisches Jahrbuch 1971). 

G. ELZINGA 

Monumentenzorg 

Het belang van beschermde stads- en dorpsgezichten kreeg in het vorige overzicht 
speciale aandacht in verband met H i n d e l o o p e n . De Stichting Stadsherstel Hinde-
loopen ontplooide intussen nog niet dié activiteit, die voor het behoud van het eigen 
karakter van de stad zo dringend gewenst is. De restauratie van het voormalige raad
huis, thans Hidde Nijlandmuseum, kwam gereed en het geheel nieuw ingerichte mu
seum werd feestelijk voor het publiek opengesteld. De Westertoren kwam in de stei
gers te staan en ook met het herstel van de hellingloods werd een aanvang gemaakt. 

De Hein Buismanstichting te H a r l i n g e n zette zijn bekende activiteiten voort. 
Aangekocht werden de panden Lanen 12/14, Heerenwaltje 10/12, Vijver 6 en Vijver 
10. Het pand Raamstraat 7 werd via de Gemeente door de Amro-Bank geschonken. 
Vijver 2 /4 is in restauratie. Over de restauratie van Zoutsloot 77/79 kon nog geen 
definitieve beslissing genomen worden. Kleine Bredeplaats 18 kwam gereed. Ook de 
restauratie van Havenplein 14, eigendom van de Vereniging Hendrick de Keyser, kwam 
in 1971 gereed. 

In F r a n e k e r bleven de restauraties van Martenastins (gemeentehuis Franekera-
deel) en Camminghastins (Friesland Bank) de meest spectaculaire gebeurtenissen op 
restauratiegebied; beide waren aan het einde van het jaar nog niet gereed. De Cam
minghastins, waarin op de verdieping het Fries Penningkabinet (Fries Museum) zal 
worden ondergebracht, zal omstreeks april officieel worden geopend. Voorts werden 
de gerestaureerde panden Zilverstraat 37 en Raadhuisplein 8 opgeleverd. 

In L e e u w a r d e n werd de gerestaureerde Papingastins (Museum Princessehof) 
voor kleine groepen ter bezichtiging gesteld. Eerst met het gereedkomen van de totale 
museumrestauratie zal het gebouwencomplex officieel in gebruik genomen worden. 
De restauratiewerkzaamheden aan de walmuren bij de Waag en aan de Tuinen wer
den afgesloten. De omgeving van de Grote Kerk onderging een "face-lifting" door de 
restauratie van het Boshuisen-gasthuis en van Luilekkerland, het herstel van de Grote 
Kerk zelf bevindt zich nog in het voorbereidende stadium. Indien daarbij aansluitend 
ook de kosterij en de kloostergang gerestaureerd worden, zal er van dit kwartier een 
stimulerende invloed uit kunnen gaan tot rehabilitatie van de aangrenzende gebieden, 
met name Bij de Put en Grote Kerkstraat. Voor de mogelijkheden die hier liggen moge 
men zich spiegelen aan b.v. het Bergkerkkwartier in Deventer. 

In S l o t e n is een vereniging Vrienden van Sloten opgericht, welke tot herstel van 
de stad wil stimuleren. De restauratie van de Hervormde kerk en die van het pand 
Lindengracht 15-16 kwamen gereed. 

In D o k k u m werden de panden Hogepol 20, Lange Oosterstraat 8 en Legeweg 
C 104 gerestaureerd. 

De Stichting Alde Fryske Tsjerken, waarvan de oprichting in het vorige verslag ge
memoreerd werd, ontplooide vele activiteiten. Op propagandistisch terrein waren de 
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door de stichting georganiseerde excursies van belang, die zich in een grote belang
stelling mochten verheugen; het ledental liep op tot circa 2300. Per 31 december 
waren door de stichting overgenomen de kerken van Augsbuur en Blessum, terwijl 
met diverse kerkvoogdijen onderhandelingen over overname gaande waren. 

K e r k r e s t a u r a t i e s werden voltooid in Hoorn op Terschelling, Lions — be
kroning van de 1961 - '63 gevoerde aktie nadat aanvankelijk sloopvergunning ver
leend was —, Schraard en Wolvega. De t o r e n s te Ee, Hantumhuizen, Menaldum en 
Peperga werden hersteld. De k l o k k e s t o e l e n van Boyl en Nijelamer werden ge
restaureerd. 

De 28 december 1970 opgerichte Stichting De Fryske Mole was mede zeer actief. 
Het langverwachte boek "Molens van Friesland" kwam van de pers, doch werd eerst 
in januari '72 onder de (vele) intekenaars gedistribueerd. De voornaamste m o 1 e n-
r e s t a u r a t i e die gereed kwam, was die van Penninga's molen te Joure. Ook hier 
kan men spreken van de bekroning van een jarenlang streven, namelijk om dit land
schappelijk markante monument voor Joure te behouden. Voorts werden gerestaureerd 
de molens van Akkrum, Anjum, Enumazijl, Hallum, Holwerd, de Bullemolen onder 
Leeuwarden, Makkinga, Marrum, Munnikezijl, Peasens, Wanswerd en Wijns. 

C. BOSCHMA 

Tentoonstellingen 

Het is, zelfs aan de hand van de uitvoerige en naar volledigheid strevende maand
agenda van het Cultureel Jongeren Paspoort, niet zo eenvoudig om precies na te gaan, 
hoeveel tentoonstellingen het jaar 1971 Friesland heeft gebracht. Maar het aantal kan 
worden begroot op tachtig à negentig kleinere en grotere manifestaties, die met elkaar 
een grote verscheidenheid te zien gaven: in de eerste plaats (omdat het accent dikwijls 
valt op uitingen van de eigen tijd) het veelvoud van stromingen en opvattingen anno 
1971, maar daarnaast toch ook een variatie in een veel ruimer tijdsbestek. Een onver
saagd tentoonstellingsbezoeker kon bij voorbeeld pendelen tussen Jetses (met zijn Ot en 
Sien-illustraties in het Frysk Letterkundich Museum) en de illustrator Peter de Vos 
(bij De Tille), tussen Delfts aardewerk vanaf 1700 (in het Fries Museum, in samen
werking met het nog altijd in verbouwing zijnde Princessehof) en het intrigerende werk 
van Escher (in de Prinsentuin), tussen primitieve maskers (in het Coopmanshûs te Fra-
neker) en de objecten van Cyril Lixenberg (bij Van Hulsen). 

De adressen bleven in 1971 dezelfde. Sneek, Harlingen, Heerenveen en Leeuwarden 
(in zes ruimten en met in het Fries Museum in het afgelopen jaar ook nog eens vijf 
exposities) handhaafden het gewoonterecht van het exposeren. Daaraan kunnen de 
plaatsen worden toegevoegd, waar incidenteel en dan met name gedurende de zomer
maanden tentoonstellingen worden georganiseerd. In die rij heeft het Coopmanshûs te 
Franeker tot voor kort gefigureerd. In 1971 schaarde dit museum, dat onder andere 
leiding is gekomen, zich bij de musea en galeries, waar men regelmatig op tentoonstel-
lingsbezoek kan gaan. 

Men doet niemand tekort, wanneer men constateert, dat Ton Mereuur in Franeker 
goede vondsten heeft gedaan. Hij liet bij voorbeeld drie jonge Friese kunstenaars debu
teren (en vond daarbij in de Nederlandse Kunststichting een gretig afnemer) en zette 
bij een andere gelegenheid drie generaties Friese schilders in één verband (en schiep 
zo gelegenheid weer eens werk te zien van Jan Mankes en Jentje van der Sloot. De 
jongste generatie was vertegenwoordigd door Sjoerd de Vries, wiens portret van bur
gemeester mr. A. A. M. van der Meulen van Leeuwarden het in het afgelopen jaar 
tot een rechtszitting bracht). Zijn laatste tentoonstelling, Dada in Drachten, haalde 
bovendien ruimschoots de landelijke pers. De collectie van werk van Thijs Rinsema uit 
de jaren twintig van deze eeuw werd van Franeker naar Drachten overgebracht en is 
dit jaar ook in Amsterdam te zien geweest. Er zijn meer kunstwerken van in Friesland 
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werkende kunstenaars onderweg: het Kunstcentrum Prinsentuin stelde een roulerende 
expositie samen voor de Nederlandse Kunststichting; het geheel ging in oktober van 
start, vergezeld van een goed-geïllustreerde catalogus. Dat laatste verdient vermelding, 
want op dàt punt zijn we in Friesland niet verwend. Meestal moeten we het met een 
stencil stellen, al zijn er uitzonderingen, zoals bij de Dada-tentoonstelling en bij enkele 
tentoonstellingen in het Fries Museum. 

Evenmin als in de voorgaande jaren wil een totaal van tachtig, negentig tentoon
stellingen zeggen, dat er evenzoveel onderwerpen worden aangesneden. Ook binnen 
Friesland zijn er roulerende exposities. Een jaarlijks terugkerende roulering is die van 
het schilderij van de maand, dat onder auspiciën van de Centrale Bibliotheekdienst 
langs een groot aantal Friese bibliotheken wordt gebracht en daar een zo ongedwongen 
mogelijke relatie tussen publiek en kunst tot stand brengt. Deze C.B.D. nam in decem
ber ook de tentoonstelling Alde Fryske Tsjerken (die in het Fries Museum was begon
nen en verder in Kollum, Hylaard, Olterterp en Sneek te zien was geweest) over. 
De foto's over de oude Friese kerken, hun lotgevallen en (de noodzaak van) hun res
tauratie hingen in december in de Harlinger bibliotheek en zullen ook in 1972 nog 
een hele ronde maken. 

Hierboven werd even gesproken over contacten tussen kunst, kunstenaar en publiek. 
Daartoe is alle gelegenheid op de Friese kunstmarkt, die telkenjare in Leeuwarden 
wordt gehouden en ditmaal een onderdak had gekregen in De Beurs. Daar waren veel 
kijkers en wat minder kopers dan in eerdere jaren. Daar was echter ook, voor het eerst, 
een manifestatie, die kunstweek heette en waarvan de kunstmarkt het sluitstuk was 
geworden. Een hele week, van maandag tot de kunstmarkt van zaterdag, werden 
leerlingen van het basisonderwijs geïnformeerd over en vooral ook bezig gehouden met 
allerlei culturele uitingen, terwijl er in de avonduren voor de ouderen diverse mogelijk
heden waren om eens op een andere manier in kennis te komen met facetten van de 
film, de litteratuur, het toneel en de muziek. Met name het onderwijs heeft dankbaar 
gereageerd. Voor 1972 wordt — maar dan op een vroeger tijdstip: door omstandig
heden viel de kunstweek eerst in november, terwijl september, aan het begin van een 
nieuwe cursus, een geschikter tijdstip lijkt — een herhaling van de kunstweek met inge
bouwde kunstmarkt overwogen. 

Betrof de opsomming tot dusver tijdelijke activiteiten, in het Hidde Nijland Museum 
te Hindeloopen kwam na langdurige verbouwing de geheel vernieuwde, definitieve 
opstelling gereed. Het museum is er des te aantrekkelijker door geworden. 

H. KINGMANS 

Tael- en letterkunde 

A 1 g e m i e n. Stúdzjes oer tael- en letterkunde beide binne — bihalven yn bikende 
searjes lykas Philologia Frisica (anno 1969, Grins, Wolters-Noordhoff, 125 pp.) — bi-
nammen yn ryk forskaet to finen yn Flecht op 'e koai, Stúdzjes oanbean oan prof. dr. 
W. J. Buma op syn sechstichste jierdei (Grins, Wolters-Noordhoff, 384 pp.). De lezingen 
fan de Stúdzjekonferinsje Frysk, 6 en 7 april 1971 to Grins, organisearre fan 'e Ynter-
universitaire Stúdzjerie Frysk, binne yntusken ek útjown (Ljouwert, De Terp, 64 pp.). 

Hwat de tydskriften oanbilanget, moat hjir it opgean fan De Strikel yn it fornijde 
Dit is Friesland (DIF) neamd wurde en it op 'e nij útkommen fan Frysk en Frij, as 
moanneblêd. 

It wurk fan de Fryske Bibeloersetting waerd yn 1971 presintearre troch de útjefte 
fan De helpende hân, It evangeelje neffens Lukas (Amsterdam e t c , 102 pp.). 

De al oankundige bibliografy oer 1970 kaem yndied yn 1971 út ûnder de titel 
Bibliografie van de Nederlandse taal- en literatuurwetenschap, aangevuld met de biblio
grafie van de Friese taal- en literatuurwetenschap (Den Haag, 620 pp.). 
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T a e l k u n d e . Wichtich is yn it foaiste plak it inisiatyf om troch forskate mei-
wurkers stúdzjes meitsje to litten oer de twataligens. Twataligens, Stúdzjeboek foar 
de eksamenklassen havo en v.w.o. en foar de oplieding foar ûnderwizers en leararen, 
is yn earsten yn foarlopige, stinsele foarm útjown troch de A.F.U.K. (Ljouwert, 242 pp.). 
Oer twatalichheitsproblemen halden A. Feitsma en M. van Overbeke ynliedingen foar 
de Dialektekommisje fan de Kon. Akad. v. Wetenschappen: Tweetaligheidsproblemen, 
Bijdr. en Meded. Dial. cie, K.N.A.W., XLI (Amsterdam, 40 pp.). Titel fan de bydrage 
fan jfr. Feitsma: Onderzoek naar tweetaligheid in Friesland. 

G. A. Piebenga promovearre op Een studie over het werk van Rasmus Rask, in het 
bijzonder over zijn Frisisk Sproglære, oan de universiteit fan Grins (Ljouwert, Fryske 
Akad., 249 pp.); A. Bor promovearre op Word-graups in the language of the Skeltana-
riucht, oan de Gemeente-universiteit fan Amsterdam (Wageningen, Veenman en Zn., 
242, 40 pp.). 

Nei krityk op it wurk fan oaren bisiket R. G. van de Velde nou yn Empirisch-induk-
tive Linguistik und generative Grammatik, Versuch zur Anwendung und Bewertimg lin-
guistischer Methoden gezeigt an der Syntaxdarstellung einer unerforschten älteren 
Sprachstufe: Altfriesisch (Brussel, AIMAV, 127 pp.), sjen to litten hoe't it wol kin. 

Twa reprints fan wurdboeken binne it neamen wurdich: it Frysk Wurdboek fan H. S. 
Buwalda, G. Meerburg en Y. Poortinga (Boalsert, Osinga, 599, 398 pp.) en it Friesch 
Woordenboek, bewerkt door Waling Dykstra (Amsterdam, Emmering, Ljouwert, De 
Tille 2 dln.).It leste wurk is forsjoen fan in wiidweidige ynlieding troch Y. Poortinga 
oer de ûntsteansskiednis fan it boek. 

Fan de List fan Fryske foarnammen forskynde in twadde, útwreide printinge (Ljou
wert, De Terp, 47 pp.). 

L e t t e r k u n d e . De Waling Dykstra-bitinking wie oanlieding ta de publikaesje fan 
in rige stúdzjes yn Mar ik sil stride . . Waling Dykstra 1821—1914 en in bondel for-
halen fan Waling-om, útjown troch Y. Poortinga ûnder de titel In dei fan plezier (beide 
Ljouwert, Miedema Pers - De Tille, resp. 209, 206 pp.). Yn Fluit en doedelsek is ûnbi-
kend wurk fan Joast H. Halbertsma útjown troch J. J. Kalma en Y. Poortinga (Drachten, 
Laverman, 167 pp.). 

Oanrin ta in folgjende bitinking foarmet de bibliografy fan J. J. Kalma Ta de stúdzje 
fan T. G. van der Meulen (Ljouwert, Fryske Akad., 18 pp.). 

Skriuwers út de 20e ieu komme yn byld yn Fedde Schurer (Skriuwers yn byld, 3; 
A'dam, 48 pp.) en de bondel ynterviews fan Tiny Mulder, Hicer hast it wei? (Drachten, 
Laverman, 288 pp.). 

Oergeande nei it kreative wurk neam ik earst de bondel Skrael earesalút (Boalsert, 
Osinga, 100 pp.), dèr't forhalen en fersen yn samle binne, ynstjûrd foar de priisfraech 
by gelegenheit fan de bitinking fan 25 jier bifrijing yn 1970, hwerûnder ek de bikroande 
ynstjûringen. Bikroande ynstjûringen foar de Rely Jorritsma-priisfraech binne wer samle 
yn Rely-rally 1971 (moat wêze: 1970), in spesiael nûmer fan de Strikel. 

De útjefte fan romans is yn 1971 foar in great part to tankjen oan de K.F.F.B.: 
Konflikten, fan Ryk de Boer (206 pp.); foar hwat jongere lezers Lans it paed fan de 
voyageurs, fan Hein Faber (192 pp.); H. de Jong, Yn it sicht fan de Aldehou (206 pp.); 
D. H. Kiestra, De toartels (dl. 2 fan Ien wike útbuorren, 208 pp.); Th. Kuiper, Fj'trtsfin 
dagen (205 pp.); J. de Roest, Hvoa moat ik leaf hawwe? (208 pp.). Allegearre útjeften 
dus fan de K.F.F.B., útjown by A. J. Osinga, Boalsert. It romandebút fan Leo Popma, 
In kwesty fan hûd, Votyfboek, forskynde by Miedema Pers (Ljouwert, 133 pp.). Rink 
van der Velde kaem mei in nije roman Foroaring fan lucht (Ljouwert, Friese Pers, 187 
pp.) en in bondel forhalen, op ien nei allegearre earder publisearre yn de Strikel, ûnder 
de titel Ien foar it afwennen (Bolswert, Koperative útj,, 103 pp.). Jantsje . . . ja, heit is 
de titel fan de forhalebondel fan Hylkje Goinga (Bolswert, Koperative útj., 126 pp.). 
Ek dizze forhalen waerden earder publisearre yn de Strikel (ûnder pseudonym Martha) 
en yn de Ljouwerter krante. Sketsen en forhalen oer bern fan A. Brouwer-De Beer 
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waerden printe ûnder de titel Ljocht en skaed op 't skoallepaed (St. Anne, Van Leer 
en De Jong, 79 pp.). 

Ienfâldige Rymkes en ferskes fan H. Ph. Breuker waerden posthúm útjown (Ljouwert, 
De Terp, 74 pp.). J. Keizer forsoarge in samling Uit het werk van een Oudehornster 
volksdichter, Geart Jabiks fan 'e Tsjongerwâl (Aldehoarne, 32 pp.). Fan Anne Jousma 
forskynde in nije bondel: Nijtsjerker lûden (Ljouwert, De Terp, 39 pp.). Oene fan 
't Fean ( = O. Bult) debutearre yn it Frysk mei Trije kear trije ('t Fean, Gerben Brou
wer, 31 pp.). 

It genre fan de ylfustrearre poëzij of as jo wolle de bisongen tekenkunst is fortsjin-
wurdige mei: Peins. Tekeningen Wim van der Veer, teksten Tjitte Piebenga (Ljouwert, 
[24] pp.) en Josse de Haan mei Joop Huisman, Ferstekeningen/tekenfersen (Bolswert, 
Koperative útjowerij, 38 pp.). By de Koperative forskynden ek de bondel fersen fan 
Steven de Jong, Missing Link (38 pp.) en in bondeltsje fan R. R. van der Leest, dat 
lykas wol faker by dizze skriuwer, swierrichheden jowt by it yndielen: Bargebiters/ 
bultsjeblazers (Lyts Frysk argewaesjespul). 

Oersettingen seagen it ljocht fan Hylke Speerstra syn Heil om seil: Met de kloten 
voor het blok, oerset en biwurke troch Hans Bakker (Den Haag, Kruseman, Ljouwert, 
Miedema, 168 pp.); fan Rink van der Velde syn Chamsyn: Chamsien (Den Haag, Leo-
pold, 180 pp.) en Anne Wadman syn De feestgongers: De feestgangers (Utrecht e t c , 
Bruna, 156 pp.). 

Verhaelen en riempies in de Stellingwarver tael deur H. J. Bergveld, bi'j mekeer 
brocht deur Henk Bloemhoff hebben as titel mitkregen De oolde pook (Wolvega, 88 pp.). 

S. SYBRANDY 

Rekréaesje en milieu 

In fjirdepart fan alle boatsjefolk yn it lân hâldt yn 'e fakânsje yn Fryslân ta; dat hat 
in ûndersyk fan it ETI yn Noard-Brabân (!) yn 1971 útwiisd. It suverste wetter om yn 
to baeijen is to finen op 'e Waedeilannen; dat sei (ek yn 1971) ir. J. L. Kooien fan de 
ôfdieling iepen wetter fan it Riza, it ryksynstitút foar it suverjen fan ôffalwetter. De 
koarstmossen wize út dat de lucht boppe Fryslân noch moai suver is; dat wie it resul-
taet fan in ûndersyk dat de Snitser ôfdieling fan it Kristlik Jongereinboun fan Natuer-
freonen yn 1971 yn midden- en west-Fryslân dien hat. Hwat wol in provinsje dy't 
har op de rekréaesje útleit noch mear? It sa hâlde! 

Dat is eins it byld fan de rekréaesje yn Fryslân: greate tallen toeristen komme del 
omdat Fryslân rounom priizge wurdt as it fakânsje-oarde mei de suverste lucht en it 
skjinste wetter en de Friezen mar skreppe om it sa to halden. "Friesland is mooi — 
houën zo!" stiet op de "posters", sa't oanplakbiljetten tsjintwurdich hite, dêr't it pro-
vinsiael bistjûr yn 1971 mei op de hippe toer gie. Om sjen to litten dat hja der sels 
ek hwat foar oer hiene, hawwe de Kommissaris fan 'e Keninginne en de rekréaesje-
deputearre op de "himmeldei" fan de Marrekrite wakker meiholpen om greate stikken 
plastyk, matrassen en âlde fytsen út marren en fearten op to fiskjen. Dy "himmeldei" 
(24 april), dêr't tusken de 2500 en 3000 natuer- en wettersportleafhabbers oan mei 
diene, hat wol in sukses west: hja hawwe op ien dei tûzen kubike meter ûnrant út it 
Fryske wetter helle. Doel is alle jierren sa'n "himmeldei" to halden fuort nei it aei-
sykjen (yn 1972 op 22 april). 

De provinsje die mear: hja naem it suveringsbihear yn hiele Fryslân op har. Hja sil 
de bisteande ynstallaesjes foar it suverjen fan rioelwetter oernimme en nije bouwe (yn 
1972 foar goed sawn miljoen . . .) en om dit to bistuiverjen waerd in "forsmoargings-
heffing" ynfierd, dy't eltse Fries op in goune of seis de man komt en de yndustryen 
neffens it prinsipe fan "de forsmoarger bitellet" swierder bilêstiget. Der kaem in milieu-
alarmnûmer 05100 - 22422, dêr't stikeme forsmoargers op oanbrocht wurde kinne en 
der waerd ek noch in provinsiale kontaktkommisje foar de milieusoarch oprjochte. 
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It liket der lykwols hast op, dat net eltsenien dêr it measte fan forwachtet, hwant oan 
'e ein fan it jier kamen acht achtenearre organisaesjes, ù.o. it Fryske Gea en it Boun 
fan Fûgelwachten, mei in eigen milieu-ried. 

Mei dit alles is it nóch de fraech oft wy it redde, hwant der komt liwat op ús ôf! 
Der binne plannen om op it Waed nei ierdgas to boarjen en op 'e fêste wâl sil it ek 
heve as de biswierskriften fan de tsjinstanners tominsten neat úthelje: der is ûnder de 
boaijem fan Barradiel in greate foarried magnesiumsâlt ûntdutsen. Saekkundigen sizze 
dat it mei it milieu allegearre wol hvvat tafalle sil as der boarre wurdt, mar it leauwe 
yn saekkundigen dy't yn relaesje steane mei oalje-, gas- en sâltmaetskippijen is der net 
greater op wurden sûnt bikend wurden is dat de boaijem yn Grinslàn dóchs sakket 
troch de ierdgaswinning en dat Fryslân yn sté fan nei hoppe ek wolris de rjochting 
fan de groppe útgean koe. 

It Waed wie yn 1971 it greatste milieu-probleemgebiet. It wetter wurdt hwat langer 
hwat smoarger, de fisk wurdt minder, garnalen en moksels fordwine, fûgels wurde for-
giftige en de séhounen komme net mear. Dat komt fan de Grinzer "smarpiip" sizze 
fiskers en Waedrinners, mar wettersteatsminsken nimme oan dat it allegearre smoargens 
út de Ryn is, dat by de kust lans komt. De wettersteatskommisje is noch net ré mei de 
stúdzje oer it Waed, mar Deputearre Steaten hawwe (bigjin 1972) by foarried al sein 
dat fan it provinsiale plan om in daem nei it Amelân to lizzen wol neat rnear komme 
sil: it wurdt to djûr, Spitich foar de gemeentekas fan it Amelân, dat krekt as de oare 
Fryske Waedeilannen tinkt oer it ynfieren fan in toerist ebilèsting: Skylge wol in ryks-
daelder de man foar eltse bisite oan it eilân. Omdat soks ek jilde soe foar in sakepetear 
dat men mei de boargemaster, in klant of bidriuw hawwe wol, is der gans réaksje op 
dy eilânplannen kommen en fan hegerhân is yntusken al to witten dien, dat hja yn 
dizze foarm net goedkard wurde. 

Hwat it Waed oanbilanget: der wurdt langer tocht oan in "natuerpark" lykas it Waed 
yn Noard-Fryslân (Sleeswyk-Holstein) yn it bigjin fan '72 ek wurden is. Safier is 't hjir 
noch net, mar hwa wit: Deputearre Steaten wolle de lânskipsoardering, dy't oan nou ta 
allinne foar de marrekrite gou, fan tapassing forklearje op hiele Fryslân en dan sille 
der ek wol regels foar it Waed komme moatte. 

Bilêsting op eilânbisiik en ek op de boaten op ús marren? Der wurdt grute dat se 
har yn Den Haech oer plannen foar in boatebilêsting bùge. It sil der hjoed of moarn 
wol fan komme — der is langer oeral bilêsting op —; men soe wol wolle dat de op-
bringst dan ek brûkt wurdt om de wettersport to skewielen. Bygelyks mei tunnels ûnder 
yn sté fan brêgen oer de drokke farwetters (de Aldewei tusken Snitsermar en Langwar-
der Wielen, de Janesleat, de Langwarderfeart, de Jeltesleat om mar in pear to neamen), 
mei it skieden fan de biropsfeart en de wettersport (nij kanael om Akkrom hinne) en 
it útdjipjen fan marren. Of it oanlizzen fan nije marren: dat soe miljarden kostje, hat 
de haedyngenieur-direkteur fan de Provinsiale Wettersteat sein. 

Der is yn 1971 ien lyts marke bykommen: oan 'e ein fan de Luts yn Gaesterlân, 
dêr't in great rekréaesje-oarde "Wyldemerk" komme sil (22 miljoen — men skrikt langer 
nearne mear fan), mar tusken Warkum en Makkum leit it lân der noch like droech hinne 
as forline jier. 1972 sil datoangeande wierskynlik wol mear nijs bringe: it is ien fan it 
greate tal plannen om mei kaptael fan buten Fryslân yn ús rekréaesjegebiet hwat to 
ûndernimmen. 

Wy meije wiis wêze mei hwat partikulieren en ynstânsjes fan buten Fryslân hjir sa 
njonkelytsen op it mêd fan de rekréaesje fan de groun holpen hawwe, mar as dat sa 
trochgiet — en dat liket der op — soe men jin hast ôffreegje oft der net in nij soarte 
absenteïsme kommendewei is: hjir hwat delsette en de winst dy't der út komt buten 
Fryslân opbrûke. Lokkigemôch komme der ek hwat langer hwat mear Fryske plannen: 
it al neamde "Wyldemerk"-projekt, in hwat biskiedener plan fan jhr. C. van Eysinga 
by Hústerheide en in tal pleatselike inisiativen oan yn de Bjirmen ta. De rekréaesje yn 
Fryslân wurdt in miljoenen-affear; — it wurdt tiid dat der neigien wurdt hoe't der 
safolle mooglik fan yn Frvslàn hingjen blinwe kin. 

K. SIKKEMA 
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Historie 

Het jaar 1971 heeft op het terrein der Friese geschiedenis niet eenzelfde hoeveelheid 
publicaties gebracht als 1970. In het laatstgenoemde jaar verschenen naast andere ook 
een aantal uitgaven die verband hielden met historische gebeurtenissen 25 of zelfs 
400 jaar geleden. 

Dr. G. Smit heeft met zijn De agrarisch-maritieme struktuur van Terschelling om
streeks het midden van de negentiende eeuw, Sasland, Groningen — 1971 — Miedema 
Pers, Leeuwarden, een zeer belangrijke bijdrage geleverd tot de kennis van de sociaal-
economische geschiedenis van dit Waddeneiland. 

Voor de kennis van de ontwikkeling van Workum in de 20ste eeuw is een aan
winst te noemen drs. G. Stellingwerf, Workum op weg naar het heden, de functioneel-
ruimtelijke veranderingen van een I]'sselmeerstadje sinds 1920, A. J. Osinga N.V. — 
Bolsward z.j. (1971). 

Th. J. Meijer wijdde een belangrijk deel van zijn Kritiek als herwaardering, Het 
levenswerk van Jacob Perizonius (diss. Leiden 1971) aan de hogeschool van Friesland, 
waar Perizonius 1682 - '93 geschiedenis en welsprekendheid doceerde. 

Dr. E. H. Waterbolk sprak bij de opening van de Noordelijke Leergangen op 
4 september 1971 een rede uit getiteld Een feestelijke brief in een gespannen sfeer 
(Uitgave Fryske Akademy 1971). De in de titel genoemde brief, uit 1564 van Viglius 
van Aytta aan zijn neef Bucho van Montzima, was voor prof. Waterbolk uitgangs
punt voor een zeer geslaagde schets van milieu en opvattingen van Viglius en enkele 
van zijn familieleden. 

De publicatie van H. J. Oldenhof e.a., Boarneboekje I, ta de skiednis fan Fryslân, 
Fryske Akademy 1971, is vooral bedoeld voor het geschiedenisonderwijs. In het werkje 
is een serie tekstfragmenten van bronnen, soms met een vertaling, afgedrukt, alle voor
zien van een deskundige toelichting. 

Ten aanzien van twee publicaties kan wegens de duidelijkheid in de titel hier met 
een vermelding worden volstaan. Het zijn A. J. Andreae, In vogelvlucht, geschiedenis 
van de gemeente Oostdongeradeel, naar geschiedkundige aantekeningen bewerkt door 
J. ter Steege, 1971 en H. de Haan, Waren de vissers van Moddergat zeerovers? 
Moddergat 1971. 

Een door velen reeds lang gewenste facsimile herdruk is verschenen, namelijk 
J. Hepkema, Historische wandelingen door Friesland, 1894-1917, Varia Frisica VI, 
Leeuwarden 1970. Van dit werk, door J, J. Kalma voorzien van een biografische schets, 
een toelichting en zeer nuttige registers, is de oorspronkelijke uitgave bekend onder 
de titel "Eenvoudige memories en bemerkingen". 

J. J. Kalma liet ook een vierde deeltje Dit wienen ek Friezen verschijnen, opnieuw 
met 24 „lytse biografyen". Het boekje verscheen weer in de serie „Minsken en boe
ken" (Fryske Akademy 1971) en kreeg een wat moderner habijt. 

In het Album Leeuwarden 1600, in 48 gezichten door Hans van der Horst, Leeu
warden Miedema Pers 1971, heeft de auteur met "speelse vaardigheid in beeld ge
bracht" hoe Leeuwarden er omstreeks 1600 moet hebben uitgezien. 

Uit "It Beaken", 33e jiergong 1971, noemen wij drs. Leo H. Bouma, Jappe Ippes, 
de klipfiskkening, (nr. 1) een artikel over een in Hindeloopen geboren en in Noorwegen 
eind 17de eeuw tot welvaart gekomen vishandelaar, en ir. J. Swierstra, Untjowing fan 
de Fryske lânbou yn de léste 25 jier (nr.2/3). 

"De Vrije Fries", 51e deel 1971, bracht naast andere ook een drietal geschiedkun
dige artikelen en wel Jhr. drs. M. J. van Lennep, Het Friese dorp en de huidige ge
meenteadministratie, dr. G. Bakker, Hylpen yn de Patriottetiid buten it skema, 1782 -
1787; J. J. Kalma, Rectorale swierrichheden. Het eerste artikel gaat over tegenwoor
dige samenvoeging van of grenswijzigingen tussen dorpen geplaatst tegen de voorge
schiedenis van het dorp als juridisch begrip. Het tweede toont ons, dat Hindeloopen 
in de rumoerige pattriottentijd weliswaar partij koos, maar in feite noch pro- noch 
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anti-Oranje was. Het derde artikel is een biografische schets van Johannes Balck, 
1690 - 1752, rector van de Latijnse school te Leeuwarden van 1733 tot 1750. 

G. BAKKER 

Kerkgeschiedenis 

Verreweg het belangrijkste werk, dat in 1971 tot ons doordrong, is J. G. Riewald, 
Reynier Jansen of Philadelphia, early american printer, a chapter in seventeenth-century 
nonconformity (Groningen, Studies in English XI, 1970). De auteur, die reeds eerder 
verraste door een opstel over "De geschiedenis van de Quakers in Friesland" (It Bea-
ken XXV, 1963) gaat in dit goed verzorgde boek het leven van de Harlinger Reynier 
Jansen na, een der niet vooraanstaande figuren der 17de eeuwse "heimliche Kirche", 
die in de kring van Antoinette Bourignon en later bij de Quakers vrede en werk zocht 
en zo in de kolonie van W. Penn in Amerika terechtkwam. Dr. Riewald heeft niet 
gevraagd, hoeveel tijd en moeite het onderzoek vroeg, dat juist bij deze in de scha
duw levende figuren, die op hun wijze protesteerden tegen het establishment van hun 
dagen, zo moeilijk is. Hij gaf een werk, dat ons voorhoudt èn dat men het zich niet 
te gemakkelijk mag maken èn ook, hoeveel er nog gevonden kan worden op het ter
rein der kerkgeschiedenis. 

Het bovenstaande wil ook een appèl zijn. Er moet meer dan tot nog toe aan orga
nisatie en verdieping van het onderzoek worden gedaan. De vele "sneupers" be
moeien zich met het toevallig aanwezige materiaal en doen soms ook aardige ont
dekkingen, maar het diepteonderzoek ontbreekt, het brede verband wordt niet steeds 
gezien. Aanstelling van een op dit terrein wetenschappelijk gevormde medewerker kan 
hier misschien helpen, maar helemaal zeker is dit niet, vooral niet, als zou blijken, 
dat de passiviteit der veldwerkers eerder groter zou worden dan kleiner. Er zal moe
ten worden voortgebouwd op het werk, dat door Cuperus, Wumkes, Bos (Archiefstuk
ken Afscheiding) e.a. werd begonnen en de resultaten van dit onderzoek zullen be
schikbaar moeten worden gesteld voor de "sneupers". 

De kleine boekjes en artikelen, die naast Riewalds boek genoemd moeten worden, 
vallen een beetje in het niet, zijn ook te vlug geschreven en te veel gelegenheidsge-
schriften. W. T. Keune's boekje over Wetsens (met s na t!), Korte geschiedenis van 
het dorp Wetzens (Dokkum, 1971) geeft ook over de kerk en gemeente "in hap en in 
snap". Hetzelfde geldt van het boekje van F. K. Reitsma e.a. over Oosterend, De 
Martinikerk van den dorpe Oosterendt (Kollum, 1971). Deze boekjes smaken naar 
meer, maar beletten tegelijk, dat er meer komt. Een artikel als dat van T. Brattinga 
Roomsfc en net-Roomsk yn de 17de ieu (It Beaken XXXIII, 1971) zou veel meer ver
diept kunnen worden, als de aanwezige classisboeken en de schaarse resten van kerke-
raadsarchieven werden geraadpleegd. 

Het hier aangesneden probleem is niet specifiek fries, maar het raakt ons wel. Men 
kan natuurlijk zeggen, dat er zo te veel van de mensen gevraagd wordt — zie echter 
Riewald! —, maar moet wel beseffen, dat wij niet verder komen door snapshots te 
geven. Dit geldt ook de dorps- en gemeentegeschiedenissen. Er is nog steeds vraag 
naar, maar er komt een moment, dat deze vraag ophoudt, als n.1. steeds weer blijkt, 
dat we voor het diepteonderzoek terugschrikken en aan de oppervlakte blijven. Het is 
ook een beetje gênant, dat het werkelijk belangrijke vaak door niet-Friezen wordt ge
schreven en men hier zijn tijd verdoet met het opnieuw moeizaam formuleren van de 
eisen. . . . aan anderen. 

In deze rubriek moet ook genoemd worden het mooi uitgegeven boek van P. Datema, 
Suawoude — bijgenaamd Kanaän (Drachten, 1971), dat natuurlijk allereerst bij "His
torie" thuishoort. Het boek geeft veel over de kerk. Kerkeraads- en classisboeken zijn 
geraadpleegd en wij horen vele bijzonderheden. Dat wij niet helemaal gelukkig zijn 
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met het gebodene hangt vooral samen met de eigen theologische maatstaf, die de 
auteur aan het verleden aanlegt. Zo worden b.v. de predikanten D. Duursma en F. H 
Cramer, twee antipoden, te weinig van binnen uit en uit de tijd getekend. De raadsel
achtige bijnaam "Kanaän" zou misschien kunnen samenhangen met de drang tot per
fectionisme, die de gemeente in hoofd en leden gekend heeft en die aanleiding tot 
vele ruzies gaf en zo de spotzucht van de buitenwacht opriep. Een register is bij zo'n 
boek toch wel gewenst. 

Ook dit jaar gingen zowel de Friese kerkhistorische vereniging "Folk en Tsjerke" 
als ook de Stichting "Alde Fryske Tsjerken" door met haar werk. De laatste gaf o.a. 
het begin van een artikel over opgravingen van de niet "koartkriemende" drs. H. 
Halbertsma, als gewoonlijk met latijn gelardeerd. De volijverige centrale figuur van de 
Stichting, dr. R. Steensma, gaf het verwachte boekje Langs de oude Friese kerken 
(Baarn, 1971): een gewenst — laat ons ook de taal der geleerden gebruiken — "vade
mecum" voor niet enkel de leden der Stichting. 

J. J. KALMA 

Volkskunde 

A l g e m e e n e n v e r z a m e l w e r k e n . Het geringe aantal werkers op 
de akker van de Friese volkskunde brengt met zich mee, dat de hoeveelheid publikaties 
van jaar tot jaar verschilt. In 1971 verscheen er geen Folkskundich Jierboek, terwijl er 
ook geen monografieën uitkwamen, die zich tot Friesland beperkten. Wat er verscheen 
werd zeer verspreid gepubliceerd. Een uitzondering vormt het boekje Ut 'e lapekoer 
van D. M. van der Woude (d.i. Douwe Miedema), dat in de Leeuwarder Courant-serie 
(no. 12) het licht zag. Hierin vindt men onder meer artikelen over het eekschillen in 
oud-Gaasterland, het lijsterstrikken aldaar, „in guozzebrief fan Piet Krediet" (1880), 
„Op 'e skille, op 'e tromme", Gorredijkster markten, „In rymstik oer de Boarnsters fan 
1864", Het Gild van de Grouwsters, Poezieblaadjes een eeuw geleden. In de bundel 
beschouwingen over Waling Dijkstra, Mar ik sil stride, tekende Y. Poortinga Dijkstra 
als „Man fan de folkskunde". Het tijdschrift Uit het Peperhuis bracht als no. 3 een 
monografie van U. E. E. Vroom: De afdeling buitenmuseum van het Rijksmuseum 
„Zuiderzeemuseum". Voor het te verwezenlijken struktuurplan hebben onder meer 
model gestaan delen van Hindeloopen en Staveren omstreeks 1830 (gegevens uit het 
z.g. primitieve kadaster) en er staan of komen „woningen van het type zoals deze o.a. 
te Staveren worden gevonden", een visserswoning uit Koehoal, een dijkhuis uit Hinde
loopen, een „scheepmakershuis" uit Harlingen, een „aasboet" (lees: ieshok) alsmede 
twee vissershuisjes uit Peasens-Moddergat. 

V o l k s g e b r u i k e n . No. 5 van het maandblad Antiek (6de jaargang) bevat het 
geïllustreerde rapport over Oud-Nederlandse kraam gebruiken door een projektgroep van 
de Rijksuniversiteit te Leiden (afd. kunstgeschiedenis). Onder de afbeeldingen vindt 
men ook enkele Friese: Hindeloper wieg, wikkelkleed van sits, rammelaar in de vorm 
van een zeemeermin en een geboortelepel. In Neerlands Volksleven no. 3 vestigde 
S. J. van der Molen de aandacht op het ophangen aan de gevel en daar laten hangen 
van kransen, die met kaatspartijen gewonnen zijn: een levend volksgebruik, dat niet 
beschreven wordt in Kalma's boek over het kaatsen, maar dat af en toe wel de aan
dacht trekt van de pers. 

V o l k s o v e r l e v e r i n g e n . In Philologia Frisica anno 1969 (Groningen 
1970, is: 1971) verscheen de tekst van de inleiding van H. Halbertsma: Friesische 
Königssagen, waarin gehandeld wordt over Fin Folcwalding en vooral over Redbad, 
aan wie overigens in Westfriesland, Groningen en Oostfriesland meer herinneringen 
leven dan in onze provincie. De erebundel voor prof. dr. W. J. Buma, Flecht op 'e koai 
(1970, is: 1971), bevat enkele bijdragen op dit terrein: G. van der Meer beschouwt 
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„De sontfloed en bisibbe folksforhalen" in hun onderlinge relatie, Y. Poortinga „hifket" 
op hun autenticiteit „De mearkes fan Lútzen Wagenaar" (en komt tot een tamelijk 
positief resultaat), terwijl S. J. van der Molen de vraag „Hoe âld is Antsje-mei-it-tsjil" 
dusdanig beantwoordt, dat twijfel wordt uitgesproken aan de veronderstelling van 
J, J. Voskuil in de V' oïkskunde-atlas, dat Antsje een vegetatiegeest in de zin van Mann-
hardt zou zijn. Een figuur waaromheen ook in Friesland veel overleveringen zijn ge
weven — te weten de „hantsjernier" en verwante gastarbeiders avant la lettre — , kreeg 
van Korn. Mulder onder de titel Hannekemaaiers en kiepkerels een leesbare monogra
fie, waarin wel het Groninger materiaal overheerst, maar ook Friesland niet vergeten is. 

A m b a c h t e n b e d r i j f . In Flecht op 'e koai publiceerde H. Heidinga een 
bijdrage over De timmerman en syn ridskip (Ureterp plm. 1900), die niet alleen voor 
de taalkunde van belang is. Dat Friesland naast een dorsstok (Zuidoosthoek) drie typen 
dorsvlegels kende (beugel-, kap- en knopvlegel) blijkt uit een kaartje bij „De kerfvlegel", 
een bijdrage van Voskuil in Vriendenboek voor A. J. Bernet Kempers. De zeer bekwame 
E. W. Petrejus gaf in Oude zeilschepen en hun modellen aan de hand van vele rake 
tekeningen beschouwingen over onder meer tjalken, Fries jacht, tjotter, schouw, snikken, 
aken en blazers, aken en bollen, Lemsteraak, zeeschouw en Staverse jol, zij het wat de 
tekst betreft deels op Friese publikaties berustend. 

K l e d e r d r a c h t . Onder de titel „Friese hoofdtooi ad absurdum" schreef S. J. van 
der Molen in de Leeuwarder Courant 13 februari 1971 een artikel over de Duitse muts, 
waarin sprake is van de ontdekking van een schilderij uit 1781, waarop de vrouw van 
de burgemeester van Enkhuizen een grote kanten D.m. draagt (deze was tot nu toe 
alleen uit onze provincie en Groningen bekend). In hetzelfde blad publiceerde dezelfde 
auteur op 13 november „Wat droegen de Molkwerumers?", zulks naar aanleiding van 
een niet eerder gepubliceerde of besproken gravure van een „boer" en een „boerin" 
van Molkwerum door Pieter van den Berge (omstreeks 1700). 

V o l k s k u n s t . In Vriendenboek voor A. J. Bernet Kempers gaat G. R. Kruissink 
in op „Verwantschap tussen Scandinavische en Hindeloper uitingen van volkskunst", 
waarin duidelijk wordt gemaakt, dat Hindeloopen niet door Skandinavië werd beïn
vloed, maar dat in het Noorden wel, evenals bij ons, prentenbijbels een rol speelden. 
Letterlappen uit Noord-Oost Friesland is de als inventarisatie belangrijke katalogus van 
de gelijknamige tentoonstelling in het Admiraliteitshuis te Dokkum (van 21 december 
1971 af), waarop de oudste doek (uit Sneek) uit 1650 afkomstig was. De streek leverde 
ruim 160 inzendingen op. Friese lappen waren, overigens uit Groninger bezit, ook te 
zien op een kerstexpositie in het Groninger museum, dat een royaal geïllustreerde 
katalogus liet verschijnen. Het Ned. Openluchtmuseum werkt op het ogenblik aan een 
landelijke inventarisatie. 

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 3 e v e r s l a g , o v e r h e t j a a r 1971 

Zowel het algemeen als het dagelijks bestuur kwam in het verslagjaar 
vijf maal bijeen. Bovendien vergaderde het algemeen bestuur nog met het 
bestuur van de Stichting Fries Museum over de redactie van het contract 
ter regeling der onderlinge verhouding; dat contract is wegens belasting
technische onduidelijkheden nog niet getekend. 

In de bestuursvergadering van 13 januari werd de heer drs. J. T. Oude-
mans tot penningmeester gekozen als opvolger van de heer H. G. van Sloo-
ten, die bij brief van 3 november had bedankt. Laatstgenoemde werd in 
de op 20 april gehouden algemene ledenvergadering benoemd tot erelid 
wegens de gedurende zijn bijna twintigjarig penningmeesterschap getoon
de toewijding aan het Genootschap. Jhr. C. van Eysinga, sedert 1953 be
stuurslid en van 1954 tot '58 secretaris, was mede niet-herkiesbaar inge
volge het bepaalde in artikel 9 sub 5 der statuten. Tot nieuwe bestuurders 
werden benoemd de heren H. L. Sixma baron van Heemstra te Balk, dr. 
R. Steensma te Kollum en H. J. Wierda te Leeuwarden. Reeds in de be
stuursvergadering van 20 augustus moest afscheid worden genomen van 
de heer Oudemans wegens diens vertrek uit de provincie. In afwachting 
van de goedkeuring der algemene ledenvergadering assumeerde het be
stuur ingevolge de in artikel 9 sub 7 der statuten verleende machtiging 
een nieuwe penningmeester: in de vergadering van 27 oktober kon de heer 
drs. G. W. Spelde in die functie worden geïnstalleerd. Aan het einde van 
het jaar was het bestuur als volgt samengesteld: 

mr. H. Schootstra, voorzitter (definitief aftredend 1972) 
W. Dolk, secretaris (definitief aftredend 1973) 
drs. G. W. Spelde, penningmeester 
H. L. Sixma baron van Heemstra, Balk (aftredend 1974) 
Jhr. drs. M. J. van Lennep (definitief aftredend 1973) 
dr. R. Steensma, Kollum (aftredend 1974) 
mevrouw drs. T. P. Straat-Osinga, Tietjerk (def. aftredend 1972) 
H. J. Wierda (aftredend 1974). 

Ditmaal kwam De Vrije Fries eerst in augustus van de pers; de redactie
commissie wil het jaarboek voortaan weer tijdiger laten verschijnen. De 
benarde kaspositie verhinderde dit jaar de financiering van andere publi-
katies. Wel werden voorbereidingen getroffen voor de uitgave van meer 
geschriften betreffende de Franeker academie. 
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Dat het nadelige saldo — ondanks het zuinige beleid — nog steeg met 
bijna ƒ 3800,— werd veroorzaakt door de terugvordering van een deel van 
het in 1969 ten behoeve van het museum genoten Rijkssubsidie. 

De lezingen, gehouden in het zaaltje van de educatieve dienst en ge
ïllustreerd met lichtbeelden, trokken elk ruim zestig belangstellenden. 
9 maart besprak de heer Dingeman Korf "Friese bodemvondsten van Ne
derlandse majolica" en kwam daarbij tot de conclusie, dat de 1916/18 te 
Leeuwarden gedane "jachthavenvondst" behalve uit afval van plaatselijke 
bakkerijen tevens voor een belangrijk deel bestaat uit majolicafragmenten 
uit het huisvuil (verslag in Leeuw. Crt. van 10 maart). De heren D. J. 
Reeskamp en B. F. Wubbels van "Het Oversticht", Genootschap tot bevor
dering en instandhouding van het landelijk en stedelijk schoon in de pro
vincie Overijssel, leidden 25 maart de komende excursie in. 

De heren W. J. Berghuis en drs. H. Halbertsma, respectievelijk van de 
Rijksdiensten voor de Monumentenzorg en het Oudheidkundig Bodem
onderzoek, gaven 14 oktober een overzicht van de voorlopige resultaten 
van hun, met het oog op het maken van een restauratieplan verrichte 
"onderzoek in de Grote kerk te Leeuwarden" (verslag in Friesch Dbl. en 
Leeuw. Crt. van 15 oktober). 

Tenslotte werd op 13 december voor ruim 120 geïnteresseerden in 
de gehoorzaal van de Provinciale Bibliotheek een informatieve bijeen
komst belegd over de parochiekerk van de H. H. Bonifacius en Gezellen 
te Leeuwarden. Drs. E. Taverne, wetenschappelijk medewerker aan het 
Kunsthistorisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Groningen, belichtte 

de betekenis van de kerk als bouwwerk van Cuypers" en drs. H. L. M. 
Defoer, conservator aan het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht, be
sprak "meubilair en verdere kerkinventaris". Beide inleiders bepleitten het 
behoud van dit gebouw, dat met name door zijn origineel koor een be
langrijke plaats in de ontwikkeling van de 19e eeuwse kerkelijke architec
tuur inneemt. Bij de daarop volgende discussie werd deze opvatting ge
steund door het gehoor, naast Genootschapsleden bestaande uit vertegen
woordigers van gemeente- en kerkbestuur en van de Stichting Bonifatius-
toren, alsmede uit leden van de kring Friesland van de Bond van Neder
landse Architecten. Voorafgaand aan de lezingen werd een door deze kring 
aan het werk van dr. P. J. H. Cuypers gewijde tentoonstelling in de Galerie 
van Hulsen geopend door prof. dr. C. J. A. C. Peeters (verslag in Friesch 
Dbl. en Leeuw. Crt. van 14 december). 

Circa 300 belangstellenden waren aanwezig bij de op 5 februari dooi
de costuumcommissie (mevrouw drs. T. P. Straat-Osinga en mevrouw G. 
van Slooten-Kaan, geassisteerd door mevrouw H. S. Stekelenburg-Veenink) 
in twee museumzalen georganiseerde "show", waarin 26 amateur-manne
quins met veel succes dameskleding uit museumbezit toonden (zie Leeuw. 
Crt. en Friesch Dbl. van 6 februari en wekelijks artikel van T. Zuidema-
Mulder "Wat hadden ze aan?" in Friesch Dbl. 18 maart - 29 juli). 

Bijna honderd leden namen op 8 mei deel aan een dagexcursie naar 
Noordwest Overijssel, 's Morgens werd onder leiding van de heer D. J. 
Reeskamp voornamelijk aandacht besteed aan de landelijke bouwkunst in 
Giethoorn, de woonhuisrestauraties in Blokzijl en het herstel der boven
kerk te VoUenhove. 's Middags verzorgde ir. W. L. Jansen, hoofdingenieur 
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bij de Rijkswaterstaat, na een inleiding over de turfstekerij een rondleiding 
door het tussen Oldemarkt en Blokzijl gelegen natuurreservaat "De Weer
ribben". Zonneschijn begunstigde de boottocht en de wandeling door dit 
circa 2000 ha. grote moerasterrein. 

In het verslagjaar stierven 21 leden en bedankten er 41. Ondanks een 
op de leden gedaan beroep tot werving van nieuwe leden, konden er 
daarvan door het bestuur slechts 62 worden benoemd, juist voldoende om 
ledenverlies te voorkomen. Er traden 15 nieuwe begunstigers toe. Aan het 
einde van het jaar telde het Genootschap 2 ereleden, 1802 leden (waar
onder 7 buitengewone en 6 corresponderende) en 35 begunstigers. 

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

Leeuwarden, 25 april 1972. De secretaris, 
W. Dolk 
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J A A R R E K E N I N G 1 9 7 1 

Ontvangsten: 

Contributies ƒ 26.963,75 
Donaties „ 2.475,— 
Verkoop depôtboeken, etc „ 9.851,60 
Dagexcursie „ 2.395,— 
Costuumshow „ 760,30 
Verhuur gebouw aan Stichting het Fries Museum „ 10.000,— 
Vergoeding dienstwoning door Stichting „ 1.066,— 
Vergoeding gebruik roerende goederen door Stichting . . „ 4.323,80 
Terugstorting voorschot publicaties door Stichting . . . „ 2.139,— 
Vergoeding publicaties door Stichting „ 6.458,49 
Bijdragen uit de fondsen „ 28.823,21 
Rente legaten „ 309,58 
Winstuitkering AGO „ 826,27 
Nadelig saldo „ 44.765,02 

ƒ 141.157,02 

Uitgaven: 

Nadelig saldo vorige jaren ƒ 40.970,61 
Bijdrage in exploitatiekosten museum aan Stichting . . „ 15.000,— 
Bijdragen aan de fondsen 

(incl. ƒ 1500,— aan Stichting) en afschrijvingen . . . „ 38.818,10 
Terugstorting deel van Rijkssubsidie 1969 „ 7.004,— 
Vergoeding diensten aan Stichting „ 2.000,— 
Onderhoud gebouwen „ 992,— 
Algemene onkosten „ 1.392,50 
Administratiekosten „ 699,97 
Kosten donaties „ 478,93 
Secretariaat, lezingen „ 3.626,09 
Dagexcursie „ 2.373,88 
Costuumshow „ 1.381,83 
Publicaties „ 16.788,89 
Rente lening Amro-Bank „ 861,18 
Diversen „ 8.769,04 

ƒ 141.157,02 
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Andringa-Luiking, A. J. v. 
Annema, W., Delft 
Boer, W. K. de 
Bonselaar-Schoolland, ] . M., Apeldoorn 
Bos, ds. R. 
Bosma, A. 
Bresser, C. L. 
Broekhuizen, ir. C. 
Burg, R. 
Deinum-Hylkema, P., Haarlem 
Droge, Gebr., Utrecht 
Drijfhout, G., Heerde 
Duvergé, mej. H. 
Evertman, A. H., IJsbrechtum 
Faber, L. J. 
Flonk, A., Amersfoort 
Gerson, prof. dr. H., Groningen 
Girisch-Tombrock, A. M. A. 
Gorter-Smids, P., Kortenhoef 
Grijpstra, S. 
Hoekstra, D. J. 
Hogerland, A. H., Bergum 
Hoogeveen, H. Y. B. L, Amersfoort 
Horst, J. H. W. v. d. 
Jong, H. P. de, Marssum 
Jong, J. D. de 
Joustra, J., Tietjerk 
Kleinjan, W., Hoogeveen 
Lesterhuis, mr. J. H. 
Loonstra, dr. Tj., Heerenveen 
Melle, dr. M. A. v., de Bilt 

Meulen-v. d. Broek, H. v. d., Heerenveen 
Meyer, T., Tietjerk 
Molenaar-Hiemstra, A. T., Diemen 
Mumsen, H. W. F. , IJlst 
Noordegraaf, mr. A. Vonk, Grouw 
Oostijen, J., Amersfoort 
Orth, H. J. W. M., Drachten 
Oswald, G. J. H., Siegerswoude 
Oud, ir. H. E., Hemelum 
Pijlman, drs. H. L., Assen 
Rodenburg, H. 
Schönfeld, mr. J. K. D. 
Simonides, H., Wanswerd 
Sinnema, H. O., Drachten 
Sjollema, G. J. 
Spriensma, Tj., Amersfoort 
Steege, ds. J. ter, Dokkum 
Taverne, drs. E., Groningen 
Thiel, A. J. v., Middelburg 
Thiel, T. G. v., Amersfoort 
Timmerman, A. E. 
Uilkema, S., Boelenslaan 
Veen, J. v. d. 
Veereschildt, drs. J. A., Beetsterzwaag 
Vegter, ir. J. G. C. 
Vooistra, W. J. 
Vries, W. H. A. de, Heerenveen 
Wielinga, M. R., Gaast 
Wijnterp, W., Hengelo (O) 
Zuidersma, ds. H. J. N. 

Zijl, drs. C. v. d. 
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In het jaar 1971 werden als gevolg van de economische omstandigheden 
voor vele museale ontwikkelingen bezuinigingen aangekondigd, die vooral 
in 1972 en 1973 duidelijk merkbaar zullen worden. De aanvankelijk ge
uite vrees, dat van Rijkswege de subsidiëring van niet-Rijksmusea gaande
weg zou worden stopgezet, bleek gelukkig ongegrond te zijn. Onbevredi
gend blijft het echter, dat een wettelijk recht op subsidie ontbreekt. 

Uiteraard had ook dit jaar het beleid op lange termijn de volle aandacht 
van het bestuur. Op grond van door Rijk en Provincie verleende mach
tiging werd in januari aan ir. D. H. Kiewiet de Jonge opdracht gegeven 
een voorlopig ontwerp te maken voor uitbreiding van het museum. Dit 
plan, dat in juni werd voorgelegd, voorziet in een aanbouw ter plaatse 
van de panden Turfmarkt 22 (conciërgewoning), 20 en 18 met de bestem
ming van aanvullende expositieruimte, werkruimte en met name depots. 
Onderhandelingen werden gevoerd — en nog voor het einde van het jaar 
afgesloten — tot aankoop van het pand Turfmarkt 18. Door deze aankoop, 
waarvoor de steun van de Provincie verkregen werd, kon de uiteindelijke 
realisering van het plan, waarvan de financiering nog onzeker is, veilig 
gesteld worden. Het ligt in de bedoeling de gevelwand in oude stijl te 
rehabiliteren. Mede met het oog op de museale toekomst werd door het 
voltallige college van Gedeputeerde Staten op 13 april een bezoek gebracht 
aan de Kanselarij. 

In de vakature Tichelaar trad tot het bestuur toe mr. J. G. Beversluis, 
zodat de bestuurssamenstelling per 31 december 1971 was: 

mr. H. Schootstra, voorzitter 
mr. E. N. Heemskerk, secretaris 
drs. C. Vlas, penningmeester 
mevrouw drs. T. P. Straat-Osinga 
mr. J. G. Beversluis. 

Het stichtingsbestuur vergaderde 10 maal. 
Het totaal aantal bezoekers van de door de Stichting beheerde musea 

bedroeg 32.676. 

F r i e s M u s e u m 

Personeel 

De veldassistent J. K. Boschker, in vroeger jaren in dienst van de Gront-
mij, doch werkzaam voor het museum, trad per 1 januari 1971 in vaste 
dienst bij het museum. 

Tot museumassistent werd benoemd per 7 april in tijdelijke, per 1 oktober 
in vaste dienst de heer J. G. de Wal. 

Aan mevrouw H. S. Stekelenburg-Veenink werd op haar verzoek per 
1 november ontslag verleend als conservatrice van de kostuumafdeling. Zij 
werd in deze funktie opgevolgd door mejuffrouw S. I. E. Engelsma. 

De heer J. Hofstra was op 1 juli 40 jaar aan het museum verbonden, het
geen op 29 juni in kleine kring gevierd werd. 
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De personeelssamenstelling per 31 december 1971 was: 
drs. C. Boschma, direkteur 
E. J. Penning, hoofd museumdienst 
G. Elzinga, archeoloog 
H. Kingmans, hoofd educatieve dienst 
mejuffrouw S. I. E. Engelsma, conservatrice kostuumafdeling 
K. Huisman, administrateur 
M. R. Nauta, assistent museumdienst 
J. Hofstra, museumassistent 
S. T. Postma, museumassistent 
J. G. de Wal, museumassistent 
mejuffrouw T. van der Brug, assistente archeologische afdeling 
J. K. Huisman-Salverda, typiste-telefoniste 
J. K. Boschker, veldassistent 
J. Jonkman, conciërge 
A. Struiksma, toegevoegd medewerker: fotograaf-encadreur 

Gebouw 

De schoorstenen van het Eysingahuis, die bouwvallig waren geworden, 
werden gerestaureerd. Het buitenschilderwerk aan de zijde van de Konings
straat en de Turfmarkt werd uitgevoerd. Mogelijkheden tot herstel van het 
smeedijzeren hek bleven in studie. 

Werkzaamheden 

I n v e n t a r i s a t i e : van alle in 1971 verworven aanwinsten werd 
een kaart gemaakt. Het maken van duplikaten van de inventariskaarten 
van het zilver werd voortgezet. In totaal werden 1093 inventariskaarten 
gemaakt. O.m. werd de depotkollektie horloges en binnenwerken van 
horloges op kaart gezet. 

K o s t u u m a f d e l i n g : mevrouw Stekelenburg zette zo goed moge
lijk de ordening van het depot voort, hoewel het ruimtegebrek in het 
depot daarbij een belemmerende faktor bleef. De nieuw ingekomen stuk
ken werden geïnventariseerd. Mejuffrouw Engelsma zette zich na een 
eerste oriëntatie aan het beschrijven en ordenen van nög niet bewerkte 
groepen kleding. 

Z i l v e r : de heer Penning besteedde in samenwerking met de oud-
direkteur dr. A. Wassenbergh wederom veel tijd aan de revisie van Elias 
Voet's Merken van Friesche Goud- en Zilversmeden. Het werk is intussen 
zeer belangrijk gevorderd. In overleg met de uitgever werd besloten foto's 
van de merken i.p.v. tekeningen af te beelden. Voor het maken van de 
noodzakelijke opnamen werd de heer Struiksma ingeschakeld. 

P e n n i n g k a b i n e t : de direktie van de Friesland Bank bood het 
Fries Museum de beschikking aan over de verdieping van de Cammingha-
stins te Franeker, toekomstig bijkantoor van de Bank, waarvan de restau
ratie in 1972 klaar zal komen. Besloten werd daar een opstelling te maken 
van het munt- en penningkabinet, dat sedert 1952 opgeborgen is. Aan de 
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voorbereiding van het "Fries Pen
ningkabinet" werd de nodige aan
dacht besteed. 

D i v e r s e n : het fotograferen 
van tekeningen met afbeeldingen 
van kerken in samenwerking met 
het Liturgisch Instituut te Gronin
gen werd voortgezet. 

De heer Dingeman Korf ging 
voort met zijn beschrijving van de 
scherven uit de z.g. Jachthaven-
vondst. 

Ondergetekende bereidde samen 
met mevrouw Ella Snoep een serie 
televisieuitzendingen over het Fries 
Museum voor Openbaar Kunst
bezit voor. 

Kontrole van bruiklenen vond 
plaats in de oudheidkamer te Hol-
lum op Ameland. 

Beker Andries Passamier (1704) F.M. inv.nr. 1971-7 

Onderhoud verzamelingen 

De heer N. van Bohemen te 's-Gravenhage restaureerde de volgende 
schilderijen: 

35-A Portret van Maria Louise van Hessen-Kassel, door M. Accama, 
Portret van Syds van Botnia, door de Meester van de Banne
lingen, 
Portret van Teth Douma van Oenema, door de Meester van de 
Bannelingen, 
Portret van Goffe van Roorda, door Adriaen van Cronenburgh, 
Portret van Jurjen Ripperda, door Wybrand de Geest, 
Portret van Anna Catharina van Dekema, door Wybrand de 
Geest, 

1971-161 Portretgroep, door Douwe de Hoop, 
2744 Maaiers, door Tjerk Bottema, 
1949-275 Portret van Doecke van Martena, door Adriaen van Cronen

burgh, 
1949-276 Portret van Swob van Botnia, door Adriaen van Cronenburgh. 

In het Centraal Laboratorium voor onderzoek van voorwerpen van 
Kunst en Wetenschap te Amsterdam werd een barokke houten poort, af
komstig uit het interieur van Bennemastate te Hardegarijp onderzocht. 
Het bleek, dat praktisch de gehele oude polychromie nog aanwezig was, 
zodat besloten werd tot een zorgvuldige restauratie. 

65 

1977 
7332 
7333 
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Aanwinsten 

Een legaat van mevrouw A. Eecen-van Setten werd bestemd voor de 
aankoop van een gegraveerde zilveren beker van de Leeuwarder zilver
smid Andries Passamier (1704). 

Een tweede aanwinst voor de zilververzameling was een gedreven thee
pot van de hand van een onbekende Sneker meester (1755). 

De heer Jarich Wassenaar te St. Jacobi Parochie legateerde zijn familie
zilver aan het Fries Museum. 

Mevrouw F. Luinenburg-Finnema te Molkwerum legateerde haar ver
zameling antiek porselein alsmede een Friese stoelklok. 

Op een veiling in Dordrecht werd een portretgroep van de jonggestorven 
schilder Douwe de Hoop (1800-1830) aangekocht. Hij was afkomstig van 
Workum en werd later leerling van Cornelis Kruseman. Tot nu toe bezat 
het museum geen representatief werk van hem. 

Tentoonstellingen 
De reizende tentoonstelling in de Bondsrepubliek Duitsland werd in 

de volgende plaatsen gehouden: 
Kiel, Historische Landeshalle, maart 
Husum, Nissenhaus, april-mei 
Hannover, Historisches Museum, juni 
Lübeck, Dommuseum, juli 
Osnabrück, Kulturgesehichtliches Museum, augustus 
Meldorf, Dithmarscher Landesmuseum, oktober 
Emden, Ostfriesisches Landesmuseum, november-december. 

Na sluiting van de tentoonstelling "Geschiedenis van een Delftse fabriek" 
herbergde het Fries Museum van 18 februari tot 24 maart de 2e Inter
nationale fototentoonstelling "De Vrouw". Deze in samenwerking met het 
Goethe Instituut te Amsterdam georganiseerde tentoonstelling werd ge
opend door mevrouw J. Vegter-van de Kieft. 

Theepot Sneek (1755) F.M. inv.nr. 1971-151 
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De Commissaris van de Koningin, mr. H. Rijpstra, opende op 5 april de 
dokumentaire tentoonstelling "Alde Fryske Tsjerken". 

Op 22 oktober opende mevrouw E. Rijpstra-Knook de wandkledenten-
toonstelling "De Gouden Naald". Aan deze door het weekblad "Libelle" 
georganiseerde tentoonstelling was een publieke jurering verbonden met 
als prijs een gouden naald. Deze werd op 23 november in een feeste
lijke bijeenkomst in het Fries Museum uitgereikt door de Staatssecretaris 
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, mevrouw S. van Vee-
nendaal-van Meggelen aan mevrouw J. van Tuyl-Walraven uit Roermond. 

In het kader van de 25-jarige herdenking van het Nederlands-Belgisch 
Cultureel Verdrag werd tegen het einde van het jaar een tentoonstelling 
georganiseerd van Antwerps Plateel uit Nederlandse, Belgische en Engelse 
verzamelingen. De opening vond plaats op 17 december door dr. G. Van-
sina, Raad voor Culturele Zaken bij de Ambassade van België te Den 
Haag. Op 18 december bracht de Vereniging van Vrienden van de Neder
landse Ceramiek een bezoek aan de tentoonstelling. 

Uitgegeven bruiklenen 

Schilderijen en voorwerpen werden tijdelijk uitgeleend voor de volgen
de tentoonstellingen: 
Geschiedenis van de joden in Nederland, Amsterdams Historisch Museum 
te Amsterdam; Huis in - Huis uit, Haags Gemeentemuseum te 's-Graven-
hage; Beeld der jaargetijden, Borg Verhildersum, Leens; Waling Dykstra, 
Frysk Letterkundich Museum, Leeuwarden; Cornelis Springer, Zuider
zeemuseum, Enkhuizen. 

Vertegenwoordigingen 
De direkteur nam deel aan de conferentie van de International Council 

of Museums van 29 augustus tot 11 september in Parijs en Grenoble. In 
oktober volgde hij prof. dr. A. Klasens op als voorzitter van de Neder
landse Museumvereniging. Van 13 tot 21 oktober woonde hij het Inter
nationale Tegelsymposium te Lissabon bij. 

Bezoek 
Het bezoekersaantal bedroeg 27.921, ruim 6.000 meer dan in 1970. Wij 

hopen, dat de stijging zich zal voortzetten, nu weliswaar de drempel ver
laagd, maar de entreeprijs verhoogd is als gevolg van de moeilijke finan
ciële omstandigheden. 

De 20.000e bezoeker, de heer John Monks uit Londen, kwam op 1 sep
tember; als 25.000e bezoekster noteerden wij op 9 november mevrouw 
Dola Gravesen uit Kopenhagen. 

Zijne Excellentie de Ambassadeur van de Verenigde Staten, de heer 
William J. Middendorf II, bracht met zijn gevolg een bezoek aan het mu
seum op 13 mei. 

Catalogi en gidsen 
Er werden 1604 gidsen in de Nederlandse taal verkocht, 238 Engelse, 

72 Franse en 139 Duitse. Het aantal verkochte prentbrief kaarten was: 1770 
gekleurde en 1132 zwart-wit. De diaserie van Polyvisie N.V. kwam tegen 
het eind van het jaar in de verkoop. 
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(8. foto schilderij) F.M. inv.nr. 1971-161 

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

Het aantal bezoekers in 1971 was 2642 (1970: 2308). Er werden 910 
gidsen verkocht. 

Het restauratieplan voor de beide woningen werd voorbereid en zal 
begin 1972 ter subsidiëring bij Monumentenzorg worden ingediend. 

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

Op de bovenverdieping kwam nog een kamer beschikbaar voor het 
museum. Deze werd ingericht als een 19e eeuwse slaapkamer en aange
kleed met o.a. familieportretten uit de Hora Siccama verzameling. 

In het tentoonstellingszaaltje was gedurende de zomer een expositie van 
tekeningen en aquarellen door Gerard B. J. Westermann (1880-1970). 

Het aantal bezoekers was 2113 (1970: 2626). Er werden 229 gidsen ver
kocht. 

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

Inventaris
nummers 
1971 

1. Twee stoelen. Hoog 96 cm. 
Geschenk van mevrouw H. M. Jansen-van Erp, Leeuwarden. 

2. Schilderij in olieverf op doek, voorstellende mevrouw T. Oosterloo-Mulder. 
Gesigneerd en gedateerd: Joh. Elsinga 1962. Hoog 50 cm. Breed 40,5 cm. 

3. Schilderij in olieverf op doek voorstellende een hoek van de binnenplaats 
van het Nieuwe Stadsweeshuis te Leeuwarden. Gesigneerd: Joh. Elsinga. 
Hoog 56,5 cm. Breed 46,5 cm. 
De nrs. 2 en 3 legaat van de heer S. R. Oosterloo, Leeuwarden. 

4. Pijpekop van witte pijpaarde. Hoog 7,5 cm. 
Geschenk van de heer A. v. d. Ploeg, Tzummarum. 

5. Houten rek, waaraan 25 miniatuur uileborden, vervaardigd door de heer 
Jac. Riemersma te Leeuwarden. 
Geschenk van de heer Jac. Riemersma, Leeuwarden. 

6. Korenweger van messing, met 14 gewichtjes. 
Geschenk van de dames Heeringa en Wierda, Leeuwarden. 

7. Zilveren beker, met langs de bovenrand een rondgaande band met gegra
veerd blad- en bloemwerk. In een ruitvormig schild: MF/SJ/1704. Merken: 
Friesland; Leeuwarden; jl. gekr. K (1704); mt. APM (Andries Passamier, 
Leeuwarden). Hoog 13,8 cm. 
Aangekocht. 

8. Zilveren gedachtenislepel, eivormig blad, waaraan geslingerde steel met 
op de top een man in kaatshouding. Achterop het blad gegraveerd: 
60 Jarige Kaatspartij/Franeker/1913. Merken: RK (Reinder Willem Kijl-
stra, Leeuwarden); jl. A. (1910). Lang 20,8 cm. 
Geschenk van de heer J. Werkhoven, Witmarsum. 

9 - 45. Verzameling Chinees porselein. 
46. Friese stoelklok, XVIIIe eeuw. Hoog 64 cm. 
47. Houten poppewiegje. Op de voorzijde: Pitter Andries; op de achterkant: 

Anno 1771. Op de lange zijden bijbelse voorstellingen geschilderd. Lang 
46,5 cm. Breed 19,5 cm. Hoog 29 cm. 

48. Ovale zilveren brandewijnskom, met twee gegoten oren. Op de wand van 
de kuip twee ovalen waarin afgebeeld: appeloogst en dorpsgezicht. Mer
ken: JS/160 (J. Schijfsma, Woudsend/Sneek); jl. gotische m (1871). 
De nrs. 9 t / m 48 legaat van mevrouw F. Luinenburg-Finnema, Molkwerum. 

49. Eikehouten kistje met vage beschildering, zonder deksel. Op de voorkant 
is het wapen Van Cammingha van Jelmera geschilderd. Lang 27,5 cm. 
Breed 16,5 cm. Hoog 13 cm. 
Geschenk van mejuffrouw A. H. Bossinade, Groningen. 

50. Schoorsteenstuk, olieverf op doek, voorstellende een water waarover een 
brug, ± 1825. Ongesigneerd. Hoog 105 cm. Breed 75 cm. 

51. Schoorsteenstuk, olieverf op doek, voorstellende een dorpsgezicht met vaart, 
± 1830. Ongesigneerd. Hoog 94 cm. Breed 54 cm. 

52. Schoorsteenstuk, olieverf op doek, bijbelse voorstelling: de verheerlijking 
op de berg. Gesigneerd en gedateerd: B. J. Tinga, 1819. Hoog 120 cm. 
Breed 72 cm. 

53. Schoorsteenstuk, olieverf op doek, voorstellende een gezicht in Goutum, met 
kerk en schookneestershuis. Achterop een aantekening: geschilderd door 
J. D. Hoitsma in 1856. Hoog 93 cm. Breed 57 cm. 
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54 Schoorsteenstuk, olieverf op doek, bijbels tafereel: Jezus en de Samari-
taanse vrouw bij de put. Ongesigneerd. Hoog 98 cm. Breed 60 cm. 

55. Knipwerk van papier op blauwe achtergrond. Opschrift in wit: Hulde / 
aan / Willem III / Koning der Nederlanden / Groot Hertog van Luxem
burg / enz. enz, enz. / Bij gelegenheid van Zijner / Majesteits eerste bezoek, 
als / Koning, in Friesland. / Leeuwarden Den 20st. april 1852./ Links
onder: I' Pieterse. In vergulde lijst achter glas. Hoog 71 cm. Breed 59 cm. 

56. Brandmeestersstok. Lang 119 cm. 
57. Idem. Lang 98 cm. 
58. Trommel van de schutterij van Leeuwarden. Hoog 40 cm. 
59. Trommel met messing wand. Hoog 28 cm. 

De nrs. 50 t / m 59 bruikleen van het Gemeentebestuur van Leeuwarden. 
60. Viertandige vork van lotusboomhout. Lang 145 cm. 

Aangekocht. 
61. Zilveren beugel en ketting, waaraan tas van zwart fluweel. Ingepunt: 

T B K 1867. 
Merk: H A / 181 (Hendrik Adama, Leeuwarden). 

62. Zilveren beugel en ketting. 
Merken: jl. gotische b (1861); m t : V A (Herman van Assen, Leeuwarden). 

63. Zilveren beugel en haak. Ingepunt: Klaesje Reins 1791. Merken: beugel: 
mt.: I F (Joh. Feddema, Leeuwarden); haak: mt.: P:S (Pieter Schuil, 
Leeuwarden). 

64. Mes met gedreven zilveren heft. 
Merken: jl. H (1817); mt.: H C (Hendrik Cuperus, Leeuwarden). 

65. Chatelaine van zilver, bestaande uit een haak waaraan met dubbele ket
tingen een ruiter, een driemastschip, een naaldenkoker, reukdoosje en een 
schede waarin een mesje en een tweetandig vorkje. Ingepunt: Maertie 
Walinghs 1713. 
Merken: haak: mt.: A. A (Arjen Pyters Altena, Franeker); scheepje: mt.: 
B (Sybout Buma, Harlingen). 

66. Kralenbeursje met zilveren beugel. 
Merken: jl. gotische m (1881); mt. H A 56 (M. J. Nolet, Leeuwarden). 

67. Knipmes met zilveren heft. 
Merk: C S (Casparus Seth, Leeuwarden). 

68. Zilveren suikerschepje. 
Merken: jl. gotische f (1865); mt. 10/R (S. F. Reitsma, Sneek). 

69. Zilveren suikerschepje. 
Merken: jl. gotische g (1866); mt. 10/R (S. F . Reitsma, Sneek). 

70. Zilveren roomlepeltje. 
Merken: jl. gotische b (1861); mt. SZ/159 (Sipke Zijlstra, Drachten). 

71. Zilveren roomlepeltje. 
Merken: jl. gotische C (1887); mt. 77/B (C. J. Bruinings, Joure). 

72. Zilveren boekslot. 
Merken: jl. E (1839); mt. GH/49 (G. Heymans, Leeuwarden). 

73. Zilveren horlogeketting met sleutel. 
Merk: mt. HA/181 (H. Adema, Leeuwarden). 

74. Zilveren kuitgesp. 
Merk: mt. CC/114 (C. H. Cammans, Leeuwarden). 

75. Twee zilveren kuitgespen. 

76. Twee zilveren kuitgespen. 
Merk: mt. PC 114 (P. R. Cabboes, Leeuwarden). 

77. Zilveren kuitgesp. 
Merk: mt. MB (Meindert Bartels, Leeuwarden). 

78. Zilveren kuitgesp. 
Merk: mt. GH 49 (G. Heymans, Leeuwarden). 
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79. Zilveren naaldenkoker. 
Merk: mt. PC/114 (P. R. Cabboes, Leeuwarden). 

80. Zilveren breischede. 
81. Zilveren tepeldoorsteker. 

Merk: mt. HR 17 (Hendrik Reitsma, Sneek). 
82. Schaar met zilveren bovenstuk en zilveren schede. 

Merk: mt. PC 114 (P. R. Cabboes, Leeuwarden). 
83. Zilveren naaldenkoker. 

Merk: mt. R 10 (S. F . Reitsma, Heerenveen). 
84. Haaknaaldhouder van zilver en kornalijn vervaardigd. 
85. Twee zilveren oorknopjes. 
86. Zilveren vingerhoed. 

Merk: mt. PC/114 (P. R. Cabboes, Leeuwarden). 
87. Zes zilveren theelepeltjes. 

Merk: mt. AB 34 (Ate de Groot Boersma, Sneek). 
88. Vijf zilveren theelepeltjes. 

Merk: mt. B77 (C. J. Bruinings, Joure). 
89. Eenentwintig zilveren vestknopen. 

Merk: mt. JF 173 (J. R. Feenstra, Sneek). 
90. Twaalf zilveren vestknopen. 

Merk: mt. CS met ossekop (Casparus Seth, Leeuwarden). 
91. Negen zilveren vestknopen. 
92. Vijf zilveren vestknopen. 

Merk: mt. CS met ossekop (Casparus Seth, Leeuwarden). 
93. Vier zilveren vestknopen. 

Merk: mt. CS (Casparus Seth, Leeuwarden). 

94. Elf zilveren vestknopen. 
Merk: mt. kuipershamer (Hendrik Cuperus, Leeuwarden). 

95. Drie zilveren vestknopen. 
Merk: mt. JR met reiger (Ignatius Rijckholt, Leeuwarden). 

96. Vijf zilveren vestknopen. 
97. Twee zilveren vestknopen. 
98. Vier zilveren vestknopen. 
99. Vier lange dunne ronde zilveren naalden. 

100. Zes zilveren filigram knopen. 
101. Twee gouden mutsespelden. 
102. Twee gouden mutsespelden 
103. Twee zilveren mutsespelden. 
104. Reukflesje met gouden dop in étui. 
105. Gouden broche met haarwerk. 
106. Gouden halssnoerslot. 

Merk: mt. PA (P. Adama, Leeuwarden). 

107. Gouden ketting en medaillon. 
108. Gouden halketting. 
109. Gouden halsketting 
110. Gouden horlogeketting. 
111. Gouden collier. 
112. Gouden collier. 
113. Twee gouden oorhangers. 
114. Gouden halsdoekring. 

Merk: mt. NS (Nicolaes Swalue, Leeuwarden). 

115. Gouden broche. 
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116. Gouden broche. 
117. Gouden broche. 
118. Gouden broche. 
119. Twee gouden oorhangers. 
120. Gouden dameshorloge aan lang zwart koord. 
121. Twee gitten armbandjes. 
122 - 132. Verzameling gouden vingerringen. 

De nrs. 63 t / m 132 legaat van de heer J. Wassenaar, St. Jacobi Parochie. 
133. Ovale zilveren brandewijnskom met twee gegoten oren op gewelfde voet. 

Op de ene zijde is een kraamkamer gedreven, op de andere zijde een 
kamerinterieur. 
Op de bovenrand ingepunt: Hotse Martens Hiemstra; Lokjen Jelmers 
Hiemstra 1819. 
Lang over de oren 24,5 cm. Hoog 8,5 cm. 
Merken: jl. K (1819); mt. PS (Pieter Schmidt, Leeuwarden). 

134. Ovale zilveren brandewijnskom met twee gegoten oren op gewelfde voet. 
Op de ene zijde een boer en boerin met juk gedreven, op de andere zijde 
een boerin met boterlade aan de arm en een boer met een mand met 
eieren. 
Op de onderkant van de kuiprand ingepunt: T.J. 1809 S R. 
Lang over de oren 26 cm. Hoog 9,5 cm. 
Merken: jl. a (1808); mt. P:S (Pieter Schuil, Leeuwarden). 

135. Kerkboek met zilverbeslag. 
Merk: bloempje op steel (Joh. Andringa, Leeuwarden). 

136. Mes met gedreven zilveren heft. Lang 27 cm. 
Merk: mt. CS (Casparus Seth, Leeuwarden). 

137. Messchede van leer. Lang 30 cm. 

138. Schaar met gegoten zilveren grepen. Lang 16,5 cm. 
Merk: mt. PR (Petrus Rienstra, Sneek). 

139. Zilveren Ioderijndoosje. Hoog 3,5 cm. 
Merken: jl. N (1847); mt. PC/114 (Paulus Riddersma Cabboes, Leeuwarden). 

140. Zilveren Ioderijndoosje. Hoog 3,5 cm. 
Merken: jl. H (1842); mt. PC/114 (Paulus Riddersma Cabboes, Leeuwarden). 

141. Zilveren pepermuntdoosje. Rond model. Diam. 5,5 cm. 
Merken; jl. gotische a (1860); mt. 77/B (C. J. Bruinings, Joure). 

142. Zilveren geboortelepel. 
Op de achterkant gegraveerd: Klaaske Georgius Wassenaar is geboren 
den / 2 = September 1824. 
Lang 21,8 cm. 
Merken: jl. gotische c (1862); mt. VA (Hermanus van Assen, Leeuwarden). 

143. Zilveren geboortelepel. 
Op de achterkant ingepunt: Minke Melles v.d. Meer Geboren den 23 Oc-
tober 1835. 
Lang 22 cm. 
Merken: jl. gotische k (1869); mt JS/233 (Jan Sietze Sytema, Oldeboorn). 

144. Zilveren geboortelepel. 
Op de achterkant ingepunt: Douwe Melles v.d. Meer Geboren 29 Julij 1840. 
Lang 22 cm. 
Merken: jl. gotische k (1869); mt. JS/233 (Jan Sietze Sytema, Oldeboorn). 

145. Zilveren suikerschepje. Lang 11,5 cm. 
Merken: jl. gotische h (1867); mt. JS/233 (Jan Sietze Sytema, Oldeboorn). 

146. Zilveren suikerschepie. Lang 11,5 cm. 
Merken: jl. gotische h (1867); mt. JS/233 (Jan Sietze Sytema, Oldeboorn). 

147. Zilveren horlogesleutel. 
Merk: mt. PC 114 (Paulus Riddersma Cabboes, Leeuwarden). 
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148. Twee zilveren broekgespjes. 
Merk: mt. ]R (Ignatius Rijckholt, Leeuwarden). 

149. Een zilveren broekgespje. 
Merk: mt. 73/DK (Dirk Kisjes, Leeuwarden). 

150. Rouwbroche in de vorm van een viooltje van agaat. 
De nrs. 133 t /m 150 geschenk van mevrouw R. Buitenga-fepkema en de 
heer S. Tepkema, Goutum. 

151. Zilveren theepot met ronde afgeplatte buik versierd met gedreven schel
pen, zeemeerminnen en blœmvazen. Helmvormig deksel met vaasvormige 
knop. Dunne vogelkop tuit. Groot zwanenhals oor met benen tussenplaatjes. 
Hoog 17,5 cm. 
Merken: Friesland; Sneek; jl. C gekroond (1755); mt. lopend paardje naar 
links (onbekende Sneker meester). 
Aangekocht. 

152. Gevelsteen met alliantiewapen. Links, wapen met een ooievaar naar rechts, 
waaromheen twee takjes. Rechts, wapen met friese adelaar, waaronder 
twee hondjes die kluiven verorberen. XVII-B. 
Hoog 53 cm. Breed 92 cm. 
Aangekocht. 

153. Poffertjespan van lichtrood gebakken aarde met zes komvormige holten en 
kabelrand. Geelbruin geglazuurd. 
Breed 19,7 cm. Lang 20,8 cm. Hoog 3,8 cm. 
Geschenk van mevrouw L. Winkel-van Slooten, Leeuwarden. 

154. Poffertjespan van rood gebakken aarde met zeven komvormige holten. 
Lichtbruin geglazuurd. 
Breed 28,5 cm. Lang 33,5 cm. Hoog 4,6 cm. 
Geschenk van mevrouw J. Feenstra-Plantinga, Wommels. 

155. Poffertjespan van rood gebakken aarde met zeven komvormige holten. 
Lichtbruin geglazuurd. 
Breed 27 cm. Lang 31 cm. Hoog 4,1 cm. 
Geschenk van mevrouw W. D. de Boer-Grondsma, Joure. 

156. Geëmailleerde poffertjespan met steel en vijf komvormige holten. 
Diam. 16,5 cm. 
Geschenk van mevrouw R. Zijlstra-Reinsma, Witmaisuvn. 

157. Breed gouden oorijzer. Op de buitenkant gegraveerd: Vereerd door Z: M: 
den KONING Harddraverij 14 Mei 1873 Leeuwarden. 
Merken: jl. O (1873); mt. EA (E.J. Attema, Leeuwarden). 
Aangekocht. 

158. Naambord van de molen "DE KROON" te Leeuwarden. 
Hoog 90 cm. Breed 65 cm. 
Geschenk van de N.V. Halbertsma-houtfabrieken, Grouw. 

159. Wrijfsteen van blauwe hardsteen met drie wrijvers. 
Geschenk van de heer J. Brinkman, Goutum. 

160. Grafsteen van blauwe hardsteen met het opschrift.' Ao 1690 den 9 Octo-
beris is in den Heere Gerust de / Eerbare en deughtsame Lumke Harmens 
na / gelatene Weduwe van W: Luitien Harits ende / bij het overlijden 
de tweede Huisvrouwe van / Melle Huites out in haer 40ste laer ende 
leit alhier / met haer Zoon Harmen Melles Ulbema begraven / waer in 
den Geest des Levens is geweest maer / Obijt d 18e Maert 13 dagen / 
MEMENTO MORIJ Ao M D cxc. 
Lang 66 cm. Breed 71,5 cm. 
Bruikleen van de Kerkvoogdij van de Ned. Herv. Gem., Gerkesklooster. 

161. Portretgroep in olieverf op doek. 
Een vrouw in Fries kostuum, zittend op een stoel, houdt met haar armen 
een meisje vast, dat een tuiltje bloemen in haar rechterhand draagt; links 
staat een meisje met een guitaar. Gesigneerd en gedateerd D. de Hoop 
1828. 
Hoog 82 cm. Breed 100 cm. In zwarte lijst met vergulde bies in de dagkant. 
Aangekocht. 
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162. Chocoladeketel van blauw chinees porselein met recht opstaand hengsel. 
Om de rand van het deksel en de ketel zilverbeslag. 
Merk: VG/15 (A. van Giersbergen, Waalwijk). 
Hoog 25,5 cm. 
Geschenk van mejuffrouw H. Henstra, Leeuwarden. 

163 - 165. Verzameling textiel. 
Geschenk van mevrouw T. Idzinga-Reitsma, Leeuwarden. 

166 - 181. Verzameling textiel. 
Geschenk van de dames Nieuwland, Leeuwarden. 

182 - 192. Verzameling textiel. 
Geschenk van mejuffrouw S. Albarda, Mirns. 

193 -195 . Verzameling textiel. 
Geschenk van mevrouw G. Krips-van Goslinga, Groningen. 

196. Vrouwejak van blauw-bruin wollen damast. 
Geschenk van mevrouw D. Schreiber- Zijlstra, Ee, 

197 - 199. Verzameling textiel. 
Geschenk van mejuffrouw J. M. Richardus, Obdam. 

200 - 203. Verzameling textiel. 
Geschenk van mevrouw R. Buitinga-Jepkema, Govrtum. 

204 - 217. Verzameling textiel. 
Geschenk N.N. 

218 - 228. Verzameling textiel. 
Geschenk van de heer S. Wip, Hallum. 

229 - 230. Verzameling textiel. 
Geschenk van mevrouw IJ. de Haan-van der Ploeg, Oestgeest. 

231. Omslagdoek. 
Geschenk van mevrouw B. de Jong-Douma, Leeuwarden. 

232. Hindeloper pop met bijbehorende glazen stolp. 
Geschenk van mevrouw A. Meijer-Hoitsma, Hallum. 

233. Omslagdoek. 
Geschenk N.N. 

234 - 236. Verzameling textiel. 
Geschenk van mevrouw H. van Lennep-Castelein, Leeuwarden. 

237. Trouwjapon van witte zijde. 
Geschenk van mevrouw A. M. A. Girisch-Tombrock, Leeuwarden. 

238 - 246. Verzameling textiel. 
Geschenk N.N. 

247. Muts en broek van bruin fluweel. 
Geschenk van de heer Ir. J. A. Walland, 's-Gravenhage. 

248. Aardbeienkop van rood gebakken aarde waarop in ringeloortechniek: J.T Jz. 
Hoog 11,5 cm. 
Geschenk van de heer R. Hoekstra, Leeuwarden. 

249. Stenen beddewarmer. 
Lang 17 cm. 
Geschenk van mejuffrouw S. Albarda, Mirns. 

250. Twee dakpannen met poortvormige opening, bedoeld als lichtdoorlaat. 
Geschenk van timmerbedrijf Zijlstra, Anjum. 

251. Verzameling 19e eeuwse apothekersbenodigdheden. 
Geschenk van mejuffrouw drs. R. H. Tjeerde, Bolsward. 
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E d u c a t i e v e d i e n s t 

In 1971 ontving het Fries Museum 240 groepen — een recordaantal — 
en noteerde het via deze groepen 5414 bezoekers. De drukste maanden 
waren april, mei en juni. Voor juni is de drukte gebruikelijk: het loopt dan 
tegen de zomervakantie en in die periode vallen de schoolreisjes en willen 
docenten en leerlingen nog wel eens op excursie gaan. De toeloop in april 
en mei hing vooral samen met de tentoonstelling Alde Fryske Tsjerken, 
die van de exposities over het jaar 1971 het meeste groepsbezoek te ver
werken kreeg (en het onderwerp leende zich inderdaad het meest voor 
een klassikale benadering). De stilste maand werd december. Dat was 
een beetje tégen de regels. Maar de langdurige aanwezigheid van een 
filmploeg (bezig met opnamen voor de uitzendingen van Openbaar Kunst
bezit over het Fries Museum) plus de voorbereidingen voor de tentoon
stelling Antwerps Plateel waren voldoende redenen om groepsbezoek af 
te remmen. Afgezien van de te verwachten top in juni en de windstilte in 
december had het groepsbezoek een regelmatig verloop. 

Die regelmaat wijst er op, dat langzamerhand het museumbezoek in 
het bijzonder door het onderwijs anders wordt gezien en gewaardeerd dan 
in het verleden het geval was. Toen bleef het doorgaans een uitstapje, dat 
gereserveerd werd voor de weken, waarin, vlak voor de vacanties, het 
eigenlijk schoolwerk was gedaan. Nu wordt in toenemende mate het mu
seumbezoek geïntegreerd in het onderwijs en functioneert het museum 
dikwijls als een leermiddel, dat bijvoorbeeld een bepaalde periode uit de 
geschiedenis zichtbaar kan maken. In dat kader speelt de traditionele rond
leiding een kleinere rol dan voorheen: aan de hand van opdrachten zoe
ken de leerlingen (na in het educatieve zaaltje door middel van een praatje, 
een beperkt aantal dia's en zoveel mogelijk dialoog op een onderwerp voor
bereid te zijn) zélf de geschiedenis, dat beeld van menselijk leven in eer
dere tijden, op. Ze zullen het zélf moeten zien; ze behoeven het niet alleen 
maar meer te horen. Bovendien krijgen ze op het aan hen uitgereikte sten
cil een door henzelf aangevuld Verhaal' in handen, waar in school over 
nagepraat kan worden. Het museum wordt zo een schakel in een proces. 
Het levert zijn gegevens over een bepaalde periode — en het is altijd weer 
verheugend te constateren, hoe het Fries Museum van iedere historische 
periode wel een Friese belichting kan geven — uit aan het onderwijs, dat 
op zijn beurt dat onderwerp inleidt, behandelt en, na het museumbezoek, 
afrondt. 

Natuurlijk kan deze methodiek slechts dan worden gehanteerd, wan
neer er tevoren voeling wordt gehouden tussen een school en het museum. 
Ook daarvan is steeds meer sprake. Maar zelfs wanneer er tevoren geen 
overleg is gepleegd en een groep zich op niet al te korte termijn meldt 
wordt een rondleiding zo mogelijk omgebogen tot een 'werkbezoek'. Waar
mee niet gezegd wil zijn, dat er niet meer wordt rondgeleid. Het wordt 
alleen in veel mindere mate gedaan. De rondleiding is nog wel een mid
del van informatie voor groepen volwassenen, al wordt bij die groepen 
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vooral ook gebruik gemaakt van een inleiding per klankbeeld of van een 
korte lezing in het educatieve zaaltje (waarna, in overleg, een of enkele 
afdelingen van het museum nader groepsgewijze worden bezocht). 

Een rekensommetje over het jaar 1971 leert, dat de groepen in dat jaar 
gemiddeld 22,5 deelnemers telden. Het is in feite een vertekend cijfer. Er 
waren de nodige groepen van dertien, veertien scholieren, maar er komen 
ook groepen van veertig, vijftig volwassenen. Je wenst dikwijls, dat het 
juist andersom zou zijn: het is gemakkelijker een veertigtal scholieren 
'aan het werk' te zetten dan een groep van veertig volwassenen in een 
museum, dat zoveel kleinere vertrekken heeft, rond te leiden. Je zou die 
laatste groepen moeten splitsen, maar dan heeft het museum doorgaans 
niet zoveel mankracht, dat twee of drie rondleidingen tegelijkertijd be
mand kunnen worden. Er moet wel eens een mouw aan gepast worden 
(en dat gebeurt onder de druk der omstandigheden dan ook wel weer, al 
houden juist die grote groepen volwassenen wel hun problematische kant). 

Behalve de vele korte en langere lezingen in het museum, die zo zeer 
met het groepsbezoek zijn verweven, dat ze niet apart behoeven genoemd 
te worden, waren er, zoals ieder winterseizoen gebruikelijk, de lezingen 
over het museum (of over afdelingen van het museum: volkskunstkamers, 
zilverkamers, schilderijenzaal, topografie), die 'buiten de muren' werden 
gehouden en veelal weer werden gevolgd door een bezoek. Het waren er 
in 1971 in totaal 35, vijf op scholen (twee keer in Sneek, twee keer in 
Leeuwarden en verder in Berlikum) en dertig voor een veelvoud van ver
enigingen, alfabetisch gerangschikt in Beetsterzwaag, Drachten, Dronrijp, 
Gaastmeer, Giekerk, Hardegarijp, Jelsum, Joure, Kollum, Leeuwarden 
(10 keer), Oosterzee, Sint Nicolaasga, Sneek (3 keer), Stiens, Tietjerk, Ure
terp, Wanswerd, Wijnjeterp en Workum. 

Het verslagjaar bracht het museum een vijftal tentoonstellingen. De 
eerste ervan, een overzicht van de produktie van de Delftse aardewerk
fabriek De porceleyne fles, was reeds in december 1970 gestart, maar het 
groepsbezoek begon eerst in januari, na de kerstvacanties, en toen werd 
het bijbehorend klankbeeld het frequentst gebruikt. De fototentoonstel
ling sprak zozeer voor zichzelf, dat ze niet werd begeleid door een klank
beeld. Er was in april weer wel een klankbeeld ter begeleiding van de 
tentoonstelling Alde Fryske Tsjerken. Om een relatie te leggen tussen het 
handwerk van nu, zoals het was te zien op de tentoonstelling De gouden 
naald, en van vroeger werd een klankbeeld vervaardigd over letter- en 
merklappen, welk klankbeeld in december werd uitgeleend aan het Admi
raliteitsgebouw te Dokkum, waar toen een tentoonstelling over merklap
pen uit noordoostelijk Friesland werd georganiseerd. Tenslotte kreeg ook 
de tentoonstelling Antwerps Plateel een klankbeeld mee. 

H. Kina,mans 
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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 

Onder dit hoofd schreven we in het Verslag 1970 over de toenemende 
werkzaamheden, voortvloeiende uit het steeds groter wordende aantal 
vondsten en de moeilijkheden die hierdoor ontstaan ten aanzien van de 
depots en de administratieve en conserverende bewerking. Aan deze moei
lijkheden kon ook in 1971 niet het hoofd worden geboden, te minder daar 
de hoeveelheid materiaal in 1971 nog weer sterker is toegenomen dan in 
1970. 

Met klem willen wij er nogmaals op wijzen — zonder in een droef
geestige litanie te vervallen — dat dit alles een gevolg is van de groeiende 
belangstelling voor de archeologie in het algemeen, die zich ten aanzien 
van ons werk o.m. uit in een steeds groter wordende medewerking van 
overheidslichamen, particulieren en instellingen. Dit weer vloeit voort uit 
het contactnet dat is opgebouwd en uit het werk van de veldassistent, 
wiens aanstelling en werkzaamheden langzamerhand bij alle betrokkenen 
het begrip heeft doen ontstaan dat archeologie geen zaak meer is van 
enkele zonderlingen, maar met reden door de overheid als een gebiedend 
onderdeel van haar zorg voor het cultuur-welzijn wordt beschouwd. Ook 
de ten uitvoerlegging van de Monumentenwet werkt hieraan mede, even
als de aandacht die in de bestaande communicatiemiddelen en de wereld 
van het boek thans aan de archeologie wordt besteed. Hoewel dit ver
schijnsel landelijk is, speelt het in Friesland toch wel bijzonder, zowel door 
de aanwezigheid van de genoemde veldassistent, als door de belangstel
ling die reeds van ouds voor de geschiedenis van de geboortegrond bestaat. 

Een zeer reëel en ten dele reeds bestaand gevaar hiervan is (ook elders 
in het land), dat velen zich daadwerkelijk met het zoeken en graven naar 
oudheden en het verzamelen gaan bezighouden, zonder dat de "officiële" 
archeologie daarvan in kennis wordt gesteld. Hierdoor gaan vele gegevens 
verloren, gegevens die schaarser en kostbaarder worden, naarmate de bo
dem meer wordt omgewoeld. Er zal dan ook alles aan gedaan moeten 
worden deze werkzaamheden in goede banen te leiden; met gebruikma
king en handhaving van het particulier enthousiasme zal de overheid moe
ten inzien, dat de vele nieuwe gegevens en vondsten, die thans binnen
komen, slechts dan het maximale nut zullen afwerpen als deze op de ver
eiste wijze worden verwerkt en beschreven. Het thans beschikbare perso
neel, hoezeer ook van goeden wille, en de huidige accomodatie is daar
voor ten enenmale onvoldoende. Meer menen wij er hier niet over behoe
ven te zeggen, behalve dat sedert het einde van het verslagjaar de Fryske 
Akademy pogingen in het werk stelt de krachten van de particuliere ar-
cheologie-ibeoefenaars te bundelen ten einde tot gerichte activiteiten te 
komen. 

Administratieve en conserverende zorg 

Mejuffrouw T. van der Brug ordende de per gemeente gerangschikte 
brieven over de jaren 1966 t/m 1970. Deze ordening geschiedt om prak
tische redenen eens per vijf jaar, waardoor de soms over meerdere jaren 
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lopende correspondentie over een bepaald onderwerp gemakkelijker toe
gankelijk is. De algemene correspondentie wordt per jaar geordend en 
omvat over 1971 200 onderwerpen. De binnenkomende aanwinsten kon
den alle geregistreerd en genummerd worden, zij het dat dit helaas niet 
met de grote vondstcomplexen kon gebeuren, daar deze te veelomvattend 
waren. Ook konden de ingeschreven aanwinsten worden beschreven. De 
ordening van het fotoarchief vond verder voortgang, evenals de documen
tatie van de door J. K. Boschker ontdekte vindplaatsen. Laatstgenoemde 
ordende tijdens een vorstperiode alle in 1970 door hem gevonden vuur-
steenartefacten, waarbij die, afkomstig van reeds vroeger ontdekte vind
plaatsen, steeds bijelkaar gevoegd worden. Hierdoor ontstaat een duidelijk 
inzicht in de rijkdom van zo'n vindplaats. Ten aanzien van dit door ons 
gevolgde systeem schrijft de Mesolithicum-specialist dr. R. R. Newell van 
het B.A.I. in een rapport: "Van elementair belang was de collectie van het 
Fries Museum, waarvan het uitstekende systeem van het vastleggen van de 
documentatie en de volledigheid daarvan ons werk aanzienlijk versnelde 
en vergemakkelijkte". Met dit werk is de inventarisatie van vindplaatsen 
in Friesland bedoeld (zie onder Veldwerk). 

Begonnen werd met het reinigen en conserveren, o.m. met behulp van 
polyvinylchloride, van in de terpen gevonden textilia, die veelal in deplo
rabele staat in de depots verblijven. Een en ander wordt verricht door 
mej. Van der Brug. Enkele houten, nieuw gevonden voorwerpen onder
gingen een acetonbehandeling. De Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek restaureerde enkele stukken vaat- en metaalwerk (afb. 6), 
terwijl in eigen beheer een aantal nieuw gevonden maar gebroken aange
troffen stukken aardewerk van uiteenlopende ouderdom werd gelijmd. 
Aan het einde van het jaar kon overeenstemming worden bereikt over de 
restauratie van de in het Martenahuis te Franeker gevonden grote col
lectie laat-m.e. aardewerk. Deze restauratie zal in 1972 worden uitgevoerd 
(zie Verslag 1970, pag. 132). 

De documentatie van zich elders bevindende voorwerpen werd op be
scheiden wijze voortgezet en in ons kaartsysteem op de gebruikelijke wijze 
ondergebracht. Hierdoor wordt het mogelijk hij bestudering van een be
paalde streek of vindplaats snel te overzien wat daaruit te voorschijn is 
gekomen. Met medewerking van prof. dr. W. Glasbergen, hoogleraar-direc
teur van het Instituut voor Prae- en Protohistorie der Universiteit van 
Amsterdam, kon kennis worden genomen van voor de Friese archeologie 
van bijzondere betekenis zijnde stukken in het archief van wijlen mr. P. 
C. J. A. Boeles, dat daar berust (zie De Vrije Fries 45, 1962, pag. 5 - 31). 

Veldwerk 

Het verkenningswerk in ruilverkavelingsgebieden en bij andere pro
jecten vond regelmatig voortgang. 84 nieuwe vindplaatsen van uiteen
lopende ouderdom kon J. K. Boschker rapporteren. Enkele waren van 
zeer grote omvang en leverden grote hoeveelheden materiaal, dat nog niet 
bewerkt kon worden. Dit betreft voornamelijk ceramiekvondsten. 

Met genoegen vermelden wij dat J. K. Boschker per 1-1-1971 dezelfde 
ambtelijke status heeft verkregen als het overige personeel. De subsidie 
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van de Cultuurtechnische Dienst voor zijn beloning blijft echter gehand
haafd. 

Door het grote aantal noodopgravingen en onverwachte vondsten kon 
dit jaar de inventarisatie van archeologische monumenten helaas niet zo 
snel worden uitgevoerd als wenselijk was. Wel werd het gebied van de 
voorgenomen ruilverkaveling rond Franeker en in Franekeradeel geheel 
opgenomen. 

Met de in het Verslag 1970 genoemde instellingen (p. 133) werden op
nieuw besprekingen gevoerd over het behoud van archeologisch belang
rijke terreinen. Met name waren dit de gemeenten Harlingen, Smallinger-
land en Terschelling, terwijl met de Cultuurtechnische Dienst en Staats
bosbeheer over de ruilverkavelingen Oost- en Westdongeradeel, Menal-
dumadeel, Wonseradeel-Noord en Boornbergum werd onderhandeld. Als 
inspecteur van de Rijksd. v. h. Oudheidk. Bodemonderz. werden wij meer
malen geconfronteerd met bezwaarschriften tegen voorgenomen plaatsing 
op de monumentenlijst of met aanvragen voor ontheffing van verbods
bepalingen. Gelukkig leidde in bijna alle gevallen persoonlijk contact tot 
bevredigende oplossingen. Tevens nam het overleg met de Prov. Plano
logische Dienst en architectenbureau's toe in verband met gemeentelijke 
bestemmingsplannen. 

In 1971 werden in samenwerking met het Biol.-Archeol. Instituut vele 
(nood)onderzoekingen verricht; ook groter opgezette opgravingen werden 
ondernomen. In volgorde van de datering der vondsten noemen wij: 

iifb. 1. Jong-paleolithische artefacten: krombekstekers, boor. steker en schrabbers, Kolderwolde 
(FM 1971-XI-l, 2; XII-23). 
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a. Kolderwolde, gem. Hemelumer Oldeferd. 
Bij aanleg van de provinciale weg Balk-Galamadammen werden door J. I. 
Monderman van de Provinciale Waterstaat vuurstenen artefacten van de 
jong-paleolithische Hamburg-cultuur gevonden in een drietal ateliers. Deze 
werden voor zover nog mogelijk was met steun van de Prov. Waterstaat 
opgegraven, waarbij bleek dat de ateliers door "specialisten" waren inge
richt. In één werden uitsluitend krombekstekers en andere steek- en boor-
werktuigen voor gewei- en beenbewerking gevonden, in een ander alleen 
schrabbers. Het derde, wellicht zeer kleine atelier, liet zich niet nader 
definiëren. Naast enkele tientallen werktuigen zijn ook honderden afval-
stukken e.d. geborgen, waardoor een goed inzicht in de werkmethodiek 
en de inrichting van deze voor de zuidwesthoek tot nu toe unieke ren-
dierjagerateliers is verkregen. Zij zijn als de vindplaatsen GL 131, 132 en 
134 ingeschreven (afb. 1). Het Provinciaal Bestuur heeft de ontdekker een 
bijzondere beloning voor zijn oplettendheid toegekend. Tevoren had de 
veldassistent J. K. Boschker reeds een 30-tal vuurhaardjes, alsmede arte
facten van mesolithische ouderdom ontdekt. Een dergelijk groot aantal 
was nog niet uit Friesland bekend; zij werden dan ook nader onderzocht 
en opgemeten (GL 129). 

b. Oostermeer, gem. Tietjerksteradeel. 
Een acht weken durend onderzoek, geheel gesubsidieerd door de Cultuur
technische Dienst, werd onder leiding van dr. R. R. Newell met behulp 
van studenten en amateurs van uiteenlopende nationaliteit uitgevoerd aan 
de Bergumermeer in het mesolithisch vuursteen-station S.64, dat — na ver
gelijking met andere bekende in het gebied van De Leien — werd uitge
kozen voor een minutieus, volgens de nieuwste methoden uitgevoerd on
derzoek. Talrijke artefacten kwamen hierbij aan het licht, die in de col
lecties van het Fries Museum zullen worden opgenomen. Voor het uit
werken van de verkregen resultaten wordt van computers gebruik ge
maakt. Het onderzoek, dat ook als internationaal onderwijsproject dient, 
zal worden voortgezet. 

c. Akkrum, gem. Utingeradeel. 
In de sleuf van een grote aardgasleiding van de N.A.M, werd een mesoli
thisch vuursteen-atelier gevonden, waarvan de ligging in het geologisch 
bodemprofiel nauwkeurig kon worden bepaald. Het atelier was het eerste 
van dien aard in dit deel van Friesland (SA 49). 

d. Oudega, gem. Smallingerland. 
Ook hier werd in dezelfde leidingsleuf een mesolithisch station ontdekt en 
wel van vrij grote omvang. Helaas lieten de werkzaamheden nog geen uit
gebreid onderzoek toe, hetgeen echter wel dient te geschieden (GW 335). 

e. Rotstergaast, gem. Haskerland. 
Bij de aanleg van een nieuw wegcunet werd door J. K. Boschker een con
centratie van 10 mesolithische haardjes gevonden, die in tekening werden 
gebracht (HV 358). 

f. Kollum, gem. Kollumerland ca . 
Een onderzoek naar voor het Gemeentehuis in de bodem verborgen grote 
keien, reeds vroeger vastgesteld, bewees niet dat deze tot een megalithen-

125 



FRIES MUSEUM Jaarverslag 1971 

afb. 2. Overzicht opgraving kringgreppel-urnenveld, Late Bronstijd, Oo.sterwoide, 

graf of ander voorhistorisch gedenkteken behoorden, zoals wel veronder
steld is. Er werden slechts m.e. bolpotscherven gevonden. De ware bete
kenis van de keienrij laat zich voorlopig slechts gissen. 

g. Drachtstercompagnie, gem. Smallingerland. 
Een bij toeval ontdekte prachtige neolithische slijpsteeen voor stenen bijlen 
(eigendom van It Bleekerhûs te Drachten) gaf aanleiding tot een met 
amateurs uitgevoerd proefonderzoek om na te gaan of de steen wellicht tot 
een graf inventaris had behoord. Helaas kon dit niet meer worden vast
gesteld, noch werden aanwijzingen verkregen of zich ter plaatse een ne
derzetting had bevonden. De aanwezige opstallen en de diep ontgonnen 
grond lieten n.1. slechts het maken van een proefsleuf en niet van horizon
tale vlakken toe. 

h. Oosterwolde, gem. Ooststellingwerf. 
Een bijzondere gebeurtenis was het aantreffen door J. K. Boschker van 
sporen van een umenveld uit de Late Bronstijd bij de aanleg van een 
nieuwe weg (afb. 2). Dit leidde tot een vier weken durend onderzoek, 
waarbij het gehele grafveld, voor zover nog aanwezig, werd blootgelegd. 
De nieuwe vondsten bleken aan te sluiten bij een in 1924/25 door dr. A. 
E. van Giffen onderzocht, zeer klein gedeelte van de necropool, die bij 
zandafgraving was ontdekt. Thans zijn in totaal 32 crematie-bijzettingen 
bekend, waarvan er 29 binnen een kringgreppelgraf lagen. 10 crematies 
waren in of met een urn begraven. Het is voor de eerste maal dat in Fries
land een dergelijk middelgroot umenveld kon worden onderzocht. Het ge-
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schiedde met financiële medewerking van de gemeente Ooststellingwerf 
en de Dienst Aanv. Civieltechn. Werken te Assen (OS 342). De betrokken 
weg heeft de naam "Kringgreppelstraat" gekregen. 

i. Kornwerd, gem. Wonseradeel. 
Bij de aanleg van het verkeersplein Kop Afsluitdijk werd door G. Sikkema 
van Rijkswaterstaat een vondst van terpenvaatwerk gemeld. Dit leidde 
tot een zo goed mogelijk noodonderzoek van de kern van een enkele hon
derden vierkante meters grote, overigens nog niet bekende overslibde ne
derzetting uit de 1ste en 2de eeuw na Christus. Veel vaatwerk werd ge
borgen o.m. uit een meststortplaats, terwijl enkele profielen werden vast
gelegd. De uitgestrektheid van de nederzetting werd met behulp van de 
Rijks Geologische Dienst vastgesteld, alsook de plaats ervan in het geo
logisch systeem van dit gebied. De vondst betekent een belangrijke ver
rijking van de kennis van de bewoningsmogelijkheden in de eerste eeuwen 
na Chr. in dit deel van Friesland (Fr 27). 

j . Teems, gem. Leeuwarderadeel. 
Het tracée van de provinciale weg Leeuwarden-Drachten leidde o.m. over 
de zool van de afgegraven terp van Teerns. Bij de werkzaamheden kwa
men nog tal van cultuursporen te voorschijn, die in ouderdom uiteen
liepen van rond het begin der jaartelling tot laat middeleeuws. Waterput
ten, erfafscheidingen, middeleeuwse puinbanen en resten van menselijke 
skeletten, afkomstig van het ook afgegraven kerkhof werden teruggevon
den en ten dele in kaart gebracht. Ook enkele belangrijke mobiele vond
sten werden geborgen. Prov. Waterstaat stelde voor het onderzoek man
kracht ter beschikking (GW 341). 
Enkele honderden meters noordelijker kwamen resten van een overslibde 
nederzetting aan het licht, waarin zich o.m. twee afvalputten bevonden 
die bij onderzoek enkele stukken gaaf terpenvaatwerk opleverden (GW 292). 

k. Koekool, gem. Barradeel. 
Met medewerking van Prov. Waterstaat kon een profiel worden bestu
deerd van een doorsnede van de zeedijk ter plaatse, waarbij zeven op
hogingsperioden werden vastgesteld, waarvan de oudste o.i. rond 1200 
kan dateren, maar volgens drs. H. Halbertsma van vóór 1182 stamt, ge
zien de vestiging in dat jaar van het Witheren-klooster "Mariendal" op de 
Kapelleterp noord van Tzummarum. De laatste dijkverhoging hield ver
band met het afsluiten van de Zuiderzee in 1932. 

n. Hallum, gem. Ferwerderadeel. 
Bij bouwactiviteiten werden aan de zuidoostzijde van het dorp de funda
menten van de stinspoort van Sythiema-state gevonden, bestaande uit 
twee landhoofden, welke in oorsprong rond 1500 werden aangelegd, maar 
in de 17de eeuw aanzienlijk naar de grachtzijde werden uitgebreid. Daar
bij werden de oorspronkelijke brugbogen verwijderd en vervangen door 
één op balken gelegen nieuwe, die de waterbreedte van 7.10 tot 1.94 m. 
reduceerde. De fundamenten waren van verschillende formaten steen op
getrokken en konden geheel worden ontgraven en opgemeten dank zij de 
steun van de gemeente. 
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o. Metslawier, gem. Oostdongeradeel. 
In de Herv. kerk werden tijdens een vloerrestauratie oudere, tot de in 
1774/75 afgebroken kerk behorende vloerresten teruggevonden, die binnen 
het schip van leem waren gemaakt, terwijl bij het koor een 15de eeuwse 
vloerrest van in patroon gelegde gekleurde estrikjes werd aangetroffen. Op 
deze oude vloeren had men na het aanbrengen van zand en puinlagen, 
strippen van m.e. baksteen gelegd, waarop de houten vloeren rustten. 

p. Dokkum, gem. Dokkum. 
In het Fûgellân werd de vloer van een 16de eeuwse pan- en/of steenoven 
blootgelegd, waarvan geen archivalische gegevens bekend waren. Tevens 
werden grote puinbanen van afvalprodukten aangetroffen, terwijl duide
lijk werd vastgesteld dat de voor het tichelwerk benodigde klei in het 
Fûgellân zelf is gewonnen. 

q. Gerkesklooster, gem. Achtkarspelen. 
Met steun van de gemeente konden de fundamenten van een vermoede
lijk rond 1600 te dateren woongedeelte van een boerderij worden ont
graven in de buurtschap Hoogstraten. M.e. aardewerkresten, daterend van 
de 9de tot de 13de eeuw wezen op bewoning ook in die tijd. Een en an
der lag op een opmerkelijke, uit stuifzand opgebouwde hoogte. 

r. Harlingen, gem. Harlingen. 
Met medewerking van de Prov. Waterstaat werd een grote vindplaats van 
stadsafval uit de late 16de tot de 19de eeuw vastgelegd. Deze werd ont
dekt tijdens het graven van een nieuwe dijksvaart, die meer landinwaarts 
kwam te liggen. Het afval, dat zeer veel — vaak nog onbekende — pro-
dukten van de Harlinger gleibakkerijen bevat, bevindt zich in oude af
wateringsgreppels. Vermoedelijk is het als een soort drainagemateriaal 
gebruikt (Fr 25). 

s. Schiermonnikoog, gem. Schiermonnikoog. 
Op het dorpskerkhof, waar steeds muurresten werden aangetroffen, kon 
met behulp van vrijwilligers worden vastgesteld dat het een in 1762 op
getrokken muur rond de begraafplaats achter de in hetzelfde jaar ge
bouwde kerk betrof. De gehele muuromtrek alsmede een trap in de oos
telijke muur kon worden blootgelegd. Een en ander bleek in overeen
stemming met archivalische gegevens, die echter in het vergeetboek wa
ren geraakt, omdat reeds in 1786 de muur door een nieuwe uitbreiding 
van het kerkhof aan het zicht werd onttrokken. Tevens werd een aantal 
oude grafstenen gevonden met namen van bekende eilanders. 

Voorlichting 

Opnieuw werden talrijke informaties ingewonnen, zowel schriftelijk als 
via persoonlijk bezoek. Wij noemen: 
M. Bencard, Ribe (Denem.) (vroeg m.e. aardewerk etc); H. Bergmeijer, 
Heemstede (terpvondsten); H. Bullinger, Würzburg (vroeg m.e. riemton-
gen); H. v. d. Bij, Twijzel (bodemvondsten Kollumerland); C. L. ten Cate, 
Utrecht (tatoeëernaalden); F. K. Dillman, Lille (runenteksten); dr. K. Dü-
wel, Göttingen (runenteksten); mrs. H. Ellis Davidson, Cambridge (Angel-
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Saksisch vaatwerk); mlle A. Foch, Parijs (Rom. beeldjes); prof. dr. A. E. 
v. Giffen, Zwolle (R.-W.-aardewerk); D. P. Hallewas, Utrecht (oud textiel); 
prof. dr. K. Hauck, Munster (goud-bracteaten); H. A. Heidinga, I.P.P. Am
sterdam (m.e. aardewerk); H. W. Jacobi, I.P.P. Amsterdam (Alsengemmen); 
Mord. Kislev, Jeruzalem (alg. oriëntatie); drs. L. P. Louwe Kooijmans, 
Leiden (benen werktuigen); P. Marchetti, Leuven (Rom. munten); J. J. 
Mourreau, Straatsburg (runenteksten); I. Melis, Zwolle (Viking-voorw.); 
Ch. Moore, Cambridge U.S.A. (Rom. beeldjes); A. Peddemors, Leiden (La 
Tène-glas); W. F. Schweizer, Enschede (spinklosjes); ds. J. ter Steege, 
Aalsum (terpvondsten); J. H. v. d. Wende, Sydney Austr. (Friese archeol.); 
J. C. v. Weenen, Castricum (dobbelstenen). 

Groot blijft steeds de vraag naar gratis materiaal ten behoeve van werk
stukken van leerlingen van middelbare scholen, etc. Een voorstel om sa
men met de provinciale musea te Assen en Groningen en het B.A.I. een 
folder te maken (met bestaande cliché's) over de voornaamste cultuur
perioden vond bij de eerste twee instellingen helaas nog geen weerklank. 

Excursies en/of lezingen werden gemaakt met, resp. gehouden voor: 
"De Ouwe Pôlle", Ameland; Geograf. Instituut V.U., Amsterdam; Cult. 
Raad, Bergum; Fryske Rie, Dokkum; Mij. tot Bevord. v. d. Belangstell. v. 
Antiquiteiten, Groningen; Ned. Geol. Ver. afd. Groningen; Volksuniversi
teit, Groningen; "Inzo", Holwerd; Kristl. Frysk Selskip, Leeuwarden; Ou
deravond O.L.S., Oosterwolde; Nutsdepartement, Oudkerk en Dorpsge
meenschap, Wetsens. 

Voor de Ver. v. Terpenonderzoek werd een 2-daagse excursie naar Zee
land geleid, terwijl op een excursie naar Bornholm van de Drentse Pre
historische Vereniging door ons uitleg werd gegeven bij de aldaar be
zochte runen-stenen en kerken. 

Op het eerste congres van Ned. Archeologen te Leiden (15 -16 april) 
werd op uitnodiging gesproken over "Enige bijzondere voorwerpen in 
collecties in het noorden des lands". Deze lezing werd op verzoek her
haald in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden op 26 oktober onder 
de titel "Echt en onecht in het noorden des lands". 

Voor tentoonstellingen en onderwijsdoeleinden werden bruiklenen ver
strekt aan Archeologisch Instituut V.U., Amsterdam (geom. aardewerk); 
O.L. School, Giekerk; Klassiek Instituut R.U. Groningen (Rom. munten) 
en de Gemeente Leeuwarderadeel, Stiens (terpvondsten), terwijl ten be
hoeve van de televisie-cursus Archeologie van de Stichting Teleac te 
Utrecht o.l.v. G. D. van der Heide en voor de Stichting Openbaar Kunst
bezit een collectie voorwerpen voor opname in het museum ter beschik
king werd gesteld. De Stichting Teleac filmde op ons advies ook bij de 
opgravingen te Bergum en Oosterwolde en dijken en terpen in het noor
den van de provincie. 

De verzamelingen 

Wij mogen 1971 als een rijk vondstenjaar beschouwen. Vermeld werd 
reeds dat grotere vondstcomplexen helaas nog niet bewerkt konden wor
den; zij kunnen dan ook slechts algemeen worden aangeduid. 
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Van de in de hieronder volgende lijst van vondsten per gemeente moe
ten extra worden vermeld de fraaie collectie krombekstekers, boren, kern
stekers, schrabbers en kernen van jong-paleolithische ouderdom en beho
rend tot de Hamburg-groep van de rendierjager-cultuur, gevonden in de 
reeds genoemde ateliers bij Kolderwolde in de gemeente Hemelumer Ol-
deferd. Tevens bevinden zich hierbij alle z.g. afvalstukken, die ter plaatse 
zijn aangetroffen, waaronder de fraaie klingen bijzonder opvallen. Wij 
kunnen deze fraaie collectie als een zeer gewaardeerd geschenk van de 
provincie, i.c. de Provinciale Waterstaat zien, daar de kosten van het on
derzoek e.d. geheel door deze werd gedragen (afb. 1). 

De collectie mesolithische artefacten, in 1970 te Warns gevonden, werd 
dit jaar aan ons overgedragen (Verslag 1970, p. 133). Uit het Neolithicum 
dateert een groot fragment van een strijdhamer van de Standvoetbeker-
cultuur, in 1965 te Tronde bij Elsloo gevonden, een geschenk van de 
familie Coenrady aldaar en ons door tussenkomst van de arts L. Annema 
te Oldeberkoop bekend geworden. Tot de Vroege Bronstijd behoort een 
in 1936 door A. E. van Giffen bij Het Lochtenrek opgegraven hamer van 
dioriet en thans door het B.A.I. overgedragen (Verslag FG/FM 1936, p. 
34/7; P. C. J. A. Boeles, Friesland tot de elfde eeuw, 's-Gravenhage 1951, 
p. 23). Wij hopen, dat ook de overige aldaar gedane vondsten straks daar
bij gevoegd kunnen worden. 

De urnen uit de Late Bronstijd van het bij Oosterwolde ontgraven graf-
veld zijn een waardevolle aanvulling op onze schamele collectie die bo
vendien vrijwel geheel uit toevalsvondsten bestond. Vooral de inhoud van 
kringgreppelgraf L, waarin een grote crematie-urn en een met "Kalender-
berg"-versiering gedecoreerd bijpotje werden aangetroffen, is zeer interes
sant. Met de gem. Ooststellmgwerf werd overeengekomen dat een enkel 
stuk daar zal worden tentoongesteld. 

Uit de eerste eeuwen onzer jaartelling dateert het grote vondstcomplex 
uit de overslibde nederzetting bij Kornwerd. De aanwinst daarvan werd 
ons mogelijk gemaakt door Rijkswaterstaat, die bij monde van de heer 
G. Sikkema alle medewerking verleende om zoveel mogelijk vondsten te 
bergen. Een 50-tal plastic zakken kon met scherven worden gevuld, ten 
dele van te reconstrueren potten. Reeds werden geïnventariseerd enkele 
gave stukken aardewerk, w.o. met streepbandversiering, speelschijfjes, 
knikkers(P), spinklosjes, kneuzers en slijpstenen van natuursteen. Een bij
zonderheid vormt een minuscuul speelschijfje van terra sigillata, het 
enige voorwerp van Romeinse makelij daar ontdekt, terwijl opmerkelijk 
is dat van vele stukken terpenvaatwerk de bodem secundair doorboord is. 

Ook uit de terpzooi van Teerns kwamen enkele interessante stukken te 
voorschijn. Uit enkele putten kwamen o.m. een vroeg-Karolingische bol
pot, een bijzonder gevormde slijpsteen (afb. 5) en een benen amulet ge
maakt uit een linker kniegewrichtsbeentje van een nog niet gedetermi
neerde diersoort. Een dergelijk amulet was hier nog niet bekend. Ook 
stukken Angelsaksisch vaatwerk moeten worden genoemd. 

De heer F. Vendrik te Kockengen, in Friesland voor de N.A.M, werk
zaam bij de aanleg van de tweede grote aardgasleiding, ontdekte in de 
sleuf bij Speers een bijzonder fraaie gave pot uit ca. de tweede eeuw na 
Chr. Door bemiddeling van de heer L. B. Bos te Bergum schonk de heer 
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afb. 3. Kook- of voorraadpot, 
ca. 100 na Chr., Terpenvaatwerk, 
Speers (FM 1971-IX-12). 

Vendrik, mede namens de N.A.M, dit stuk (afb. 3). 
Door aankoop werd het museum een zeldzame gouden munt rijker 

(afb. 4) gevonden in 1961 bij Wijnaldum door thans mevrouw J. Vis-Dijk-
stra te Midlum. Haar plaatsgenoot, de heer H. L. Hille Ris Lambers maak
te ons op dit goudstuk, een Visigotische nabootsing van Justinianus I 
(527-565) van vóór 550 na Chr., attent n.a.v. een krantenberichtje over 
het onderzoek op Schiermonnikoog! Het stuk is enigszins vergelijkbaar 
met een door Boeles in 1951 vermeld stuk uit Franeker (Boeles t.a.p. p. 
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afb. 4. Visi-gotische naslag van tremis van Justinianus II 527-565, Wijnaldum (A 2250). 
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506, nr. 58; pi. 39:58), maar wijkt in verschillende opzichten, o.a. de dia
meter, daarvan af. 

Van geheel andere aard zijn de aanwinsten uit de 16de tot 19de eeuwse 
vuilstortplaatsen, die ten noorden van Harlingen aan het licht kwamen bij 
de dijkverhogingswerkzaamheden die onder directie van Prov. Waterstaat 
worden uitgevoerd. Na een waarschuwing van deze zijde, in het bijzonder 
van de heer L. A. Philipse, konden talrijke fragmenten, in een enkel ge
val zelfs gave specimina van aardewerk worden verzameld. Hieronder over
heerst vooral het gekleurde aardewerk van Harlinger pottebakkers, ter
wijl ook interessante stukken geglazuurd, soms van rijke slibversiering 
voorzien aardewerk te voorschijn komen. Ook allerlei tot nu toe onbeken
de vormen en voorwerpen worden geborgen, o.m. van glas en ander 
materiaal. Helaas vormt het terrein ook een doelwit van lieden, die hun 
vondsten meestal angstvallig geheim houden, om — naar wij in enkele ge
vallen hebben kunnen constateren — deze aan de antiekhandel te slijten. 
Een gelukkige uitzondering hierop vormt de fam. Soolsma te Harlingen, 
die een aantal door hen gedane interessante vondsten te onzer kennis 
bracht en met genoegen afstond. 

De heer G. de Vegt te Leeuwarden gaf enkele fraaie stukken 16de 
eeuws aardewerk uit Franeker in bruikleen. Hieronder bevindt zich een 
rood aardewerken grape. 

Voor zover mogelijk werden bovendien in het verslagjaar geïnventari
seerd uit de gemeenten: 

Achtkar spelen; Te Gerkesklooster werden een Karolingische hangoor-potfragment, 
13de eeuwse bolpotfragmenten en een 17de eeuws geel aardewerken testje geborgen 
in de buurtschap Hoogstraten. Een en ander werd door eigen opgraving en als ge
schenk van H. de Haan uit deze plaats verkregen (IV-3/5). 

Ameland: Een bijzonder fraaie door hem op De Hon gevonden vuurstenen kanon
vuurslag stond J. Veenstra te Veenwouden af (XII-24). 

Baarderadeel: Mevrouw H. Heegstra-Bijlsma te Bergum schonk een vroeg-middel-
eeuwse bronzen boetnaald, reeds jaren geleden te Jorwerd gevonden (111-62), terwijl 
uit Oosterlittens afkomstig zijn een aantal ten dele met streepband en kruispatroon 
versierde terpenvaatwerkscherven (XI-4/7) en een 13de eeuws, zwartgesmoord schaal-
fragment, beide als geschenk van de I.W.G.L. (IV-6). Ook schonk de I.W.G.L. een 
in.e. schotelfragment uit Winsum (VIII-7). 

Barradeel: De heer S. Bootsma te Tzummarum, stond een fraai geconserveerde, bij 
zijn boerderij gevonden Westfriese d\út van 1663 af (A 2249). De nabij Wijnaldum 
(pag. 131) gevonden tremis van Justinianus I werd ingeschreven onder nr. A. 2250. 

Dantumadeel: Uit Driesum is als eigen vondst afkomstig een grote vuursteenknol 
(II-8), terwijl ]. K. Boschker in deze gemeente enige vuursteen-ateliers ontdekte. 

Dokkum: In het Fûgellân werden afvalprodukten van de daar opgegraven pan-
oven verzameld en een fragment van een versierde aardewerken m.e. deksel opge
raapt (XI-3). 

Doniawerstal: Door leerlingen van de O.L. School te Goïngarijp werden in de om
geving talrijke aardewerkscherven verzameld, afkomstig van verschillende vindplaatsen: 
fragmenten van terpenvaatwerk, middeleeuwse kannen en bolpotten, laatmiddel
eeuwse schotels, grapes, een tinnen lepel, spinklosjes e.d. Na inventarisatie (XII-1/22) 
werd een en ander op verzoek in de school tentoongesteld. 
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Ferwerderadeel: Een 16de eeuws kanfragment met voorstelling van de badende 
Suzanna uit Hallum werd door N.N. afgestaan (X-4); een nabij Tergracht gevonden 
versierd middeleeuws benen wolkamfragment werd aangekocht (IX-1), alsmede een 
middeleeuws kanfragment (IX-2). 

Franeker: De I.W.G.L. schonk bij graafwerk gevonden terpaardewerkfragmenten 
(111-64), terwijl de door G. de Vegt te Leeuwarden in bewaring gegeven laat m.e. 
grape en zalfpotten (pag. 132) reeds werden genoemd (VIII-1/3). 

Franekeradeel: In deze gemeente werden door f. K. Boschker verschillende vind
plaatsen van terpenvaatwerk verkend, waaronder enige die nog niet bekend waren. 

Gaasterland: Ook in deze gemeente kon T. K. Boschker weer enkele prehistorische 
vindplaatsen vaststellen. 

Harlingen: De reeds op pag. 132 vermelde vondsten, aan de binnenzijde van de 
zeedijk aan het licht gekomen, zijn nog niet geïnventariseerd omdat het verzamelen 
nog niet is afgelopen en zij — mede door de hier noodzakelijke selectie — eerst in hun 
totaal moeten worden bekeken. Van de bijzonderheden willen wij vooral noemen de 
misbaksels van de Harlinger gleiers en de gekleurde getrokken glazen buisjes, bestemd 
voor het maken van kralen. Deze produkten waren tot nu toe uit Friesland nog niet 
bekend. Ook veel Deens aardewerk kon worden verzameld. 

Heerenveen: Tijdens een verkenningstocht in het tot deze gemeente behorende 
Deelengebied werd een groot oor van een 12de eeuwse Pingsdorfpot opgeraapt (IV-1), 
terwijl middeleeuwse aardewerkfragmenten uit Heerenveen door de I.W.G.L. werden 
geschonken (11-6,7; 111-63). 

Haskerland: In De Deelen werd een middeleeuws kanfragment gevonden (IV-2). 

Hemelumer Olde†erd: Behalve een aantal mesolithische vindplaatsen, door T. K. 
Boschker geregistreerd, zijn de jong paleolithische van Kolderwolde te noemen (pag. 
125). De vondsten uit deze laatste zijn ingeschreven onder de nrs. XI-1,2 en XII-23. 

Idaarderadeel: De I.W.G.L. schonk een interessant bolpotfragment uit Qrouw (X-6), 
terwijl van de in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden berustende Alsengemme 
uit Idaard een bijzonder fraai afgietsel werd ontvangen (VII-7). Te Roordahuizum is 
door de I.W.G.L. ook een bolpotfragment gevonden en afgestaan (IX-3). 

Kollumerland c.a.: De in de oudheidkamer Mr. Andreae aanwezige middeleeuwse 
en laat-middeleeuwse aardewerkvondsten, gedaan tijdens de bouw van het bejaarden
centrum "Nij Meckama" te Kollum werden geselecteerd en volgens overeenkomst ge
ïnventariseerd (onder de nrs. III-1/61). Het is een rijke en gevarieerde collectie, die 
thans beter tot zijn recht komt. 

Leeuwarden: Uit twee putten, in een overslibde nederzetting ontdekt bij de aanleg 
van de zuidelijke oprit voor de brug over het van Harinxmakanaal bij Goutum in de 
prov. weg Leeuwarden-Drachten, kwamen drie terpenvaatwerkpotten en een groot 
aantal scherven te voorschijn (pag. 127). Bij Huizum werden een fragment van een 
terpenvaatwerkpot met oppervlakteversiering en van een Paffrath-bolpotje gevon
den (X-14,15), terwijl een in Leeuwarden gevonden pijpaarden engelbeeldje door J. 
Feenstra werd geschonken. De vondsten van Teerns zijn al ten dele genoemd (pag. 
130), maar wij vermelden voorts enkele Romeinse scherven, een paar benen glissen, 
een aantal terpenvaatwerkfragmenten en enige middeleeuwse scherven (VII-9/41). Een 
en ander werd door Prov. Waterstaat overgedragen. 

Menaldumadeel: Uit Dronrijp komen scherven van terpenvaatwerk, geschenk van 
de I.W.G.L. (II-1/5) en uit Menaldum van dezelfde schenker een laat-m.e. steelpan 
(X-3). In Oldeboorn werd in terpaarde een uit Dronrijp afkomstig potje van terpen
vaatwerk gevonden (X-l) (zie ook Utingeradeel). 
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afb. 5. Karolingisch slijpsteentje, Teem 
(FM 1971-VII-lO). 

Ooststellingwerf: H. Sloot te Oosterwolde schonk een vermoedelijk neolithische 
slijpsteen met kuiltjes uit Ehloo (VII-8), terwijl te Fochteloo tijdens verkenningen naast 
vuurstenen artefacten ook een strijdhamerfragment en een slijpsteen werden gevonden 
(VIII-4/5). De hamer uit Het Lochtenrek bij Makkinga is al genoemd (IV-1), terwijl 
de vondsten van het grafveld uit Oosterwolde (pag. 126) werden geïnventariseerd on
der de nrs. VIII-10/53, aardewerk, vuurstenen artefacten, crematies en houtskool om
vattende. Het strijdhamerfragment uit Tronde, door Cor Coenrady geschonken, ont
ving het nr. VII-1. 

Schiermonnikoog: Een Deense aardewerkscherf, aan de zuidkust gevonden, werd 
afgestaan door M. Dobbinga (V-l). 

Smallingerland: Een groot aantal 12de en 13de eeuwse, merendeels bolpotfrag
menten in de omgeving van De Veenhoop gevonden en in de O.L. School aldaar be
waard, werd onder nr. 1-1/12 geïnventariseerd en in de school tentoongesteld. T. Hui-
tema uit dezelfde plaats schonk o.m. een 17de eeuws kruikje, fragmenten van olie
lampjes, steelpannen, vergieten en twee tinnen lepels uit de 17de/18de eeuw (IX-4/11). 

Tietjerksteradeel: Door R. van Dijk te Bergum werd een daar gevonden 16de 
eeuws schotelfragment met slibversiering afgestaan (VIII-6), terwijl niet-mesolithische 
vondsten afkomstig uit de opgraving bij Oostermeer (pag. 125) reeds werden overge
dragen. Het zijn merendeels aardewerkvondsten van uiteenlopende ouderdom (IX-20/28). 

Utingeradeel: De heer F. Hoekstra te Oldeboorn schonk een door hem vele jaren 
geleden in, uit Dronrijp afkomstige terpaarde gevonden potje van Fries inheems aar
dewerk (X-l), terwijl dezelfde schenker, door bemiddeling van N. Waringa ook een 
aantal m.e., op zijn erf gevonden aardewerkfragmenten afstond (X-7/12). 

Westdongeradeel: Te Holwerd kwam bij de afbraak van de herberg Het Grauwe 
Paard een 16de/17de eeuwse grape aan het licht, die als doofpot was ingegraven (V-2). 

Weststellingwerf: Te De Blesse werd een klopsteen gevonden, die de I.W.G.L. af
stond (VIII-9), terwijl een te Ter Idzard gevonden dupondius van Caligula, geslagen 
37-38 A.D., werd aangekocht (A 2251). 
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Wonseradeel: Van de grote hoeveelheid vondsten uit de overslibde nederzetting bij 
Kornwerd (pag. 130) werden reeds geïnventariseerd enkele gave potten, een lampje, 
speelschijfjes, spinklosjes, deksel- en schaalfragmenten en slijpstenen (VI-1/22). Een 
bij Witmarsum gevonden, versierde benen kam uit de Volksverhuizingstijd werd door 
Ts. van der Zee te Wolvega in bruikleen afgestaan (X-5). 

Wymbritseradeel: De nabij Speers gevonden grote pot van terpenvaatwerk, ge
schonken door de heer F . Vendrik te Kockengen (Utr.) (pag. 130) werd, samen met 
andere ter plaatse gevonden scherven uit de 2de/3de eeuw, waaronder ook van scha
len, deksels en verzwaringen, geïnventariseerd onder nr. IX-12/19. 

Hoewel in deze lijst niet alle dit jaar verkregen aanwinsten konden 
worden opgenomen en hierdoor ook namen van schenkers e.d. ontbreken, 
willen wij toch niet nalaten alle partikulieren en instellingen die aan de 
verrijking van de collecties op welke wijze dan ook medewerkten van 
deze plaats af hartelijk te danken. Tevens moge tot de medewerkers van 
de afdeling een woord van dank voor hun toewijding en ijver worden uit
gesproken. 

Diversen 

Nog enkele feiten moeten worden vermeld. Op een mededeling in het 
Buil. van de Kon. Ned. Oudheidk. Bond, dat het onderzoek in de Herv. 
kerk te Metslawier o.m. om financiële redenen niet kon worden voortge
zet, schonk een oud-inwoner van deze plaats een bedrag in geld, dat ech
ter niet meer aan de opgraving ten goede kon komen en toen aan het 
Fries Museum werd afgestaan. Een bijzonder effect had een oproep in de 
pers om een oude poffertjespan voor het maken van een kopie ter be
schikking te stellen: er kwamen 12 aanbiedingen, vier poffertjesparmen 
werden spontaan geschonken, alle van verschillend model en materiaal. 
De kopie is thans in de handel. 

In de pers werd regelmatig aandacht aan ons werk besteed. Er ver
schenen niet alleen artikelen over opgravingen in diverse personeelsor
ganen (wij noemen Nat en Droog 4, 1971, nr. 5, van de fa. Van Hattem 
en Blankevoort N.V. Beverwijk, over het dijkonderzoek bij Koehool, en 
Wegenschouw 7, 1971, nr. 3, huisorgaan van Te Siepe N.V. Zwolle, over 
de opgravingen te Oosterwolde), maar ook over ons werk in het algemeen. 
Hierover werd geschreven in het personeelsorgaan van de provincie Fries
land "De Tweebakstrommel" van okt. 1971 en in "Dit is Friesland" 8, 1971, 

afb. 6. In 1971 gerestaureerde 
middeleeuwse steelpan, 
Menaldum (FM 1970-X-15). 
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nr. 5. Van eigen hand verschenen enkele krantenartikeltjes in plaatselijke 
bladen, terwijl in De Vrije Fries 1971 een in het Fries gesteld artikel over 
Alsengemmen werd geplaatst (p. 54-60). 

Voor de Friese archeologie van betekenis zijnde publicaties verschenen 
dit jaar van de hand van Th. G. Appelboom (vondstenkroniek over de 
jaren 1966-1968) in Helinium XI, 1971, 2, p. 166-173, K. Düwel en W. D. 
Tempel (benen kammen met runen-inscripties) in Palaeohistoria XIV, 1968 
(1970), p. 353-391, H. H. van Regteren Altena (over de "zilverschat" van 
Winsum) in De Vikingen in de Lage Landen, Working Paper 1 van het 
Instituut v. Prae- en Protohistorie te Amsterdam, 1971, en P. E. van Schie-
Herweijer (Laat-Romeinse solidi uit Scharnegoutum) in Berichten Rijksd. 
Oudheidk. Bodemonderzoek 19, 1969, p. 81-87, terwijl Bericht 4 over de 
"Ausgrabungen in Haithabu" veel stukken vermeldt die rechtstreeks met 
Friese vondsten zijn te vergelijken. 

Van bovengenoemde publicaties zijn vooral die van Düwel/Tempel en 
van Van Regteren Altena belangrijk, omdat beide tot de conclusie leiden 
dat voorwerpen, afkomstig van R. de Jong (zie P. C. J. A. Boeles, Fries
land tot de elfde eeuw, 's-Gravenhage 1951, div. pag.) als "hoogst ver
dacht" moeten worden beschouwd, o.m. vanwege hun makelij, hun her
komst of de er op aangebrachte teksten. Zelf is door ons een onderzoek 
ingesteld naar in het Fries Museum, zowel als elders aanwezige voorwer
pen, afkomstig van R. de Jong of relaties van hem. Daarbij is ook bij ons 
ernstige twijfel ontstaan over de authenticiteit van een aantal sukken. In 
een speciale bijeenkomst zijn de eigenaren van de meningen van Van 
Regteren Altena en ondergetekende op de hoogte gesteld. Ook de te Lei
den gehouden lezingen (pag. 129) handelden over dit onderwerp. 

G. Elzinga 
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