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By i n â l d d e a g r a v e r s r e g l e m i n t (Snits, 1585)
J. J. KALMA

Opdroegen oan myn †reonen, de deagravers

Noch net sa lang forlyn forfolle de deagraver in like wichtige funksje yn
'e maetskippij as de goedfrou. Alle minskebern gyngen by wize fan sprekken
troch har hannen en soms wie de tiid tusken de wurksumheden fan de ien
en dy fan de oar mar koart. "Het menschelijk geslacht valt licht als blaadren
af; wij worden en vergaan; de wieg grenst aan het graf" 1. De goedfrou
krige yn 'e literatuer it measte omtinken. It kreamheinen wie har hiem, hja
wie "forloskundige" 2 . Mar de deagraver stiet hwat yn it skaed. As wie er
net mear as in needsaeklik kwea en net de man dy't it wurk fan dokter en
dûmny dien makke. Wy liezen earne dat in fortutearze chirurgyn ta deagraver oansteld waerd. Unreedlik wie dat net. Al yn 'e Midsieuwen wie men
tige hjit op dit wurk. De Dronrypster skoalmaster Hoite Stoffels Roucoma
hat tusken 1682 en 1719 sawn forsliten en hieltyd stienen der nije klear.
Beide, goedfrou en deagraver, hienen de gelegenheit in stik libbenswysheit op to dwaen en hja hawwe dêr soms in goed gebrûk fan makke. De
deagraver komt gauris foar yn 'e literatuer, by greaten as William Shakespeare 3 en by "dii minores" as de Fryske dichter Eeltsje Halbertsma 4 . De
forgonklikens, dêr't de deagraver mei to redden hie, sei hast eltse dichter
wol hwat. Der wie poëzy yn en om syn amt.
Eartiids moete in dûmny de deagraver grif mear as ienris op syn wei.
Hja wienen om samar to sizzen kollega's, of alteast meiwurkers fan inoar.
Eltse "uytgedien.de" dûmny sil, lykas de skriuwer fan dit artikel, earne yn
syn ûnthâld sterke forhalen fol grouwels biwarje, dy't syn freon de deagraver him fortelde. Hwant sa noflik wie it wurk fan 'e man-mei-de-skeppe
net. It wie faek "swier wurk en lange dagen". It wurk moast lykwols dien
wurde, yn 'e hite simmer mar ek as it frear dat it klapte en de groun spikerhurd wie. It frege soarch en koe net wachtsje. Der klonk oars foldwaning
yn 'e stim fan 'e deagraver dy't syn dûmny de baes wie, doe't dy klage oer
it greate tal bigraffenissen. De doarpsdûmny hie dy wyks trijeris foargean
moatten. Dat wie in soad, ek al wist er dat immen it ris grapjeijend oer de
godstsjinst hawn hie, dy't yn Fryslân deadekultus wie 5 . De grêfdolder,
eukumenysker as syn dûmny, forklearre lykwols: "Ik hie fan 'e wike fiif
liken en der wienen trije rottingen by". Dolle yn 'e ûnbiwurke groun is noch
dêr oan ta, mar de hierde grêven meije nei in jier as tsien wer brûkt wurde
en moatte dan dus opromme wurde. De "bientsjekou", it knikelhûs yn 'e
hoeke fan it tsjerkhôf, is net mear hwat it wie. It seach der nijsgjirrich út
fan binnen. As al dy bonken, lege harsenpannen en ek stikken stien en de
lege doazen ris prate kind hienen. Hawar, dat dienen hja soms ek, as men
o
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alteast de forhalen leauwe mei 6 . "Dea is neat, mar om dea to kommen, dat
hâldt hwat yn".
De deagraver wie en is noch altyd faken wurksum op tsjerklik mêd. Wy
treffe him yn 'e Midsieuwen oan as helpkoster ". Wijd is er net, mar mei it
wijde is er eltse dei yn kontakt. Hy sit oeral yn en is yn alle silen mak.
Alderearst is er de man dy't foar it iepenjen, "heegjen" en ûnderhâlden fan
'e grêven yn en buten de tsjerke soarget. Dit allegear komt foar him op en
hy riedt letter ek mei de stiennen en bimiddelet by de oankeap dèrfan. Hy
bart it grêfjild yn. Hy is — en dat is gjin maklik wurk, al sil syn direkte baes,
de master-oargelist him holpen ha — de man dy't it grèveregister byhâldt.
Hy is faek kloklieder en forsoarger fan it ûrwurk en de klokstouwen. Oant
hjoed-de-dei ta treffe wy him oan as "puystertreder", "pûstertraper", as de
man dy't it oargel der't master op spilet, lucht jowt. Soms is er ek "hounegiseler". Hy is, as er net by it oargel sit, húswarder en hoe. It earste en
wichtichste spilet him lykwols op it tsjerkhôf ôf, dat fan him ûnderhâlden
wurdt en dat er op 'e noed hat. Om't er dêr omringe is troch it mystearje fan
'e dea, fan tiid en ivichheit, is er faken amateur-filosoof-theolooch, de help
fan 'e dûmny, sûnt Luther as kollega fan dy syn frou.
Hjir en dèr binne noch wol deagravers-regleminten to finen. Ien fan 'e
âldsten dy't wy oant nou ta tsjinkamen, stiet yn it Ordonnantie- en Resolutieboek fan Snits 8 . It is datearre 17 febrewaris 1585 en fornijd en oanfolle 10
septimber 1603. Wy jowe it reglemint yn de âldste foarm. Hwat yn 1603
foroare waerd slacht net op de haedsaken, mar mear op de tariven. Dy
oanfollingen wurde tusken heakjes tafoege.

Detail fan stedsplattegroun Snits 1648 (Blacu-atlas)
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Ordonnantie voer den doetgraver gemaeckt bij burgemeesteren, scepenen ende raiden
der stadt Sneeck ten versuecke van de kerckvoeohden binnen den zelve stede, waer nae
den zelve doetgraver hem zal hebben te reguleren.
In den eersten zal den doetgraver stedes het kerckhoff van alle onreynicheyt ende
fuylicheyt hoedanioh 'tzelve mach zijn schoen maecken ende holden binnen den kerckhoven zoe veer den roesteren van dien strecken ende totten brugge aen 't bolwerck
after den sohoele, doch zoe den dootgraver mochte bevynden yemant die eenege fuylicheyt 't zij asch, wapelingh ofte anderssins mochten brengen opten kerckhoven, zullen
'tzelve selfs reynegen ende bovendien den dootgraver noch betalen thien stuvers behalven den breucken tegen den Raedt verbeurt.
Item zal den doetgraver t'allen tijden hem bereyt laten vynden den organist te
dienen met blasen ende anderssins, daervoer ontfangende van den kerckvoechden t'elcker
verndel jaers twee Carolus gulden (1603: drie Car. g.).
Item zal den doetgraver (ontfangen) van een yeder graft dat hij maeckt ofte graeft
't zij in de kercke ofte op 't kerckhoff van een yeder doede die op een lijckbarrij gedragen zal werden ter eerden ses stuvers (1603: in d e kercke twaleff st. ende op 't
kerckhoff ses st.).
Item van een slingerdoede vier stuvers ende van een kynt twee stuvers (1603 van een
slingerdoode die op de cleyne baren gedragen worden aoht st. in de kerck, ende op 't
kerckhoff vijff st., ende van een kynt in de kerck ses st. ende op 't kerckhoff vyer st.).
Item boevendien zal den doetgraver noch ontfangen van den liohtinge ende toeleggen
van steenen die beneden den vier holtvoeten lang zijn ses stuvers (1603: acht st.) ende
dat van de olde doeden graven, ende van den slingerdoeden (graven) vier stuvers (1603:
ses st.) ende van den kynderen graven twee stuvers (1603: vier st.) zonder meer.
Item zal den doetgraver hem nyet vervorderen eenege groete stenen wesende boven
den vier holtvoeten te lichten, dan zullen den eygenaers ofte die haer den steenen becroedegen 9 daertoe een timmerman (1603: des stadts timmerman) senden omme den
doetgraver te helpen ten eynde den steenen nyet versuymt 1 0 ende alzoe gebroecken
werden, mits dat den doetgraver buyten des timmermans loen voer zijn hulpe ende
instrumenten voer 't lichten ende toeleggen veerthien (1603: twintich) stuvers behalven
den ses (1603: twaleff) stuvers van 't graff t e maecken (taheakke y n 1603: ende d'
stadts timmerman van de zelve voer zijn arbeyt 28 st.).
Item zal den doetgraver (1603: ende timmerman voerscreven) noch van 't lichten
ende toeleggen van den steenen die boven den acht holtvoeten lang zijn ende den proportie daervan naer advenant hebbende in d e breete ontfangen aoht ende twintich stuvers behalven den ses stuvers van 't graven (yn 1603 ûntfarekke de léste sawn wurden).
Item zal den doetgraver geholden zijn allen steenen groete ende cleyne 't zij hoedanich d'zelve zijn moegen ende bevynden zal in 't graven zoe wel in de kercke als op
't kerckhoff pertinentlijck colligeren ende in 't wester portael in d e grote kercke brengen ende elcx op 't zijne stellen, zonder d'zelve (1603, nei alle gedachten by forsin:
d'zijne) te vercopen ofte elders te verbrengen.
Item zal hem oeck nyet vervorderen yemant te exactioneren noch affeyschen eenioh
bier ofte biergelt, dan zal hem genoegen laeten aen zijne salarys voeren verhaelt.
Ende zoe indien den doetgravers tegen dese voerscreven ordinantie yemant meer
mochte afforderen, zullen d'zelve datelijck gecasseert ende van zijne dienste priveert
worden.
Aldus gedaen bij burgemeesteren, scepenen en raiden der stadt Sneeck den 17 februarij 1585. In kennisse van mij Ant. Joannes Trijst.

Wy hearre yn dit reglemint dat it op forsyk fan 'e tsjerkfâden makke is.
De forhâlding magistraet-tsjerkfâdij is in haedstik apart. Yn 'e stêd, der't it
geastlik goed troch de magistraet biheard waerd en dêr't hja bygelyks ek de
dûmnystrakterninten fêststelde en al dan net útbitelle en dêrom ynspraek
hawwe woe, lei de forhâlding oars as op it plattelân 1 1 . Yn it stik stiet net
dat de ynkomsten út 'e grêven troch de ieuwen hinne in wichtige post op 'e
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tsjerkfâdijbigreating foarmen. Dat komme wy al yn 'e Midsieuwen tsjin 12 ,
mar yn dizze ieu noch libben op ûnderskate plakken de dûmnys foar de
helte, of alteast foar in great part fan hwat de deaden opbrachten. Yn dit
forbân docht it jin nij, dat yn 'e biropsbrief fan 'e dûmny de lieding fan 'e
bigraffenissen nea neamd is 1 3 . Guon tsjerkfâdijen bistienen yn haedsaek
fan it tsjerkhôf en makken ek wolris misbrûk fan har monopoaljeposysje. It
heech Iizzende Lekkum bygelyks hat swier profitearre fan 'e situaesje fan
it nije Ljouwerter tsjerkhôf oan it Skieppedykje, "dêr't de deaden net allinne
bigroeven waerden, mar ek nochris forsûpt".
It reglemint bringt ús op en om it tsjerkhôf om de âlde Martinitsjerke to
Snits, dat op 'e plattegroun yn 'e Blaeu-atlas goed to sjen is. Lykas elts
tsjerkhôf hearde it ta de "weme", it wijde part; it wie in "vrijthof", dêr't it
asylrjocht gou 1 4 . It tsjerkhôf roun in leech muorke omhinne mei dúdlike
tagongspoartsjes. "Skoarje oan 'e tsjerkeweach", leune tsjin 'e tsjerkhôfsmuorre dienen neffens Gysbert Japiks de âlde lju yn 'e 17de ieu. Oan 'e
rânne fan it tsjerkhôf stie ek altiten de skoalle, dat in tsjerklike ynstelling
wie. Op it tsjerkhôf Ieinen (platte) stiennen, mar wierskynlik net sa'n soad,
hwant hwa't it ek mar even bistuiverje koe waerd yn 'e tsjerke bigroeven en
hwa't gjin status bisiet koe komselden in stien bitelje.
It tsjerkhôf wie noch yn ús bernejierren in geheimsinnich plak, dêr't de
"bernedieven" tahâldden en dêr't men jouns net kaem. Yn 'e Midsieuwen en
noch lang dêrnei wie it tsjerkhôf lykwols it plak dêr't jong en âld, troch de
wike en sneins, boarte, ek ûnder de preek. Wy hearre fan keatsen, keatten,
kloatsjitten, knikkertsjen, bikkeljen, ensfh., allegear op it tsjerkhôf. It wie ek
it plak dêr't de hwat âldere jongerein skarrele, dêr't flotte fodzen "tippelen".
Der waerd op fêste tiden hannel dreaun. De sûphúskes wienen flak by. It
folie libben kloppe yn 'e buert, it geastlike en ek it oare, dat minder spiritueel wie.
Wy hearre yn it Snitser stik dat der ek ûngerjochtichheit barde. Wol
blikten yn 'e doarpen de froulju har wask op it hôf, mar in fatsoenlike stêd
hie in bleek buten de wallen en dat wie nedich. It tsjerkhôf hie ek de twivelige eare dat it de rûchskerne of "dwinger" fan 'e stêd wie. Los en fêst kaem
op it hôf torjochte. Rioelen wienen der suver net. It wurd "wapelingh"
bitsjut smoarch wetter 1 5 . In Ljouwerter ordonnânsje fan 26 july 1656 Ieit
de deagravers op to biletten dat de minsken op 'e tsjerkhôven út 'e broek
strûpten, dat der keatst waerd, mei stiennen troch de glêzen goaid, dat der
oare spultsjes, bygelyks "steuten met backbeesten" dien waerden. Noch yn
1702 (resolúsje fan 22 septimber) is it nedich dit forbod yn Ljouwert to
herheljen. Dat barde yn 'e haed- en hôfstêd! Hoe moat it dan earne oars
west hawwe? 1 6 .
Wy hienen it oer de tagongspoarten fan it tsjerkhôf. Hjir wienen ek de
roasters, dy't ta doel hienen it losrinnende, omdoarmjende fé, foaral de
bargen, tsjin to halden. Dizze roasters op 'e grins fan it wijde foarmen
ek it plak dêr't rjocht sprutsen waerd l ' . Yn in hwat primitive foarm kin
men se yn Stiens noch sjen. Hja tsjinnen op 'e doarpen ek om de modder fan
8
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Ids Wiersma,
yllustraesje (1918) by
'Dcagravers sankje',
yn: Rimen en teltsjes,
fyfte en folgfende
printingen
DEAGRAVER. SUD-YNGONG FEN IT TSJERKJE TO WEIDUM

'e skuon to skraebjen. De roasters wienen soms mei bisûndere soarch makke
en dan kostber 1 8 . Yn ús stik hearre wy fan it borvvurk westlik fan it tsjerkhôf en fan de âlde "Duytsche" en Latvnske skoalle, dv't op it plak stie dêr't
nou it gebou is dêr't B.B. en V.V.V. — bien étonnées . . . — susterlik togearre
gean 1 9 .
Dat wie it terrein dêr't de deagraver in weitsjend each oer gean litte
moast. Hy waerd bileanne foar syn opmerksumens en de stêd buorke best
by de ynbarde "breucken", d.w.s. boetes. Yn 'e troch de sketste situaesje
foroarsake pesttiden moast men meiinoar it gelach bitelje. Underwilens
gyng ek de deagraver sels net altyd frij-út. In kostlike brief út Frjentsjer út
1651 fortelt dèroer 2 0 . Yn dy brief oan 'e magistraet kleije rektor Wolferdus
en syn beide kollega's mei de masters fan 'e "Duytsche" skoalle oer de deagravers, dy't de modder fan ûnder en boppe de "schrienen" (deakisten) by
de skoalle delsmite. Dy modder jowt in aeklike stank, dy't skealik is foar de
sounens. De finsters moatte ticht en as it reint wurdt it by skoalle en op 'e
trep in troep en ek libbensgefaerlik. Boppedat smite de neistlizzers har
húsûnrant neffens it "ius accrescendi", it rjocht fan oanwaeks, ek noch op
de modderbult dy't de deagravers meitsje!
9
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De Snitser deagraver is fierders as tsjerketsjinner help fan 'e oargelist.
Oer de funksje fan it oargel yn dy dagen hoopje wy earne oars hwat to
sizzen 2 1 . Wy fornimme hjir dat de deagraver yn elts gefal wis wie fan in
minimumlean fan 8 en strak (1603) 12 car. g. fan 20 sturen elk.
It eigentlike grêfdollen die yn 1585 seis sturen it grêf. It wie allike folie,
oft de deade yn of buten de tsjerke bigroeven waerd. By de leanrounte fan
1603 brocht men der, mei rjocht en reden, foroaring yn. It wurk yn tsjerke
frege mear tiid en omtinken. Boppedat koe in bytsje progressiviteit gjin
kwea. Fan hwa't út 'e romte tarre koe woe men ek mear barre. Yn it regiemint fan 1585 stiet, dat de deade op in "lijckbarrij" droegen waerd. Men
droech in minske noch út op 'e skouders. De gewoane bieren wienen destiids
en noch lang dêrnei swier. Hja kinne forgelike wurde mei de gildebieren,
dy't to Warkum, Makkum en op oare plakken biwarre bleaun binne 2 2 . Hja
hienen opsteande rânnen en wienen yn eigendom by de tsjerke of ek wol by
de gilden. De deade lei troch dy rânnen "yn 'e bier".
Wy hearre dat der ûnderskie makke waerd tusken "olde doden", "slingerdoden" en "kynderen". Men hat faeks by it ûnbikende wurd "slingerdode" even oanstriid oan 'e leeftyd fan 'e deaden, de hwat wylde, slingerjende jeugd to tinken. Der wurdt yndied yn sommige deagraversregleminten 2 3 in leeftydsgroep tusken 6 en 14 jier ûnderskieden, mar it slacht hjir
op in pestjier mei in soad forstoarnen. Der moat yn in oare rjochting tocht
wurde. It as slingerdeade bigroeven wurde is minder deftich as it bigraven
mei de greate lykbier. It bart — de oanfolling fan 1603 makket dit dúdlik —
mei de lytse bier, dy't ienfâldiger wie, sûnder opsteande rânnen. Der kin
tocht wurde oan it ûnderhâns, dus net op 'e skouders dragen, hwerby't de
deade maklik slingeret. Wy kamen it wurd ek tsjin yn it reglemint fan 'e
skoalmaster (!) Jochum Stelma to Warkum (1655).
It nijsgjirrige wurd, dat ek to Leiden by de lju fan it "Woordenboek der
Nederlandsche Taal" net bikend wie, soe ek wize kinne op de âlde gewoante
fan it bigraven yn in matte dy't yn touwen hinget. Dit biïerdigjen sûnder
kiste rekke yn 'e 17de ieu yn ûnbrûk, mar kaem yn 'e tiid fan 'e ûnderskate
pestepidemyen wol foar. Dat der in soarte fan klassesysteem bistie en dat
men ek letter noch wolris frjemd mei de deaden omsprong, hearre wy út in
oantekening fan master Roucoma út Dronryp. Dy dielt op 19 july 1719 mei,
dat de troch de Dronrypster "ikebeammen" (de hege hearen) yn syn plak
oanstelde deagraver Jan Wever it ûnderstien hie om immen sûnder bier en
touwen "met planken of stokken na' t graff" to dragen en him mei skipperstouwen yn it grêf to setten 2 4 .
Yn dy dagen waerden platte lizzende grêfstiennen brûkt. Dy moasten
soms fan 'e grêven nommen wurde en dêrnei der wer op lein. Der wienen
lytse, dy't minder as fjouwer "holtvoeten", dat is 4 kear 29.6 sm., dus likernôch 1.20 m. lang wienen 2 5 . Mei dy stiennen koe de deagraver him allinne
wol redde. Lestiger waerd it by de stiennen dy't langer as 1.20 wienen. Dan
moast de timmerman (yn 1603: de stedstimmerman) mei syn eventueel
nedige hysark ("instrumenten") komme.
10
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Wy merkbite yn it reglemint earbied foar de âlde en destiids faken moaije
stiennen 2 6 . Hja mochten net "versuymt" wurde. It taryf wurdt nou ek
oanmerklik heger as by de lytse stiennen. Yn 1603 wurdt de bileanning sels
fordûbele, hwerby't de stedstimmerman as fakkrêft ek noch yn in hegere
leangroep blykt to sitten: 28 sturen. Ut it reglemint kin opmakke wurde dat
de stiennen soms hiel great — mear as 2.40 m. lang — en navenant swier
wienen. Dy stiennen bihâldden har wearde, ek as de faeks útstoarne famylje
der net mear nei omsjen koe. Mar de deagraver mocht der gjin hannel yn
of mei driuwe. Dy forlieding sil der altyd bliuwe. De Snitsers komme der
net op, mar de Ljouwerters soenen ûnderfine dat der ek in houthanneltsje
mooglik wie.
It Ljouwerter ynformaesjeboek 2 " jowt in nijsgjirrich forhael fan de deagraver Doeke Ruurds, dy't in sweager wie fan 'e timmerman Pijtter Douwes
Passer fan Menaem. Dy siet ek op 'e ponge en krige wolris in protsje "rottig"
hout, "in 't geheel niet meer dan 10 planken". Doeke waerd lykwols troch
de Ljouwerter magistraet foar seis moanne útsletten.
De Snitser deagraver moast de net mear brûkte stiennen oan 'e leste ta
gearbringe en yn it westerportael fan 'e tsjerke, dy't doe noch in westgevel
mei twa sydtuorren hie, opstelle. De stienhouwers koenen dan fierder mei
de magistraet ûnderhannelje.
Dy foun dat de deagraver sa wol genôch bileanne wie. In amtner yn
funksje mei gjin foaijen oannimme, om fan stikelpenjes mar alhiel to swijen.
Hy mocht net sa brutael wêze immen to twingen him bier to skinken of der
jild foar to biteljen. It "leedbier", "treastelbier", dat oant yn 'e 19de ieu by
bigraffenissen skonken waerd en dat takaem oan 'e minsken dy't de deade
biklaeiden, by him wekken, him biletten en bigroeven, wurdt — sa meije wy
tusken de rigels troch leze — as "paepsch", ja heidensk byleauwe ôfwiisd.
De lezer fan it boek fan dr. S. Cuperus 2 8 en de kenner fan klassikale en
synodale forslaggen en fan 'e tsjerkeriedsnotulen, mar ek fan 'e ynformaesjeboeken en fan 'e mar oan en mar wei herhelle plakkaten wit, dat sok wurk
om 'e nocht wie. Ek de deagraver soe tonei noch wol foar de gefaren, en
grif foar dat fan it foaije- of provyzjestelsel bleatlizze. De magistraet wist
dat ek wol. Dêrom stiet der driigjend oan de ein, dat de funksionaris sûnder
mear ûntslein wurde koe. Men fortroude der op dat it deagraversamt in
bigearlik baentsje bleau en fan sosiale wetjowing, amtenaregerjocht en
sokssahwat is noch lang gjin sprake.
Mei dit reglemint hat de Snitser magistraet in soad, mar noch lang net
alles regele. Yn 1594 folget in oanfolling:
Burgemeesteren, scepenen ende raeden der stadt Sneeck, aengemerekt hebbende die
grote disordre ende abusen van 't luyden over de doeden, waerinne wel behoert remedieert t' worden, waeromme soe hebben wij geordineert ende gestatueert, ordineren
ende statueren mits desen, dat niemandt van de burgeren ofte inwoenderen voerts aen
niet langer over een doede sullen luyden als een tijt van een halve uuyre sonder langer,
voer 'twelek nyemant eets betaelen sal.
Doch soe eemandt meer als een mael sal willen over een doede luyden, sal van elcken halve uuyre luyden geven dartioh stuvers, d' twee deelen tot profijte van den
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kereke ende de darde deel tot profijtc van den coster, ende dat soe wel bij den vremden als bij den inwoenders betaelt worden.
Ende indien eemant langer bevonden mochte werden te luyden als een halve uuyre,
sal verbueren t'olcker reyse ses Carolus gulden ende 'tselve bij den Raidt voerscreven
daetlijck soe wel aen de luyders als aen den erffgenaemen die beluyt sal worden, executeert te worden
Datum Sneeck den 22 november 1594 bij burgemeesteren, scepenen ende raiden der
stadt Sneeck. Ter ordinantie derselver Ant. Joannes Trijst.
Gepublicieert den 22 november 1594.

By bigraven hearde bilieden, of alteast sa miende men. Dat dit kloklieden
oarspronklik bidoeld wie om troch it lûd de kweageasten to fordriuwen
wie men al forgetten 2 9 , mar dat it kloklieden in middel bliuwe soe hwertroch it folk in stik agressiviteit ôfréagearre, soe noch lang bliken dwaen.
Dat de lieders, troch drank oanfitere, har krêft op 'e klokken útlibben, fait
oant yn ús tiid ta by it "plúslieden" mei St. Thomas en mei âldjiersjoun yn
syn gefolgen to hearren en to sjen.
Underwilens hienen de synoaden wol gelyk, as se ek Roomske resten yn
it lieden seagen. It kloklieden rôp op ta gebet foar de sielsrest fan de
forstoarne 3 0 . Net elts wie sa noftern-leauwich as Oldenbamevelt, dy't yn 'e
nacht foar de eksekúsje syn feint Jan Franken hiet om letter net foar de siel
fan syn hear to bidden. Oldenbamevelt sei: "Neen, Jan, dat is op sijn paeps,
dat is nu uyt, als men doot is. Wilt ghij wat goet doen, doet het nu, nu is het
tijt om te bidden; na den doot en bidt men niet meer" 3 1 .
It lieden wie in part fan 'e deagraverstaek, mar hy koe net oeral tagelyk
wèze en hie dus helpers. Dy helpers hawwe it him faek oandien en hawwe
forset oproppen. Der waerd nammentlik net inkeld lang net. Dat men in
healûre hiel gewoan foun hearre wy yn it reglemint, mar der waerd ek
biroerd let. Goed "klokstjûre" kin wier net eltsenien. De klokken en de sielen
fan 'e lieders krigen beide in reis.
Wy moatte goed ûnderskiede. Kloklieden heart noch altyd — faeks moatte
wy sizze: al lang wer — by de doarpsbigraffenis. It bilieden lykas men dat
eartiids koe is, as it al net alhiel fordwoun is, dan dochs yn it neigean.
Eartiids wie it nammentlik de gewoante om eltse doarpsbiwenner en ek
eltse stedman boppe de berneleeftyd dy't foar acht ûre moarns stoarn wie,
foar langer of koarter tiid to bilieden. De man waerd mei de greate klok
bilet, de frou mei de lytse. Dat wie oarspronklik in oprop ta gebet lykas it
Ave Maria-lieden, dat men ek net samar ôfskaft hie. Letter waerd it lieden
Iykwols sjoen as in bikendmakking, it spriek ek fan 'e doarpsienigens en gou
as earbewiis en as in oprop ta ynkear. Ek by dat lieden Iykwols spile de
drank in greate rol. Dronkemanstoanielen yn toer en tsjerke kamen in soad
foar. Hwat mear drank der skonken waerd hwat langer èn biroerder der let
waerd, mar . . . hwat mear eare de deade biwiisd waerd. Roucoma seit dat
dúdlik yn in oantekening fan 14 novimber 1705. Doe waerd in dei lang
Magdalena van Rusiers, berne Wigara, bilet. "Wij hebben een tonne Hollands bier en eenige halve kannen brandewijn gehadt".
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De tsjerklike akten warskôgje der yn 'e 17de ieu geregeld tsjin, hwerút de
forkearde konklúzje lutsen is dat de tsjerke dus op it lieden tsjin wie. En
dochs wie der forset tsjin it Roomske en heidenske. Ut Roucoma's memoriael
kinne wy opmeitsje dat it yn syn eagen dochs wol in Roomsk gebrûk wie.
De synoadebisluten fan 1601, 1604, 1634, 1647 en 1652 rjochtsje har lykwols
allegear tsjin de útwaeksen. De synoade fan 1670 to Snits seit dat it lieden
oer de deaden soms fan moarns bitiid oant yn 'e neare nacht duorret en dat
de lju der foar bitelle wurde. De Steaten kundigen dêrom 24 febrewaris
1671 in plakkaet ôf tsjin de misbrûken, dy't eltsenien seach mar dêrom noch
net keare koe.
Dat it Snitser reglemint de bigoedigen de mooglikheit joech om troch
mear to biteljen langer liede to litten foun it folk faeks minder fansels as wy
út it ùntbrekken fan klachten opmeitsje kinne. De tsjerkfâden kearden it
gebrûk net tsjin, om deselde reden hwerom't wy tangele sitte mei toto en
lotto. Men wol net oars! En dan wie dêr de pronksucht, dy't yn dy tiid oanboaze en dy't ek ta utering kaem yn 'e grêfstiennen en roubuorden. Yn striid
mei de Kalvinistyske lear fan it "soli Deo gloria" krige de minske in soad
ear. As wy it reglemint goed léze sjogge wy dat de dûr fan it lieden tige
achtslein waerd. It twadde en by need tredde lieden, dat dan ekstra bitelle
wurde moast, barde jouns of de moarns dèrop.
Dat mar hiel stadich alles yn 'e es kaem fornimme wy út noch neijere
bipalingen fan 1594, dy't 1603 herhelle waerden:
Burgemeesteren, scepenen ende raiden der stadt Sneeek, aengemerckt hebbende die
grote disordere ende abusen die binnen dese stadt gebeuren in 't brengen der doeden
totter begraffenissen, in 'twelcke wel promptlijck remedieert ende voersien behoert t'
wesen, soe es't dat wij wel expresselijck bevelen ende ordineren dat dengene die den
dooden voertz aen ter eerden 't zij in de kercke ofte kerckhove zullen draegen, zullen
dezelve wel geholden wesen wederom naer haere huysen ofte plaetzen vanwaer zij 't
lijck gebrocht hebben gaen, zonder om het kerckhoff te gaen, bij pena van ses Carolus
gulden, te verbeuren zoe wel bij den draegers elcx als allen anderen die 't lijck gevoleht zullen hebben, ende zullen gehouden wesen d'olderen voer hen kynderen t' betalen ende datelijck executiert werden.
Insgelijcx wert mede bevolen allen gildenbroeders, dat zij den schilderijen van eenege
beeldenisse zoe van de gildecleren als van de lijckberrijen doen affbreecken, bij verbeurte
van de zelve gildecleden.
Sullen oeck nyemant hem vervorderen den doden onder den 14 jaren olt te beluyden
dan met een clock, bij te verbeuren drie Carolus gulden, d'zelve datelijck t'executeren
aen ijder luyder.
Ende zal hem oeck mede nyemant verforderen eenege hoeden, leedtcronen, cranssen,
cruycen noch cruyt op de scrienen van de doden, jong noch olt, te leggen noch dragen,
bij te verbeuren 't cleedt op 't lijck leggende.
Aldus gedaen ende gepublicert van den raidthuyse der stede Sneeek op den len
augusti 1603.
De post. Is geresolvert bij burgemeesteren, scepenen ende raiden der stadt Sneeek
dat den doetgraver voertz aen zal ontfangen van ijder doede binnen Sneeek gestorven
ende beluyt volgende desen voergaende ordinantie. Actum den 14 october 1603.

De oanhâldende oanfolling op hwat al bisletten wie biwiist dat der in
bulte to bioarderjen wie. Sa hearre wy dat der oanstriid bistie sels by de
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jonge bern mear as ien klok to brûken. Dat waerd tsjingien. De klokken
waerden dochs al tofolle brûkt. Hjir gyng Kalvinistyske soberens lykop mei
de easken dy't it algemien bilang stelde.
Dat it Kalvinisme him yn 'e léste foarskriften sterker oppenearre as yn 'e
earst neamde hoecht jin net to fomuverjen. De Roomsken hienen nei de
oergong yn 1580 in tiidlang forstuivere it swijen der ta dien, mar hja wienen
noch manmachtich. Hja hearden foar in great part ta de "tradisionelen".
Dèrneist wienen in bulte wol in bytsje "protestantisearjend" 3 2 , mar net
anti-Roomsk of pro-Grifformeard en as se dat leste al wienen dan
grif net fûl. Krekt op it mêd fan 'e bigraffenisgebrûken utere him de âlde
trou. "Ivich duorret sa lang"; der moast dus foar de deaden en har rest
soarge wurde. Hjir bliek de tradysje dochs taeijer as earst oannommen wie.
Sa sjogge wy net yn 1585, mar pas yn 1594 en noch yn 1603 alderhanne
saken de kop opstekken dy't noch yn libben gebrûk blykten to wezen en de
magistraet en yn elk gefal de tsjerkerie — it is de tiid fan Bogerman, dy't fan
1599-1602 to Snits stie — in heap hollebrekken jown hawwe. Wy hearre fan
roazehuodden, leedkroanen, roazekrânsen, krusen en krûd (roasmaryn).
Dizze amuletten, dy't ek buten Fryslân foarkamen 3 3 en ta it Roomske en
heidenske erfskip bihearre, meije net op 'e kisten ("schrienen" 3 4 ) lein of yn
'e hân meidroegen wurde. De tsjerklike akten herhelje dat forbod safolle en
sa lang 3 5 , dat wy rêstich sizze kinne dat al dy dingen bleaun binne, hjir
oersljochte, dan dêr ek wer fûl oanfoehten, mar dochs talitten en libjend
tsjin alle fordrukking yn.
Wy hearre hjir ek dat der in kleed (bierkleed, pelle) op it lyk lein waerd.
Dat stamt noch út 'e tiid dat de kisten seldsum wienen en men dy kleden by
de tsjerke hiere koe. Letter kamen der mear pellen. Elk gilde krige in eigen
kleed mei de by dat gilde hearrende forsierfng (hilligen!). Ek famyljes
hienen eigen kleden. Dy bierkleden wienen soms moai. Dêrfandinne dat in
bidriging mei it ôfnimmen dochs wol yndruk meitsje moast, ek al wist men
dat it kleed tsjin bitelling wer ynlost wurde koe.
Dat men to Snits sels bisocht hat de omgong om it tsjerkhôf to bistriden,
in gebrûk dat heidenske en Roomske eftergrounen hat 3 0 , mar oant hjoedde-dei ek yn protestantske formiddens bistean bleaun is, wiist wol op 'e
fûlens hwermei't alteast de prinsipes botsten. Tsjin de trijefâldige omgong
foar Heit, Soan en Hillige Geast koe de protestant dochs eins gjin biswier
hawwe en hwerom dan tsjin it mei de sinne meirinnen? Op de eftergroun
stie troch de ieuwen hinne ek de gedachte oan it earbiwiis. In bigraffenis
sûnder kloklieden, omgong of dûmny as foargonger wie en is neffens guon
to keal. "Jo kinne dochs net as in houn bidobbe wurde?" Dat de striid tsjin
de ôfbyldingen fan hilligen ("skilderijen") hast noch fûler fierd waerd as dy
tsjin de krusen, it "Jesuiets teken", seit himsels. Nettsjinsteande it forset dat
de gildebruorren sûnder mis bean hawwe, moasten hja it op dit mêd forlieze.
Dat de minsken sûnder omgong nei it stjerhús stjûrd waerden en wy neat
fornimme fan 'e roumielen, kin ynhâlde dat de Snitser magistraet dy mielen
noch net as gefaerlik sjoen hie. Hja soe gauwernôch ûnderfine dat ek hjir
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yngrypt wurde moast. Datselde jüdt mei foar de ûre fan ynsetten. Trochdat
de lju har fóár de eigentlike bigraffenis al ta iten en drinken setten ûntstie
der faek bitizing. Sa sjogge wy bygelyks to Frjentsjer yn 1636 dat der yngrypt wurdt 3 7 : de klok soe tonei fan 1.30 oant 2 ûre liede en sneins fan
3—3.30 ûre. Dan moast it lyk op it tsjerkhôf wêze.
Wy hawwe hjirmei de âldste Snitser foarskriften oereide. Oer alderhanne
dingen fornamen wy neat, bygelyks fan de to Frjentsjer formelde bigraffenis op snein, dy't lang hiel gewoan west hat. Noch yn 'e 18de ieu hearre wy
dèrfan. In protte dûmnys hawwe preekje moatten, wylst der yn 'e tsjerke in
iepen grèf lei. It wie wol stichtlik, mar ek bmearjend. Dan wie der, foaral
foar de lju út 'e hegere stannen, de bigraffenis jouns by toartseljocht. Roucoma is ek hwat dat oanbilanget in wichtige tsjûge.
Al by it biklaeijen fan 'e deaden, lykas by it bistellen en heljen fan 'e
kisten waerd der stevich dronken. Wy heaxre fan leedniielen dy't 2 oant 4
dagen fregen 3 8 . Dy mielen duorren — mei in gefolch fan 'e waeksende
woltier? — hieltyd langer Hf). Der barden in bulte ûngerjochtichheden. Sa
kamen de bidlers by de rûs "uytloopen" en bidreauwen dan ûnderwilens
dieverij 4 0 .
Wy liezen yn 'e regleminten neat oer de follerhanne oare Roomske en
heidenske oerbliuwsels: de baemende kears by it lyk, it weitsjen by de
deaden, it mei ûntbleate holle efter it lyk rinnen, it knibbeljen en bidden by
it grêf, it sjongen oer it grêf, it krúslings lizzen fan 'e skeppen op dat grêf,
de trije krusen op de deakisten, de graftekens. De bistudearring fan 'e
tsjerklike akten makket ús dúdlik dat ús âffaers der tige (to sear?) omtinken
oan jown hawwe. Der is in soad oanstjit jown, mar net minder nommen. Oer
it swijende grêf hinne is in bulte en lûd praet. Dêroer leze kin ynspanne,
lykas faeks it lezen fan dit artikel. Dèrom hâldt de skriuwer him nou stil,
wylst er ta treast fan 'e lezer dy yndachtich makket op in wurd út in âld
Evangelysk gesang (189 : 3):
"Zinkt haast ons vleesch in 't graf ter neder,
In 't graf is geen vermoeiing meer".
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Archyf Frjentsjer, âld nr. 848, nij nr. 1711
Synoade Fryslân 1634, 26; 1637, 7.
Synoade Fryslân 1637, 30; 1648, 10, 19, 2 1 .
Classis Bolswert 3 apr. 1654, Yn it Nieuwsblad van N.O. Friesland fan 22 nov. 1968 wurdt meidield, dat in bigraffenis to Ingwierrum yn 1884 noch fan 1 oant 7.30 ûre duorre.
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Drie s t a d h o u d e r s p o r t r e t t e n uit d e
senaatskamer van de Franeker Academie
R. E . O. B K K A R T

Weinige bezoekers van het aan relieken van de voormalige Academie zo
rijke Stedelijke Museum 't Dr. Coopmanshûs te Franeker zullen zich realiseren welk een veelbewogen geschiedenis de daar aanwezige geschilderde
portretten van de stadhouders Hendrik Casimir II, Johan Willem Friso en
Willem Karel Hendrik Friso in de tweeëneenhalve eeuw van hun bestaan
hebben gehad. Het nagaan van deze geschiedenis geeft ons niet alleen een
beeld van de wisselingen in de waardering voor het vorstenhuis, maar werpt
ook een duidelijk licht op de gedragingen van een aantal professoren uit de
tijd der Bataafse Republiek.
Zoals bij zovele Nederlandse en buitenlandse universiteiten waren de
wanden van de kleine senaatskamer van de in 1585 gestichte Franeker
Academie behangen met portretten van voormalige hoogleraren. Omstreeks
1720 moet het aantal dergelijke beeltenissen al tot omtrent 60 zijn gestegen,
doch vanzelfsprekend kon men geen der overleden collega's zozeer boven de
andere verheffen dat men aan zijn conterfeitsel de ereplaats boven de
schoorsteenmantel van de senaatskamer wilde geven. Het idee deze plaats
te reserveren voor Friese stadhouders is daarom een zeer voor de hand
liggende oplossing. Reeds jarenlang bestonden er nauwe banden tussen de
Franeker Academie en de Friese Nassau's; de stadhouders Hendrik Casimir
II, Johan Willem Friso en Willem Karel Hendrik Friso hebben allen te
Franeker gestudeerd l, terwijl zij bovendien, evenals vóór hen Willem Frederik, jarenlang als Curator-Magnificentissimus met de Academie verbonden waren -. Dit ere-voorzitterschap van het College van Curatoren bleek
overigens in de praktijk vaak belangrijker dan men zou vermoeden: het gaf
de stadhouders een duidelijke invloed op de gang van zaken binnen de
Hogeschool. Tot het vertrek van Stadhouder Willem V in 1795 is deze
functie blijven bestaan. Het plaatsen van vorstelijke portretten in universitaire gebouwen, zeker wanneer er zo'n aanwijsbare band bestond als tussen
Friese Nassau's en Franeker, was bepaald niet ongewoon. Gewezen kan
worden op de Leidse Universiteit waar sinds 1598 de levensgrote portretten
van Prins Willem I en van Prins Maurits in de bibliotheek hingen; men had
deze stukken ten geschenke ontvangen van Maurits zelf, die te Leiden had
gestudeerd 3 . Later, in 1791, zou ook de schoorsteenmantel van de senaatskamer in die stad worden getooid met de beeltenis van de Vader des Vaderlands, wederom een geschenk van een voormalige vorstelijke student, nu de
erfprins, de latere Koning Willem 1 4 . Het aan de Leidse Academie beschoren
voorrecht dergelijke portretten ten geschenke te ontvangen, scheen voor de
Franeker zusterinstelling niet te zijn weggelegd. De aanhankelijkheid aan
de stadhouderlijke familie was omstreeks 1720 echter dusdanig groot, dat
17
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professoren besloten portretten van de overleden stadhouders Hendrik
Casimir II en Johan Willem Friso en van de toen nog zeer jeugdige Willem
Karel Hendrik Friso (de latere W7illem IV) te laten vervaardigen. De kosten
werden betaald uit het aerarium, de aan hoogleraren ter beschikking staande
kas, waaruit b.v. feestelijke maaltijden en andere verteringen betaald
werden 5. Deze wijze van betaling was, zoals we later zullen zien, van beslissende betekenis voor de verdere lotgevallen van de schilderijen.
De maker van de drie portretten was de Leeuwarder schilder Bernardus
Aecama (c. 1697-1756). Hoewel deze jonge kunstenaar nog aan het begin van
zijn carrière stond, moet hij reeds toen een zekere bekendheid hebben gehad en zijn begonnen met het veroveren van de positie als toonaangevend
portrettist van Friesland. Bewijzen daarvan zijn juist in de tijd van de hier
besproken opdracht ontstane contacten met Hof en Academie. Voor beide
zou hij later nog vaker werken; voor de Franeker Academie had hij zelfs
geen concurrentie meer te duchten, daar bijna dertig jaar lang vrijwel alle
professorenportretten door hem vervaardigd werden. Niets is ons bekend
over de leermeester van Bernardus en van zijn eveneens schilderende broer
Matthijs Aecama (e. 1702-1783); de laatste moet behalve portretten ook historieschilderingen hebben gemaakt, doch van deze tweede categorie is niets
meer bekend, zodat we hem evenals Bernardus alleen als conterfeiter
kennen 6 . Zijn vrij zeldzame werken laten ons zien, dat Matthijs als kunstenaar verre de mindere was van zijn oudere broer, van wie overigens veel
meer werken bekend zijn en wiens totale oeuvre nog bijzonder veel groter
moet zijn geweest. We kunnen de omvang van zijn produktie namelijk gemakkelijk overzien door te letten op de volgnummers die hij vanaf ca. 1731
op zijn werken plaatste. In de voorafgaande periode, niet meer dan 10 tot
15 jaar lang, had hij blijkbaar reeds meer dan 600 schilderijen vervaardigd,
hetgeen een zeer hoge produktie per jaar mag worden genoemd. In de volgende 25 jaar, tot zijn dood, maakte hij eveneens ongeveer 600 stukken,
zodat we kunnen constateren dat zijn werktempo geleidelijk is afgenomen.
Het voorkomen van deze nummers maakt het wel waarschijnlijk dat Aecama
een werkboek heeft bijgehouden, waarin hij alle voltooide schilderijen
noteerde. Ook zijn jongere stadgenoot Rienk Jelgerhuis moet een dergelijk
register hebben gehad, doch dit is evenals dat van Aecama helaas verdwenen.
Wanneer we het werk van Bernardus Aecama bezien, dan is het geenszins
verwonderlijk, dat deze kunstenaar de hegemonie in de Friese portretkunst
van zijn tijd heeft kunnen veroveren en behouden. Zijn schilderijen, die
weliswaar zeer ongelijk van kwaliteit zijn, hebben toch steeds behoorlijke
verdiensten en steken uit boven het meeste, dat er in deze periode in Friesland werd gemaakt. Ook de vergelijking met de produkten van de beroepsportrettisten in andere Nederlandse steden kunnen zij zeer goed doorstaan.
Vrijwel iedere stad van enige betekenis had immers één of meer (afhankelijk
van de omvang der clientèle) van zulke portrettisten; zo zien we in de eerste
helft van de 18de eeuw b.v. in Groningen Jan Abel Wassenbergh, in Deven18
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ter Gerhard Jan Palthe, in Nijmegen Gerrit Alberts, in Haarlem Frans
Decker. Evenals de meesten van hen was Accama in staat tot een uitstekende weergave van gelaatstrekken en kleding, maar maakte hij zijn werken
nogal uniform van opzet. Hoewel hij — meestal door toevoeging van atributen en door uitbeelding van gebaren — getracht heeft een persoonlijke noot
toe te voegen, blijkt bij vergelijking van een aantal werken van zijn hand
het gebrek aan variatie in compositie toch tot een zekere saaiheid te leiden.
Zeer goed kan men dit zien bij de reeks van 24 beeltenissen van stafofficieren van het Regiment Oranje-Friesland, welke schilderijen te vinden
zijn in het trappenhuis van het Fries Museum te Leeuwarden.
Evenals de meeste professoren op het ogenblik dat ze voor de senaatskamer van de Franeker Academie moesten worden geportretteerd, al waren
overleden, waren ook twee van drie Nassauers die Accama voor hetzellde
vertrek moest uitbeelden, reeds lang niet meer in leven. Met gebruikmaking
van oudere schilderijen ontstonden toen de weinig indrukwekkende portretten van Hendrik Casimir II en Johan Willem Friso. De 10-jarige Willem
Karel Hendrik Friso kon echter naar het leven worden afgebeeld en zijn
portret ~' is veruit het aantrekkelijkste van de drie geworden. De datering
1721 toont aan dat het Franeker stuk ontstond in hetzelfde jaar als een ander
door Accama vervaardigd conterfeitsel van de jonge prins 8 , waarop deze
ten voeten uit is voorgesteld. De gehele opzet van dit laatste portret verschilt van dat uit de senaatskamer en alleen het hoofd komt precies overeen.
Dit is zeer goed verklaarbaar, daar volgens de toenmalige gewoonte het
poseren van hooggeplaatste personen alleen diende om de gelaatstrekken
vast te leggen, terwijl de verdere figuur van de voorgestelde door de kunstenaar geheel naar eigen inzicht werd vervaardigd. Zo moet Accama in 1721
in de gelegenheid zijn geweest een schets te maken van het gezicht van de
jonge prins, welke schets hij vervolgens in verder geheel verschillende schilderijen kon gebruiken. Eerst veel later, in de jaren dertig, schijnt de latere
Willem IV opnieuw voor hem te hebben geposeerd, nadat hij overigens
reeds door verschillende andere kunstenaars, zoals Philips van Dijk en
Heroman van der Mijn, was vereeuwigd °. Het feit dat Bernardus Accama
zo met pasklare voorbeelden kon werken heeft wellicht de prijs die hoogleraren voor de drie schilderijen moesten betalen beïnvloed, want de afrekening van april 1723 geeft aan, dat slechts een bedrag van iets meer dan 47
gulden betaald hoefde te worden 1 0 .
Nu wij weten hoe de Nassau-portretten in de senaatskamer terecht zijn
gekomen, kunnen we een lange periode overslaan, want ruim 70 jaar hebben
ze rustig boven de schoorsteenmantel gehangen, terwijl intussen de verdere
wanden overvol werden door de wassende stroom conterfeitsels van overleden hoogleraren. De bewogen gebeurtenissen van het jaar 1795 brachten
echter grote veranderingen. De stadhouder Willem V, tevens Curator-Magnificentissimus van de Franeker Academie, nam begin van het jaar de wijk
naar Engeland, de Bataafse Republiek werd uitgeroepen en op 5 maart
werd een compagnie Franse soldaten te Franeker welkom geheten door de
19
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Prins Willem IV,
1721,
Sted. Museum
't Dr. Coopmanshûs Franeker

hoogleraar Chaudoir xl. Grote uitbarstingen van anti-orangistische gevoelens bleven nog enige tijd uit, maar reeds spoedig rees er in de Franeker
senaat een hooglopend geschil over de drie stadhoudersportretten. Op 22
mei stelde prof. Adolf Ypeij voor de schilderijen weg te halen, niet uit afkeer
jegens het Oranjehuis — Ypeij was juist een overtuigd orangist —, maar als
veiligheidsmaatregel 1 2 :
"Is door den Prof. Ypeij geproponeerd, daar men verneemt, dat er een
Commissie tot de Zaken der Academie uit de Volksrepresentanten is benoemd, en dezelve zich herwaarts zoude kunnen begeven, of het niet
raadzaam zoude zijn de drie Pourtraiten, hangende voor de schoorsteen
in de Senaatskamer in tijds weg te nemen?"
20
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Blijkbaar zag men niet direct de noodzaak van een dergelijke maatregel en
men besloot deze kwestie voorlopig uit te stellen. Ruim twee weken later,
op 9 juni, kwam de zaak opnieuw in de senaatsvergadering aan de orde 1:! .
De orangist Scheidius weigerde aan het beraad deel te nemen en zond zijn
collega's een briefje, waarin hij mededeelde niet te willen komen op een
senaatsvergadering, waar zou worden gesproken over het weghalen van de
Oranje-portretten. Prof. Verschuur verdedigde ter vergadering de mening
dat de senaat niet bevoegd was tot het verwijderen der schilderijen, doch
deze opvatting kreeg vrijwel unanieme tegenstand, omdat men wist dat de
stukken door de senaat zelf uit het aerarium waren betaald. Niettemin
besloot men ook nu weer een beslissing uit te stellen. In afwachting van
deze, overigens nimmer genomen, beslissing gelastte de rector twee dagen
later de senaatskamer aan beide kanten goed te sluiten J 4 .
Terwijl de portretten zo voorlopig hun plaats behielden, werden spoedig
daarna, op 10 juli 1795, de Oranje-aanhangers Cannegieter en Ypeij als
hoogleraar ontslagen 1 '\ en had een maand later, in augustus, de plundering
van de stadhouderlijke grafkelder te Leeuwarden plaats 1 6 . In Franeker
echter bleven tot bijna anderhalf jaar na de vlucht van Willem V de eerbewijzen aan diens voorgeslacht tegen de schoorsteenboezem van de senaatskamer hangen. Eind juni 1796 werd het de "Commissie waarneemende de
zaaken van het Collegie", de opvolger van het vroegere College van Curatoren, blijkbaar te gortig. In haar opdracht werden de portretten door de
opziener van 's lands werken uil de senaatskamer weggehaald en naar
Leeuwarden overgebracht. De ex-rector Johannes van Voorst, die bij afwezigheid van rector Scheidius diens functie waarnam, was niet van te voren
in kennis gesteld en riep, zodra hij in de ochtend van de eerste juli door de
pedel van de inbeslagname op de hoogte was gebracht, terstond een senaatsvergadering bijeen 1 7 . Met grote verontwaardiging nam men kennis van de
gepleegde daad, niet zozeer omdat men zich zo verbonden voelde met het
Oranje-huis (de felle aanhangers waren immers reeds uit de senaat verdwenen), maar omdat men het eigendomsrecht van de senaat aangetast achtte.
Een brief werd gestuurd naar de genoemde commissie te Leeuwarden,
waarin er nadrukkelijk op werd gewezen dat de schilderijen liet eigendom
waren van de senaat en door dit college waren betaald, zodat ze zo snel
mogelijk dienden te worden geretourneerd. Deze snelle reactie had succes
en heeft wellicht de portretten van de ondergang gered. Reeds een dag
later, op 2 juli, gaven de commissieleden antwoord 1 8 :
"Meede Burgers
Ter beantwoording van Uliedes Missive van den lsten dezes diend, dat
vermits gijlieden beweerd, dat de bewuste pourtraiten een Particulier
eigendom is, aan de Senaat te Franeker toebehorende, hebben wij goed
gevonden Ulieden den eigendom derzelver niet te betwisten, mits dezelve
uit de Senaatkamer geremoveerd blijven, en op een plaats geborgen, waar
de zelve niet in 't oog vallen en tot ergernis verstrekken".
22
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Gezien de politieke overtuiging van de meerderheid der hoogleraren wekt
het geen verbazing dat men met deze laatste clausule geheel accoord ging.
Op 5 juli werden de stukken door de pedel De Vries uit Leeuwarden opgehaald en weggeborgen in de woning van de pedel Schuirer in het Academiegebouw 10 . Het lijkt waarschijnlijk dat ze op die plaats bijna 20 jaar, namelijk tot 1815, zijn gebleven. Reeds eerder was er echter sprake van geweest
de portretten weer in ere te herstellen.
Zoals bekend was een aantal jaren na de vestiging van de Bataafse Republiek de onverdraagzaamheid jegens de Oranjes en hun aanhangers sterk
verminderd. In Franeker was dit duidelijk merkbaar door de herbenoeming
(resp. in 1802 en 1805) van de eertijds afgezette hoogleraren Cannegieter en
Ypeij. In 1803 werd de eveneens nogal aan het Oranjehuis gehechte Hendrik
Willem Tydeman juridisch hoogleraar; reeds in het najaar van 1804 werd
deze door het vertrek van de theoloog Tinga tot rector benoemd. Kort voordat op 19 juni 1805 zijn ambtstermijn als rector ten einde zou lopen, achtte
Tydeman de tijd gekomen de stadhoudersportretten aan de vergetelheid te
ontrukken. Op 22 mei deed hij aan de senaat het voorstel de schilderijen
weer op hun oude plaats te hangen 2 0 ; de bijval was niet groot, maar er
werd ook niet direct afwijzend beschikt, want men besloot "de deliberatie
ten dezen opzigte tot nader gelegenheid uit te stellen". Vijf dagen later, op
27 mei, herhaalde Tydeman zijn voorstel, dat wederom in beraad werd gehouden 2 1 . Het lijkt waarschijnlijk dat de meningen over deze kwestie te
scherp verdeeld waren om tot een uitspraak te komen. Enige tijd bleef de
kwestie nu rusten, maar op 18 november van hetzelfde jaar stelde de onvermoeibare Tydeman voor de derde maal het probleem aan de orde. Wederom was zijn optreden tevergeefs, want blijkens de notulen werd "bij meerderheid goedgevonden en besloten, om voor als nog die portraiten niet te
plaatzen, maar bij provisie te bewaren ter plaatze waar ze thans zijn" 2 2 .
Wat er hierna is gebeurd is niet geheel duidelijk, maar het lijkt waarschijnlijk
dat Tydeman van bepaalde zijde onder zware druk is gezet om zijn vroegere voorstellen te herroepen, want alleen op die manier kunnen wij zijn op
2 juni 1806 ten overstaan van de senaat afgelegde verklaring begrijpen 2 3 :
"Verklaarde de Prof. Tydeman zijne meer maaien gedane voorstellen
nopens het weder plaatzen der Portraiten van de drie vorstelijke perzoonen voor de schoorsteen ( . . . ) in te trekken, en te mogen worden gehouden als niet gedaan".
Nu zelfs Tydeman — zij het om onduidelijke reden — bezweken was, was er
geen enkel beletsel meer de drie schilderijen in hun bergplaats te laten. In
de volgende jaren werd het probleem niet meer aan de orde gesteld en
reeds voor de verdrijving der Fransen en het herstel van het Oranjehuis was
de Franeker Academie opgeheven, zodat waarschijnlijk eerst eind 1815, bij
de heropening van de tot athenaeum gedegradeerde universiteit, de portretten weer hun oude plaats hebben ingenomen. Lang zouden zij er ook nu
niet blijven.
23
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In 1843 werd het Athenaeum opgeheven en moesten de gebouwen, waarin
later een psychiatrische inrichting gevestigd zou worden, van hun schilderijen worden ontdaan. Al deze schilderijen werden met vele andere relieken
door Koning Willem II geschonken aan de Stad Franeker, zodat ook de drie
portretten van de Nassau's met die van de hoogleraren een plaats kregen in
het Raadhuis. Op hun huidige plaats belandden de beeltenissen van Hendrik
Casimir II, Johan Willem Friso en Willem IV ten slotte in 1941, toen het
Stedelijk Museum werd gehuisvest aan de Voorstraat. Een merkwaardige
speling van het lot mag het echter wel worden genoemd, dat de conterfeitsels van de Friese stadhouders zo een plaats kregen in het voormalige woonhuis van dr. Georgius Coopmans — vader van de bekende patriot dr.
Gadso —, die tussen 1797 en 1800 namens het Bataafse bewind als curator
over de Franeker Academie optrad en die tijdens zijn leven deze portretten
wel nimmer in zijn woning zou hebben opgehangen!
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Een op het Rijksarchief in Friesland berustende verzameling aantekeningen 1 van en over een 18e-eeuwse Leeuwarder arts bood voldoende stof om
zijn levensomstandigheden en met name zijn praktijkuitoefening te schetsen;
het Gemeentearchief leverde daartoe enkele welkome aanvullende gegevens.
In october 1744 verzocht de al tegen de 65 lopende stadsmedicus dr. J.
Schellinger aan de Leeuwarder magistraat om zijn ambt te mogen overdragen (lees: verkopen) aan zijn jonge collega dr. J. P. Gerlacius. De stadsmedicus, belast met de geneeskundige zorg voor de van stadswege ondersteunden, ontving daarvoor een jaarlijks tractement van ƒ 280, een aardig
"instrooiinkje" voor een beginnend geneesheer (al moest er ƒ 24 officiegeld
van worden afgedragen). Johannes Petrus Gerlacius werd 30 october 1744
benoemd, wat hem ook nog acht goudgulden kostte wegens (verplichte)
verwerving — voor zich en zijn zoon Johannes — van het Leeuwarder burgerrecht.
Gerlacius was in 1716 te Denekamp geboren (en 13 april 1716 aldaar gedoopt: Jan Peter) als zoon van Gerlacus Gerlacius, bezitter van het goed
Loyne -, en kleinzoon van Joannes Gerlacius, 1677 te Harderwijk in de
rechten gepromoveerd en geadmitteerd als advocaat voor de gerichten van
Overijssel. De familie Geerlig, Gerlach, Gerlacius stamde uit het Bentheimse en telde vele Hervormde predikanten. Johannes Petrus liet zich in
september 1736 te Groningen (en twee jaar later te Leiden) inschrijven als
medisch student; 9 januari 1740 promoveerde hij te Groningen op proefschrift "De partu difficili". Wonend te Zwartsluis, huwde hij op 23 juli 1741
te Leeuwarden met een Wilhelmina Walcker(s). De doop van de al even
genoemde zoon is niet te Leeuwarden geboekt; de echtelieden werden eerst
2 juni 1745 — op attestatie van Steenwijk — ingeschreven als lidmaten van
de Hervormde kerk van Leeuwarden.
Het quotisatiekohier van 1749 3 biedt de mogelijkheid tot reconstructie
van de kring van collega's, waarin Gerlacius belandde. De oudste, zijn
ambtsvoorganger dr. Justus Schellinger (Winsum c. 1680-Leeuwarden 1750),
woonde op de Wortelhaven en was volgens het kohier burgerlijk begoedigt.
Dan kwam dr. Gellius Dominicus Meilema (Bolsward 1693-Leeuwarden
1750), rooms-katholiek, wonende in de St. Jacobsstraat en burgerlijk gestelt.
De nog ongehuwde dr. Tiberius Lambergen (Reitsum 1717-Groningen 1763)
woonde op kamers op de Oranje Eewal; hij was tevens gecommitteerde ten
landsdage, werd in 1751 hoogleraar te Franeker, in 1754 te Groningen.
En in 1745 vestigde zich in de Bontemanssteeg 4 bij de Grote Kerkstraat dr.
Johan Kilian Schutz (Sobernheim, Palts c. 1723-Leeuwarden 1772), waals, bij
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wiens inschrijving het belastingkohier vermeldt: heeft nog geen sware practijeq. Daarnaast telde de stad toen nog twee regimentsartsen, twaalf chirurgijns en twee vroedvrouwen. En deze kleine groep medici en para-medici
behandelde niet slechts de stadsbewoners (in 1749 circa 14.300), maar ook
velen uit de nabije en verre omtrek.
Dokter Gerlacius woonde in 1749 op de Turfmarkt; later, denkelijk in mei
1753, betrok hij een huurhuis op de zuidkant van de Tuinen. Nog in 1835,
toen Eekhoff een levensbeschrijving van Jacobus Martinus Baljee deed
drukken, leefde de herinnering aan de vriendelijkheid van deze geneesheer:
Toen hij (Jacob B.) zich nog bij zijne moeder bevond en omstreeks 7 of S
jaren oud was, kwam Doctor } . P. Gerlacius, die op de Tuinen op Zorgvliet
(? S.) woonde, dikwijls het Achterom •"' door en hun huis voorbij. Schielijk
kwam het jongske dart veelal ter deur uit loopen, den Doctor naroepende,
en vriendelijk groetende. Deze kindervriend sprak hem dan minzaam aan,
gaf hem somtijds een duit of een oortje, en voegde meermalen ook bij zijne
bezoeken der moeder toe: Vrouw! zoo ge geld hadt, moest ge dien jongen
laten studeren e . Ook al zou deze passage slechts anecdotische betekenis
hebben ", toch blijft het tekenend, dat juist Gerlacius, die hier maar vrij
kort werkzaam was, de rol van kindervriend werd toegeschreven: 78 jaar na
zijn vertrek was zijn prettige wijze van omgang nog niet vergeten.
Het behoeft geen verwondering te wekken, dat Gerlacius zich dank zij
die vriendelijkheid en een optimistische karaktertrek een grote praktijk
vormde. Daarbij moet ik denken aan de beroemde Osler 8 , die de gewoonte
had, de candidaat bij het examen te vragen, welk middel een lijder aan
maagkanker aan een gewichtstoename van twintig pond zou kunnen helpen.
Meestal moest de hoogleraar wel zelf het antwoord geven. "Onthoudt goed,
jongeman", zo placht hij dan tenslotte te zeggen, "het enige middel, dat dit
wonder bewerkt, is een optimistisch arts".
In de 18e eeuw was de medische kennis nog zeer summier; de behandeling richtte zich eigenlijk alleen op de ziektesymptomen, dus zonder naar
de oorzaak der aandoening te zoeken. Gerlacius zag patiënten met dardendagse kortze, bynnenkorsen, himrroides of tacken !), waetersught, gycht,
hatlijvigheyt, vallende siekte, rutjf10, graviel11, colijck, enz. Deze verschijnselen bestreed hij voornamelijk met afkooksels van kruiden. Enkele voorbeelden:
Den oli folium cinavnomi v- is goet voor tantpin in hole tande. Knisen die
onder een weinygh suiker of met 2 a 3 drope in een weinygh boomwol gedan.
Brengen deses in dij holen der tanden. En is oek sweetdrivent.
Teegens die vleck op die oogen r?>. Neemt boonties hoKvortel 14 , witte clamii
of kooperwit 1 ~', fyolenwortel Hi , van ieder even swaer, witte gembar 1 7 , zoe
veel als die voorige drie ingreedienten allen tesaamen, gepulversiert tesaamsn
in loopent waeter doen. Nae als die vlecke dick of dunne is, het qunditeit
van liet waeter neemen; is die vlecke diek, dan moet UE. weinig waeter
neenien, hoe dunder als die vleck is, hoe meerder waeter.
Tegens dye himrroides of tacken. Dye Balsen unniversalis brenghet men
met pyllen van onderen in het fontament op een behorlike wise.
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Recept voor een zalf te£en scabies (handschrift dokter Gerlacius)

Behalve recepten bevatten Gerlacins' nagelaten papieren ook tarievenlijsten. Voor een visite (in de stad) werd 7 stuivers in rekening gebracht, voor 't
asisteeren bij 't afsetten van een arm, been of borst (ƒ) 6-6-0, voor 't asisteeren bij 't eerste verbandt 2-16-0, bij 't 2 verbandt 1-8-0, voor 't asisteeren bij
fractuuren of dislocatien 2-16-0, bij 't eerste, tweede, derde en vierde verbandt 1-8-0, voor 't asisteeren in een zwaar e baaring 0-14-0, in besmettelijke
siekte als pokken 0-14-0, bij 't aderlaaten 0-10-0. (Chirurgijns en vroedvrouwen waren bij hun eed verplicht om in moeilijke gevallen de bijstand van
een geneesheer in te roepen.) Voor een schriftelijk consult werd 14 stuivers
berekend, verhoogd met 1, 2 of 3 st. portokosten (in het laatste geval brieveport met waeter of pro aqa: voor een flesje urine?).
Visites buiten de bebouwde kom vroegen uiteraard meer tijd. Vooral in
het natte seizoen was het reizen in de provincie een vermoeiende en tijdrovende zaak, daar de onbestrate landwegen dan slechts stapvoets konden
worden bereden. Een lijst met tarieven van taxsaties, vacasies en visiten in
meer dan zestig buurschappen en dorpen vermeldt bedragen tussen 7 stuivers en ƒ 5-12-0, vrij geld, de onkosten daarbooven. Enkele voorbeelden:
in de Schrans 0-10-0, het Vliet tot an 't tiggelwerk 0-7-0, tot op 't Slot 0-10-0,
op Kleyenburg 0-14-0, op 't Einde 0-18-0, Lekkum 1-8-0, Miedum 2-2-0,
Wyns 3-3-0, Bedaart 4-4-0, Wanswert 4-4-0, Rinsmageest 5-12-0. Andere
dorpen, waar het tarief van ƒ 5,60 per visite gold, waren Akkrum, Oostermeer, Wartena en Grouw. Maar onze dokter reisde ook wel verder. Zo
bezocht hij in maart 1756 twee maal Dom. Helenius in de Dragten, kosten
2 x ƒ 10. Daarbij zal voor vrij vervoer zijn gezorgd, want bij de visites (à ƒ 7)
in april 1757 aan de Heer Corns Scheltinga te Collum staat aangetekend
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dees met schais van ]. Watses, op reekening voor mijn Heer, respectievelijk
voor schais met 2 peerden van Derk uitgeschoten ƒ 4-0-0. Fikse wandelingen
kwamen ook wel voor — 18 april 1757 naar de Heer Houtvester van Haarsma
te Jelsum: een visite te voet f 3-3-0 — maar meestal werd eigen gerij gebruikt, wat maximaal ƒ 1-1-0 extra kostte. De stalman Jan Watses onderhield
voor dokter Gerlacius een chaise met een trijpen kussen en matras, een
chaisegereid met een hoo†tstal, toom en jaaglijn, een zadel met een ruig vel,
een ruig schaberak met twee holsterkappen en twee pistolen, een rijdhooftstal met een toom en teugel, een trens samt kap en dek, alsmede een zweep;
ook het paard zal bij hem zijn gestald.
De grietman van Oostdongeradeel, Hans Hendrik van Haersma, wonende
op Stania state te Oenkerk, werd gedurende zijn laatste ziekte vrijwel om
de andere nacht bezocht, waarvoor dubbel tarief werd berekend. In december 1756 is er enkele malen een boeking een visite over ijs, nagts uit f 8-8-0
en op 26/27 januari 1757 een visite, nagts uit, met ons peert f 9-18-0, de
morgens vroeg te huis gekoomen en de avond weer uitgereeden en de nagts
weer te huis gekoomen, met poortsluiten 18 uitgeschooten en voor 't peert
ƒ 9-18-0. Bij de doorgehaalde notitie op 17 maart 1757 (een visite, nagts uit)
is aangetekend overleden. Op de rekening — wegens medicinale diensten,
sedert october 1750 ! — werd 21 october 1757 als doodschuld betaald 500
gulden.
Gerlacius' hulp werd ingeroepen door beter gesitueerden in vrijwel geheel
Friesland. Zo komen in de financiële administratie over 1755/'57 dertien
griekmannen (!), vijf raadsheren en vele hooggeplaatste ambtenaren voor.
Daarnaast waren er, vooral in de stad, toch ook wel minder met aardse
goederen bedeelden: de geswooren waaker, Jacobus postrijder, de broer van
Oensteins knecht op 't hoek van de Poststraat, de meidt in 't niuw blauwhuis,
enz. Maar het meest zag Gerlacius toch patiënten uit de gezeten burgerkring in eigen stad: Ariaan Eisma koekbakker, monsieur Endervelt mr. harthouwer Nijstadt, coopman Feenstra bij de waag, de commissaris van 't
Docmer endt, monsieur Broersma stooker Nijwbuuren, juffer Faber op 't
Nunderpadtie li}, Boumeister in 't poortie Langepijp, monsieur Bavius uurwerkmaaker, dominee 's Bertling, Blom, Wesseelius en Winterswijk (vier van
de zeven Hervormde predikanten!), bouwmeester Balk, vroedsman Windt,
scheepenske Stiensma, burgemeester Clemrink, enz.
Van een verschillend hoog tarief, afhangende van meerdere of mindere
gegoedheid, heb ik niets bemerkt. De Italjaanse schoorsteenveger moest
even veel betalen als Mevrouw de Baronesse van Coehoorn, die door de
dokter zeer vaak bezocht werd: in het jaar 1755 348 maal en in de maand
mei 1757 zelfs 65 maal. Het is niet uitgesloten, dat de douairière leed aan
febris amatoria, de liefdekoorts; of Gerlacius ook medespeler was?
Naast zijn particuliere en zijn armenpraktijk had de geneesheer nog een
derde bron van inkomsten. Hij werd als getuige-deskundige in rechtzaken
gehoord en hij nam deel aan onderzoek van en sectie op slachtoffers van
vechtpartijen en misdrijven. Een enkel voorbeeld van een sectierapport:
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Uit ordre van de Edel Mogende Heeren Raeden 's Hoffs van Frieslandt
ende ten overstaan van den Wel Edelen Gestrengen Heere de Procureur
Generael deeser Landsehappe hebben wij ondergeschreven Medicinae Doctoren en Chirurgijns gevisiteert het doode lighaam van Nijnke Toutenburg
op Rinsmageest, en uiterlijk aan hetselve geen de minste laesie gevonden,
maar gesien, dat de buik uitermaten dik was opgeswollen en gespannen was.
Alwaarom wij in deselve eerst een kleine openinge maakten, waaruit aanstoots een lugt evenals een suisende windt met gefijffel vloogh, dat de buik
weederom verdunde, waarna wij deselve geheel openden en bevonden desselfs
holligheyt met een groote quantiteit van kwade wateragtige materie opgevult,
welk water er uitgenoomen hebbende, besagen wij de vordere ingewanden
en bevonden aan deselve niets aanmerkelijx, als alleen de maag, dewelke
naukeurig geëxamineert sijnde bevonden wierde, dat desselfs geheele grondt
geïnflameert off gegangreneert was, en vermits de aesophagus niet in de
onderbuik legt, soo openden wij de borst soo veel nodig was om die slokdarm te beschouwen, die na examen meede bevonden wierde hier en daar
geïnflameert te sijn. Hetwelke aangemerkt sijnde, beneffens dat der mage,
genoegsaam de oorsaek des doods is geweest, dat selfs uit die kwade materie,
die in dat doode lighaam gevonden wierde (dat voor het naaste, in deesen,
te gelooven is) wel konde herkomstig geweest sijn, als koomende ons, naar
de omstandigheeden voor, dat dat menseh in haar leeftijdt heeft gesukkelt
aan een kwade sugt en poffigheyt, soo genaaint. Voorts hebben wij de medicamenten, welke sij ter harer hulpe gebruikt heeft gesien, bestaande het eene
in een klein flesje, waarin, naar gedagten, was Oleum therebinthinae 2 0 en
Oleum succini 21 , hetwelk haar dit kwaadt niet konde gedaan hebben, liet
ander was een dosis Radicis jalappae —, dat veeltijts in de watersiigt gebruikt
wort, soodat daaruit geen de minste reflexie kan gemaakt worden, dat de
voorschreven inflamatie daardoor soude sijn te weege gebragt. Aldus verklaert
binnen Leuwaarden den 27 november 1752. (get.) B. Idema, J. P. Gerlacius,
P. de Vries, A. Pars.

Gerechtelijke consultaties door stadsmedici en stadschirurgijns werden
in Leeuwarden ten huize van de stadsapotheker gehouden. De inventaris
van Gerlacius' inboedel geeft geen aanwijzingen, dat er in zijn eigen woning
een kamer voor onderzoek was ingericht. Daar de tarievenlijst ook uitsluitend visites en schriftelijke consulten noemt, moet ik concluderen, dat de
geneesheer geen "spreekuur" hield.
Dat huis, voor ƒ 210 per jaar gehuurd van Elisabeth Starringa, vrouw van
de Damwoudster predikant Petrus Fooy, lag aan de zuidzijde van de
Tuinen, met achter uitzicht op de tuin van de Kanselarij. Beneden vond
men een voorhuis met een voorkamerke, de daagskamer, de soomerkaamer,
de keuken, een koperkamertje, twee provisiekamerkes en nog de oude kamer
(uitkomend in de Kloksteeg westzijde).
In de daagskamer stonden een kleerkast en een eeken kabinetje met
(meest linnen) kledingstukken (o.a. een swarte kap, een dito vlodder kap,
kaleminken overmouwen); op het kabinettie een half dousipi blauwe porsseleyn, drie spoelkommen, ses bruine kopjes en vijf bakjes, vijf blauwe kopjes en agt bakjes, een witte suikerpot, enz. Een spiegel met een vergulden
list hing boven de schoorsteenmantel, waarop een geschildert schoorsteenkleed, koppen, kommen en schotels. Verder een eeken pidpitum met laaden,
een eeken kasje met laaden, ses gladde stoelen met ses groene matrassen,
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een veldtafel met een deeken, een schenktafel, een naykorf, vier groene glasgordijnen, twee stroosakken, beddegoed, enz.
Het voorhuis herbergde een uurwerk, een weerglas en een sitbank, de
soomerkamer was gemeubileerd met een nooteboom cabinet (voornamelijk
gevuld met lakens, slopen, tafellakens, servetten en handdoeken), een theetafel met blau porsselein theegoed, een nooteboom theestoo†, een spiegel
met een vergulden list, agt stoelen met matrassen en vier groene glasgordijnen. In de tuin stond een somerhuis met tafel en drie stoelen.
Boven vond men 't zaal, een bovenvoorkamer en een bovenagterkamer.
De laatste, gezien de kledingstukken (een buffels jongers rokje, een greinen
dito, een grein camisool sonder mouwen, een hemtrok en drie oude broeken)
in gebruik bij de 15-jarige zoon Johannes, was ingericht met een paviljoentie 2: ' met behangsel, een stroosak, een bed met een peiå, twee oorkussens,
een lendekussentje, een spaanse deeken, een dito japonse, een hollandse
kabinetje (daarop een houten geschildert stelletje, ses kopjes en vijf schot elties porselein, een engels trekpot, melkkantje en spoelkom). Verder een
spiegel, twee eeken tafelties, een boekkasje met gordijnen, twee schriefleyen,
twee witte glasgordijnen, vier oude trijpen stoelen en een dito armstoel
leerne; in een kast een dambord met schieven.
Het zaal bood ook slaapgelegenheid. Naast een ledikant met een behangsel en een rustbank met een matras bevatte het een spiegel, een kleerkast
(met o.a. een cour set en drie vrouwenjapons: een bruin sijden, een bonte en
een swart sijden), twee armstoelen en ses stoelen met matrassen, enkele
tafels, drie schilderijtjes met glaasen, een koperen tabakskomfoorke, flessen,
glazen, romers, klapmutsen, kopjes en schoteltjes. In een boekkast met gordijnen (en denkelijk ook langs de wanden) was Gerlacius' bibliotheek geplaatst: ruim vierhonderd boeken, waarvan bijna de helft op medisch en
meer dan honderd op theologisch terrein. Het merendeel van deze laatsten,
meest van "bevindelijke" schrijvers, zou geërfd kunnen zijn van een verwant
predikant. Enkele titels: J. Beverwijck Heelkonst, H. Boerhaven Praxis medica, B. Swalve Naturae et artis instrumenta pugilica, pharmacopeeën van
Leeuwarden, Groningen en Haarlem, H. Elvervliet Memorie over de inenting der kinderpokjes, E. Valk Geneeskundig verhaal over de loopsiekte (in
1745 gekocht voor 15 st),./. Hoogvliet Konst van wonden te schouwen, N. S.
van Leuwaarden Godsdienstige Gristen bij kranken, Brakel Trappen des
geestelijken levens, Schortinghuis Innig Christendom, B. Smijt e geit 45 predicatien, H. de Groot Inleidinge tot de HoUandsche
regtsgeleertheidt,
werken van Plautus, Terentius, Cicero, Ovidius, Seneca, Heliodorus, Erasmus en Descartes, J. H. Knoop De beknopte huishoudelijke hovenier, Volmaakte HoUandsche keukenmeid.
Het huis was, vergeleken met de inventarissen van soortgelijke woningen,
beslist niet rijk gemeubileerd. Gezien zijn drukke praktijk mocht men verwachten, dat het Gerlacius financieel wél ging. Hoewel ik uit de bewaard
gebleven rekeningen niet de indruk krijg, dat het geld door de echtelieden
over de balk werd gesmeten, gaven zij toch steeds schuldbekentenissen af
•30

Wumkes.nl

H. L. STRAAT

Praktijk en huishouding

van een 18e-eemcs

arts

(1747 ƒ 1600 aan apotheker Daniel Reneman, 1754 ƒ 200 aan brouwer WapkeWynekes, 1755 ƒ500 aan stadsapotheker BaviusThijssen en ƒ450 aan landschapsoperateur Johannes de Vries, 1756 ƒ 150 aan Daniel Reneman, 1757
ƒ 600 aan koopman Lieuwe Sjoerds en ƒ 200 aan grietman M. C. van Scheltinga). Men kan zich afvragen, of Gerlacius zijn patiëntenadministratie wel
nauwkeurig genoeg bijhield en of hij op tijd rekeningen zond. De boekhouding werd - te oordelen aan het handschrift - door zijn vrouw gevoerd;
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Deel van pagina uit patientenrekeningboek

onder de rekening van burgemeester Feenema staat de aantekening hiervan
heb ik van mijn man ontfangen dertien goutgulden en er is ook correspondentie over een rekeninge van juffrouw Gerlacius: Soms blijken de verschuldigde bedragen in natura te zijn voldaan (Mevrouw de Generalinne van
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Burmania f 29-15-0, heeft daarteegen gelevert een bank en heerehuit) of
werden ze in rekening-courant verrekend (Rense, boer te Friens ƒ 6-16-0,
hierop ontfangen 2 kienties boter, daarop weer betaalt 4 gulden, enz.).
Rekeningen van leveranciers konden dikwijls niet dadelijk worden voldaan. Was er, nadat de directe levensbehoeften waren betaald, nog geld in
kas, dan werd dit gebruikt voor gehele of gedeeltelijke afdoening van oude
schulden. Zo ontving de koopman Johannes Probsting in augustus 1756
ƒ 100 van de aan hem verschuldigde ƒ 186-10-10 wegens reeds in 1753 geleverde stoffen, sijde en gaeren (o.m. 14 elle blauw brillions 9-16-0, 7 elle fijne
asgr. triflie 12-4-4, 10 elle blauw gewaterd cammelot 17-0-0, 13x/2 elle swart
blokjes 24-6-0,15% elle Saxis brocade damast 21-10-8, 4y2 elle beste blauwe
duffels 9-0-0, 3J4 elle carmosijn baay 4-11-0 en een paar beste penjees
0-13-0). De mr. pruikmaker Adriaan Raap kreeg een aanbetaling van
ƒ 12-12-0 op zijn rekening voor vif yaar paruyk kamme (30-0-0) en drie
nieuwe pruiken (18-0-0), waarvan twee voor de soon.
Aan de (vele, onbetaalde) gespecificeerde rekeningen kunnen nog meer
gegevens betreffende deze huishouding worden ontleend. De zilversmid
Jacob Nieubuur leverde drie wayers, een paar gepolijste gaspen met stalen
beugels voor de soon en een nieuwe haak en scheit aan een degen, de mr.
geweermaker Harmanus Tielenburg had o.m. een degen gerepereerd, een
hardsvanger geplijst en een snaphaen schoongemakt. De mr. hoedemaker
Gerardus Beekmans, die in drie jaar zeven maal een hoed reinigde (à 4 st.),
mocht ook vijf nieuwe hoofddeksels leveren (16-0-0), waarvan één voor de
soon. De mr. uurwerkmaker Theunis Haakma had in 1755 een goud horologie schoonmaakt en het volgend jaar hetzelve horologie (nat geweest)
schoond ende opgepollist en een Engels gedreven horologie geleverd tot
/57-0-0.
Bij de mr. suikerbakker was sedert juli 1755 slechts voor ƒ 2-18-8 op rekening gekocht: roose cnoppen en qiieën, 2J4 pond roode letters en I ½ pond
confituur taarties (het laatste half pond op 2 october 1757). Het theeverbruik
was betrekkelijk groot (ruim 2 pond per maand) en ook op de wijn werd
niet bezuinigd (1 à 2 flessen per dag). Ten huize van Gerlacius zal flink gerookt zijn: er is een rekening voor 13 mantjes lange piepen à 2-2-0 (over vijf
jaar). De sier- en moestuin werd niet verwaarloosd: de gardenier Hette
Posthumus leverde in het voorjaar van 1755 o.m. 3 pieperboomkis, 1 halstamde kars, 3 gouden laken, 14 stoukroosen, 6 potten heyasienten, 6 bonte
grasanyelieren, 2 lood krol anduvijsaad en 2 lood bredblad anduvijsaad,
totaal voor 11-10-0, en de hovenier Arjaan Vertomme bracht voor drie jaar
tuinonderhoud ƒ 45-16-0 in rekening.
Bij de mr. schoenmaker Pytter Jans waren sabotten en deurnaide schoenen
voor de soon gekocht. Ook de rekening van de mr. kleermaker Roelof Roukema betreft vrijwel uitsluitend kleding voor soon Jan. Van maart 1755 tot
augustus 1757 werd voor deze laatste een kleed, rok, vest, 2 broeken gemaakt (arbeidsloon 4-15-0, 7 ellen best hommezijn en ander materiaal 4-2-8),
een rok en vest stukken opgeset, een broek gemaakt, een duffelse rok en een
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montonnenne rok gemaakt, een vest gekeerd en een rok stukken aan
mouwen geset en wijder gemaakt, een kleed, rok, vest en broek, een vest
aan twee kanten met gaten gemaakt, een duffelse rok gekeerd, een vest gekeerd en een broek te pas gemaakt; nog voor mijnheer zelf een duffelse rok
met overklappen gekeerd (loon en materiaal 2-16-8).
De rekening 1744-'54 van de boekverkoper Rudolphus Johannes Noordbeek somt enkele aankopen ten behoeve van Gerlacius' bibliotheek op. maar
vooral veel schrijfboeken, papier, lak en pennen, en sedert 1750 ook latijnse
schoolgramatica's. Nog op 18 october 1757 kocht de geneesheer op de auctie
bij Hendrik Strick van de boekerij van wijlen ds. Cornelius Ludinga vijf
boeken en drie pacqueten voor ƒ 7-12-4, denkelijk bestemd voor zoon Johannes, die inmiddels het Leeuwarder gymnasium had doorlopen.
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In october 1757 liet deze zich namelijk te Franeker als student inschrijven.
De hierdoor noodzakelijk geworden extra uitgaven konden niet uit de contante middelen worden voldaan: vader was gedwongen om zijn tafelzilver
en enig linnengoed te belenen (wat ƒ 141 opleverde). Tegenover uitstaande
vorderingen op patiënten van circa twee duizend gulden stonden toen
schulden aan tientallen leveranciers tot een dergelijk bedrag, plus de schuldbekentenissen. De zo gezochte geneesheer zag in Leeuwarden geen toekomst meer: na op vrijdag 28 october nog enkele visites te hebben gemaakt,
verliet hij (denkelijk te paard) de stad; kort daarop volgde zijn vrouw hem,
een ontredderde boedel achterlatend.
Gedurende het weekend bereikte de tijding hiervan de (oud-)schepen
Reneman, die zo spoedig mogelijk — op maandag 31 october om half negen
's morgens — zijn vordering in het stedelijk hypotheekboek liet registreren,
op 1, 2 en 4 november volgden de andere houders van schuldbekentenissen
zijn voorbeeld 2 4 .
Bij magistraatsresolutie van 11 november 1757 werd, ter occasie dat de
stadsdoctor Petrus Gerlacius sonder voorkennisse van de Edele Raad sig
absenteert, dr. Aemilius Coulon als waarnemer van de diensten aan de
stadsarmen aangesteld; 30 december 2 5 volgde diens definitieve benoeming
tot istadsmedicus, dr. Gerlacius nader bij een eigenhandig vertekende brieff
verklaard hebbende, van gemelde zijne bedieninge aff te sien en Haar Achtbaarheden deswegen te bedanken. Daniel Reneman had inmiddels door de
procureur Henricus Ruerda een request laten indienen bij de Leeuwarder
magistraat:
Dr. Gerlacius sigh nu eenige tijd hebbende geabsenteert, en desselfs huisvrouw, onder praetext van haar man te sullen soeken en deselve te sien hier
wederom te brengen, sigh ook al eenige tijd geabsenteert hebbende en tot
nogh toe niet gereverteert sijnde, soo blijft die boedel tot nadeel der crediteuren alsoo staen. En nadien bijna niet te denken is, dat dr. Gerlacius cum
uxore sullen reverteeren, en niemant der crediteuren sigh inlaat met eikanderen te spreken over de omstandigheid en nopens de behandelinge van die
boedel, en de suppliant als eerst geregistreerde crediteur gaarne genegen is
om met de andere crediteuren te spreken en resolveeren wat te doen, soo
addresseert hem bij desen met onderdanigh versoek, dat een Heer uit UEdelAchtbaarheden magh worden gecommitteert om de crediteuren voor hem te
roepen om met eikanderen te spreken over de omstandigheid en behandelinge van die boedel te resolveeren.

De Raad committeerde 16 december de Heere Praesiderende Burgemeester Jacob Bourboom hiertoe, die de schuldeisers en Ruerda bijeenriep maendagh namiddagh onder het linden der klok voor drie uir, op 't Raedhuis.
Bourboom bracht van dit gesprek op 23 december rapport uit aan de Raad,
die goedvond dat de 62-jarige Ruerda werd geauthoriseerd tot curator over
de geabandonneerde boedel. 28 december 1757 werd deze door burgemeester Bourboom beëdigd en reeds de volgende dag begon hij — met assistentie
van de notaris Johannes Wilhelmus Noordbeek — aan de inventarisatie, die
66 uur zou vergen.
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Van 30 januari tot 6 februari 1758 werd er boelgoed gehouden; op de zes
verkoopdagen zijn ruim ¾ ton wit bier en drie kannen beste brandewijn
(met twee pond suiker) opgedronken en 30 sware koeken verorberd. Ds.
Abraham Wassenbergh kocht onder meer een strijkijser (1-1-0), 6 moukes
(1-2-0) en een koffijpot (1-0-0), de timmerman van het Hof Schelte Idses het
weerglas (2-12-8), de grietman F, E. van Aylva een kabinet (38-0-0), de
schepen Reneman 11 urinalen (0-15-0), een parlemoeren tobaksdoos met
silver beslagh (14-0-0), een nagtrok (12-10-0) en 12 stropdassen (1-12-0) en
de scherprechter Dirk van Gorkum een uurwerk (24-0-0). De totale opbrengst was ƒ 2354-2-10, na aftrek der kosten ƒ 1993-7-14.
De Leeuwarder Saturdagse Courant van 22 en 29 april 1758 bevatte de
aankondiging: De Boekverkoper G. Roder zal op Maandag den 1 May 1758
en vervolgens ten zijnen Huize by Auctie verkopen een mooye verzameling
van Latynsche, Nederduitsche en Fransche, Medicinale, Godgeleerde en
Historische Boeken . .. Onder de kopers waren dr. Aemilius Coulon, dr.
Rinnert Heimans, de operateur Johannes de Vries en ds. Wilhelmus Siccama;
veel boeken werden door Gijsbert Roder zelf behouden. Bruto opbrengst
ƒ 310-13-8. netto ƒ 289-14-4. Inmiddels had Ruerda de patiënten aangeschreven om betaling. Een groot aantal rekeningen bleek niet-invorderbaar,
waardoor de opbrengst beperkt bleef tot ƒ 1136-6-4.
De baten van de boedel beliepen tenslotte (mei 1759) ƒ 3604-17-2, waaraan in april 1761 nog ƒ 18-9-0 werd toegevoegd: opbrengst verkoop sjees
(aan de scherprechter, ƒ 60), tuig, enz. minus de rekening van de stalman.
Voor het lossen van goederen uit de beide banken van lening, bewaking van
het leegstaande huis, wasschen en redden van het linnen, belastingen en
meer dergelijke posten moest nog ƒ 423-2-2 worden afgetrokken, eer de
schuldeisers aan de beurt kwamen. Reneman en Scheltinga, die de schuldbekentenissen het eerst lieten registreren, ontvingen hoofdsom plus interest,
ds. Fooy alle achterstallige huurpenningen. Voor de erfgenamen van Lieuwe
Sjoerds was toen nog ƒ 450 beschikbaar, maar Wapke Wynekes, Johannes
de Vries, de erven van Bavius Thijssen alsmede de vele leveranciers moesten
hun vorderingen afschrijven. De procureur zelf hield ƒ 259-19-14 over als
vergoeding voor de administratie van desen boedel, welke seer opereus en
lastig geweest is en, na de Wet gerekent, met die overschietende penningen
niet genoegsaem betaelt sonde kunnen worden.
Toen Ruerda, bijna 79 jaar oud, aanvang 1774 overleed, was er nog steeds
geen eindafrekening met de crediteuren gedaan. Bij testament had hij drie
broers Van Sminia, zeer verre verwanten, tot zijn erfgenamen benoemd en
deze laatsten leverden tenslotte op 14 maart 1777 rekeninge, bewijs en reliqua van de administratie, die de procureur Henricus Ruerda als curator
over de verlatene boedel van dr. Johannes Petrus Gerlacius cum uxore heeft
gehad. De boedelpapieren belandden bij een kleinzoon van één der broers,
de bekende historicus Jhr. Hobbe Baerdt van Sminia. Diens dochters schonken, ze in 1888 aan het Fries Genootschap, hetwelk ze tenslotte doorgaf aan
de Rijksarchivaris in Friesland.
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Over de verdere lotgevallen van de medicus is in Friese archivalia niets
gevonden. Zoon Johannes bleef (met steun van familie of overheid?) te
Franeker studeren — schreef althans één der carmina 2 6 bij de installatie
van Johannes Schrader als rector-magnificus (october 1758) — maar promoveerde er niet.

Noten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.

Collectie Ruerda, aanhangsel Archief H. B. van Sminia Bergum, ongenummerd.
K. Döhmann en W. H. Dingeldein, Singraven, De geschiedenis van een Twentsche havezathe,
Brussel 1934.
Na verzet tegen de verpachting der belastingen is in 1749 een nieuwe vorm van belastingheffing
beproefd, waarbij elke plaats een vaste quote werd opgelegd. De kohieren van alle Friese steden
en grietenijen berusten op het Rijksarchief in Friesland.
Later: Roch eb runesteeg, verdwenen bij een uitbreiding van de v.m. Middelbare School voor Meisjes.
Tuinster achterom, verbinding tussen Tuinen en Droevendal, bij de waterpoort.
W. Eekhoff, Het leven en de lotgevallen van Jacobus Martinus Baljeé, Leeuwarden 1835, p. 1 0 / 1 1 .
De opgegeven leeftijd is in ieder geval onjuist: eind october 1757, een maand nadat Jacob vijf
jaar was geworden, vertrok dokter G. uit de stad.
Sir William Osler, 1849—1919, medisch historicus, laatst hoogleraar geneeskunde te Oxford.
Hemorroïden, aambeien.
Scabies, Fries: rude.
Graveel, verzamelnaam voor aandoeningen van de nieren, waarbij stenen (gruis) worden gevormd.
Caneel, Cinnamomum . . . De gedistilleerde olie . . . wederstaat de verrotting en is zeer dienstig
in de gebreeken der zenuwen, geraaktheid en lammigheid. Noël Chomel, Algemeen . . . Woordenboek, vervattende veele middelen om . . . zijne gezondheid te behouden, met verscheidene wisse
en beproefde middelen voor een groot getal van ziektens. 2e druk door J. A. de Chalmot, 7 dln.,
Leiden en Leeuwarden 1768-1778, I, p. 337.
De bol van het oog is . . . blootgesteld aan . . . een vlek, min of meer groot, nephelim genoemt.
Chomel IV, p. 2414.
Holwortel, Aristolochia . . . (De wortelen) hebben een verwarmende, opdroogende, openende, verdunnende, oplossende en wondheelende kragt. Chomel II, p. 1080.
Witte clemy, vitriolum album. F. J. Winter, De correcte Leeuwarder apotheek, 4e dr., Leiden
1692, p. 2 1 . — Het witte vitriool, dat men gemeenlijk in 't fransch couperose-blanche, of witkoperrood noemt, word ons gebragt uit Duitschland (Goslar) in groote witte stukken, die naar
suiker gelijken, van eene zoetaehtige en zamentrekkende smaak . . . Van buiten gebruikt men . . .
inzonderheid het witte vitriool in collijria . . . om de inflammatien der oogen te verzagten en te
verdrijven. Chomel VII, p. 3891 en 3893.
Viooltjeswortel, Rhizoma Iridis. — De wortel der Florentijnsche lisch heeft, als ze gedroogt is, een
aangeriaame vioolen-reuk . . . Uitwendig zuivert de gepoederde wortel de vuile wonden en gezweeren, en geneest ze. Chomel III, p. 1852.
Gengber, Zingiber . . . wordt ook gepreezen om het gezigt te versterken en de oogen klaar te
maken. Chomel II, p. 844.
Tussen zonsondergang en -opgang (nader aangeduid door het luiden van het poortklokje op de
Galileërkerk) werden de stadspoorten alleen tegen betaling geopend.
Núnderpaed, met schelpen verhard pad aan de buitenzijde van de stadsgracht.
De terpentijn of het vloeibaar hars van den terpentijn-boom is van wegens derzelver verwarmende,
droogmaakende, verweekende, verdunnende, vloeibaare, rijpende, zuiverende en geneesende, balsamieke kragt, zeer vermaard . . . gedistilleerde, welriekende en specerijagtige olie. Chomel IV, p. 3634.
Barnsteen, Succinum . . . is dienstig tegens beroertens, lammigheid, slaapzugt, duizeling, kramp,
vallende ziekte, graveel, steen, moeder-gebreeken en zaadloop, bevordert het pis-loozen en baaren,
enz. Chomel I, p. 145. — De olie van barnsteen is een ongemeen oplossend, prikkelend en pijnstillend middel. J. A. de Chalmot, Vervolg op . . . Chomel, 9 dln., Kampen en Amsterdam 1786—
1793, I, p. 371.
Jalappe, Jasmijn van Peru . . . (De tinctuur van de wortel is) inzonderheid zeer dienstig in allerlei
waterzucht en phlegmatijke of waterige oppoffing des lighaams, zucht, enz. Chomel III, p. 1258.
18e-eeuwse benaming voor een soort veldledikant, een "bedje, tentsgewijze opgeslagen en aan de
zolder gebonden". Woordenboek der Nederlandsche taal XII/1 (1931), p. 859.
Gemeentearchief Leeuwarden, Rechterlijk archief gg 138, hypotheekboek 1756—1760, fol. 68-70.
Gemeentearchief Leeuwarden, Administratief archief 49, magistraatsresolutieboek 1756—1758, p. 186
en 203.
Carmina dicata honori et meritis clarissimi et eruditissimi viri Johannis Schraderi, historiarum,
eloquentiae et historiae patriae in Academia Frisiorum professoris ordinarii, quum magnifici rectoris honore ornaretur Kalendis Octobribus MDCCLVIII, Franeker Gulielmus Coulon 1758 (Prov.
Bibl. 375 TL, uit bibl. Fr. Gen.), p. 16-18.
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Op 27 augustus 1828 overleed te Amsterdam Albert ten Broecke Hoekstra 1, gewezen grietman van Westdongeradeel en oud-hoogleraar in de
Nederlandse letterkunde te Leuven. De laatste jaren van zijn leven had hij,
als lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen, doorgebracht met
het beoefenen van zijn grote liefhebberij, de taalkunde.
De makelaar en de aanspreker, die het overlijden kwamen aangeven,
noemden als zijn echtgenote Catharina Margaretha Warnken. Zij konden
trouwens onmogelijk beter weten, omdat Hoekstra deze Catharina Margaretha altijd tegenover iedereen als zijn vrouw behandeld had. Uit hun langdurige verbintenis waren vijf zoons en vier dochters geboren, maar omdat
hij reeds door een huwelijk gebonden was, had Hoekstra de verhouding
nooit kunnen wettigen 2 .
Zijn eigenlijke, wettige, echtgenote was een zekere Madelaine Barbus,
die dan ook prompt bezwaar maakte tegen de o verlij densacte en een proces
begon tegen Catharina Margaretha Warnken, haar kinderen en Jan ten
Broecke Hoekstra, Alberts oudste zoon. Op 25 januari 1832 wees de rechtbank van eerste aanleg te Amsterdam vonnis in deze zaak en wel bij verstek,
aangezien de gedaagden niet in rechte verschenen waren. Bij dit vonnis gaf
de rechtbank "den Heere Ambtenaar van den Burgerlijke Stand" te Amsterdam opdracht de akte "te rectificeren" 3 . Aan deze opdracht werd op 20
maart van dat jaar gevolg gegeven door het aantekenen van de uitspraak
en de rectificatie in de kantlijn van de acte.
Het was een vreemde geschiedenis, dat (derde) huwelijk van Albert ten
Broecke Hoekstra. Joost Hiddes Halbertsma, één van zijn vrienden, had,
om zo te zeggen, de klok horen luiden, maar waar de klepel hing wist ook
hij niet. Dit blijkt uit een in memoriam over Hoekstra, dat hij neerschreef in
een exemplaar van de Deventer Calender of Schrijf-Almanak van 1828 4.
Volgens Halbertsma had zijn overleden vriend "amourettes gehad met een
paruikmakersdochter uit Den Haag, wien hij schriftelijk bewijs passeerde".
Toen hij echter daarna in Oostfriesland met een ander in het huwelijk wilde
treden, had "de Haagsche Juffer zich met hem door de handschoen laten
trouwen. Hierdoor een huwelijk met de Oostvriesche Dame onmogelijk
wordende", vervolgt Halbertsma, "heeft hij zedert met haar en concubine
geleefd en 7 of 8 kinderen geprocreëerd".
Het is duidelijk, dat Halbertsma met "de Haagsche Juffer" Madelaine
Barbus bedoelde en met "de Oostvriesche Dame" Catharina Margaretha
Warnken. Wat hij schreef, was echter slechts in grove trekken juist. Hoe
was het dan wel?
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Om te beginnen was Madelaine Barbus, die zich overigens Helena liet
noemen, niet uit Den Haag afkomstig, maar uit Amsterdam. Daar werd zij,
negen dagen oud, op 29 februari 1776 'à la petite Eglise' van de Waalse
gemeente door haar ouders, Jean Louis Barbus en Susanne Riquement, ten
doop gehouden 3 . Haar vader kwam uit Berlijn en was later weesvader in
het Walenweeshuis 6 .
Naar eigen zeggen genoot Helena "eene wel ingerichte opvoeding" 7 .
Waarschijnlijk was het mede daaraan te danken, dat zij rond haar achttiende jaar gouvernante werd in het gezin van Ignatius Breda, de laatste drost
van stad en landen van Zevenbergen. Zo woonde zij in de zomer van 1794
op Eisingastate onder Rinsumageest 8 , waar Breda zich, na het verlies van
zijn functie, met zijn gezin gevestigd had. Zijn vrouw, Sophia Clara de
With, was uit Friesland geboortig 9 .
Tot de kennissenkring van de heer en mevrouw Breda behoorde ook
Albert ten Broecke Hoekstra, die die zomer verbleef op Cammingastate
onder Oudkerk, dat hij in 1792 van Jan Minnema de With, een broer van
Sophia Clara, gekocht had 1 °. Hij was op dat tijdstip 29 jaar oud, reeds voor
de tweede maal weduwnaar en pas benoemd tot grietman van Westdongeradeel.
Eind augustus 1794 begon Albert de jonge gouvernante van zijn kennissen het hof te maken 11. Hij vergezelde haar op wandelingen, en bracht
haar zelfs op een zondagmorgen thuis uit de kerk van Oudkerk, waar zij in
zijn bank de dienst had bijgewoond. Verder probeerde hij haar een keer of
wat op Eisingastate te bezoeken, bij voorkeur op een moment, dat mevrouw
Breda niet thuis was. Hoewel Helena hem, zoals zijzelf later beweerde, op
een afstand hield, zal zij zich best gevleid hebben gevoeld door de belangstelling van de grietman, die ongetwijfeld als een zeer begerenswaardige
partij zal hebben gegolden.
Op 12 october vroeg Hoekstra de heer en mevrouw Breda en hun gouvernante te dineren op Cammingastate. Na het eten wandelde de gastheer met
zijn uitverkorene in de tuin en vroeg hij haar om een rendez-vous. Die nacht
bracht hij haar een bezoek op haar kamer, terwijl de heer en mevrouw
Breda elders bij kennissen logeerden.
Toen Albert Heiena's kamer binnenkwam stond zij juist bij de tafel om
zich met behulp van een dienstmeisje uit te kleden. Op een gegeven ogenblik keerde zij zich om en schrok, toen zij hem daar zag staan, verkleed
"in een matrose pakje" 1 2 . Onder de hand was de meid stilletjes naar de
keuken verdwenen.
Alleen met de jonge vrouw, begon Albert haar te bepraten met hem naar
bed te gaan. Hij spiegelde haar een huwelijk voor met de bijvoeging "dat er
geene andere mogelijkheid zou zijn om dit huwelijk immers te kunnen bereiken, dan door eene voorafgegaane bijslaap, omdat zijne ouders zoo zeer
geweest waaren teegens het huwelijk met zijne tweede vrouw" 1 3 . Bovendien zei hij dat hij haar in de tussentijd wel "provisioneel te Leeuwarden
wilde etablesseren". Helena weigerde en Albert verzekerde haar nogmaals.
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dat voor de toestemming van zijn ouders de bijslaap noodzakelijk was. Dat
het meisje "het gevaar inziende huiverig was om zich daaraan te exponeren"
is begrijpelijk. De grietman liet zich echter niet afschepen. Hij deed zijn
geliefde plechtige trouwbeloften, zeggende, "dat God hem eeuwig mogte
straffen, dat hij hem mogte verzinken waar hij stonde, indien hij zijne beloftens niet mogte naarkomen" en "dat God hem eeuwig zijn oordeel mogte
weigeren indien hij haar niet trouwde". Even aarzelde Helena nog en zei:
"Je comprend ma folie et mon imprudence, laissez moi encore — je vous en
supplie". Daarop antwoordde Albert: "Chère amie, est 't il possible que
vous puissiez encore douter à ma constance? Que ma langue s' atâche à mon
palais, si jamais je vous délaisse". Met deze woorden overtuigde hij haar van
zijn oprechtheid en mede "aangevuurd door de driften van de jeugd en door
het vooruitzicht van een brilliant huwelijk in haare oogen" 1 4 gaf ze zich
die nacht aan hem en ook in de daarop volgende.
Ondanks zijn plechtige trouwbeloften was dit alles voor Hoekstra niet
meer dan een galant avontuur geweest. Helena daarentegen had de beloften ernstig genomen. Het was voor haar dan ook een diepe teleurstelling,
dat haar minnaar niets meer van haar wilde weten, toen bleek, dat zij een
kind van hem verwachtte. De brief 1 ">, die zij op 5 januari 1795 aan hem
schreef, getuigt daarvan: " . . . vous m'avez guerre manquée à me répondre,
mais présentement que vous savez les circonstances, dans lesquels je me
trouve, vous ne vous informez plus de moi. . .". In deze brief deelde ze
hem verder mee, dat zij haar werkgevers en haar familie van haar toestand
op de hoogte had gebracht. Tevens verzocht zij hem nog eens om een gesprek, " . . . avant vendredi, puisque après ce jour là mon sort malheureux
sera connu du Procureur Général
Hoekstra's antwoord liet aan duidelijkheid niets te wensen over. Kortweg
schreef hij haar, dat hij, zo Helena tot de "geannonceerde maatregulen" over
zou gaan, gedwongen zou zijn "zoodanige weegen in te slaan als mij 't recht
wegens het crimen van attentaten (aantasting van iemands goede naam) in
dien gevalle aan de hand (zou) geeven . . . " 1 f'.
Ondanks deze dreigementen spande Helena een proces tegen haar verleider aan voor het Hof van Friesland 1 7 . Zij gaf dr. Ennius Harmen Bergsma, advocaat en procureur te Leeuwarden, volmacht haar bij de behandeling van de zaak te vertegenwoordigen. Zelf verliet zij Friesland en zou in
de volgende jaren een zwervend bestaan leiden door Hoekstra's "slordig en
daarna Godvergeetend gedrag" 1 8 .
Nadat het proces op de gebruikelijke manier was ingeleid 1 0 , diende
Bergsma op 28 april 1795 2 0 op een rolzitting van het Hof van eis. Puntsgewijs zette hij in zijn libel '-x de liefdeshistorie van zijn cliënte en de gedaagde uiteen, waarbij hij veel nadruk legde op de gedane trouwbeloften. Dat
hij de eiseres afschilderde als een onschuldig, goedgelovig meisje is, gezien
in het licht van de verdediging van haar zaak, begrijpelijk. Toch doet de
opmerking, dat zij erop vertrouwde, dat "gedaagde te veel eerbied zal hebben voor het Oppenveezen om voor U Ed. Mog. als zijne competente
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rechter te durven ontkennen de gegeevene trouwbeloftens" — wel een
beetje erg naïef aan.
Aan het slot van het libel eiste Bergsma dat gedaagde op grond van zijn
trouwbeloften veroordeeld zou worden tot solemnisatie (plechtige sluiting)
van het beloofde huwelijk binnen zes weken "ten minste bij succumbe dies"
(a.h.w. subsidiair) tot alimentatie van het kind of de kinderen, waarvan de
impetrante (de eiseres) zwanger was, en een behoorlijke vergoeding van de
kraamkosten of een behoorlijke dotering -'•>.
Ongeveer twee maanden later diende dr. Bavius Renici van Theken, die
voor Hoekstra occupeerde, van antwoord 2i. De hofmakerij werd ten dele
toegegeven, maar de nachtelijke redez-vous werden teruggebracht tot twee
onschuldige bezoekjes van korte duur. De verklaring van de impetrante
daaromtrent werd aangemerkt als "teegenstrijdige loogentaal" 2r>, "met expresse ontkenning van de bijslaap en de vleeselijke conversatie" 2<i. De conclusie van Van Theken was uiteraard, dat de eis moest worden afgewezen.
Na repliek en dupliek volgde op 15 december 1795 een interlocutoire
sententie van het Hof 2T . Constaterende, dat de partijen tegenovergestelde
standpunten innamen ten aanzien van de feiten, droeg het hun bijgevolg
bewijs van hun stellingen op. Een dag later werd Arent Aulus van Haersma,
één van de raadsheren, aangewezen als raadsheer-commissaris, met als opdracht de zaak nader te onderzoeken en verslag uit te brengen aan den
Hove 2 8.
De eerste stap in het onderzoek door de raadsheer-commissaris was het
horen van de gedaagde op de door de eiseres ingediende "Articulen Probatoir" - 9 . Dit zou een langdurige kwestie worden. In de eerste plaats, omdat
Hoekstra, die deze artikelen persoonlijk moest beantwoorden, Friesland
inmiddels verlaten had en met veel moeite per edictale citatie :i " opgeroepen moest worden; in de tweede plaats omdat Arent Aulus van Haersma in
april 1796 uit zijn functie ontzet werd bij de omzetting van het Friese
Hof 3 1 . Uiteindelijk werd de nieuwe raadsheer Antonius Ruardus Fink met
het raadsheer-commissarisschap in de zaak Barbus contra Ten Broecke
Hoekstra belast en kon het onderzoek doorgang vinden.
Al met al beantwoordde Hoekstra de probatoire artikelen, die door Bergsma op 6 april 1796 waren ingediend, pas op 8 september. Daarbij hield hij
zich grotendeels op de vlakte. "Gerustelijk en met een zuiver geweeten" 3 2
stelde hij nogmaals, dat het verhaal van Helena aangaande hun rendez-vous
niet waar was. Hij bood overigens geen eed aan om zich van haar aantijging
te zuiveren.
Aan het slot van het onderzoek dienden Bergsma en Van Theken ieder
voor hun cliënten een remonstrantie 3 3 in. Bergsma refereerde zich in de
zijne aan het libel, de repliek en de door hem ingediende probatoire artikelen. Hij betoogde, dat de eis zeker moest worden toegewezen op grond van
de door de gedaagde gedane trouwbeloften, die als het ware onderstreept
werden door het feit dat hij de vader was van Heiena's kind. "Gelukkig is
het egter voor d' impetrante", zo besloot Bergsma, "dat het kind, waarvan
40
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zij door de gedaagde bezwangerd geweest is, dood is gebooren, om dat zij als
moeder daardoor bevrijd is van het hartgrievend verdriet dat onschuldig
kind van zijn eigen vader te zien verstooten" :!4 .
In de remonstrantie van Albert ten Broecke Hoekstra stelde Van Theken
daarentegen, dat de eiseres er helemaal niet in geslaagd was te bewijzen,
dat zij een "puella seducta" (een verleid meisje) was. Naar zijn oordeel was
dat trouwens een moeilijke zaak, "als men in aanmerking neemt, dat gedaagde (lees: impetrante) tot een bijslaap had een jongeling van elleff a
twaleff jaar, . . . (en dat een jongen van die leeftijd) . . . tot procratie aptus
word gerekend (geacht kan worden in staat te zijn een kind te verwekken)
zullen deskundigen best kunnen beoordelen" 3 5 . Van Theken kende het
vaderschap van Heiena's kind dus toe aan haar pupil Frederik Jan Breda,
de oudste zoon van Ignatius. Deze bewering komt overigens wel wat op
losse schroeven te staan, als men bedenkt, dat Frederik Jan nauwelijks een
paar dagen oud op 5 januari 1785 in Zevenbergen gedoopt werd 3fi , en dus
in 1794 nog maar negen jaar oud was, wat het beweerde vaderschap niet
erg aannemelijk maakt.
Op 20 december 1797 pronuncieerde het Hof ten lange leste de definitieve sententie in de zaak van Helena Barbus contra Albert ten Broecke
Hoekstra a~. Daarbij stelde het de eiseres in het gelijk met overneming van
de gehele eis, zoals in het libel gesteld.
Deze uitspraak kan met recht bijzonder worden genoemd. Het kwam namelijk in die tijd heel zelden voor, dat de eiseres in een vaderschapsactie als
de onderhavige in het gelijk gesteld werd. De vraag dringt zich dan ook op
of deze uitspraak geen politieke achtergrond heeft. Albert ten Broecke
Hoekstra stond immers bekend als een felle orangist, terwijl de raadsheren,
die in "zijn" zaak moesten oordelen, allen voor oprechte patriotten gehouden konden worden. Zouden ze hem een hak hebben willen zetten?
Aan de andere kant moet men bedenken, dat vele vaderschapsacties werden verloren doordat de betrokken man zijn tegenbewijs "aanvulde" met
een eed, waarbij hij zwoer niets met de beschuldigingen van de eiseres uitstaande te hebben. Deze eed besliste dan a.h.w. de zaak in zijn voordeel.
Het is opvallend, dat Hoekstra een dergelijke eed niet aanbood, hoewel hij
niet anders deed, dan Heiena's beweringen ontkennen. Bovendien zal de in
de voor hem ingediende remonstrantie geuite bewering, dat mogelijk Ignatius Breda's oudste zoon de vader van het kind van zijn gouvernante was,
niet erg overtuigend zijn overgekomen op de raadsheren in het Hof.
Het Hof liet dus de keuze tussen het huwelijk en de andere in het libel
naar voren gebrachte mogelijkheden aan de partijen. Voor Helena was het
een eenvoudige: zij wilde met Hoekstra trouwen. Deze werkte daartoe
echter weinig mee, waardoor Helena, de triumfante of wel winnares van het
proces, zich genoodzaakt zag, opnieuw een proces tegen hem aanhangig te
maken.
In dit tweede proces werd op 27 februari de raadsheer Antonius Driessen
gecommitteerd 3 8 om het vonnis "ter executie te stellen ten verzoeke van
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Helena Barbus" -',9. Ook deze keer moest de raadsheer-commissaris de gedaagde per edictale citatie oproepen. Doch nu verscheen Hoekstra in het
geheel niet. Als gevolg daarvan werd hij op 14 juli 1798 bij verstek veroordeeld 4l '. Hij moest voldoen aan het eerste gedeelte van het vonnis van 20
december 1797 of "bij gebreeke dies" gehengen en gedogen," dat het huwelijk . . . ten zijne kosten werde voltrokken. . . door de Eerste Deurwaarder
van de hove ad hunc actum (tot deze daad) te authoriseren". Het Hof vonniste hiermee conform de eis 4 1 . Helena had zich hiermee dus gewapend
tegen de weerspannigheid van de door haar zo begeerde echtgenoot.
Dat was maar goed ook, want Hoekstra bleef weigeren zich bij de uitspraak van het Hof neer te leggen en over te gaan tot de huwelijkssluiting.
Hij begon met het vragen van revisie van het eerste vonnis, wat het Hof
weigerde 4 2 , omdat in huwelijkszaken geen revisie mogelijk was. Toch gaf
hij het niet op en stelde op zijn beurt een actie in tegen de triumfante om
een nietigverklaring van het voor hem zo nadelige vonnis te verkrijgen.
Ondanks dit nieuwe proces zette Helena door en trouwde volgens de
procedure, gesteld in het tweede gedeelte van het vonnis van 14 juli 1798.
Overeenkomstig dat gedeelte verleende het Hof op 13 november zijn Eerste
Deurwaarder, Abraham Ferf, de bevoegdheid de plaats van de bruidegom
in te nemen. Uit kracht van deze authorisatie zorgde Ferf vervolgens voor
de drie huwelijksproclamaties in Dokkum en Rinsumageest 4 3 . Daarnaast
plaatste hij zelfs een advertentie met de aankondiging van het huwelijk in
de Leeuwarder Courant 4 4 .
Ondertussen reisde Helena per koets van Den Haag naar Heerenveen,
waar het huwelijk zou worden voltrokken. Het was een barre tocht van
twaalf dagen, "waarop zij (Helena, de koetsier en een begeleider) bijna vergaan zijn geweest op de Revieren" 4 5 .
De zevende januari 1799 was de dag van Heiena's triomf. Toen verscheen Abraham Ferf als plaatsvervanger van Albert ten Broecke Hoekstra
met haar voor de "Leeden van de Raad der Gemeente van Schoterland" en
de secretaris "dier deele". Ten overstaan van dezen namen zij aan "met
malkanderen te leeven zo als egtelieden volgens Gods Heilig woord betaamd, zonder malkanderen op een onwettige wijze te verlaten voor en al
eer God Almachtig believen zal haar met de dood te scheiden". Daarop
bevestigde de raad hen "in den Huwelijken Staat" 4li .
Merkwaardigerwijs wist de bruid op het moment, dat het huwelijk gesloten werd, niet eens waar de eigenlijke bruidegom verbleef. Dit blijkt uit
de brief, die zij op de avond van haar trouwdag in het bijzijn van de eerste
deurwaarder en van notaris Pieter Bootsma aan haar schoonouders schreef
4T
. Zij verzocht hen daarin ". . . op te geven de woonplaats van U zoon,
mijne teegenswoordige Echte man, welke ik thans niet weete, om mij daarna te kunnen reguleeren .. .". En zij vervolgde: " . . . Zoo hij aan zijn kant
wil vergeven het tort aan mij aangedaan, ben ik bereid aan mijn klant alles
te contribueeren wat strekken kan ter bevordering van wederzijds geluk . . .".
De brief bleef onbeantwoord 4 8 .
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De kosten van de huwelijksvoltrekking en wat daarmee in verband stond
declareerde Helena met vele andere aan haar man. In die declaratie was
ook een post opgenomen van ƒ 270 voor de kosten van de reis naar Heerenveen, die door Bergsma voorgeschoten waren i0. Tegen deze post opponeerde Hoekstra, wat nog een proces voor het Hof van Friesland tot gevolg
had. Zo liepen er in 1799 twee processen voor het Hof van Albert ten
Broecke Hoekstra contra Helena (ten Broecke Hoekstra-) Barbus. In deze
twee zaken liet hij zich vertegenwoordigen door dr. Daniël Hermannus
Andreae.
Het geschil over de post van ƒ 270 werd al spoedig beslist. Bij vonnis van
7 mei 1799 veroordeelde het Hof de opposant de omstreden post "te admitteren in de declaratie van kosten" ''".
Het andere proces, dat zoals gezegd al vóór de voltrekking van het huwelijk was begonnen, liep ook niet goed voor Hoekstra af. De gronden, waarop
zijn eis tot nietigverklaring van de sententie van 20 december 1797 steunde,
waren trouwens niet sterk. Andreae stelde eigenlijk zonder veel omhaal, dat
de uitspraak vernietigd moest worden, omdat zij onbegrijpelijk was vanwege de term 'tenminste bij succumbe dies' 3 1 .
Daartegenover was Bergsma van mening, dat een dergelijke bewering
van weinig betekenis was, en zéker "uit de mond van een gedoemde (veroordeelde), die met zijn tournures onder eede zich niet heeft kunnen
redden" 5 2 . Hiermee doelde Bergsma op de manier, waarop Hoekstra zich
onder de stellingen van Helena had uit proberen te draaien in het eerste
proces.
De betekenis van de term "tenminste bij succumbe dies" achtte Heiena's
advocaat overigens zeer doorzichtig. Goed beschouwd was hij zelf voor
deze term verantwoordelijk, omdat het Hof de woorden regelrecht uit zijn
libel had overgenomen. Uitgaande van de betekenis van het latijnse woord
"succumbere" als " . . . overtuigt worden door reeden en wijsbegeerte" 5 3 ,
legde hij uit, dat het vonnis zo moest worden verstaan, "dat de gedoemde
gecondemneerd is de triumphante te trouwen, tenminsten (zoo partijen convenieerden en overtuigd wierden, dat het huwelijk tusschen hen niet gelukkig konde zijn) om dan het kind te alimenteeren e t c . . . ." 3 4 .
Bovendien bracht Bergsma naar voren, dat de eiser, zo hij eventuele
nietigverklaring wilde vorderen, met ernstige fouten van procesrechtelijke
aard voor de dag moest komen. Dergelijke fouten kon Andreae niet aanwijzen en de sententie van 1 april 1800 5r ', waarbij het Hof de eis afwees, kwam
dan ook eigenlijk niet als een verrassing.
Het huwelijk, dat door Hoekstra zo verafschuwd werd, bleef dus in stand,
al was het wel zo, dat de echtgenoten later overeen kwamen gescheiden te
blijven leven. Het werd pas door Hoekstra's dood op 27 augustus 1828 ontbonden. Achttien jaar later, op 11 juli 1846, overleed te Amsterdam de hem
tegen wil en dank opgedrongen echtgenote, Madelaine Barbus, als "weduwe
Albrecht ten Broecke Hoekstra", in de ouderdom van 70 jaar 5 6 .
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Noten
Zie over Albert ten Broecke Hoekstra o.a. het artikel van G. A. Wumkes in It Heitelân, 2e jrg.
(1920/'21), blz, 2 0 8 / 9 en 218 ( = Bodders, blz. 495-511).
De nu volgende bijdrage berust voor een belangrijk deel op gegevens uit het archief van het Hof
van Friesland. Deze zijn voornamelijk geput uit de bijlagen van de civiele sententie 1 van 20 dec.
1797 (hierna te noemen bijl. I a), van de sententie op intendit van 14 juli 1798 (te noemen bijl.
I b), van de civiele sententie 2 van 7 mei 1799 (te noemen bijl. II) en van de civiele sententie 6
van 1 april 1800 (te noemen bijl. III). De bijt. I a en I b zitten bijeen in R. A. Hof, SS port.
1089, de bijl. II in port. 1097 en de bijl. III in port. 1103. In deze processtukken wordt Albert
dikwijls Ten Broeke Hoekstra genoemd. Voor zover niet anders aangegeven, berusten de aangehaalde
archiefstukken in het Rijksarchief in de provincie Friesland.
Fragment-genealogie,
bele naam:
1.

ter verduidelijking van de familieverhoudingen en de herkomst van de dub-

Wessel Dirks, van Kollum, tr. Holwerd 29 jan. 1669 Maritje Dirksdr. Jaarsma, van ald.

II. Claas Wessels Hoextra, ged. Holwerd 6 aug. 1682, tr. ald. 29 maart 1711 Sjeuke Tjepkes
Douma, ged. Holwerd 1 jan. 1679, dr. van Tjepke Clases en Trijntje Claesdr.
III. Jan Clases Hoekstra, ged. Holwerd 28 febr. 1712, tr. ald. 24 juni 1733 Aagje Jans Yndia,
ged. Sneek 1 juli 1714, dr. van Jan Tyommes en Antje Roukema.
IV. Dr. Jan Hoekstra, ged. Sneek 16 sept. 1742, 1763 j.u.d., 1764 advocaat en secretaris van
Westdongeradeel (-1780), tr. Steenwijk c. 1764 Anna Teltivig, dr. van Albertus T. en Gesina ten
Broecke (dr. van Barthold ten Broecke, burgemeester van Steenwijk 1690).
Hieruit:
1. Albert Hoekstra, volgt V.
2. Jan Bartholdt ten Broecke Hoekstra, ged. Holwerd 22 mei 1768.
V. Prof. dr. Albert Hoekstra, geb. Holwerd 8, ged. ald. 17 febr. 1765, 1786 j.u.d. (noemde
zich toen en later steeds: ten Broecke H.), f Amsterdam 27 aug. 1828, tr. 1. Oudeschoot 16 juli
1786 Grietje Bienema; tr. 2. Makkinga 1 nov. 1791 Helena Prins; tr. 3. Heerenveen 7 jan. 1799
Madelaine (Helena) Barbus.
Uit het tweede huwelijk:
Jan ten Broecke Hoekstra, geb. Oudkerk 29 sept. 1791, 1828 nog in leven.
Uit een verhouding met (Margaretha) Catharina (van) Warnken werden (o.m.?) geboren (in de
twee Haarlemse — niet gerectificeerde — geboorteacten worden de ouders echtelieden genoemd):
1. Johanna Gebke Bartha ten Broecke Hoekstra, geb. vóór 1800.
2. Johan Barthold Burchard ten Broecke Hoekstra, geb. c. 1800, f Paramaribo 14 april 1835.
3. Anna Maria Elisabeth ten Broecke Hoekstra, geb. Amsterdam nov. 1806.
4. Charlotte Louise Auguste ten Broecke Hoekstra, geb. c. 1810, \ Amsterdam 23 juni 1835.
5. Herman Pieter Berend ten Broecke Hoekstra, geb. Haarlem 1 juni 1812.
6. Albertina Catharina Margaretha ten Broecke Hoekstra.
7. Albert ten Broecke Hoekstra, geb. Haarlem 29 juni 1815, f 1876, tr. Amsterdam 15 aug.
1839 Maria Anna van Tijen. 1818-1857.
8. Bernard ten Broecke Hoekstra, geb. Leuven 1818.
9. Frederik Johan ten Broecke Hoekstra.
Gem. arch. Amsterdam, N.R.A. 772, nr. 122.
P. B. Friesland, Halbertsma collectie 144. 322 (Deventer Calender of Schrijf-Almanak 1828).
Gem. arch. Amsterdam, D.T.B. 135, f. 224 vs.
Idem, D.T.B. 1133, f. 19.
Punt 61 van het libel onder de bijl. I a (zie nt. 1).
Eisingastate was op dat moment eigendom van Jan Poppe Andreae van Haren, ordinaris Raad in
het Hof van Friesland (R.A. DAN., K 16, blz. 330).
O.B.S. DOK. 4 (3), 7 febr. 1760.
R.A. TIE., P 18, blz. 428.
Hier wordt het verhaal van Helena Barbus gevolgd, zoals opgetekend in het libel onder de bijl. I a.
Punt 39 van het libel onder de bijl. I a.
Deze conversatie staat opgetekend in de punten 40, 42, 44, 45, 48 en 49 van het libel onder de
bijl. I a.
Punt 50 van het libel onder de bijl. I a.
In copie onder de bijl. I a.
In copie onder de bijl. I a.
In zaken van defloratie en bij vaderschapsacties was het Hof van Friesland n.1. in eerste instantie
bevoegd.
Punt 1 van het antwoord onder de bijl. III.
De eiser begon toen met het richten van een verzoekschrift aan het Hof, waarin hij zijn grieven
uiteenzette en verzocht de gedaagde op te roepen om tegen hem te procederen. Staat het Hof dit
toe, dan wordt de gedaagde opgeroepen op een bepaalde dag te verschijnen om van eis te horen
dienen.
R.A. Hof, RR 36, 28 april 1795.
Te vergelijken met de conclusie van eis in het tegenwoordige burgerlijk procesrecht.
Punt 66 van het libel onder de bijl. I a.
Conclusie van het libel onder de bijl. I a.
45
R.A. Hof, RR 36, 30 juni 1795.
Punt 40 van het antwoord onder de bijl. I a.
Punt 44 idem.
R.A. Hof. "WW 184, înterloc. sententie van 15 dec. 1795.
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Commissiehrief voor Arent Aulus van Haersma onder de bijl. T a.
De 'artikelen probatoir' zijn a.h.w. een lijst van bewijs thema's, punten, die de eiser stelt waar te
zijn en vragen, waarover hij de mening van de gedaagde wil horen ten overstaan van de raadsheer-commissaris. Wanneer de eiser deze artikelen aan de raadsheer-commissaris overlegt, legt hij
de eed van calumnia at, waarmee hij aangeeft serieus te willen procederen. Ook de gedaagde
legt deze eed at', wanneer hij de artikelen beantwoordt. Op zijn beurt kan hij weer reprobatoire
artikelen door de eiser doen beantwoorden. Het gaat hierbij niet om bewijsmiddelen in eigenlijke
zin.
Dit soort oproep om voor het Hof te verschijnen ging, omdat de gedaagde buiten Friesland verbleef, vergezeld van de opdracht (edict), dat de citatie door een deurwaarder op de grenzen van
het gewest moest worden gebracht en daar aangeslagen. Er werd overigens, zo mogelijk, wel voor
gezorgd de gedaagde de citatie te doen toekomen.
Zie hiervoor o.a. P. Geyl, Geschiedenis van de Nederlandse Stam. dl. VI (1792-1798) (pocket
uitgave, Amsterdam/Antwerpen 1962. blz. 1593 e.v.).
Antwoord op art. 35 van de probatoire artikelen onder de bijl. I a.
De remonstranties zijn de laatste stukken, die de eiser en de gedaagde aan de raadsheer-commissaris kunnen overleggen, vóór het onderzoek gesloten wordt; het is de laatste kans hun argumenten
naar voren te brengen.
Remonstrantie voor Helena Barbus onder de bijl. I a.
Idem voor Albert ten Broecke Hoekstra onder de bijl. I a,
Rijksarchief Noord-Brabant. D.T.B. Zevenbergen 7.
R.A. Hof, WW 186, def sent. 1 van 20 dec. 1797.
Processen om uitvoering van een vonnis gedaan te krijgen dienen altijd voor een raadsheer-commissaris.
Commissiebrief voor Antonius Driesseri onder de bijl. I b.
R.A. Hof, WW 186. sent, op intendit van 14 juli 1798.
Wanneer de gedaagde niet verscheen, stelde de eiser een z.g. 'intendit' op, waarin hij zijn zaak
uiteen zette en een bepaalde veroordeling van de gedaagde vorderde. Het intendit bevindt zich
onder de bijl. 1 b.
Punt 9 van het antwoord onder de bijl. TIT (zie nt. 1).
O.B.S. DOK. 5 (4) en DAN. 13.
Leeuwarder Courant 28 nov. 1798.
Punt 12 van het antwoord onder de bijl. II (zie nt. 1).
R.A. SCO. ; Q 36, huwelijks acte van 7 jan. 1799.
Een copie van deze brief bevindt zich onder de bijl. III.
Punt 5 van de dupliek onder de bijl. III.
Kwitantie onder de bijl. II.
R.A. Hof, WW 18S, def, sent. 2 van 7 mei 1799.
Punt 7 van de repliek onder de bijl. III.
Punt 13 van het antwoord onder de bijl. III.
Punt 12 van de dupliek onder de bijl. III.
punt 14 idem.
R.A. Hof, WW 189, def. sent. fi van 1 april 1800.
Overlijdensacte van Madelaine Barbus, Amsterdam 12 juli 1846.
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In februari 1818 spreekt op een winteravondvergadering van het Nutsdepartement Sneek de bekende predikant H. W. C. A. Visser, schoolopziener
en schrijver van pedagogische en didactische publicaties. Deze keer echter
behandelt hij voor een gehoor van oppassende, brave en redelijk gegoede
burgers een actueel maatschappelijk onderwerp: het armoede-probleem.
In dramatische bewoordingen wordt de notabele toehoorders de armoede
en het lot der armen beschreven. "De armoede, met al derzelver ellenden,
vernederingen en verwoestingen waart rondom ons; omringt ons op onze
wandelingen; laat hare stem hooren in onze gezelschappen; vermengt haar
gejammer met onze juichtoonen; stoort onze rust. Nameloos zijn hare ellenden! De gewoonte verbergt de meeste voor ons oog. Hun gescheurd gewaad;
hun bleek gelaat; hun ledig omzwerven; hun lusteloos werken; hun onbeschaamd geklag, dat alleen komt tot oog en oor. Doch onverholen blijft de
diepte des afgronds, waaruit het gejammer oprijst, voor het oog der medelijdenden" T.
De Sneker Nutsleden zullen waarschijnlijk hebben geluisterd, zoals de
moderne mens kijkt naar televisiebeelden uit de Sahel-landen en Ethiopië.
En dezelfde vragen die de moderne mens stelt ten aanzien van armoede en
onderontwikkeling in de derde wereld, waren actueel in Nederland in de
19e eeuw. In de eerste plaats: wat is de omvang en de aard van de armoede?
Bovendien: wat kan er practisch tegen de armoede worden ondernomen, en
hoe stel ik mij op ten aanzien van het armoedeprobleem? Over het eerste
punt volgt enig cijfermateriaal. Op de andere vragen zal hierna worden ingegaan aan de hand van een rapport, gemaakt voor de gemeenteraad van
Haskerland; het stamt uit 1836 en handelt over de vraag naar de doeltreffendheid van de armenverzorging.
Het is een ondoenlijke zaak om een exacte opgave te doen van het aantal
bedeelden in de eerste helft van de vorige eeuw. Weliswaar was de minister
van binnenlandse zaken verplicht ieder jaar verslag uit te brengen omtrent
het Armbestuur, maar diezelfde minister was in hoge mate afhankelijk van
de plaatselijke organisaties voor het verkrijgen van gegevens. De eerste volwassen armenwet in Nederland die ook een redelijke statistiek mogelijk
maakte, komt pas in 1854. Een verdere complicatie is dan nog dat het begrip
'arme', 'bedeelde' allerminst duidelijk is omschreven. Een arbeider die alleen
in de winter een aantal weken werkloos is en dan wordt ondersteund met
bijvoorbeeld een voorraadje turf, én de hoogbejaarde die het hele jaar door
moet worden onderhouden door een liefdadigheidsinstelling, tellen gelijkelijk mee in de armoedestatistiek. Er kunnen zich ook dubbeltellingen voordoen als iemand door meer dan één instelling wordt bedeeld.
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Het aanwezige cijfermateriaal kan vooralsnog niet meer bieden dan een
indruk van het aantal mensen dat op de een of andere manier een inkomen
had, dat beneden het bestaansminimum bleef. In de praktijk gaat men uit
van de telling van de zogenaamde 'huiszittende armen'. Dat zijn bedeelden
die thuis worden ondersteund. In deze categorie komen wel dubbeltellingen
voor, maar daar staan de 'niet-huiszittende armen' tegenover, de mensen die
zijn ondergebracht in godshuizen, annhuizen, weeshuizen, enz.
Voor Friesland gelden de volgende aantallen huiszittende armen -:

1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836

bevolking;

bedeelden

181.183

15.350

8,4

—

—

—

185.661
186.480
189.656
193.633
196.667
199,333
202.687
205.016
200,332
201.694
204.809
207.425
209.766
212.244
215.447
217.882
221.273
224.615

15,350
15.000
27,309
16,300
17.434
16.676
18.715
23.179
19.467
19.873
21.146
22.702
23.527
23.708
24,380
24.290
24.670
24,504

8,2
8,0

]aar

14,3

8,4
8,8
8,3
9,2
11,3

9,7
9,8
10,3
10,9
11,2
11,7
11,3
11,1
11,1
10,9

1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853

bevolking
227.415
230.026
227.859
231.137
234.183
236.612
239.673
243.122
246.837
247.467
246.636
246.484
246.967
249.769
252.866
255.915
259.508

bedeelden
24.778
25.504
24.900
27.014
29,377
31.627
32.677
34.859
40,360
45.070
47.482
43.287
40,366
39.291
39.979
41.807
43.174

10,8
11,0
10,9
11,6
12,5
13,3
13,6
14,3
16,3
18,1
19,1
17,5
16,3
15,7
15.8
16,3
16,6

Uit deze cijfers blijkt een gestadig toenemen van het aantal bedeelden tot
een hoogtepunt in 1847, het jaar van de hongeronlusten 3 . Geeft de stijging
van het percentage al een duidelijke indicatie, nog beter illustreren een paar
absolute cijfers de situatie:
Friesland

bevolking

bedeelden

1826
1846

205.016
247.467

23.179
45.070

groei

42.451

21.891

De toename van het aantal bedeelden neemt ongeveer de helft van de bevolkingsgroei voor zijn rekening. Bij wijze van spreken: van de in 1826 in
Friesland geborenen, wordt in 1846 de helft bedeeld.
Wat zijn het nu voor mensen, deze bedeelden? Daarbij kan men in de
eerste plaats denken aan de paupers zoals Visser ze beschreef. Mensen, slecht
gevoed, slecht gehuisvest, slecht gekleed, af en toe een los-vast baantje,
maar niet in staat tot regelmatig werken. Daartoe hadden ze ook nooit de
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kans gehad en heel dikwijls waren ze er ook lichamelijk niet toe in staat.
Soms hadden ze een gezin, dat volop in de ellende deelde, en een vaste
woonplaats, soms waren het alleenstaanden, die een zwervend bestaan
leidden. Dan zijn er nog de bejaarden en chronisch zieken, ook onmachtig
de eigen kost te verdienen. Men schat deze beide groepen, die het hele jaar
door werden bedeeld, op ongeveer de helft van het totaal aantal bedeelden.
De andere helft bestaat uit mensen die bij tijdelijke werkloosheid, ziekte of
duurte een beroep op de weldadigheid moesten doen. Tot deze groep zullen
ook kleine zelfstandigen hebben behoord. Het is moeilijk voor te stellen, dat
in Hindeloopen in 1815 niet minder dan 24 winkeliersters en evenveel winkeliers op een bevolking van 1216, op eigen kracht in hun levensonderhoud
konden voorzien 4 .
Men kan de groep bedeelden zo in twee categorieën indelen: de mensen
die in staat zijn te werken, maar voor wie er geen werkgelegenheid is, en de
mensen die niet kunnen werken, ongeacht de vraag naar arbeidskrachten.
Maar in de aanvang van de 19e eeuw onderkende men deze onderscheiding
nauwelijks. De Maatschappij van Weldadigheid heeft haar geringe succes
voor een groot deel hieraan te wijten gehad. De opzet was: armen uit de
grote'steden woeste gronden laten ontginnen en de gelegenheid geven een
boerenbedrijfje op te zetten. Maar uit de steden stuurde men bij voorkeur
'hopeloze' gevallen, die ook op het platteland moeilijk tot constructieve
arbeid kwamen. In feite kende men alleen maar 'armen'. Armen die bedeling
behoefden, deels van de kant van het particulier initiatief, deels door de
overheid, in casu de gemeente. Kon de armenzorg niet worden betaald uit
de lopende gemeentelijke middelen, dan werd de ingezetenen een hoofdelijke omslag opgelegd.
Over de oorzaken van de armoede bestonden onder de tijdgenoten al
allerlei theorieën. Dikwijls werd de overbevolking genoemd als de schuldige
voor de armoede. Daarom ook het advies aan de armen om niet op jeugdige
leeftijd te trouwen en het propageren van emigratie. Ook gold de ongelijkmatige verdeling over Nederland van de bevolking. Daarom: ontginning van
woeste gronden. Tot diep in de 19e eeuw wijt men de armoede ook aan
slechte scholing. In 1868 schrijft het gemeentebestuur van Hindeloopen in
het gemeenteverslag •"' onder het hoofdstuk 'Armenzorg': 'Onderwijs beschouwen wij dan ook als een der eerste, als de voornaamste voorwaarde
voor verbetering in het lot der behoeftigen alhier'. Een conclusie die wordt
voorafgegaan door de volgende ontboezeming: (veel armen) 'zien niet in,
dat stoffelijke welvaart in deze dagen slechts bereikbaar is voor degenen,
wier verstand ontwikkeld, wier oordeel gescherpt, wier wilskracht opgewekt
en wier lust tot het doen wat door de wet der zedelijkheid voorgeschreven
en door bekwame onderwijzers en opvoeders aangewakkerd is'. In het van
1817 tot 1822 verschijnend 'Magazijn voor het Armwezen' fl, klinken af en
toe radicaler geluiden: de armoede zou te wijten zijn aan de eenzijdige verdeling van het kapitaal, te weinigen bezitten te veel.
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Men zal de oorzaak van de armoede in de 19e eeuw met name moeten
zoeken in het ontbreken van voldoende werkgelegenheid. De veel geciteerde proclamatie van Van Hogendorp, beginnend met 'de zee is open, de
koophandel herleeft', bleek in de praktijk een misvatting. De tijd van de
Nederlanders als de vrachtvaarders van Europa was voorgoed voorbij. En
met de stapelmarkt was ook veel werkgelegenheid in havens, werven, toeleveringsbedrijven en verwerkende industrie verloren gegaan. Nieuwe werkgelegenheid zou moeten worden geschapen in de industriële sfeer. Maar
kapitaal voor investeringen ontbrak nagenoeg geheel in Nederland. De
kapitaalkrachtige Nederlander belegde veel liever zijn geld in buitenlandse
bedrijven of staatsfondsen: Nederland was immers een handelsland? Pas
tegen het einde van de vorige eeuw kan men zeggen dat er een heroriëntering heeft plaatsgehad en dat Nederland de industriële weg is opgegaan.
In onze moderne terminologie zouden wij Nederland in de eerste helft
van de vorige eeuw karakteriseren als een ontwikkelingsland. En het betoog
over de oorzaken van de armoede in Nederland zou, overgebracht naar onze
tijd, heel redelijk passen in een analyse van de structurele problemen van
een groot aantal landen uit de derde wereld. Overbevolking (wanverhouding tussen voedselproductie en bevolking), analfabetisme, ongelijke verdeling van het nationaal inkomen vormen ook nu nog de basis voor veel onderontwikkeling. Het maken van vergelijkingen ligt voor de hand en wordt nog
aantrekkelijker als men de beschikking heeft over gegevens over de 'ontwikkelingshulp' uit de vorige eeuw.
Bij het ontbreken van een juiste diagnose ten aanzien van het armoedeprobleem in de eerste helft van de vorige eeuw, moest men wel vasthouden aan 'de wijze van bedeeling der behoeftigen, welke sedert de vroegste geheugenis in gebruik was: een of meer dagen in de week werd den
armen geld, leeftogt, kleeding of iets anders, al naar dat de tijd, de omstandigheden en behoefte vorderde, uitgereikt'. Maar onder de druk van het
toenemend aantal bedeelden en de stijging van de kosten die de ondersteuning vroeg, komt er wel allerwege een bezinning op gang over de doelmatigheid van de bedeling. Zo ook in Haskerland, waar volgens een raadsbesluit van 9 maart 1836 een commissie uit de raad de opdracht krijgt de armhuizen van Stiens, Hallum en Holwerd te bezoeken en na te gaan of deze
'Gestichten van Liefdadigheid' een alternatief bieden voor de traditionele
armenzorg T.
De commissie bestaat uit de heren Hendricus Walraven Dalmolen, Bauke
Pieters Gorter, Adam Klazes Korf en Coert Lambertus van Beyma thoe
Kingma, de laatste secretaris van Haskerland. In hun rapport beginnen zij
met de constatering dat 'de zorg voor de moreele en physieke toestand van
de behoeftigen' tot de belangrijkste taken van het gemeentebestuur behoort.
Daarom kan het zijn nut hebben kennis te nemen van andermans ervaringen.
Het bleek dat men in de drie bezochte dorpen bezwaren had tegen de traditionele armenzorg. In de eerste plaats waren de personele omslagen 'tot
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eene verbazende hoogte gestegen'. Bovendien kwam men tot de ontdekking
dat de bedeling tot die tijd niet altijd rechtvaardig had plaats gevonden.
Soms werd op de steun aan ouders ingehouden omdat de kinderen niet
wilden 'luisteren naar de stem der deugd", soms werden de kinderen de dupe
omdat de vader naar het inzicht van de bedeler zijn loon 'onnut besteedde',
soms kreeg ook een moeder iets extra door 'wel wat te dringend om nooddruft' te verzoeken. Kortom: 'De bedeeling was en bleef onregelmatig, dikwerf zeer onbillijk en afhankelijk van de luimen van eenen administrator'.
En dan gaat het rapport verder: 'De slechte indruk welke zulks op die klasse
van menschen maakt welke in hunne jeugd geen voldoende opvoeding hebben genoten en als het ware voor den bedelstaf zijn geboren, is ligtelijk te
bezeffen en het was dan ook vooral om dit te keer te gaan, zo mogelijk een
meer zedelijk gevoel op te wekken en gepaster opvoeding aan de jeugd te
geven dat ( . . . ) het besluit genomen werd om een armenhuis op te rigten'.
Overigens spelen de argumenten 'volksopvoeding' en 'onrechtvaardige bedeling' verder in het rapport en de aanbeveling nagenoeg geen rol meer.
Het eerste besproken armhuis is dat in Stiens. Voordat het enkele jaren
tevoren werd gebouwd, bedroeg het aantal huiszittende armen niet minder
dan 300 (op c. 3000 inwoners van het noorder trimdeel van Leeuwarderadeel). De kosten voor bedeling werden gedekt uit de pachtopbrengst van
een boerderij (ƒ 600) en een personele omslag (ƒ 4000). Om aan deze kostbare geschiedenis een einde te maken, trof men grootscheepse maatregelen.
Er kwam een armhuis tot stand voor niet minder dan ƒ 11.800. Het gebouw
bevatte een eetzaal, woonzaal, kamer voor de hoogbejaarden, ziekenzaal,
keuken, kelderkamer voor de 'vader', kelderkamer voor de administrateur,
terwijl de zolder, met beschoten dak, in twee slaapzalen was verdeeld. Hier
sliepen de bewoners 'in opene kribben op strozakken'. De oude en gebrekkige mensen bleven 's nachts in hun eigen vertrek. Het moet een vrij groot
gebouw zijn geweest. In 1835 bedroeg het aantal 'arme lieden dat in hetzelve verpleegd werd', 80 personen. De bouw was gefinancierd met een
lening, bestaande uit aandelen van ƒ 500 tegen 5 c/c. Ieder jaar werd tenminste één aandeel uitgeloot en afgelost.
Het personeel van het armhuis bestond uit een directeursechtpaar dat de
leiding had over de huishouding, en een administrateur die het beleid bepaalde met een bestuur van drie personen, de administratie voerde en toezicht hield op de armen en het directeursechtpaar. Tenslotte bestond er nog
een commissie van notabelen die een soort oppertoezicht had en minimaal
vier maal per jaar bijeen kwam. De boekhouder verdiende ƒ 150 per jaar,
het directeursechtpaar ƒ 200.
Hoewel de bewoners van het armhuis 'verpleegd' werden, betekende dat
niet dat zij hun tijd in ledigheid mochten doorbrengen. De administrateur
had de uitdrukkelijke opdracht de bewoners zoveel mogelijk werk te bezorgen. Natuurlijk was er werk in het armhuis zelf. Dat werd tegen betaling
door de bewoners verricht. Bovendien huurde het armhuis 10 pondematen
vlasland en 6 pondematen aardappelland om 'gedurende zomer en winter
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werk en leeftogt te verschaffen'. Verder zocht de administrateur zoveel mogelijk werk buiten het armhuis. Van het waar dan ook verdiende geld
vloeide 9/10 deel in de kas van het armhuis, 1/10 deel mocht de arme zelf
houden. Op het loon, verdiend na 6 uur 's avonds werd niets ingehouden.
Bovendien was nog bepaald dat de directeur van het bedrag verdiend door
de armen boven de ƒ 2000 per jaar, 5 procent zou krijgen uitgekeerd.
Het armhuis leek het ei van Colombus. In 1835 brachten 80 gealimenteerden gemiddeld ƒ 30 in, terwijl hun 'verpleegkosten', inclusief salarissen,
rente en aflossing, werden geschat op ƒ 32. Zo kostte dat jaar de bedeling
van 80 behoeftigen niet meer dan ƒ 160. Uit het batig saldo van de gemeentelijke rekening voor de armenzorg werd een versnelde aflossing bekostigd.
Wie werd er nu opgenomen in het armhuis? 'Deeze vraag moeten wij
beantwoorden met de bij de administratie doorgaande regel: Geene alimentatie buiten het gesticht'. Bij aankomst van een nieuwe 'patiënt' werd hij
medisch onderzocht, zonodig in bad gestopt en voorzien van nieuwe kleren.
Die laatste moesten overigens worden terugbetaald. En een bedeelde mocht
het armhuis niet verlaten, voordat die schuld was afgelost. Werd hij bij
wijze van straf uit het armhuis verwijderd, dan hoefde hij niet weer terug te
komen, maar hij werd, zodra hij weer alimentatie behoefde 'naar de coloniale gestichten opgezonden' (Maatschappij van Weldadigheid).
Het volgende dorp waar de commissie het armhuis bezocht was Hallum.
De inrichting daar functioneerde bijna gelijk als die van Stiens. De commissie constateerde slechts een klein aantal verschillen. Het armhuis in Hallum
had bijvoorbeeld geen ziekenzaal. Bovendien sliepen de bewoners op zolder
in bedsteden, 'hetgeen de commissie gedeeltelijk beviel als zijnde zulks voor
de gezondheid en frischheid minder aan te bevelen, hoezeer zulks voor het
oog meer zindelijk was'.
In Hallum had men bepaald dat de woningen van de behoeftigen, na hun
intrede in het armhuis, door het bestuur werden verhuurd, steeds voor één
jaar, en alleen aan Hallumers. Ook merkte de commissie op, dat in Hallum
niet alleen de verstrekte kleding moest worden terugbetaald, maar dat hetzelfde gold voor een stenen bord, of de bedeelde moest genoegen nemen
met een door het armhuis verstrekt exemplaar van hout. Het armhuis van
Hallum had geen grond in gebruik. De armen moesten vlas bewerken en
voor hen werd werk gezocht bij derden. Ook dit instituut beantwoordde aan
zijn doel. Vóór de oprichting moesten 150 mensen worden bedeeld, terwijl
de commissie in het werkhuis maar 80 mensen aantrof, hoewel het een capaciteit had van 125 bedden.
In Holwerd stond het langst een armhuis. De commissie vond de inrichting dan ook minder geschikt voor het doel, maar accepteerde onervarenheid als geldig excuus. Als grootste bezwaar kwam naar voren, dat er geen
afzonderlijke woon- en slaapvertrekken waren gebouwd, 'hetgeen de commissie minder doelmatig voorkwam en ook een onaangename lucht door het
gebouw verspreidde'. Toch ook hier weer een financieel succes. De personele omslag van ƒ 3000 was in de loop der jaren verminderd tot een 'gering
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bedrag'. In 1835 telde het tehuis 55 bewoners, wier verpleging ƒ 30 per persoon had gekost, inclusief salarissen, rente en aflossing.
Ondanks het vrij uitvoerige rapport blijven er vragen. In de eerste plaats:
wat is er gebeurd met al die bedeelden, die niet in het armhuis werden
geplaatst? Verhuizing om aan het armhuis te ontkomen, lijkt niet aannemelijk. Men kon in een andere gemeente pas worden bedeeld, na er vier jaar te
hebben gewoond en belasting te hebben betaald. Men zou ook kunnen
denken dat door het opnemen van een aantal mensen in het armhuis de
arbeidsmarkt zoveel gezonder werd dat vroeger bedeelden nu voldoende
werkgelegenheid kregen. Maar de cijfers zijn te spectaculair om die veronderstelling aan te nemen. Voor een deel zal zij echter wel opgaan. Een
andere vraag is die naar de rol van het particulier initiatief. Spelen bijvoorbeeld de kerken geen rol bij de bedeling? Beantwoording van deze kwestie
levert altijd moeilijkheden op. In theorie bestonden er in een gemeente
kerkelijke en gemeentelijke fondsen voor onderstand. In de praktijk gingen
ze dikwijls in elkaar op, zodat de diakenen en de gemeentelijke armvoogden
dezelfde mensen waren. Officieel was de regeling volgens de 'wet houdende
bepalingen tot aanwijzing der plaats waar de behoeftigen in den algemeenen
onderstand delen kunnen' van november 1818 ongeveer als volgt: kerkelijke
instanties bedélen hun lidmaten, de overheid vult eventueel aan en zorgt
voor de armen zonder kerkelijke binding 8 .
Uit het rapport over Stiens blijkt geen relatie tussen particuliere en overheidsbedeling, eerder het tegengestelde. Misschien kan daarom worden aangenomen, dat er ook kerkelijke bedeling plaats vond los van het armhuis.
In dat geval is wellicht ook de sterke teruggang te verklaren van het aantal
bedeelden. Voordat het armhuis werd ingesteld bedeelde in principe de
kerk. Tengevolge van het betrekkelijk grote aantal blijvend bedeelden,
liepen de kosten hoog op en moest de gemeente aanvullen. Beide instanties
bedeelden zo wellicht dezelfde mensen. Daarna nam de gemeente de 'duurste gevallen' over en plaatste die in het armhuis. Dit betekende voor de kerk
een aanmerkelijke lastenvermindering, zodat er voldoende geld over bleef
voor de ook nog vrij talrijke bedeelden die af en toe ondersteuning nodig
hadden. Uiteraard verdwenen deze bedeelden dan uit de gemeentelijke
cijfers.
Waarom was bedeling door middel van een armhuis nu goedkoper voor
de gemeente? Op welke uitgaveposten kon worden uitgespaard? Een duidelijk antwoord kan weer niet worden gegeven bij gebrek aan gegevens. Het
is vooralsnog niet bekend hoe de samenstelling was naar leeftijd en geslacht
van de bewoners van het armhuis en hoe de verhouding lag tussen de in en
buiten het huis verdiende gelden. Ter illustratie kan Van der Wielen worden
geciteerd °. Deze noemt een arbeider in de jaren '30 van de vorige eeuw,
die ƒ 3 per week verdient, met daarbij een gratificatie van ƒ 30 met nieuwjaar, vrij wonen en een moestuintje. Van dit inkomen moest deze arbeider
een gezin met 9 kinderen onderhouden. En dat lukte. Met deze cijfers in de
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hand zou men kunnen gaan omrekenen als men inzicht had in de bevolkingssamenstelling van het armhuis. In ieder geval zal in het tehuis zijn bespaard op de huishuur, vuur en licht, en niet te vergeten voeding en kleding.
De commissie besluit haar rapport met een aanbeveling voor het gemeentebestuur. Zij oordeelt uitermate positief. Immers 'niet alleen het getal verpleegden is grotelijks verminderd, maar ook worden de weinige nog overgeblevene behoeftigen beter verzorgd, de maatschappij heeft zedelijker en
beschaafder burgers gewonnen en alle anders zo veelvuldige dieferijen,
verpauperingen, straatschenderijen en meer diergelijke niet dadelijk aan de
strafwet onderworpene misdrijven hebben een eind genomen, daar te boven
verbetert tijdelings het financiewezen der dorpen en de ingezetenen worden
niet als in geringe mate lastig gevallen met personele omslagen'. Het handhaven der orde in dergelijke inrichtingen zou wel eens moeilijkheden kunnen geven, veronderstelt de commissie, doch als er van het begin af duidelijke regels zijn gesteld en geen enkele afwijking hiervan, hoe klein ook,
wordt getolereerd, dan zal er geen ordeprobleem gaan optreden. Dat was
dan ook niet het geval in de bezochte dorpen waar de aanwezige 'strafplaatsen' zelden werden gebruikt. Bovendien is het 'eene stellige waarheid,
hoe meer werkzaamheid hoe minder aanleiding tot ondeugd en daarom
wordt er ook door de administratie gezorgd dat ieder, behalven degenen,
welke onmagtig zijn, behoorlijk van werk worden voorzien; is zulks buiten
het gesticht niet of schaars te bekomen, in hetzelve zijn ook handen nodig'.
Zal er in Haskerland wel werk te vinden zijn? Als dat het geval is in de
Bouwhoek van Friesland, dan ook in Haskerland, vindt de commissie. En
zij somt op: scheepstimmerwerven, kalkovens, scheepvaart, turfgraverijen,
lage hooivelden, boomkwekerijen, alle gelegenheden waar vele handen licht
werk zullen maken. Eigenlijk, zegt de commissie, biedt de variatie aan werkgelegenheid in Haskerland veel meer mogelijkheden dan die in de bezochte
dorpen.
En dan volgt de slotconclusie: 'Ja, Edelachtbare Heeren! de commissie
durft bij de overlegging van dit rapport gunstelijk aan te dringen op de
stichting van een armhuis in deeze grietenij. Zij houdt zich overtuigd dat
het bestuur geen middel zal kunnen te baat nemen dat zulke heilzame gevolgen zal hebben, geen middel zal de armoede beter te keer gaan, geen zal
tegen de luiheid meer waken, geen zal de bedeeling en verpleging meer
doelmatige strekking geven en ieder minder gegoed burger meer tot een
braaf en oppassend huisvader herscheppen, geen zal het financiewezen
meer herstellen en de lasten verligten der ingezetenen. Ons advies is derhalven Edelachtbare Heeren, geene verdere bedeeling buiten het Armhuis'.
Als belangrijkste karakteristiek voor het inzicht van de commissie uit
Haskerland in het armoedeprobleem, treedt duidelijk naar voren het ongedifferentieerde beeld over de armen en de armoede. Wat de armen betreft:
aan de ene kant zijn het mensen die geholpen moeten worden, aan de andere
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kant drukken zij zwaar op de budgetten en dreigen zij een gevaar te gaan
worden voor de openbare orde. De armoede staat als verschijnsel niet ter
discussie, alleen de gevolgen ervan moeten worden bestreden. Het duidelijkst blijkt dit uit het ontbreken van een indeling van de armen in de categorieën 'behoeftigen' en 'werklozen'.
Voor de eerste groep kan men het armhuis misschien een redelijk bedelingsalternatief noemen. Voor de tweede groep was niet het probleem
relevant: hoe houden wij deze mensen zo efficiënt mogelijk in leven, maar
hoe zorgen wij er voor dat zij werk krijgen? Voor hen had de bedeling door
middel van het armhuis een averechtse werking. In plaats van de mogelijkheid te krijgen vast werk te vinden en op eigen kracht en onder eigen verantwoordelijkheid een gezin te onderhouden, werden deze werklozen aan
de arbeidsmarkt onttrokken om daar ingezet te kunnen worden waar toevallig behoefte bestond aan arbeidskracht. Men beschouwde het armoedeprobleem als een zaak van organisatie van de liefdadigheid, terwijl het voor
misschien wel de helft van de armen ging om problemen van de economische structuur. Het niet-zien van deze onderscheiding blijkt ook uit de ongenuanceerde manier, waarop men over de armen spreekt. Het zijn patiënten, met als ziektebeeld: de neiging tot luiheid, ongehoorzaamheid, dieverij,
verpaupering en straatschenderij.
Een verklaring voor deze vrij kritiekloze benadering van het armoedeprobleem is niet gemakkelijk te geven. Wel kan worden gezegd, dat men
gedurende een groot deel van de vorige eeuw vrij sterk geloofde in de
immobiliteit van sociale en economische structuren. En ook de grote omvang
van de armoede en de dwingende noodzaak die te lenigen zullen een belemmering zijn geweest voor een dieper gaande analyse van de situatie.
Maar toch ook: indien de gegoeden — zoals de opstellers van dit rapport —
zich dieper hadden bezonnen, dan waren zij ongetwijfeld terecht gekomen
bij hun eigen positie, welvaart en macht, en hadden zij die ter discussie
moeten stellen. En de onvermijdelijkheid van dergelijke gevolgen pleegt de
kritische zin niet aan te wakkeren.

Noten
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

H. W. C. A. Visser, Redevoering over het lot der armen (. . .) uitgesproken den 18 Februarij 1818
in eene winteravond vergadering van het Departement Sneek der Maatschappij tot Kut van 't Algemeen, Sneek 1818 (aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek, 's-Gravenhage).
De cijfers tot 1826 zijn afkomstig uit: G. Luttenberg, Proeve van onderzoek omtrent het armwezen in ons vaderland, Zwolle 1841. De latere cijfers zijn ontleend aan het jaarlijks gedrukte
'Verslag over de verrichtingen aangaande het armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden' (aanw.
in Prov. Bibl., Leeuwarden).
vgl. De Vrije Fries 53 (1973).
Lijst van patentplichtigen 181.5, inv. oud archief Hindeloopen, nr. 375.
Verslagen van de toestand der gemeente. 1815—1927, inv. nieuw archief Hindeloopen, nr. 375.
Leiden 1817-1822 (aanw. K.B. 's-Gravenhage).
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H. G. W. van der Wielen, De weg naar welzijn, in: Geschiedenis van Friesland, Drachten 1968.
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De grondwet van 1815 bepaalde in artikel 155: "De Plaatselijke Besturen
hebben, overeenkomstig den inhoud hunner reglementen, de vrije beschikking over hunne huishoudelijke belangen, en maken daaromtrent de vereischte plaatselijke verordeningen, welke echter in geen geval met de algemeene wetten of het algemeen belang strijdig mogen zijn". Aanvankelijk
kwam daar bij het tamelijk centralistische bewind van Koning Willem I nog
niet zoveel van terecht, maar na het uitbreken van den opstand in de zuidelijke gewesten gelastte de Koning bij het K.B. van 1 maart 1831 no. 53
"betrekkelijk eene ruimere opdragt van werkzaamheden aan de Gewestelijke en Plaatselijke Besturen volgens de daarop toepasselijke artikels der
Grondwet" Zijn ministers om "de noodige maatregelen (te) nemen, dat van
nu voortaan . . . b. aan de Plaatselijke Besturen de vrije beschikking over
hunne huishoudelijke belangen worden opgedragen en toevertrouwd in al
de uitgestrektheid, welke de bepalingen der Grondwet en andere wetten
maar eenigszins zullen toelaten". De nieuwe grondwet van 1848 en de daarop gebaseerde Gemeentewet van Thorbecke uit 1851 bouwden hier lateiop voort.
Dat de huishoudelijke belangen uit 1831 en de huishouding der gemeente
uit 1851 geregeld tot meningsverschillen hebben geleid, of bepaalde verordeningen al dan niet het huishouden betroffen, viel te voorzien. De sociëteit
De Eendracht te Makkum, die in october 1970 haar 150-jarig bestaan vierde,
heeft in dien tijd enkele malen gelegenheid gehad het probleem te leren
kennen.
Op 21 april 1842 nam de grietenijraad van Wonseradeel onder voorzitterschap van den grietman Binkes een Reglement van plaatselijke politie aan,
dat in artikel 146 de ontruiming verlangde van "alle logementen, sociëteiten,
herbergen, koffyhuizen, tapperijen en kroegen" na tien uur 's avonds "door
diegenen, die aldaar gekomen (waren) met het doel om den avond aldaar
door te brengen". Destijds bestond de uitgewerkte regeling in de gemeentewet over de wijze van afkondiging van gemeenteverordeningen nog niet,
zodat de Hoge Raad het druk had met het oordelen over de vele locale
improvisaties op dat gebied. Zo verwierp hij op 29 october 1844 een beroep
tegen een plaatselijk reglement uit Eersel (N.B.), dat niet was aangeplakt en
alleen door een boerenknaap van twaalf jaar voor de ramen van het raadhuis
was voorgelezen (W 544). In het onderhavige geval was wel aangeplakt, maar
men had er den tijd voor genomen en op 22 juli was — niet als laatste dorp —
Makkum aan de beurt. Prompt den volgenden avond verschenen om tien uur
de politieagent H. R. van der Meulen en de veldwachter D. Y. de Jong in de
56

Wumkes.nl

M. J. VAX L E X N E P

De Makkumer

sociëteit De

Eendracht

herberg De Prins, waar zij de daar aanwezige leden der sociëteit sommeerden om de zaal te verlaten. Dezen, Wybe Thomas Overmeer, 39 jaar, koopman, Lucas Britzel, 33 jaar, koopman, Leendert Kingma, 38 jaar, fabrikant,
Pieter Jans van der Laan, 32 jaar, fabrikant, Marten Kingma, 25 jaar, fabrikant, Reinier Regenbogen, Med. Dr., 47 jaar, Jan Willem Maas, fabrikant,
Frans Britzel, fabrikeur, Pieter Jelmers Tichelaar, fabrikant, Reinder
Lieuwes Bangma, koopman, Lieuwe Annes Buma, zonder beroep (hij is de
stichter der Bumabibliotheek), Wytze Boersma, fabrikant, Herrius Kingma,
fabrikant, Jan Kingma, fabrikant, Ids Verwer, kantoorbediende, Hielke
Thomas Overmeer, koopman, en Pieter Tichelaar Janszoon, fabrikant, weigerden, waarop alle 17 geverbaliseerd werden. De secretaris Lucas Britzel
en diens mededirecteur W. Overmeer kregen bovendien nog een proces verbaal wegens het na afloop uit de zaal zetten van de agenten.
Het sociëteitsbestuur, dat zich in zijn bewegingsmogelijkheid belemmerd
zag (de belangrijkste bezigheid van het gezelschap bestond uit het aanschaffen en lezen van het liberale Handelsblad) begon met advies te
vragen aan twee Leeuwarder advocaten, onder wie het conservatieve kamerlid Binse Albarda. Deze zagen niets in de zaak en declareerden ƒ 16,43 5
voor de moeite. Hierop werd een request aan het grietenijbestuur gezonden,
met het verzoek om de sociëteit niet onder de regeling te laten vallen. De
Raad, die in dezen bevoegd was, antwoordde op 1 september in tamelijk
scherpe bewoordingen, maar "om de goede verstandhouding tusschen het
Bestuur en de ingezetenen te bevorderen" en "om dezelve . . . het genot
eener uitspanning" te laten, werd het tijdstip voor de sociëteit op elf uur
gesteld, met de mogelijkheidvan dispensatie in bijzondere gevallen. Daar de
zaak toen al sub judice was, hield de directie de beantwoording tot na de
uitspraak aan.
De kantonrechter te Bolsward, mr. Boele Jacobus de Kok, bij wien de
overtreding van art. 146 op 10 september voorkwam, ontsloeg de verdachten van rechtsvervolging. Hij aanvaardde niet alleen het verweer van de
beklaagden, dat het nog niet afgekondigd zijn te Zurich de geldigheid der
verordening te Makkum eveneens uitsloot, maar zag ook strijd met de artikelen 1 en 2 van de z.g. Wet A.B., die over de afkondiging van wetten gaan.
De ambtenaar O.M. — als hoedanig tot 1877 de burgemeesters of namens
dezen de commissarissen van politie fungeerden, in dit geval de burgemeester van Bolsward, Thomas Hoeksma — tekende cassatie aan bij den Hogen
Raad, waarin de gedaagden hem voor alle zekerheid volgden met drie eigen
middelen, waarvan het laatste, zoals straks zal blijken, inderdaad succes zou
hebben. De Haagse advocaat Schooneveld, die ook de beide volgende
malen de belangen der Makkumers bij den H.R. zou behartigen, hield zijn
pleidooi op 3 februari 1843. Na het requisitoir van den advocaat-generaal
acht dagen later, volgde de uitspraak op 7 februari. Zoals gebruikelijk, werden alle formele bezwaren tegen de verordening van tafel geveegd. Er bestonden geen regelingen voor de afkondiging en de Wet A.B. had alleen
betrekking op wetten in formelen zin. Aan het uitvoerige betoog van den
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kantonrechter werden slechts enkele overwegingen gewijd, maar nog minder woorden werden vuil gemaakt aan de twee eerste — eveneens formele —
bezwaren van de gerequireerden. Het derde middel echter, inhoudende
"dat (de verordening) zich niet kan uitstrekken tot Geslotene Sociëteiten,
zooals hier het geval zoude zijn" bewerkte, dat de H.R. de zaak tot nader
onderzoek verwees naar de rechtbank te Sneek (W 419).
De rechtbank te Sneek toetste de bepalingen van het politiereglement aan
enkele over sociëteiten handelende artikelen in het sedert de inlijving bij
Frankrijk nog van kracht zijnde Wetboek van Strafregt en beschouwde de
grietenijraad niet bevoegd om zelf over sociëteiten bepalingen te maken.
De zeven eerstgenoemde beklaagden, die ditmaal met voorbijgaan van de
tien overigen alleen vervolgd werden, kregen wederom ontslag van rechtsvervolging. Maar daarmede was de zaak nog niet uit, want het O.M., i.c. de
substituut-officier van justitie mr. Eco de Wendt, ging ook ditmaal in cassatie en op 30 october en 13 november 1843 diende de zaak opnieuw voor ons
hoogste rechtscollege. Overwegende, dat de Franse wetgever bij sociëteiten
aan een soort gezelschappen van gemaskerde samenzweerders dacht, haalde
de H.R. een streep door de gelijkstelling daarmede van De Eendracht (al
las men daar dan ook het allerminst gouvernementele Handelsblad), maar
desondanks verwierp hij toch het beroep van den O. v. J. omdat de grietenijraad niet bevoegd werd geacht om verordeningen te maken over hetgeen
niet in het openbaar geschiedt of naar buiten werkt, zodat het artikel geacht
werd buiten beschouwing te moeten blijven, voorzoveel het woord sociëteiten betreft (W 544).
Intussen waren de directieleden Britzel en Overmeer wegens de begane
feitelijkheden voor de strafkamer van de rechtbank te Sneek gedaagd, waar
de heer De Wendt de maximum straf van twee maanden gevangenis eiste
vanwege het slechte voorbeeld, dat zij als respectabele burgers hadden gegeven, om te dienen tot een exemplaire straf. Het vonnis (29 december 1842)
werd een week, maar in appèl bij het Provinciaal Geregtshof werd het geboden verzet niet beschouwd als te vallen onder de omschrijving in het
desbetreffende artikel in het Wetboek van Strafregt. De agenten zeiden n.1.
"Dat zij, in het locaal der sociëteit gekomen zijnde, aldaar bevonden hebben
zes personen, waaronder de beide beklaagden; Dat deze daar aanwezige
personen zich in hunne redenen op eene zeer opgewondene en ongepaste
wijze tegen die politie-bedienden hebben uitgelaten; Dat die bedienden
zich aldaar, althans gedurende een groot kwartier uurs opgehouden hebbende, zij in dien tijd het eenige doel van hun bezoek, het opnemen namelijk der weinige personen, voldoende hebben kunnen bereiken, en ook werkelijk bereikt hebben, zoo als uit de opsomming van de namen van zes personen in het genoemd proces-verbaal voldoende blijken kan; Dat na verloop
van genoemd kwartier uurs, en dus op een' tijd, waarop hunne ambtsverrigtingen in die sociëteits-kamer billijkerwijze als geëindigd konden beschouwd
worden, de beide beklaagden en appellanten, onder het zeggen van "marsch
de deur uit", ieder eenen dier bedienden bij den arm gevat en hem buiten
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de deur gedrongen hebben; Dat echter dit vatten bij den arm, en dringen
buiten de deur, volgens de eenstemmige verklaring van die bedienden zelve
ter 's Hofs teregtzitting, geenszins aanvallender wijze of met feitelijke geweidoefening geschied zijn".
Het Hof besliste dan ook (7 maart 1843, W 478), "dat, hoe onbehoorlijk
de genoemde gedragingen van de beklaagden en appellanten te dien tijde
ook mogen geweest zijn, dezelve niet daarstellen eenen zoodanigen aanval
(attaque), noch eenen zoodanigen gewelddadigen wederstand (resistance
avec violence et voyes de fait), als bij art. 209 van het Wetboek van Strafregt (hetwelk bij het vonnis a quo toegepast is) gevorderd worden, om het
misdrijf van rebellie daar te stellen". De beklaagden werden dan ook van
alle rechtsvervolging ontslagen, waar de H.R. op 20 juni 1843 in een niet
gepubliceerd arrest in mede ging.
Met dat al waren de kosten voor de zeventien oorspronkelijk voor het
kantongerecht gedagvaarclen opgelopen tot ƒ 1300 in totaal, waarvan de
sociëteit ƒ 300 betaalde. De leden Britzel en Overmeer gaven elk ƒ 250 en
de overigen het restant.
Na afloop der procedure kreeg ook de grietenijraad antwoord. Men
schreef van mening te zijn de aangeboden concessie "thans niet meer te behoeven, uitgaande van het beginsel, dat voor iets, hetwelk grondwettig uitgeoefend kan worden, geen vergunning te pas komt. . . Wanneer de leeden
der Sociëteit in aanmerking neemen, dat een reglement voor zooverre de
onderwerpelijke zaak betreffende in strijd met de grondwet, ten uitvoer
gelegd op een wijze, die tot onaangenaamheden moest aanleiding geven,
volgehouden tot in alle instanties en bovenal, wanneer zij met aandagt
U.E.A. missive leezen en herleezen, dan wordt er bezadigdheid vereischt,
om zonder hardheden dat alles te refuteeren, hetwelk op een zeer bijzondere wijze in die resolutie is vervat. — Immers, indien onder anderen de
uitdrukking van U.E.A. wordt opgenomen, alsof de leeden der Sociëteit
Eendragt te Makkum het tegenovergestelde van fatsoenlijke lieden zijn, is
die uitdrukking een aanwijzing, welke zeer zeker onjuist, althans onbescheiden mag worden genoemd. — De leeden der Sociëteit vinden zich niet opgewekt alle verdere in die resolutie geïnsereerde aantijgingen te wederleggen; zij zullen U.E.A. alleen verzoeken voor waarheid aan te nemen, dat
het er verre van af is, dat de handelwijze van hun, welke uitmaken de leeden
der Sociëteit Eendragt te Makkum, de zedelijke invloed des Bestuurs verlammen, maar tegelijk ook, dat het waar kan zijn, dat het toepassen van
ongrondwettelijke bepalingen het zijne daartoe in eene hooge mate bijdraagt. Zij zullen eindigen met U.E.A. uit te noodigen voor gegrond aan te
nemen, dat zij nimmer en te geener tijd ten achteren zullen zijn, daar, waar
hunne medewerking tot het heil hunner woonplaats en ten algemeenen
nutte kan worden ingeroepen".
Dat de leden der sociëteit ook naar buiten toe actie voerden tegen het
gemeentebestuur en den (conservatieven) grietman Binkes moge blijken uit
de nog geheel in den trant der patriottische schotschriften gehouden stukjes,
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die de sociëteitsleden plaatsten in de Kamper Courant, destijds het meest
venijnige liberale periodiek. De auteur is (althans ten dele) vermoedelijk
J. Kingma, in wiens archief en met wiens hand zij werden aangetroffen,
maar een bewaard gebleven minuut vertoont correcties van andere hand.
Het eerste is een ingezonden stuk in het nummer van 15 augustus 1842:
Aan welke kleingeestige, baatwekkende plagerijen de ingezetenen van kleine
plaatzen soms ten doel staan, kan wederom blijken uit de navolgende letteren:
Makkum (Friesland) den 11 Aug. 1842.
Den 9 dezer werden meest alle fabrijkanten en de voornaamste kooplieden (ten
getale van 17) alhier op last van den Grietman door een deurwaarder geciteerd,
uit naam en van wege den Koning, om op den 20 dezer voor den Kantonregter te
verschijnen om vonnis te horen, ter zake dat zij des avonds van den 23 July II. ten
klokslag 10 ure, nog volgens meer dan 20 jarige, ongestoorde gewoonte, op hunne
Sociëteit tegenwoordig waren, en daar niets anders deden dan zich uit te spannen.
Een ieder fatzoenlijk Nederlander begrijpt ligt dat men hier over deze onbescheidene en willekeurige daad ten hoogste geraakt is. Meest alle jaren worden
onze Plaatzelijke belastingen op eene zeer partijdige wijze verzwaard, en nu zoekt
men nog bovendien op zulk eene onheusche wijze onze burgerlijke vrijheden te
verkorten.

Na het eerste arrest van den Hogen Raad verscheen het volgende stukje
in het nummer van 2 maart 1843:
Men schrijft uit Wonseradeel (Friesland): "Men heeft uit het Weekblad van
't regt gezien, dat onze Grietman zijn gedenkwaardig proces in 't belang der
goede zeden voor den Hoogen raad heeft verloren. Verder verneemt men dat er
octrooi zal worden gevraagd op een fabryk van mechanieke neuzen te Makkum.
Deze kunstgewrochten moeten de eigenschap bezitten als vervangingsmiddelen
van het verstand te kunnen geappliceerd worden, — zoodat bij het beoordeelen van
plakkaten of manifesten b.v.: Policiereglementen, Reinigings- of zedelijkheidsmaatregelen, ezelspaspoorten, budgetten, enz. enz. men maar even den vinger op
dit fabrikaat behoeft langs te strijken, om gewaar te worden, of er ook tyranny,
despotismus, nepotismus, eigen belang, schraapzucht, of andere aan aristocratische
regeeringen verbondene deugden in opgesloten zijn. — Er moeten reeds verscheidene presentexemplaren aan de respective grietenijraden afgezonden zijn".

Het Kingma-archief bevat tenslotte nog een minuut ingezonden stuk met
dito geleidebrief aan den redacteur der Kamper Courant, beide met correcties van den genoemden onbekenden hand. Het stukje luidt als volgt:
Uit Wonseradeel. Het is voor de inwooners dezer gemeente sedert de invoering
van het beruchte policie Reglement uiterst moeilijk om niet om deze of geene
zaak gccalangeerd te worden. Iets is er echter in hun voordeel: namelijk bet
meerendeel der policie bedienden aldaar hebben grooten trek naar sterken drank.
Of men nu dezulken met opzet daartoe kiest, òf dat dat eene toevalligheid is,
weten de inwoners niet; dat weten zij wel, dat het laast het best overeen te
brengen is met het genoemd Reglement, in 't welk eene geheele afdeeling verdeeld in 2 hoofdstukken en bestaande uit niet minder dan 11 lijvige articuls wordt
toegewijd aan de "bevordering der zedelijkheid", waarin met boeten van 6 tot 12
gld. worden bedreigd elk die zich na klokslag 10 ure in eenige logement, Sociëteit,
Herberg, Koffyhuis, Tapperij en kroeg bevindt, of is het overmatig gebruik van
sterken drank in het oog des Grietmans alleen dan verontzedelijkend, wanneer het
in eene Herberg geschiedt?
Hoe dit ook zij, een proces verbaal tegen plakkers te Witmarsum opgemaakt, is
door den kantonregter nietig verklaard, op grond dat de veldwachter daarin eene
verkeerde datum had gesteld en deze achteloosheid wordt toegeschreven, dat de
man somtijds wel eens geïllumineerd is. De vlam alsdan naar het hoofd slaande,
kan men zich ook wel een paar dagen vergissen.
Ook van elders komenden en niet met het Reglement bekend zijnden, kunnen
zoo ligt hier in de kaars vliegen als een mug, wel niet om het leven te laten, maar
om schade aan beurs of vrijheid te lijden.
. . . (etc; het overige handelt over een andere zaak).
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Na de arresten van 1843 ging ongeveer een halve eeuw voor de sociëteit
in alle rust voorbij. Een enkele maal deed een dergelijk probleem
zich elders voor. Zo droegen Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland in 1878
enkele artikelen uit de nieuw vastgestelde A. P. V. van Den Haag bij de
Kroon ter vernietiging voor, waarop de Minister van Binnenlandse Zaken
terugschreef, dat de Raad alleszins bevoegd was om voorschriften te maken
over het zetten van gelagen in besloten gezelschappen als sociëteiten, maar
te ver was gegaan "door de sluiting der sociëteiten gedurende een gedeelte
van den nacht te bevelen. Tapperijen en sociëteiten kunnen in zooverre
gelijk gesteld worden, als in beide inrigtingen gelagen worden gezet, maar
zij zijn hierin van elkaar te onderscheiden, dat een sociëteit hare lokalen
bezit met het doel om daarin hare leden te ontvangen, en het zetten van
gelagen niet als het doel der vereeniging kan worden aangemerkt, terwijl
dit laatste juist de reden van bestaan van tapperijen vormt en deze lokalen
voor ieder open staan". De minister stelde dan ook voor om de bepaling te
veranderen, door bij de sociëteiten alleen gedurende zekere uren het zetten
van gelagen te verbieden. "Meer dan dit verbod zou niet meer eene regeling
van het toezigt op drankverkoop zijn, maar inderdaad eene beperking van
het regt van vereeniging in strijd met de wet" (Gemeentestem 8 July 1878
no. 1397, pp. 2-3).
In 1894 werd de Sociëteit de Vereeniging te Roosendaal (N. Br.) vervolgd
als overtreedster van art. 98 j " 94 der A.P.V. van de gemeente Roosendaal
en Nispen wegens het zonder schriftelijke vergunning van den burgemeester houden van een feestavond met muziek en dans in haar eigen gebouw,
maar de Hoge Raad oordeelde op 3 december 1894: "Het onderling verkeer
der leden van een gesloten gezelschap, ook dan wanneer dat met muziek en
dans gepaard gaat, mist elk karakter van openbaarheid en een verordening,
dat verkeer regelend, betreft noch de openbare orde, noch de openbare
zedelijkheid, noch de openbare gezondheid en heeft evenmin iets gemeen
met de huishouding der gemeente" (Gemeentestem 2263, WBA 2384). Daarentegen werd op 13 november 1899 een Steenbergens muziekgezelschap,
dat maandags en donderdags, weliswaar als gesloten gezelschap, maar in
een anders open herbergzaal bijeenkwam, wel onder de in art. 89 der locale
A.P.V. genoemde sluitingsuren geacht te vallen.
Deze toch vrij duidelijk schijnende jurisprudentie ten spijt, geraakte De
Eendracht tegen het einde der 19e eeuw wederom in moeilijkheden. Dat de
sedert 1883 fungerende burgemeester C. W. C. T. Visser in zijn schrijven
Ld. 7 febr. 1893 aan het Makkumse Nutsdepartement het sociëteitsloze
sluitingsartikel 1 der A.P.V. zodanig interpreteerde, "dat onder de voor het
publiek toegankelijke localen begrepen moeten worden, alle die localen, die
in het algemeen voor het publiek bestemd zijn, en ze verliezen dit hun
karakter niet door de omstandigheid, dat zij tijdelijk aan een besloten gezelschap zijn afgestaan", was geheel conform het toen nog niet uitgesproken
Steenbergense arrest. Voor de sociëteit werd het echter moeilijker, toen
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het laatstelijk 28 april 1894 vastgestelde artikel 1 A.P.V. bij raadsbesluit van
20 april 1896 opnieuw werd veranderd. In het eerste lid werd o.a. "logementen, koffiehuizen of andere inrichtingen van uitspanning of waar men geiagen zet" vervangen door "logementen, tapperijen — waaronder begrepen
zijn alle huizen, waarin het bedrijf van tapper wordt uitgeoefend —, bierhuizen, koffiehuizen of andere inrichtingen van uitspanning of derzelver
aanhoorigheden" en in de tweede alinea werd "lokalen of derzelver aanhoorigheden" vervangen door "inrichtingen". Het gevolg dezer ogenschijnlijk onschuldige wijziging was, dat ook de door de sociëteit gebruikte, niet
voor het publiek bestemde ruimten onder de verordening zouden vallen.
Nog voor de wijzigingen door den Raad aanvaard waren, begon het lid
T. H. Kingma reeds links en rechts te informeren. Het advocatenkantoor
mrs. Wolff en Romer meende, dat de Raad bevoegd was om dergelijke bepalingen te maken; een kennis uit Dronrijp, J. }. Hoitsma, schreef 22 januari
1896, dat het gemeentebestuur van Menaldumadeel erg coulant was, "aangezien wij hier van het gemeentebestuur gedaan kunnen krijgen, wat we
fatsoenlijk maar willen. Het Bestuur heeft ons gevraagd, wanneer willen
jullie sluiten; het antwoord luidde één uur". Op 11 maart 1896 berichtte de
Commissaris der Koningin aan P. J. Tichelaar en T. H. Kingma hen op 13
maart te zullen ontvangen, op 18 april werd een ledenvergadering belegd,
waarop met op één na algemene stemmen werd besloten, dat men zich tot
G.S. zou wenden om gedaan te krijgen, dat deze de artikelen in kwestie bij
de Kroon ter vernietiging zou voordragen. De éne tegenstem was van den
burgemeester, die juist tijdens het betoog van den heer Kingma was binnen
gekomen. Het bestuur assumeerde zich voorts den heer Kingma om het
request op te stellen en ook werd besloten om alle leden van het college
buitendien een apart schrijven te zenden om hen op de zaak te attenderen.
Het toen pur sang liberale college van G.S. toonde zich met het sociëteitsbestuur zeer bezorgd over de in de A.P.V. aangebrachte veranderingen en
wendde zich met een uitvoerig schrijven vol bedenkingen tot de Kroon. De
gemeenteraad kreeg te horen, dat de verordening tot wijziging der A.P.V.
ter vernietiging was voorgedragen, en het sociëteitsbestuur, dat bij de behandeling der zaak op het adres was gelet. De heren P. J. Tichelaar en
Kingma kregen bovendien nog een schrijven i.d. 15 mei van den Commissaris der Koningin, dat hij zich ontslagen achtte van het verstrekken der
(blijkbaar gevraagde en toegezegde) inlichtingen, daar G.S. de A.P.V. ter
vernietiging hadden voorgedragen.
Men vroeg nu audiëntie aan bij den Minister van Binnenlandse Zaken,
destijds mr. Samuel van Houten, wiens wetgevende arbeid op kinderarbeicîen kiesterrein altijd nog als "wetjes" wordt aangeduid, en op 30 mei 1896
werden T. H. Kingma en notaris F. Wassenbergh zeer innemend door hem
ontvangen.
Het ingrijpen van den minister bracht den Raad er toe. artikel 1 opnieuw
te veranderen en sedert 8 augustus 1896 luidde de tekst aldus:
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Het is houders van koffiehuizen, tapperijen, kroegen en dergelijke inrichtingen
verboden, hunne huizen en lokalen, tusschen des avonds elf en des morgens zes
uren voor het publiek geopend en toegankelijk te hebben.
Het is aan ieder, die niet is huisgenoot van den houder van inrichtingen, als in
alinea 1 van dit artikel genoemd, daar geen nachtverblijf heeft als logeergast, of
wiens tegenwoordigheid daar niet wordt vereischt, verboden zich gedurende voormelden tijd in die huizen en lokalen te bevinden.
Dispensatie van de verbodsbepalingen in dit artikel kan door den burgemeester
schriftelijk worden verleend.

Daar er in feite weinig door deze nieuwe redactie veranderde, handhaafde de minister zijn bezwaren tegen dit artikel en de hier niet aan de orde
zijnde artikelen 6, litt. a en e, zodat hij deze bij schrijven van 3 september
1896 no. 3813 B,B. aan de Koningin-Weduwe, Regentes ter vernietiging
voordroeg. Door het Kabinet der Koningin werd de voordracht doorgezonden naar den Raad van State, waar de derde afdeling (Binnenlandse Zaken)
zich over de stukken ontfermde. Deze afdeling echter, waarvan de conservatieve oudminister mr. J. Heemskerk ("de oude Heemskerk") voorzitter
was en mr. C. J. A. Heydenrijck en de uit Leeuwarden afkomstige Jhr. mr.
F. I. Humalda van Eysinga leden waren, was het volstrekt niet met G.S. en
minister eens en achtte welhaast alle aangevochten artikelen toelaatbaar,
zij het, dat de aantasting der door G.S. bedoelde besloten gezelschappen —
en daar gaat het hier juist over — ook bij den Raad van State geen genade
vond.
De minister toonde zich weinig onder den indruk, wat van een liberaal
als Van Houten ook niet te verwachten was en 27 november 1896 wendde
hij zich met een iets gewijzigd ontwerp vernietigingsbesluit wederom tot
Koningin Emma, wat tot het K.B. van 3 december 1896 no. 12, S.B. no. 177
leidde, waarbij inderdaad de aangevochten artikelen wegens strijd met de
wet werden vernietigd.
Weer ging het enigen tijd goed. Burgemeester Visser werd 25 maart 1901,
juist toen hij aan herbenoeming in Wonseradeel toe was (6 april d.a.v.), tot
burgemeester van Alphen aan den Rijn bevorderd en T. H. Kingma weerde
zich in dat zelfde jaar voor de Leeuwarder sociëteit De Nederlanden, 1
januari 1853 opgericht en gewoonlijk in het Friesch Koffyhuis aan den Wirdumerdijk samenkomende, die met die van De Eendracht vergelijkbare
moeilijkheden had gekregen.
In de bestuursvergadering van 23 november 1908 werd echter medegedeeld, dat naar het oordeel van den toenmaligen burgemeester de bewoordingen van artikel 1 der A.P.V. zodanig waren, dat — hoewel zulks niet de
bedoeling was — en ook volgens het Openbaar Ministerie, voor elke samenkomst der sociëteit na het gewone sluitingsuur burgemeesterlijke toestemming vereist zou zijn. Zolang de Raad echter niet nader zou hebben beslist,
zou de burgemeester de samenkomsten na elf uur echter toelaten. Ditmaal
wendde men zich weder direct tot den Raad, met het verzoek om het artikel
zodanig te wijzigen, dat elke gereglementeerde vereniging, die tenminste
vijf maal 's jaars op vaste tijden in een tapperij of daarmede gelijkgestelde
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localiteit bijeenkwam, van het vragen der anders benodigde toestemming
vrij te stellen. Het resultaat was een nieuwe vaststelling der artikelen 1 en
2 op 19 december 1903, met onder de uitzonderingen in art. 2 bis sub b
"leden of hunne introducé's (laatstgenoemden slechts voorzooverre niet
woonachtig in het dorp waar de vereeniging bijeenkomt) van een gereglementeerde vereeniging, welke tenminste 5 maanden van het jaar geregeld
minstens om de 14 dagen op vaste tijden bijeenkomt in eene tapperij, doch
alleen gedurende den tijd dat die vereeniging eene bijeenkomst houdt.
Onder gereglementeerde vereenigingen worden slechts die vereenigingen
begrepen, die vooraf haar reglement of afschrift daarvan bij den Burgemeester hebben ingezonden".
In 1921 kwam er weer een nieuwe politieverordening. Het bestuur won
opnieuw juridisch advies in, nu bij mr. J. A. Stoop, maar ditmaal liep de
zaak probleemloos af, doordat de Raad den sluitingstijd voor tapperijen op
tien en voor sociëteiten op twaalf uur stelde, met dispensatiemogelijkheden
door den burgemeester tot één uur. De dispensatie werd 3 mei 1921 verleend.
De laatste maal, dat moeilijkheden dreigden, was in 1929, toen de politie,
verwonderd over het zo laat nog branden van licht, binnendrong tijdens een
biljartwedstrijd en de door den burgemeester verleende vergunning niet ter
kennis van de politie bleek te zijn gebracht. Er werd wel proces verbaal van
opgemaakt, maar vervolging bleef uit.
Als bronnen voor het bovenstaande fungeerden de door den heer ). P.
Tichelaar in 1970 gehouden herdenkingsrede bij het 150-jarig bestaan der
sociëteit, het archief van de familie Kingma in het Rijksarchief te Leeuwarden (waarvan het stichtingsbestuur zo vriendelijk was toestemming tot publicatie te geven), enkele rechterlijke archieven en dat van het Kabinet des
Konings, alsmede juridische tijdschriften als het W(eekblad van het Regt).
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M i d d e l e e u w s e kerkelijke v o o r w e r p e n in het F r i e s M u s e u m
REÜN. STBENSMA

Friesland is rijk aan middeleeuwse kerken; de oudste daarvan dateren uit
de 11e eeuw. Zij zijn gebouwd voor de katholieke eredienst, met het belangrijkste deel — het koor — gericht naar het oosten. Het zijn lengtekerken
met als centraal onderdeel het altaar in de koorruimte. In 1580 werd de
gereformeerde religie de officiële godsdienst in Friesland en alle oude
kerken werden door de protestanten in gebruik genomen. Een der eerste
dingen die men deed, was de kerken zuiveren van alle zaken, die herinnerden aan het "affgoedische pausdom". Altaren werden verwijderd, beelden
van de muren gehaald, schilderingen overgewit, boeken verbrand, etc. Het
was trouwens niet de eerste keer, dat er in de kerken een dergelijke opruiming werd gehouden. Al in augustus 1566 waren enige kerken van beelden
ontdaan, zonder dat er overigens van een echte beeldenstorm sprake was
geweest. Onder de druk van de landvoogd Aremberg werd de oude toestand
hersteld. In 1572 hebben de watergeuzen verschillende kerken langs de kust
geplunderd en in de winter van 1579-'80 deden soldaten elders hetzelfde.
Wel ging het daarbij voornamelijk om het kostbare goud- en zilverwerk.
Rond 1580 werden in vele plaatsen de kostbaarheden verkocht, soms wisten
trouwe katholieken enkele stukken in veiligheid te brengen. Het besluit van
de Staten van Friesland van 19 april 1584 om de kerken te zuiveren van de
overblijfselen van het pausdom duidt er op, dat nog lang niet overal alles
verdwenen was, en er zijn verschillende bewijzen, dat genoemd besluit niet
in elk dorp even goed werd uitgevoerd: kennelijk was men hier en daar nog
té gehecht aan bepaalde beelden, schilderingen e.d. In Oosterbierum was
tot 1860 op het gewelf een schildering van het Laatste Oordeel te zien en
Menaldum had nog in 1628 een groot kruisbeeld in de kerk x. Dit zijn echter
uitzonderingen in een overgangstijd. In de loop der 17e eeuw waren vrijwel
alle kerken geheel gezuiverd. Waar zijn al die beelden, boeken, kelken e.d.
gebleven? Ruwweg kan men zeggen, dat het goud- en zilverwerk verkocht
en omgesmolten is, dat beelden e.d. kapot geslagen of verbrand zijn en dat
zware voorwerpen soms begraven werden. Slechts enkele beelden en boeken
bleven gespaard, liturgisch vaatwerk is zo goed als geheel verdwenen. De
stukken, die bewaard bleven, vinden we in musea, in R.K. parochiekerken
en soms bij particulieren. In het navolgende willen we nagaan, wat er op
dit terrein te vinden is in het Fries Museum.
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Doopvonten
Degene, die een middeleeuwse kerk binnentrad, zag aan de westzijde bij
de noordelijke ingang het doopvont. Dat was daar geplaatst omdat de'ongedoopte alleen door de doop heen de gewijde ruimte mag binnengaan en
wel aan de noordzijde, omdat die kant symbolisch als het oord van ongekerstend heidendom gold. Het vont, dat men daar aantrof, was geen koperen
schaal op een stander, maar een groot stenen vont met een diepe brede kuip
Oorspronkelijk werden de kinderen namelijk ondergedompeld en pas na
eeuwen ging men over op begieting. (Een Utrechts rituaalboek uit de 15e
eeuw laat zowel begieting als dompeling toe.) De kuipen van gotische vonten zijn reeds veel kleiner dan die van romaanse en nauwelijks meer geschikt voor dompeling. Toen de begieting meer algemeen werd, vond men
de grote kuipen overbodig en lastig en ging men er in vele kerken toe over
om m het vont een koperen schaal te plaatsen. Volgens een mededeling in
de Gelderse Volksalmanak van 1845 waren toen op sommige Veluwse boerderijen grote koperen schalen in gebruik, die tevoren als doopbekken gediend hadden 2. l n het Fries Museum staat een grote koperen schaal (diam
82 cm.), afkomstig uit de terp Tinga bij Sneek, die als bekken in een vont
gebruikt kan zijn a.
Bij de Reformatie dienden de vonten, die dikwijls met heiligenbeelden
versierd waren, opgeruimd te worden. De meeste zijn kapot geslagen soms
werden ze in het westelijk deel van de kerk of in de toren begraven' sommige kregen een functie als bloembak, kalkbak of drinkbak voor vee In
Friesland bleven negen vonten bewaard.
Het museum bezit twee houten voorwerpen met een kuip, die beide voor
doopvont doorgaan. De ene, gevonden in een terp te Ferwerd is slechts
61 cm. hoog, sterk ingedroogd en van een ruwe en primitieve vorm en afwerking b. Er wijst hierbij niets in de richting van een vont. Anders is dat bij
het voorwerp, dat in 1883 in de Haskerveenpolder werd gevonden Hier
rust de kuip op vier dunne pootjes, die aan de buitenkant een knie hebben
en het is 87 cm. hoog<=. Misschien mogen we dit als een vont beschouwen'
iwijlel over de kerkelijke functie behoeft er niet te bestaan bij de vier
stenen vonten. In Janum, uithof van het Fries Museum, staat een romaans
vont ( ± 1200), dat afkomstig is uit de kerk te Jellum <*. De kuip is versierd
met friezen in laag-relièf: wingerdrank, palmetten en touwranden
Het vont s e u i t d e afgebroken kerk van Tjalhuizum heeft een'poot die
versierd is met gotieke bogen, terwijl op de acht zijden van de kuip koppen
van heiligen gebeeldhouwd zijn. Duidelijk te identificeren zijn- Christus
met kruisnimbus, Laurentius met rooster, Barbara met toren en Andreas
met kruis. Voor de andere vier heeft men wel gedacht aan: Maria wegens
de kroon, Jozef wegens plaatsing naast Maria, Petrus wegens de gesplitste
baard en Paulus wegens de puntbaard. Deze toeschrijvingen zijn echter vrij
onzeker; zo komen er meer gekroonde vrouwelijke heiligen voor en wordt
Petrus gewoonlijk met een rond schippersbaardje afgebeeld. Alle koppen
66

Wumkes.nl

REGN. STEENSMA

Rond doopvont en altaar

zijn fraai gevormd en hebben een duidelijke uitdrukking. Volgens Bouvy
behoort het tot het beste Friese beeldhouwwerk uit de middeleeuwen en is
het waarschijnlijk in de tweede helft der 15e eeuw gemaakt.
Uit het begin van de 16e eeuw dateren de vonten uit Genum en Wier.
Het vont 4 f uit Genum verhuisde in 1877 van de kerk naar het museum. De
kuip staat op een voetstuk, waarvan de zijden geleed worden door pilasters;
daartussen is een kandelaberornament gebeeldhouwd. De kuip vertoont aan
de zijkanten ranken en aan de voorzijde twee personen, die een groot schild
houden, waarop de vijf wonden van Christus zijn uitgebeeld: doorboorde
handen, voeten en hart. Het beschadigde randschrift luidt: "F.I.S. Fei(?)
Roird. Riet. . . ije sijn wijf". De letters na Riet moeten volgens Herma van
den Berg als Hanije gelezen worden. (Omstreeks 1520 woonde te Genum
Feyo van Roorda, gehuwd met Rixt Hania.) Dit vont is een voorbeeld van
vroeg-renaissance beeldhouwkunst in Friesland. Herma van den Berg is van
mening, dat het een wijwaterbekken geweest is, omdat het aan de muur
bevestigd was. Het laatste is juist, maar dan behoeft het nog niet beslist een
bekken geweest te zijn. Het kwam meer voor, dat een vont aan de muur vast
zat, b.v. in het Engelse Chalk 5 .
Het vont ° g uit Wier werd in 1881 gevonden in de grond onder de toen
afgebroken toren. De vierzijdige kuip rust op een ronde poot en is aan de
onderzijde gebeeldhouwd met druivetrossen. Op de vier hoeken prijken
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engelen met wapenschilden, op de vier zijden zijn binnen een gotische omlijsting voorstellingen aangebracht van de volgende taferelen: de doop van
Christus in de Jordaan, Christus en de Samaritaanse vrouw bij de Jacobsput,
een priester bij een doopvont en een voorstelling, waarvan de betekenis
onduidelijk is (Een man, die een vrouw doopt of zegent? Doop van de kamerling door Philippus?).
In het museum bevindt zich verder een zandstenen kom h van 12 cm.
hoogte met vier nokken aan de bovenrand, waarvan er één voorzien is van
een geultje. Zij is afkomstig uit de terp van Midlum en staat te boek als
wijwaterbak, hoewel ook aan de functie van vijzel is gedacht (wat het meest
waarschijnlijk lijkt). In het kerkmuseum te Janum vinden we wel een fraai
bewerkte wijwaterbak uit Staveren 7, versierd met saterkoppen en grimastrekkende mannekoppen.
We mogen concluderen, dat het Fries Museum enkele belangrijke doopvonten bezit, want romaanse doopvonten bleven in diverse streken bewaard,
met name in Drente en Limburg, maar gotische vonten zijn in ons land zeer
zeldzaam.
Altaar en altaarretabel
De centrale plaats van handeling in onze middeleeuwse kerken was het
altaar. Het hoofdaltaar was opgesteld in het koor, dat van het schip — de
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ruimte voor de leken — was afgescheiden door een laag hekwerk. Het altaar
bestond uit een dekblad op een stenen voetstuk. Dit blad was ten onzent
meest van rode zandsteen en had vaak aan voorzijde en zijkanten een hol
profiel. De altaarstenen zijn bij de Reformatie verwijderd, maar lang niet
alle kapot geslagen want in verschillende kerken kan men ze nog aantreffen,
vaak als drempel of in de kerkvloer, b.v. in Hallum en Achlum. In de kerken
van Janum en Buitenpost zijn de aldaar gevonden altaarstenen weer op gemetselde voetstukken geplaatst. In het Fries Museum is een altaarsteen' uit
de voormalige kerk te Beets op twee gemetselde steunen gelegd. Dergelijke
stenen zijn herkenbaar aan vijf kruisjes: één in elke hoek en één in het midden; het zijn de tekenen van de vijf wonden van Christus. Soms zijn ze zeer
eenvoudig in de vorm van een ingekrast teken, maar ook vinden we sierlijk
ingehakte kruisjes met verbrede armen, die zuiver binnen een cirkel geconstrueerd zijn, zoals bij de steen uit Beets het geval is. Soms is in het altaarblad
ook de ruimte voor de relieken nog aanwezig, b.v. bij de steen uit Langezwaag k te Janum. In Janum vinden we daarnaast nóg een complete altaarsteen l en een fragment m , beide aldaar in de bodem aangetroffen.
In de eerste eeuwen stonden alleen de kelk, de pyxis — vat voor gewijde
hosties, voorloper van de ciborie — en het evangelieboek op het altaar. In de
12e eeuw vond het retabel ingang, een opzet achter op het altaar. Deze
retabels werden steeds groter en in de late middeleeuwen zijn het dikwijls
grote stukken in de vorm van een drieluik. De voorstellingen konden uit
schilderwerk of uit beeldhouwwerk bestaan; vaak stond in de 15e en 16e
eeuw de kruisiging op Golgotha centraal, met aan weerszijden verschillende
taferelen uit het lijdensverhaal. In Oostfriesland bleven verschillende van
deze retabels bewaard 8 .

Beeldhouwwerk uit Kornwerd (c. 1400)
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In het Fries Museum vinden we twee stukken rode zandsteen, afkomstig
uit de kerk te Kornwerd, die waarschijnlijk beide als fragment van een retabel beschouwd kunnen worden. De minste twijfel is er bij het grootste
stuk 9 n met een kruisigingsvoorstelling onder een wimberg — driehoekige
bekroning in de vorm van een puntgevel — met ter weerszijden een engelenfiguurtje. Het andere stuk 1 0 ° toont een primitieve figuur binnen een nis
van gotische architectuurvormen, bekroond met een wimberg, en aan weerszijden een engeltje. Het geheel is omgeven door het randschrift: "Ano dni
MCCCC .lter(?) . . n(?) prefesto bti Odulfi confessoris per manus
H(?) arbradi". Het beeldhouwwerk is tamelijk primitief, zeker voor de tijd
rond 1400.
Uit de 16e eeuw dateert een geschilderd drieluik l n p in het museum, dat
vermoedelijk afkomstig is uit het Heremahuis te Bolsward. Het middenpaneel toont Maria met op haar schoot het kind Jezus en in haar rechterhand
een appel; boven haar hoofd zweeft een engeltje met een kroon. Maria is
geplaatst voor een achtergrond van een gordijn en renaissance architectuur.
Jozef kijkt door een open venster naar binnen; achter hem een bergland-

Drieluik, vermoedelijk uit Heremahuis Bolsward (c. 1536?)
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schap. Op het linker zijpaneel een portret van Frans Minnema onder zijn
wapen, op het rechter zijn vrouw Wijts Iongama met hun vier dochters
onder haar wapen. (Frans overleed in 1540, Wijts 1562.) Het stuk werd
in het begin van de 17e eeuw overgeschilderd en van het jaartal 1613 voorzien. Volgens Wassenbergh moet het oorspronkelijk geschilderd zijn rond
1536.
Het museum beschikt nog over een tweede beschilderd drieluik, n.1. een
16e-eeuws reisaltaartje * 2 <i. Het middenpaneel toont alleen een gezicht op
Jeruzalem; misschien heeft er een gesneden Golgothagroep voor gestaan.
Op de zijpanelen zien we links de geboorte en rechts de aanbidding der
koningen. Op de buitenkant van de luikjes zijn St. Nicolaas en St. Leonardus afgebeeld. Het altaartje is op de plint gedateerd: 1589.
In het Fries Museum zijn niet alleen deze 16e-eeuwse altaarstukken te
vinden, maar ook twee afbeeldingen van de dienst bij het altaar. Toen in
1940 de Minderbroeders- of Galileërkerk te Leeuwarden werd afgebroken,
vond men muurschilderingen, die de sacramenten van mis, huwelijk en
biecht voorstellen en onderdeel uitgemaakt hebben van een grote schildering, te dateren omstreeks 1570. Deze schildering kan gereconstrueerd worden aan de hand van een schilderij in het Bisschoppelijk Museum te Haarlem, waarvan een copie in het Fries Museum hangt. Het is een voorstelling
van "de Kerk", uitgebeeld door vrouwe Ecclesia, gedragen door apostelen

Detail van muurschildering uit Galileërkerk Leeuwarden (e. 1570J
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en profeten en omringd door de zeven sacramenten; onderaan verdrinkende
ketters en bovenaan hemelingen rond de gekruisigde Christus. Het geheel
vormt een uitvoerige uitbeelding van de middeleeuwse theologie omtrent
de kerk 1:i. In het kader van dit overzicht zijn voor ons vooral de uitbeeldingen van de sacramenten van belang, die bewaard bleven op de in Leeuwarden gevonden fragmenten.
Bij het tafereel van de huwelijkssluiting staat de priester voor een altaar
met een drieluik, waarvan de schildering echter grotendeels verdwenen is.
Het sacrament van de eucharistie wordt voorgesteld door een voor een altaar staande priester, die de hostie uitreikt aan enkele geknielde personen.
De priester is gekleed in de gebruikelijke misgewaden: albe, amict of schouderdoek en kazuifel. Het altaar heeft aan de zuid- of epistelzijde een laag
gordijntje als zijscherm en als opzet een beschilderde retabel. Volgens Knipping is hier kennelijk de mannaregen voorgesteld: kruiken of manden staan
op de grond, één figuur is daarvoor neergeknield, daarachter staat een naar
de hemel starende man, terwijl de grote figuur links misschien Mozes voorstelt. De schildering stelt ons de viering van de mis voor ogen, zoals die in
de middeleeuwen in elke dorpskerk plaats vond, al is de kleding van de geknielde personen hier wel bijzonder voornaam.
Altaargerei
Het voornaamste onderdeel van het liturgisch vaatwerk is de kelk. Helaas
bezit het Fries Museum geen enkele kelk, noch uit de middeleeuwen, noch
uit later tijd. De laatste vindt men uiteraard wel bij de katholieke parochies
in Friesland; sommige bezitten nog exemplaren uit het begin der 17e eeuw.
Wat van de kelk gezegd is, geldt ook voor de ciborie, waarin de geconsacreerde hostie wordt opgeborgen. De niet-gewijde hostie kon worden bewaard in een hostiedoos en daarvan bezit het museum wel een voorbeeld.
Het is een ronde zilveren doos 1 4 r met een diameter van 7,9 cm., met op het
deksel een knop in de vorm van een afgeknotte eikel; in het doosje bevindt
zich een los rond schaaltje zonder voet. Deze doos werd gevonden in de
noordmuur van de kerk te Jorwerd tijdens de restauratie in 1955, zij dateert
uit de 15e eeuw en heeft geen zilvermerken. Waarschijnlijk uit het einde
der 15e eeuw stamt het koperen chrismatorium 1 5 s in het museum, een driedelig oliebusje. Dergelijke busjes bevatten de gewijde oliën, die bij het toedienen der sacramenten werden gebruikt. De substantie van de drie oliën
was dezelfde, doch ze werden — al naar gelang de bestemming — op verschillende formules gewijd.
Bij het liturgisch vaatwerk behoort het wierookvat, en ook hiervan bezit
het museum een middeleeuws exemplaar. Het is een koperen vat t uit de 15e
eeuw, afkomstig uit de voormalige commanderij der Duitse orde te Nes (U.).
Het vat heeft een ronde vuurschaal en een deksel in zeer eenvoudige architectuurvorm: vier topgeveltjes met zadeldaken, uitgaande van een lage
toren met daarop een kruis.
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Drieliehtskandelaar
uit Nijeklooster
(XV)

Op het terrein van Oldeklooster te Hartwerd zijn twee koperen schelletjes u gevonden, waarvan er één versierd is met twee handen en twee "kastelen". In de catalogus van 1881 worden beide als misschelletje betiteld. Het
is niet uitgesloten, dat ze daarvoor gebruikt zijn, maar bewijs ontbreekt en
ze zijn voor dit doel haast te klein: de hoogte is resp. 3 en 4 cm.
In de middeleeuwse kerken diende één der nissen in het koor als piscina.
Hierin stond een schenkkan, die door de priester werd gebruikt bij de
rituele handwassing. Rij sommige van de bewaard gebleven piscina's treft
men nog fraaie zandstenen bekkens aan, o.a. te Rolsward. In de 12e eeuw
ontstond de gewoonte om de schenkkannen de vorm te geven van leeuwen,
griffioenen e.cl., een gevolg van de door de kruistochten toegenomen contacten met de islamitische wereld. Het Fries Museum beschikt over een dergelijke kan of aquamanile in de vorm van een leeuw l ö v; zij werd opgegraven te Sneek en dateert mogelijk uit het einde der 12e eeuw. In de 15e eeuw
ontstond de z.g. lavaboketel, die aan beide zijden een schenktuit heeft. Hij
werd aan een stang in de piscina opgehangen; door een tuit naar beneden te
drukken liep het water er uit. Twee bronzen tuiten w, afkomstig uit de terp
van Nijeklooster, bevinden zich in de museumverzameling.
Kandelaars en kronen
De verlichting van de kerken vond in de middeleeuwen plaats met kaarsen en olielampjes. De kaarsen werden geplaatst op kandelaars, wandarmen
en kronen. Van geen ander onderdeel der middeleeuwse kerkinventaris
bezit het Fries Museum een zo fraaie collectie als van deze kaarsenstanders.
Dit is vooral te danken aan de belangrijke vondst, die in 1916 werd gedaan
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bij de afgraving van de terp te Scharnegoutum, waar eens het cistercienser
Nijeklooster of Aula Dei had gestaan. De vondst bestond uit drie kandelaars
voor één kaars (elk staande op drie leeuwepootjes en 50 tot 60 cm. hoog),
twee drielichtskandelaars (elk met een pin en twee kaarsenhouders), twee
wandarmen (elk voor één kaars) en een zesarmige kroon (met bovenaan een
geknielde figuur met schild) 1' x. Alle stukken zijn in brons gegoten en dateren uit de 15e eeuw. Naast de schat van Nijeklooster bezit het museum nóg
enige kandelaars. Twee 15e-eeuwse kandelaars van 30 en 34 cm. werden
gevonden op het kerkhof van Langedijke y. In Sneek werd bij graafwerk in
een huis aan de Wijde Burgstraat een kandelaar ''• aangetroffen, waarvan het
bovenstuk ontbreekt en waarvoor geen aanwijzing is in de richting van
kerkelijk gebruik. Van drie eenvoudige bronzen kandelaars uit de 16e
eeuw ontbreekt de voet aa. Eén ervan werd gevonden op het terrein van het
vroegere klooster Genezareth te Hallum, van de andere twee is de herkomst
onzeker. Curieus is verder een bronzen pen met eenvoudig voetstuk bb , gevonden in de terp van Klaarkamp, die als kaarsenpen gediend kan hebben.
Afzonderlijke vermelding verdient een drietal stenen kandelaars van
roodgebakken klei, gevonden in Friens, Hallum en Menaldum, en resp. 20,
18 en 24 cm. hoog cc. De kandelaar uit Menaldum is versierd met verglaasd
kerfsnee-ornament en heeft bovenaan drie, en in de verdikking van de stam
nogmaals acht gaten voor kaarsen. Aanwijzingen, dat ze in een kerk gebruikt zijn, ontbreken, maar ongetwijfeld hebben vele Friese kerken dergelijke eenvoudige kandelaars gehad. In het Groninger Museum berusten vijf
soortgelijke kandelaars, waarvan er vier op het terrein van een kerk of klooster zijn gevonden.

Beelden
Elke middeleeuwse dorpskerk bezat enkele beelden en beeldgroepen.
Ruwweg kan men deze in twee categorieën indelen: voorstellingen van episoden uit het leven van Christus, met name van zijn lijden en sterven, en
beelden van afzonderlijke heiligen. Daarnaast kwamen ook voorstellingen
van andere bijbelverhalen voor of was soms het leven van een heilige in
beeld gebracht. In de late middeleeuwen stond Christus' lijden en sterven
centraal en de vier 16e-eeuwse beelden in het Fries Museum hebben alle
daarop betrekking.
Uit het begin der 16e eeuw dateert een eikehouten groep 18 dd met Christus tussen soldaten: Christus staat met geboeide handen tussen drie soldaten
en een schriftgeleerde. Volgens Bouvy valt de Noordnederlandse trek van
het realisme op. De verschillende typen der personen komen goed tot hun
recht en in de uitbeelding zit een zekere boersheid en stugheid. Volgens
overlevering zou het stuk — dat een onderdeel gevormd kan hebben van een
altaarretabel — afkomstig zijn uit de voormalige St. Vituskerk van Oldehove
te Leeuwarden.
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Eveneens Noordnederlands werk is de eikehouten beeldgroep 1 9 e e van
Maria Magdalena uit de eerste helft der 16e eeuw. Nanne Ottema kocht het
stuk in een Leeuwarder antiekhandel; het was volgens overlevering afkomstig uit de pastorie van een R.K. parochie in de omgeving. Dit fragment van
een kruisigingsgroep stelt Maria Magdalena voor als ze vol smart is neergezonken aan de voet van het kruis. Zij draagt het costuum van een welgestelde dame en heeft een gouden ketting om de hals; bij haar staat de zalfpot; schedel en doodsbeenderen wijzen op Golgotha.
Uit dezelfde periode dateert een crusifix - ° ff met Maria Magdalena aan
de voet van het kruis. De rijkgeplooide lendendoek van Christus, de cartouche-achtige omlijsting van het opschrift en het weelderige gewaad van
Maria Magdalena wijzen op de overgang van gotiek naar renaissance. Corpus Christi en Maria zijn verguld. Dit Noordnederlandse stuk werd aangekocht te Steenwijkerwold.
Een geliefd motief in de laat-middeleeuwse kunst is de voorstelling van
Christus in afwachting van de kruisiging, "Christus op de koude steen"
genoemd. Het Fries Museum bezit ook een dergelijk beeld 2 1 gg. Christus is
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gezeten op een stapel met mos begroeide stenen en steunt de gebonden
handen op de knieën; hij is slechts met een lendendoek bekleed en draagt
een doornenkroon op het gebogen hoofd. Het stuk werd in 1897 te Leeuwarden aangekocht en is waarschijnlijk Oostnederlands werk uit het begin
van de 16e eeuw.
Devotionalia
In het Fries Museum zijn verscheidene kleine voorwerpen te vinden, die
in de middeleeuwen bij de christenen in gebruik waren ter versterking van
de vroomheid, de devotie. Het gaat hier vooral om het persoonlijk gebruik
thuis. De meeste zijn bij terpafgravingen gevonden en bij slechts enkele zijn
er aanwijzingen voor kerkelijk gebruik. Het valt derhalve buiten het kader
van dit artikel ze alle te beschrijven en we volstaan daarom met het geven
van een globaal overzicht.
Naast genoemde vier houten beelden beschikt het museum nog over een
aanzienlijke collectie pijpaarden beeldjes, merendeels 8 tot 15 cm. groot.
Bij enkele is er een relatie met een kerk aanwezig. Zo is er een beeldje van
de heilige Barbara hh gevonden onder de vloer van de vroegere kerk in Terwispel, uit welke kerk ook een koperen kroontje van een beeldje » afkomstig
is. Bij de kerk in Oudeschoot werd een plastiekje kk gevonden, voorstellende
het Christuskind in de kribbe. De terp bij de kerk te Britsum leverde een

u/

A

Crucifix uit Schraard (XIII)

H, K .-.. , " l ,

r> •„*»
76

Wumkes.nl

REGN. STEENSMA

Rond doopvont en altaar

terracotta beeld van Christus met de doornenkroon op n. De meeste van
deze beeldjes dateren uit de 16e eeuw, hetgeen ook het geval is met twee
bronzen beeldjes, resp. voorstellende een priester™1" en St. Christoforus nn .
Uit de terp van Jorwerd kwam een kalkstenen amulet 2 2 °° tevoorschijn
met aan de ene zijde een merovingisch aandoende Christusfiguur en aan
de andere zijde zon en maan. Uit Beers stamt een vroeg-christelijk kruis
met kralensnoer -'•'> PP, waarschijnlijk 9e-eeuws, en uit de terp van het klooster Bethlehem een loden kruis qq . De terp te Schraard leverde een plat koperen crucifix rl' op, kennelijk afkomstig van een boekband, misschien van een
missaal. Boeles dateert dit stuk in de 13e eeuw.
Het zijn slechts signalen van de geloofsbeleving van onze Friese voorouders, aanduidingen van wat er vroeger te vinden was in kerkruimte,
kloostercel en huiskamer.
Klokken
Een kerkelijk gebruiksvoorwerp, dat bij de Reformatie niet opgeruimd
werd, is de luidklok. De protestanten wensten evenals hun katholieke voorgangers de dorpelingen met klokgelui ter kerke te roepen, en de afbeeldingen van heiligen, die op verschillende klokken te vinden zijn, zag men toch
zelden. Dat desondanks toch vele middeleeuwse klokken zijn verdwenen, is
aan andere oorzaken te wijten, met name omsmelting (als de klok gescheurd
was) en vernieling (bij het instorten of verbranden van de toren). Gelukkig
vinden we nog vele middeleeuwse klokken in de Friese torens en klokkestoelen. Een drietal wordt bewaard in het Fries Museum. Uit de R.K. kerk
te Sloten zijn afkomstig een klok zonder versiering en een met twee primitieve touwbandjes ss. De derde klok " hing in de toren van Schillaard; het
jaartal in het primitieve en moeilijk leesbare randschrift heeft men wel als
1284 willen lezen.
Beeldhouwwerk en gebouwonderdelen
Bij enkele Friese kerken vinden we nog middeleeuws beeldhouwwerk in
de muren, zoals de Maartenssteen in Bolsward en een tympaan in Kimswerd. Het museum bezit verscheidene stukken beeldhouwwerk, waarvan
de meeste als onderdelen van het kerkgebouw beschouwd kunnen worden.
Omdat het ook hier niet om kerkelijke voorwerpen in strikte zin gaat, maar
er anderzijds toch een nauw verband is met de kerkinrichting, is een globaal
overzicht toch op zijn plaats.
Tot de belangrijkste stukken beeldhouwwerk behoren de vier fragmenten
2 4 uu v a n d e koorafscheiding in de voormalige kerk te Wons, waarvan er nu
twee in Janum en twee in het Fries Museum staan. Aan de achterzijde is
tussen wingerdranken o.a. het Lam Gods afgebeeld, aan de voorzijde de
apostelen en de geboorte van Christus; de apostelen (in totaal elf) hebben
allen hun attribuut en sommigen ook de eerste letter van hun naam. Bouvy
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heeft er op gewezen, dat de spitse bogen en de gotische bladmotieven op
datering in de 14e eeuw duiden. Mogelijk uit de 12e eeuw dateert een steen,
waarop een Christuskop voorkomt tussen rankwerk -:> vv, aangetroffen tussen
puin bij de Lemstersluis. Op het terrein van het Karmelietenklooster te
Woudsend werd een steen -6 ww gevonden met aan de ene zijde de afbeelding van Petrus en aan de andere zijde van de geboorte van Christus (±
1350). Uit Klaarkamp te Rinsumageest afkomstig zijn twee koppen xx van
kalksteen (waarsch. 16e eeuw), uit Sion te Niawier een steen yy met opschrift
en wapen uit 1553 én een gebeeldhouwd kapiteel zz, uit Mariëngaarde te
Hallum een grote baksteen 2' aaa met en reliëf ingesneden de beeltenis van
van St. Norbertus, mogelijk 13e-eeuws.
Hiernaast kan nog gewezen worden op twee bakstenen draagsteentjes bbb
in de vorm van een dierekop (13e of 14e eeuw), drie pilasterstenen ccc met
gebaarde mannekoppen (vroeg-15e-eeu\vs) en een reîiëfsteen ddd met
"Ihesum Maria" (16e eeuw?). De pilasterstenen zijn afkomstig uit de kerk
te Kornwerd, van de andere stukken is de herkomst onzeker. Van zes kapiteel tjes cee staat vrijwel vast, dat zij van een kerk afkomstig zijn, n.1. van de
vroegere kerk te Boornzwaag.
Tenslotte bezit het Fries Museum nog een rijke collectie tegels, waarvan
de meeste afkomstig zijn uit voormalige kloosters. Zo werd op het terrein
van Mariëngaarde een tegel fff met een primitieve afbeelding van een olifant
gevonden en een sgg m e t twee draakachtige dieren. Uit Nijeklooster kwamen twee tegels hhh met primitieve koppen. Uit het Jacobijnerklooster te
Leeuwarden is een geglazuurde tegel'"' afkomstig, waarop de tekening van
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Baksteen uit Mariengaarde (XIII?)

Tegel uit Jacobijnerklooster Leeuwarden
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een vrouwenbuste met om het hoofd een grote afhangende doek. Uit Foswerd komen twee tegels kkk met gestyleerde bloem- en bladversiering.

Samenvatting
We mogen concluderen, dat het Fries Museum een belangrijke verzameling voorwerpen bezit, die in de middeleeuwen gebruikt werden bij de
katholieke eredienst of dienden ter verfraaiing van het kerkgebouw. Topstukken zijn de gotische doopvonten en de koperschat uit Nijeklooster, belangrijk zijn ook de vroeg-middeleeuwse devotionalia, de fragmenten van
de koorafscheiding uit Wons en de tegelcollectie. Buiten het Fries Museum
vinden we vier doopvonten in kerken, enig beeldhouwwerk in kerkmuren,
enige beelden in R.K. parochies en enkele gebruiksvoorwerpen in andere
musea (Sneek, Dokkum). Al vormt de besproken collectie slechts een fractie
van Frieslands middeleeuws kerkelijk kunstbezit, toch geeft zij enig inzicht
in wat er destijds op dit gebied in deze provincie was te vinden.
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II. K I N G M A X S

Met niet eens al te veel overdrijving kan worden gesteld, dat in Friesland
een beschrijvende gids er eerder was dan de openbare collectie en dat de
educatie al was begonnen voor er van een Fries Museum kon worden gesproken. De "educator" heette dr. }. H. Halbertsma. Van hem was aan Gedeputeerde Staten van Friesland het voorstel, een lokaal beschikbaar te
stellen voor een Antiquarisch Kabinet van Friesland *. Daarin zou plaats
moeten zijn voor de archeologische verzamelingen van het Fries Genootschap en daaraan zou bovendien Halbertsma de door hem zelf verzamelde
Friese antiquiteiten bijdragen. Op 4 mei 1853 geven Gedeputeerde Staten
blijk van hun instemming met het voorstel. Ook het Fries Genootschap —
"als ziende (in het voorstel) een middel om niet alleen een geschikter locaal
te erlangen, maar ook tevens aan eene sinds langen tijd gekoesterden
wensch tot daarstelling van een Antiquarisch Kabinet van Friesland te kunnen voldoen" — biedt gaarne een behulpzame hand. Eind october van hetzelfde jaar is er dan inderdaad in een lokaal op de tweede verdieping van
het Paleis van Justitie de aanzet tot het "aan te leggen Provinciaal Museum
van oud- en zeldzaamheden". Daar begint in feite ook de vraag naar de
benadering van het publiek, dat kennis zal komen nemen van een nu openbare verzameling.
Maar in feite is vóór dat ogenblik de educatie, de begeleiding van het
publiek, al begonnen. In augustus 1853 heeft Halbertsma, nadat hij al een
tweetal schilderijen gezonden heeft, het overige deel van zijn voor het kabinet-in-oprichting bestemde collectie per beurtschip naar Leeuwarden geëxpedieerd. Hij bericht daarover in een brief aan Gedeputeerde Staten en
sluit bij het schrijven een catalogus in, een "Lijst eener bijdrage", niet alleen
"ter uitlegging der voorwerpen zelve, maar bovendien om in het algemeen
de strekking, het nut en het vermaak der bewaarde oudheden aan het licht
te stellen". Hij heeft overigens nog een derde doel. De catalogus zou aanzienlijke Friezen gewilliger kunnen maken om ook iets voor het kabinet af
te staan. Dat doel mag hier echter als een terzijde worden vermeld. Het
educatieve werk van Halbertsma bestaat er in, dat hij zijn collectie een
grotere toegankelijkheid wenst te geven. Het gaat niet om de voorwerpen
alleen en op zichzelf, maar om hun toepassing, om hun relatie tot overeenkomstige objecten in andere landen. Die voorwerpen zijn, al evenmin als
Friesland, geïsoleerd. Ze zijn tekens van menselijk leven en handelen, onderwerp van studie en vergelijking en — Halbertsma, de verteller, behoeft
zich niet te verloochenen — van anecdotische begeleiding. Zijn catalogustekst wil leren, wil van nut zijn en weet ook te vermaken: het verleden
wordt duidelijker en dus meer levend.
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Na honderdtwintig jaar is dat nog steeds een goed uitgangspunt voor
educatief werk. Ook dat moet achtergrondinformatie geven. Ook dat mag
een ding niet alleen maar een ding laten, maar moet het opnemen in een
verhaal, waarin achter de objecten de mens als een stuk herkenbaarheid en
eventueel vergelijkbaarheid zichtbaar wordt gemaakt. Educatief werk wil
toelichten, begeleiden, zo men wil vertalen en aantrekkelijk maken. Misschien heeft het woord "vermaak", wanneer het door Halbertsma op één rij
wordt gezet met strekking en nut, een wat hogere vlucht, maar een educa-
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tieve dienst mag heus wel werken met het begrip "plezier". Een museum
heeft te lang de last getorst van stilte en een wat verschaalde geur van halve
heiligheid. Er hoeft niet altijd een appèl te worden gedaan op leergierigheid. Men mag het er ook heel gewoon prettig en gezellig vinden. Ook zulk
publiek verdient museale aandacht.
Een vraag is natuurlijk wel op welk publiek Halbertsma het oog heeft.
Op iedereen, zou men zeggen, als men zijn "Lijst eener bijdrage" doorneemt. Zijn toelichtingen zijn nogal wijdlopig, zoals in de negentiende eeuw
nog verwacht mag worden, maar ze zijn zinnig en nog altijd heel leesbaar.
Een bezoeker aan het Antiquarisch Kabinet moet ermee gebaat zijn geweest
en heeft ook het geduld kunnen hebben om een en ander te lezen, want de
collectie is natuurlijk nog van kleine omvang. Dat Halbertsma behalve deze
catalogus nog een Franse toelichting op zijn collectie heeft geschreven (die
uitvoeriger is, maar het toen niet verder heeft gebracht dan het manuscript),
zal in eerste instantie geen argwaan wekken ten aanzien van die vraag, wat
Halbertsma als zijn publiek zag. Het Friese Kabinet moet immers in verband worden gebracht met soortgelijke verzamelingen, ook in andere landen, en dus moet er een tweede tekst komen, nu in een der internationale
talen, waarbij Frans toen toch nog wel mee voorop ging. Simpelweg kan
men de uitgebreide, Franse tekst zien als een handreiking naar bezoekers
uit en onderzoekers in andere landen.
Toch ligt de zaak even anders. Een vrij groot deel van de Halbertsmacollectie hield voeling met de Hindeloper cultuur. Als top van zijn verzameling beschouwde Halbertsma (terecht) een boek met stalen van Hindeloper
bont. Dat gaat hem wel zo ter harte, dat hij in bovengemelde brief aan
Gedeputeerde Staten dit stalenboek als volgt toelicht: "Ten opzichte der
verzameling van Hindeloper bontstalen staat aan te merken, dat zij gedurende vele jaren door mijne Hindeloper vriendinnen zorgvuldig vergaderd,
en door mij thans in een boek geplakt zijn, om te beter voor hunne zekerheid te zorgen. Ik heb de uitleggingen in het Fransch gedaan om gewigtige
redenen. Elk Germaansch kabinet van oudheden moet in verband worden
gebragt met alle andere kabinetten van zijn soort, of het zou onverklaarbaar
zijn, en op zijne beurt ook niet in staat om de voorwerpen van andere kabinetten te verklaren. Tot dit doel moet elk de toegang gemakkelijk gemaakt
worden, niet slechts den inboorling, maar bovenal de antiquaris uit den
vreemde; en wat zoude daartoe baten eene verklaring in het Hollandsch,
eene taal, die nergens verstaan of gelezen wordt, dan in het land zelven?
Fransch verstaan alle, vreemdelingen en inboorlingen beiden".
Deze verklaring maakt duidelijk, wie Halbertsma tot zijn publiek rekent.
De kring van belangstellenden wordt gevormd door de kenners uit den
vreemde èn door de "inboorlingen". Maar dan toch door die Friezen, die de
Franse toelichtingen van Halbertsma ongeveer zo vlot kunnen lezen als de
geïnteresseerde buitenlanders. Waaruit geconcludeerd moet worden, dat de
Friezen, die niet met Frans overweg konden, slechts mochten toekijken,
hoogstens het aantal stalen konden tellen (er zijn 82 verr billende, alle met
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een eigen naam), maar niet konden lezen, dat Halbertsma schrijft niet te
overdrijven, wanneer hij het aantal uiteenlopende stalen in Hindeloopen op
200 houdt. Voor die Friezen bleef het stalenboek eigenlijk gesloten. Men
kan dat Halbertsma amper kwalijk nemen. Hij is in het overgrote deel van
de "Lijst eener bijdrage" een mededeelzaam en voor velen gemakkelijk te
volgen auteur. Dat hij in een periode, waarin het museum een tijdspassering
voor de meer verfijnde lieden was, zich richtte tot "zijn" publiek, is een te
rechtvaardigen zaak. Halbertsma kende dat publiek tenminste. Het was
toen uiteindelijk een select publiek met het Frans als communicatiemiddel
en met in zijn handen een tekst, die in 1881 nog afdoende genoeg was om
hem in extenso (en dus in het Frans) af te drukken in de catalogus van het
pas geopende Fries Museum, waarvoor Halbertsma mede de grondslag had
gelegd 2 . Ook in 1881 vermoedde het Genootschap nog wel te weten, wie
zijn museumpubliek was. Men was als het ware "onder ons".
Sindsdien is in de museumwereld vrijwel alles veranderd. Dat proces mag
traag zijn gestart, het is — achtereenvolgens op noemers als volksverheffing,
democratisering, vrijetijdsbesteding, éducation permanente — in een stroomversnelling geraakt met meer publiciteit om, en een nog steeds toenemende
toeloop naar de musea. Het is veel meer een open instelling geworden.
Maar het eens toch wel gesloten publiek is ook open geworden. Want wie
vormen dat publiek, dat door het museum moet worden benaderd op het
ogenblik, dat het de deur binnenkomt (en eigenlijk ook al vóór het moment
van het museumbezoek)?
Natuurlijk moesten er, toen de musea steeds meer werden gedrongen tot
gerichte benadering van hun publiek, onderzoekingen worden gedaan naar
herkomst, motief, mate van appreciatie en bezoekfrequentie van de bezoekers. Sinds 1958 kan er in ons land over een aantal analyses worden beschikt. Meestal betreffen ze het bezoek aan één bepaald museum (zoals
achtereenvolgens het Haagse Gemeentemuseum en in Amsterdam het Tropenmuseum en het Stedelijk Museum). In één geval is een tentoonstelling
bekeken en werd het toch nog onverwacht grote bezoek aan de Jeroen
Bosch-tentoonstelling in 's-Hertogenbosch (1967) aan een analyse onderworpen. Meer algemeen, maar toch toegespitst op alweer een (voorlopig)
eenmalige manifestatie, "Musement" in de Utrechtse Jaarbeurs (1969), is het
uitgebreide rapport onder de titel "Musement gemeten". Onderling zijn
deze onderzoekingen niet geheel vergelijkbaar. Over het algemeen werden
wel dezelfde persoonsgegevens — leeftijd, beroep, opleiding — als uitgangspunt genomen, maar de bezoekers werden op uiteenlopende wijze geclassificeerd, meermalen naar beroep (al kan men dit gegeven ook weer op verschillende wijze categoriseren), soms naar opleiding, naar sociale klasse en
ook naar inkomen. De diverse gegevens zijn daardoor niet zonder meer uitwisselbaar. Globaal genomen wijzen ze echter wel een algemene trend aan
met betrekking tot de samenstelling van het museumbezoek in ons land.
Het is niet de bedoeling hier alle voorhanden rapporten samen te vatten.
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Het zal voldoende zijn, wanneer van elk der drie categorieën — een museum, een tentoonstelling, "Vlusement" — de belangrijkste conclusies worden
vermeld.
In het Gemeentemuseum te Den Haag 3 werd vooral uitgegaan van het
bezoek op de gratis zaterdagen. Het onderzoek gebruikte de beroepenclassificatie van het Rijksarbeidsbureau. De hoogste beroepsgroepen (6 en 7 uit
de tabel van het arbeidsbureau) brachten het tot 39 % van het bezoek,
terwijl deze groepen van de Haagse bevolking boven achttien jaar 18 %
uitmaken. Van groep 5 kwam een percentage van 23 (een uitgesproken ondervertegenwoordiging, want van de Haagse bevolking behoorde in 1956
37 % tot deze categorie) en uit groep 4 kwam 19 %, een vrij evenredige
vertegenwoordiging, want daartoe behoorde in Den Haag 21 c/c der bevolking. De groepen 1, 2 en 3 kwamen slechts tot 3 % (en vormden 24,3 % van
de Haagse bevolking). Helemaal sluitend was de balans niet. Van 6 % der
bezoekers werd genoteerd, dat ze tot de studerenden behoorden; van tien
percent der bezoekers waren er geen gegevens. Niettemin waren er vrij
duidelijke conclusies mogelijk: de hogere beroepsgroepen waren oververtegenwoordigd, de lagere sterk ondervertegenwoordigd, evenals in feite
klasse 5. Evenredigheid was er alleen te constateren in groep 4. Het onderzoek nam aan, dat op de andere, niet-gratis dagen, het bezoek nog meer uit
de maatschappelijke elite samengesteld zou zijn.
Elf jaar later stelden de onderzoekers in Den Bosch 4 steekproefsgewijs
vast, dat de schoolopleiding van de bezoekers bijzonder hoog lag. Vijfentwintig percent der Nederlandse bezoekers, zo is de conclusie, had hoger
onderwijs genoten en 70 c/r had VHMO of Ulo gevolgd of was nog leerling
van deze onderwijsinstellingen. De samentrekking van VHMO en Ulo op
één noemer werkt overigens niet erg verhelderend, zoals het ook niet duidelijk wordt of het lager beroepsonderwijs eveneens in de Ulo-categorie werd
gerekend. In elk geval was er onder de bezoekers van 15 jaar en ouder
slechts drie percent, dat uitsluitend lager onderwijs had genoten. De Jeroen
Bosch-tentoonstelling is destijds aangeprezen als een voorbeeld van publicitaire begeleiding. Niet ten onrechte, als men leest, dat de Nederlandse
bezoekers gemiddeld 55 kilometer van Den Bosch woonden. Die publiciteit
heeft echter niet voorkomen, dat ook in Den Bosch de bezoekers uit de
hogere opleidingsniveau's kwamen. Slechts 11 Cf gaf op nog niet eerder
een kunsttentoonstelling bezocht te hebben en zelfs dat percentage moet
voorzichtig worden gehanteerd, als men weet, dat in deze groep "nieuwelingen" 40 %werd gevormd door jongeren tot twintig jaar.
Ook "Musement" gaf in de resultaten van een opinie-onderzoek 5 dat in
Utrecht werd ingesteld in opdracht van het Ministerie van CR. en M., geen
doorbraak te zien. Van de ongeveer 70.000 bezoekers bleek bij een steekproef 70 c/c tot de categorie te behoren, die tenminste eens per half jaar
een museum, galerie of kunsttentoonstelling bezoekt. Landelijk behoort
slechts 20 % tot deze categorie. De conclusie is dus gewettigd, dat "Musement" vooral bezoek heeft gehad van "ervaren" museumbezoekers. Toch
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kwam er een vrij grote groep, die zelden (14 c/c) of nooit (12 c/c) museum,
galerie of kunsttentoonstelling bezoekt. Maar dat percentage bleef toch te
laag voor een manifestatie, die als show was opgezet en waarvan de drempels volledig geslecht zouden zijn. Niet alleen belangstelling en bezoekfrequentie werden gemeten. Het rapport constateert ook, dat qua inkomen,
opleiding en sociale klasse de bezoekers aan "Musement" aanzienlijk hoger
geklasseerd waren dan het landelijk gemiddelde. De verklaring van dit
gegeven loopt parallel met de uitkomsten van de eerder samengevatte onderzoekingen: ook "Musement" kreeg vooral de aandacht van hen, die min
of meer regelmatig musea bezoeken en juist deze groep wordt met name
gevonden onder personen met een hogere opleiding en een hoger inkomen.
Weliswaar valt er de laatste jaren een kleine verschuiving naar de middenlaag te bespeuren. Maar dat gegeven moet worden gecombineerd met het
feit, dat de (studerende) jongeren een groter aandeel in het bezoek krijgen
en dat de leeftijdsgroep van 30 tot 45 jaar veel verstek laat gaan. En dan
past voornamelijk de conclusie, dat het onderwijs in toenemende mate aandacht voor museumbezoek toont.
Hoe zouden deze deels plaatselijke, deels landelijke cijfers er in Friesland
komen uit te zien? Een sluitend antwoord is er (nog) niet. Aan een goed
opgezet onderzoek (dat zich dan over de grotere Friese musea, maar stellig
ook over een aantal kleinere instellingen zou moeten uitstrekken) ontbreekt
het. Er moet sterk voor worden gepleit, dat ook in ons gewest deze markt
eens wordt verkend. Al was het alleen maar, omdat wij zullen moeten
weten, waaraan we toe zijn en waar de leemten gezocht moeten worden.
Er kan dan wel worden vermoed, dat het Friese museumbezoek iets anders
is samengesteld, maar zekerheid zal er pas zijn, wanneer allerlei statistische
gegevens — en dan met name met betrekking tot leeftijd, opleiding, sociaal
milieu — degelijk verwerkt zijn.
In de zomer van 1967 heeft het Fries Museum overigens wel eens bezoekers geënquêteerd fi. In het verslag, waarin de uitkomsten worden verwerkt,
was sprake van een eerste enquête en het onderzoek moet inderdaad als een
eersteling worden gezien. Dat de reacties van de 531 geënquêteerden — een
steekproef tijdens de vacanties, tussen half juni en half september — opmerkelijk gunstig waren en er door vele der 399 bezoekers, die opgaven niet
eerder in het Fries Museum geweest te zijn, van een werkelijke verrassing
werd gerept, mag niet blind maken voor het feit, dat er tussen de regels
tekorten werden gesignaleerd.
Soms miste men iets in de collectie (maar in diverse gevallen viel een dergelijk gemis te wijten aan gebrek aan ruimte), maar er waren ook bezwaren,
die wel degelijk betrekking hadden op de wijze, waarop het museum zijn
bezoekers tegemoet trad — met te weinig zitplaatsen bijvoorbeeld, met een
tekort aan duidelijkheid in de bewegwijzering en zonder de mogelijkheid
even in een koffiekamer of bij een buffet te pauzeren. Zou men deze tekorten eventueel nog kunnen zien als opgemerkt in de kantlijn van de museum86
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presentatie, de overige bezwaren richtten zich in alle vriendelijkheid tegen
de informatieve, zo men wil educatieve inbreng van het museum.
Met die critiek in gedachten is het wel mogelijk aan te geven, wat de
gemiddelde bezoeker bewust, maar dikwijls ook onbewust aan "begeleiding" in het museum verwacht. De gegevens uit de enquête blijken dan niet
alleen in en door het Fries Museum ter harte genomen te moeten worden,
maar gelden evenzeer in andere musea en oudheidkamers.
In de eerste plaats is er dikwijls behoefte aan een museumgids. Men wil
graag iets zwart op wit hebben. Over de hoeveelheid gegevens, die het
museum verschaft, zullen de meningen echter uiteen blijven lopen. Om
toch nog even de enquête van 1967 te raadplegen: van de 228 museumgidsen, die onder de 531 bezoekers in omloop werden gebracht, werden er 62
toereikend gevonden, terwijl in 21 gevallen de gids òf te beknopt òf te uitvoerig was. Dat de respons op de vraag naar het functioneren van de museumgids vrij klein bleef, werd door verschillende geënquêteerden verklaard
met de opmerking, dat men van plan was de gids na het bezoek thuis te
bestuderen: in het museum wordt het kijken naar de voorwerpen meermalen belemmerd door het lezen óver de voorwerpen, zodat de museumgids
voor vele bezoekers een soortgelijke functie heeft als een serie prentbriefkaarten, namelijk als een souvenir van en een herinnering aan het museumbezoek. Maar dan pleit er veel voor om de oude gids te herzien. Er kan worden gedacht in de richting van boekjes, zoals die voor de musea van Harlingen, Dokkum en Veenklooster (Fogelsangh State) zijn samengesteld — in een
aantrekkelijk formaat, royaal geïllustreerd en met een beschrijving, die zich
minder op de afzonderlijke voorwerpen dan wel op de verschillende onderwerpen (archeologica, zilver, aardewerk, topografie) richt. Voor het kerkmuseum Janum is een dergelijk boekje verschenen, dat zich alleen van de
overige deeltjes onderscheidt, doordat het veel meer een complete beschrijving van het gebouw en een catalogus van de voorwerpen kan geven, omdat
de Janumer collectie betrekkelijk klein is en zich bovendien op slechts één
onderwerp richt. Ook de museumgids van Hindeloopen kan, bepaald als hij
wordt door uiteindelijk één onderwerp, de Hindeloper cultuur, meer catalogiserend te werk gaan dan dat elders mogelijk is. De gidsen van Dokkum,
Harlingen, Veenklooster, Janum (en ook van het Stadhuis te Dokkum) kunnen worden gezien als delen van een reeks, die mogelijk kan worden vervolgd.
In grotere musea wordt met nog andere typen gidsen gewerkt. Ook daarvoor kan men in Friesland blijven. Het Fries Museum doet jaarlijks een
deelgids verschijnen, die wordt gepubliceerd in De Vrije Fries, maar als losse
uitgave aan de museumbalie te koop is voor hen, die zich speciaal voor het
in de gids beschreven onderwerp interesseren. Daarnaast zal er behoefte
blijven aan een museumgids met een algemeen overzicht van de collectie.
Maar bij een toch wel geboden andere opzet zou deze gids een tekst moeten
geven, die zich beperkt tot een zinnige informatie over een aantal op de
voorgrond tredende en representatieve objecten, die dan ook alle zouden
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moeten worden afgebeeld. Bij een herdruk van de gids van het Fries Museum wordt in die richting gedacht.
Wijziging van de opzet van de museumgids zal dan wel hand in hand
moeten gaan met de verbetering en uitbreiding van de informatie over de
verschillende kamers en bij de voorwerpen zelf. Over een gebrek aan toelichting werd in 1967 in het Fries Museum geklaagd en die gegronde klacht
zou in 1974 kunnen worden herhaald, want de verschafte gegevens zijn vaak
bijzonder summier. En dat niet alleen in het Fries Museum: men kan deze
klacht in vrijwel al onze musea en oudheidkamers verwachten. Toegegeven,
het is niet eenvoudig de bezoekers een goede, maar beknopte (en in het
kader van de expositie esthetische) vorm van informatie aan te bieden. Maar
het is wel een noodzakelijke daad van educatief beleid. Er zullen stellig
bezoekers blijven, die meer willen weten. Voor hen (en voor grote groepen
uit het onderwijs toch ook) zou op langere termijn gedacht kunnen worden
aan een klein "documentatiecentrum" in het museum.
Er zal overigens steeds vraag blijven naar gesproken informatie. Het
oude, beproefde middel is de rondleiding. In theorie van elke bezoeker
(maar een dergelijke informatie kan slechts worden verschaft in instellingen
met een zo laag bezoekcijfer, dat iedereen een persoonlijk gerichte begeleiding kan krijgen), in de praktijk aan groepen. Bijna niemand zal een groepsrondleiding ideaal vinden, hoezeer er dan ook een kennelijke behoefte is
aan concrete informatie. Weliswaar levert de rondleiding een contact op
tussen de rondleider en de groep — een contact, dat des te beter wordt,
naarmate de groep kleiner is, en dan moet worden gedacht aan hoogstens
tien personen (met alweer de vraag, hoe zoiets dan van de zijde van het
museum moet worden bemand, als het soms blijkt te gaan om groepen van
vijftig, zestig personen) — maar het is ontegenzeggelijk waar, dat het verhaal van de rondleider het zelf-kijken meermalen in de weg staat en dat het
vaak genoemde voordeel, dat er door vraag en antwoord een wisselwerking
tussen bezoeker, rondleider en object ontstaat, over het algemeen weinig
wordt uitgebuit. De waarde van een rondleiding, die vanzelfsprekend zo
niet hèt middel dan toch een middel zal blijven, wordt niet het minst bepaald door de omvang van de groep en eveneens door de omvang van de
collectie. In grotere musea moet er een keus worden gedaan, al was het
alleen, omdat ook nog met de vermoeidheidsfactor rekening gehouden moet
worden. Maar hoe kiest men dan? En wie kiest, de rondleider of de groep?
Wat dat laatste betreft ligt het bij groepen uit het onderwijs gemakkelijker. De keus ligt dan tijdens het vooroverleg bij de onderwijzer of leraar.
Een dergelijke groep kan reeds op school gemotiveerd worden en wordt bij
het museumbezoek zo nodig nog nader gemotiveerd, omdat daar een inleiding op het te onderzoeken onderwerp kan worden gegeven. Want wat bij
groepen volwasenen niet zo eenvoudig is (al moeten experimenten in deze
richting worden gewaagd en voortgezet) ligt bij het onderwijs betrekkelijk
eenvoudig: het werkt met opdrachten, het doet aan groepswerk, het maakt
gebruik van velerlei leermiddelen (en men doet het museum geenszins te88
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kort, als men constateert, dat ook een museumcollectie kan dienen als een
leermiddel bij het geschiedenisonderwijs). Bij de werkwijze op vele scholen
kan een museum aansluiten: de leerlingen krijgen opdrachten, werken in
groepen, "hanteren" het museum, zoals het zich laat hanteren in geschiedenisles, tekenopdracht, als kijk-ding, als een andersoortig leermiddel, dat
mee-zoekt niet alleen naar voorwerpen, naar dingen om zichzelf en op zichzelf, maar vooral naar tekens van menselijk gedragen door de eeuwen heen.
Wat dàt betreft kunnen we nog altijd terugvallen op een visie van 1853, op
die vroege "begeleider" dr. J. H. Halbertsma.
Rest dan toch de individuele bezoeker. Hij zal in elk geval gediend moeten worden met een zo goed mogelijke schriftelijke begeleiding in de vorm
van een gids en van informatie in de museumruimte. Hij kan echter ook
worden geholpen met mondelinge informatie, al zal die dan moeten worden
verstrekt met audio-visuele middelen. Mogelijkheden zijn in de tentoonstellingszalen de "praatpaal" en de draagbare recorder. De praatpaal is statisch,
kan slechts ter plaatse worden benut en wordt vooral gebruikt in grotere
ruimten, die men, staande bij de praatpaal en met het oor aan de hoorn, als
een totaliteit, welke zich in een reeks details opsplitst, kan overzien. Het is
dan ook geen wonder, dat dergelijke informatie in het buitenland dikwijls
in kerkelijke en wereldlijke gebouwen wordt gegeven, al vindt men dit
middel ook in musea toegepast. Met een portable blijft men mobiel en krijgt
de bezoeker inderdaad een persoonlijke rondleiding, die het voordeel biedt,
dat men niet, zoals bij een museumgids, in het kijken wordt belemmerd.
Een nadeel is voor de bezoeker, dat in een druk bezocht museum men vaak
moeilijk tot dicht bij de besproken objecten kan komen en spoedig wordt
afgeleid, en voor het museum, dat de kosten hoog zijn, zo hoog. dat er in de
Friese situaties (nog) niet over valt te denken. In heel Nederland is het
aantal toepassingen trouwens gering, zowel van de portables als van de
praatpalen (die het als wonderen van de techniek ook dikwijls laten afweten,
omdat ze nogal eens als vernuftig speelgoed worden gehanteerd).
Goedkoper, zij het niet goedkoop, betrouwbaarder en veelal dankbaar
zijn de klankbeelden, die in een aparte museumruimte, maar ook wel in de
expositiezalen kunnen worden vertoond. Ze werken met een vaste tekst en
met een reeks (van vijftig tot honderd) dia's, die onder meer details kunnen
laten zien, waarop men als bezoeker geattendeerd moet worden. Bovendien
kan in de tekst worden ingegaan op een aantal elementen, die samenbindend genoemd mogen worden voor een bepaald onderwerp als Fries zilver,
volkskunst, archeologie. Dat er onder tekst en beeld ook muziek is geschoven, is niet een concessie aan de kijker, die zich zijn documentaires op de
beeldbuis niet zonder muziek kan indenken (al weet hij doorgaans dan pas,
dat er muziek bij is, wanneer die eens afwezig blijft. . .), maar wil voornamelijk sfeerbepalend zijn. Met t.v.-uitzendingen heeft het klankbeeld ontegenzeggelijk een zekere vluchtigheid gemeen. Het biedt echter het voordeel,
dat dadelijk na het klankbeeld de voorwerpen-zelf het verhaal kunnen overnemen en — dank zij het klankbeeld, zo is althans de bedoeling — welspre89
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kender kunnen zijn: de dia-voorstelling wil gerichter leren kijken, is kijkbegeleiding.
In Friesland kent men het klankbeeld in het Fries Museum en in het
Princessehof. Gelet op de waardering, die dit hulpmiddel bij het publiek
ontmoet, zou men voor een ruimere toepassing willen pleiten, zeker bij tentoonstellingen, zoals die in en buiten onze musea worden gehouden, maar
toch ook als educatieve begeleiding van (onderdelen van) vaste collecties
in onze musea. Dit is een financiële zaak. Maar dat niet alleen, want het is
evenzeer een kwestie van mankracht. Zolang educatief werk een deeltaak
is in een museum — en dat is het overal, behalve bij de drie Friese instellingen, die een educatieve dienst bezitten: het Fries Museum, het Princessehof
en de tentoonstellingsdienst van de Fryske Kultuerried — valt niet te verwachten, dat men aan productie van klankbeelden toekomt. In de kleinere
instellingen behoeft het ook niet: daar weegt de persoonlijke begeleiding
van de bezoeker het zwaarst (en ze zijn daarom te benijden). Maar in de
grotere musea, waarvan we in Friesland uitstekende voorbeelden hebben,
zal toch meer in de richting van soortgelijke kijk-begeleiding moeten worden
gedacht. Dat kan alleen, wanneer het educatieve werk gecoördineerd wordt
en daarbij zal zeker ook de Federatie van Friese musea en oudheidkamers
een taak en een inbreng moeten hebben. De Friese museumwereld is rijk,
maar moet dan ook open zijn. "Tot dit doel moet", aldus Halbertsma in
1853, "elk de toegang gemakkelijk gemaakt worden, niet slechts den inboorling . . . "
Noten
1.
2.
:>.
4.
5.
6.

Drs. C. Boschma, Het Antiquarisch Kabinet van Friesland, in: Joast Hiddes Halbertsma, 1789-1869,
brekker en bouwer, Drachten 1969.
De integrale Franse tekst is na 1881 nogmaals afgedrukt in het artikel van drs. C. Bosehma, De
collectie J. H. Halbertsma in het Fries Museum: De Vrije Fries 49, Leeuwarden 1969.
Mededelingen Nutsseminarium voor Paedagogiek, Sociaal paedagogische serie no. 7, 1956.
Stichting Jeroen Bosch Expositie, \s-Hertogenboseh z.j.
Instituut voor marktonderzoek en marketingadviezen Inter/View, Amsterdam 1969.
Voor samenvatting van de gegevens: 139 e Jaarverslag Fries Genootschap/Fries Museum, 1967.
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Statenbesluiten
De Provinciale Staten van Friesland kwamen in 1973 elf maal bijeen; in deze vergaderingen werden 76 voorstellen van Gedeputeerde Staten behandeld plus een drietal belangrijke nota's.
In de novemberzitting werd de provinciale begroting voor 1974 aan de Provinciale
Staten aangeboden, welke in de vergaderingen van 11 en 12 december werd behandeld
en goedgekeurd. Deze begroting gaf een eindbedrag te zien van bijna 93 miljoen gulden,
bijna 15 miljoen meer dan de ontwerp-begroting voor 1973 aanwees.
Ook nu werden de subsidievoorstellen (34) in een afzonderlijke zitting (op 29 januari
1974) behandeld; het totaalbedrag aan subsidies steeg tot boven de 10 miljoen.
De belangrijkste besluiten van Provinciale Staten in 1973 waren:
30 januari:
De Staten verleenden eervol ontslag met ingang van 1 maart 1973 aan ir. D. Tuinstra,
directeur van de Provinciale Planologische Dienst. De heer Tuinstra, die op 1 october
1946 in dienst van de Provincie trad, ging in 1973 met pensioen.
Provinciale Staten stelden kredieten tot een totaalbedrag van ruim 50 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van kapitaalwerken, waaronder ruim 24 miljoen voor de aanleg
en verbetering van wegen en ruim 18 miljoen voor het bouwen van zuiveringsinstallaties
en de aanleg van persleidingen.
Het jeugd- en jongerenwerk kreeg in 1973 meer aandacht van de Provincie. De Staten
stelden ƒ 25.000 beschikbaar voor een provinciaal service(= begeleidings)orgaan voor het
jeugd- en jongerenwerk en ƒ 85.000 voor dat werk zelf. Ook de sport mag zich verheugen in de toenemende zorg van de provinciale overheid. De Stichting Sportraad voor de
provincie Friesland kreeg een subsidie van maximaal ƒ 105.000.
6 maart:
De Staten behandelden de subsidienota, waarin richtlijnen werden uitgestippeld voor
het provinciaal subsidiebeleid. De bedoeling van de nota was om tot een duidelijker afbakening te komen van de taak van Rijk, Provincie en Gemeenten op het terrein van de
subsidiëring van organisaties en instellingen.
Een belangrijke zaak, waaraan de Provincie werkt is de organisatie van de planning
van het provinciaal beleid. In 1973 werd hiermede daadwerkelijk begonnen. De Staten
stelden een krediet van ƒ 200.000 beschikbaar voor de eerste aanzet van een bureau
planning en coördinatie, waarvoor dr. J. Ft. Zoon van het E.T.I.F. werd aangetrokken,
voorlopig op parttime-basis.
3 april:
In hun aprilvergadering behandelden Provinciale Staten de nota "Besturen in openheid", waarin Gedeputeerde Staten hun visie gaven op de openbaarheid en de openheid
van het bestuur, de inspraak, de voorlichting en de presentatie van het provinciaal beleid.
Er werd een aantal belangrijke uitspraken gedaan over de openbaarheid van bestuur.
De nota vond een gunstig onthaal bij de Staten, die hiermede de grondslag legden voor
een grotere betrokkenheid van de burgerij bij het beleid van de provinciale overheid.
De Staten benoemden tot directeur van de Provinciale Planologische Dienst drs. K. P.
J. de Vries (49), directeur sociale en economische ontwikkeling bij de Rijks Planologische
Dienst te 's-Gravenhage.
De Staten stelden een bedrag van ƒ 35.000 beschikbaar voor het vervaardigen van een
film over Friesland vanuit de tweetaligheid bezien. Deze film, "Eén mond, twee oren —
Gezicht van Friesland", wordt gemaakt door de cineast Boud Smit.
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Besloten werd het experiment met de Friese schoolradio en het telesehoollx>rd-programma met een jaar te verlengen en in 1974 voort te zetten. Hiervoor werd ƒ .55.500
beschikbaar gesteld.
De nieuwe sluis bij de grens met Overijssel, die in de plaats van de Driewegsluis werd
gebouwd, kreeg de naam Mr. II. P. Linthorst Homansluis. Op deze wijze werd de erkentelijkheid van Friesland tot uitdrukking gebracht voor hetgeen de voormalige Commissaris der Koningin in Friesland in zijn ambtsperiode van bijna 25 jaar voor Friesland in het
algemeen en voor de watersport in het bijzonder heeft gedaan.
19 j u n i :
In deze vergadering werd eervol ontslag verleend aan ir. D. C. Andriesse, directeur
van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf, die op 1 september 1973 met pensioen ging,
Er was een extra statenvergadering (op 28 juni) voor nodig om de opvolger van ir.
Andriesse te benoemen. Dit werd (met 26 tegen 25 stemmen) ir. O. Wijnstra uit Landsmeer (N.H.), project-ingenieur bij Piecon Consulting Engineers B.V. te Haarlem.
De interprovinciale samenwerking op statenniveau tussen Friesland, Groningen en
Drenthe kwam in de junivergadering eveneens aan de orde, Hoewel niet alle Friese
statenleden even enthousiast bleken voor de uitbreiding van deze noordelijke samenwerking, werd met 26 tegen 19 stemmen besloten om bij wijze van proef gedurende twee
jaar toch mee te werken aan de vorming van interprovinciale statencommissies voor een
vijftal hoofdonderwerpen.
2 8 au g iistus:
In de augustusvergadering stelden de Staten onder meer een nieuwe regeling vast voor
de vergoeding aan leden van Provinciale Staten voor het bijwonen van vergaderingen
(presentiegeld), voor reis- en verblijfkosten en voor de vergoeding aan de fracties.
•3 o c t o b e r :
Voor de tweede maal in de geschiedenis werd een commissie ad hoc benoemd uit de
Staten, ditmaal ter beoordeling van de aanvraag van de N.A.M, tot uitbreiding van de
boorconcessie Drenthe tot een gebied in Ooststellingwerf en Opsterland, waaronder het
Fochteloërveen.
6 november:
Besloten werd een krediet van ƒ 205.000 (in de vorm van renteloze voorschotten in een
aflopende reeks gedurende de jaren 1974 t / m 1979) beschikbaar te stellen in de aanloopkosten van een door de Z.P.C. (Friese Coöp. Handelsver. voor Zaaizaad en Pootgoed
G.A.) op te richten afdeling bloembollen. Verwacht wordt, dat hierdoor de bloembollenteelt in Noordwest-Friesland nieuwe kansen en impulsen zal krijgen.
De Provincie besloot een pand van de Z.P.C, aan de Zuidergrachtswal te Leeuwarden
aan te kopen om te kunnen voorzien in de groeiende behoefte aan huisvesting van het
griffiepersoneel. De Staten stelden ƒ 275.000 beschikbaar voor aankoop, verbouw en
inrichting van deze dependance van het Provinciehuis.
D e Staten gingen aceoord met de vaststelling van een nieuw secundair en tertiair
wegenplan voor de provincie. Volgens de wet moet dit plan tenminste eens in de tien
jaar worden herzien. Hoewel het bestaande plan nog geen tien jaar oud was, achtten
Gedeputeerde Staten een nadere bezinning op de functie van een aantal verbindingen in
de provincie wenselijk.
18 d e c e m b e r :
De Staten schaarden zich achter een voorstel van Gedeputeerde Staten, die daarover
geadviseerd waren door een studiecommissie, om een fonds te vormen voor de netverzwaring voor agrarische bedrijven tot minimaal 25 kW. Dit enorme project, dat blofcsgewijze zal worden uitgevoerd door het P.E.B, en dat meer dan 50 miljoen gaat kosten,
zal worden gefinancierd uit een jaarlijks door G.S. vast t e stellen bijdrage ineens door
de aangeslotenen, een opslag van 25 procent op de stroomnota van het P.E.B, (exclusief
het huishoudelijk verbruik) gedurende twaalf jaar en een jaarlijkse bijdrage van ƒ 450.000
aan het landbouwelectrificatiefonds ten laste van het P.E.B.
A. J. WIJNSMA
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Rekréaesje en milieu
Guon sizze: Fryslàn is yn 1973 anty-rekréaesje wurden. Dat is to stuf sein, mar de
hâlding foar de rekréaesje en de rekréanten oer is ál foroare. Dat leit foar in part oan de
rekréanten sels. Wy krije hjir sa njonkelytsen in oar publyk, sa guodlik en meigeand, sa
freonlik en bigripend net mear as eartiids. Hja bisykje foar master op to slaen; de
Friezen moatte har nei de gasten skikke. Wy moatte mar goed fine dat it haeilân in
boartersplak wurdt, dat de reidwàllen forrinnewearre wurde, dat molkbussen brùkt
wurde foar sanitaire doelen en dat heale doarpen yn hannen fan frjemd komme. Bigryplik
dat der wjerstàn kommen is. Fan partikulieren — de boeren foarop —, fan forieningen en
fan hiele doarpsmienskippen. 1973 wie it jier fan it protest.
Hwant dit kaem der noch by: de iene nei de oare bilizzer kaem mei plannen om yn
Fryslàn hwat greats, hwat unyks op tou to setten. Jild soe der by 't kroadfol ynriden
wurde, jild út greate fùnsen yn it westen en it suden fan it lân, út Dútsklàn en út Ingelân.
De Friezen hawwe yn 1973 mear as ienris né sein en derby roun de mienskip fan
Oustertrijegea foarop: mei alles hwat hja yn har hiene hawwe hja it plan keard om noard
fan 'e Tsjùkemar in nije mar to graven dêr't 2000 simmerwenten om hinne komme soene.
En forjit de wjeraksel fan de Wùnseradielsters en Warkumers net dy't it slagge om it
plan de droechleine marren wer ûnderstrùpe to litten en der 3500 (!) bungalows by to
bouwen, fan 'e tafel reage to krijen.
Hwa't witte wol hwat der yn Fryslàn yn 1973 op it mêd fan de rekréaesje bard is, hat
eins oan twa opsommingen genôch: ien fan alle plannen en ien fan alle needgjalpen.
"Stormloop op Friesland" stie yn in lannelik deiblêd en dat gie dan oer de rekréaesjeplannen. Sa wie 't wol sahwat. Der waerd yn 1973 wreaun en skreaun oer: de marreplannen fan Wûnseradiel en Warkum (229 miljoen, 3500 bungalows, sa't it liket fan 'e
baen); de Trijegeastermar (tusken de 25 en 75 miljoen, 700 hektare, 2000 bungalows, giet
net troch); de Riperkrite (55 miljoen, gjin frjemd jild, hat káns fan slagjen); Wyldemerk
(22 miljoen, provinsje hat né sein, is nou by de Kroan); bungalowdoarpen by Elehuzen
(60 wenten), de Gaestmar (56), oan de Moarre by Himmelum (238), op it Eilàn by
Heech (64), Langwar (inkelde hùnderten), oan 'e Sleattemermar (105), Hylpen (60),
De Lemmer (370) en Harns (100 bungalows efter de sédyk yn sté fan it hege
rekréaesjeflat); rekréaesjeplannen foar de Tersoalstersyl, de Lauwerssépolder (miljoenesaek mei hùnderten wenten) en Barradiel; appartemintehotels — hotels mei losse
bungalows — op Skiermuontseach, Skylge en Flylàn en oan 'e Snitsermar; jaehthavenplannen foar De Jouwer, Snits, Starum, Hylpen, Warkum, Akkrum en Bartlehiem;
in tolve meter heech motel by de Hearesyl ûnder Terherne; in Waedrinnerssintrum
tusken Nes en Wierum. Guon fan dy plannen binne ûnderwilens al fan 'e baen, binammen ek mei't der fùl tsjin iggewearre waerd.
De sprekkers hawwe har derby net mijd. In lytse blomlèzing: Leaver in deade Súdwesthoeke as slaef fan de rekréanten; Krústochten fan Hollânske "windbuilen" en Dútsk
kaptael; God hat Fryslàn ék foar de Friezen skepen; Wurde wy in folk fan papier-prikkers en kopke-en-pantsje-waskers?; Moat frjemd him master meitsje fan ús doarp omt
eigen folk net opbiede kin tsjin it kaptael? (Nijewier); Rekréaesje: toverfé of toverheks?;
Philips go home; Dy stèdlju stelle mar easken oan it plattelàn — as hja earst har eigen
stêdden ris oprèdden?; Fryslàn: strak in prachtich en kreas mar kroandea park?; Wy ha
hjir sels sa'n bytsje, wy reitsje alles kwyt oan de rekréaesje (Heech); Foar de Gaesterlanners sels is strak allinne noch rest yn de léste kninehoalen; Se wolle fan Fryske groun
wer hearegroun meitsje; Gij zult niets begeren van andermans goed (boerinne yn Oustertrijegea); Bliuw mei de klauwen fan it doarp òf (spandoek yn de rie fan Himmelumcr
Aldefurd).
Net allinne de bifolking hat har ward tsjin hwat de "rekréaesjeoerfal" neamd is, mar
ek de organisaesjes en de oerheit. Op in hwat diplomatiker wize fansels, sa yn de trant
fan: it wurdt tiid dat de rekréaesje òfremme wurdt. Fan VVV-kant is dúdlik steld: foar
it Fryske wettersportgebiet moat mar gjin propaganda mear makke wurde en Deputearre
Renkema hat sein dat it wetterlàn oan 'e eastkant fan it spoar Ljouwert-It Fean "fol" is.
Dat it ynsjoch sa foroare is, komt ek troch de enoarme tafloed fan fakànsjefolk yn
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1973: it wie de moaiste simmer sùnt 1959. As miggen op it ljocht kacm it boatsjefolk op
ús marren ôf. En dêr wiene guon by dy't blykber gjin grevel gefoel foar styl hiene. Hja
dogge krekt as it autofolk op 'e diken: alles mei en alles kin (VVV Terherne). De
gemoedlikens, de hertlikens, it ien-en-mien op it wetter is fuort. Nachts farre se mei de
radio lûd oan oer mar en poel. Alles moat foar har wike. It provinsiael bistjùr hat it
farrensfolk der mei oanplakbiljetten en folders sels op wize moatten dat der ek noch
oaren binne: "Gunnum z'n brug". En dat Gunnum is dan net in nije plaknamme yn de
kategory fan Blaksum en Bokwerd, mar gun 'm, de autorider nammentlik. Dat der yn
1972 meiinoar 57.616 plezierboaten troch de brêge fan Aldskou giene en 40.796 troch de
Jeltesleatsbrêge (dy't sa leech is dat er hast foar elk boatsje wipt wurde moat) en dat de
brêge fan Spannenboarch yn july fan dat jier 90 kear deis omheech stie, bitsjut wol hwat
foar it forkear-op-tsjillen. Dy tallen hawwe forline jier grif net leger west: der komme
alle jierren goed 25 persint net-Fryske boaten op ús marren by.
Dy tafloed (útrekkene is, dat it tal boaten op de Fryske marren om de fiif jier fortrijedùbelet!) wie foar de provinsje oanlieding om in "Rekréaesje-foarstúdzje" meitsje to
litten. Op dit stuit binne der yn it heechseizoen op ien dei in 11.000 boaten op it wetter;
soe de groei trochgean, dan binne dat yn 1980 likernôch 40.000 en yn 1990 goed 67.000
deis. In Hollànske krante frege him al ôf oft der yn Fryslàn foar al dy seilen wyn genòch
is; oer boatsje-benzine prate wy dan noch mar net iens. Men moat der net oan tinke
hwat dat bitsjutte soe: seis kear safolle boaten op ús wetter. Of dochs krekt wól oan tinke:
hoe is dát to kearen? In boate-bilêsting? Ankerjild? In far-biwiis krekt as in rydbiwiis?
Mar dan sille likegoed de gefolgen en de biswieren bliuwe: it fornielen fan reid, lân en
rest, der moatte oanlizplakken en skiphuzen komme, ythúskes en dounstinten, it wetter
wurdt noch smoarger, ek al komme der noch safolle boaten mei chemyske húskes. Is dêr
noch tsjin to himmeljen? Yn april hawwe goed 4800 frijwilligers mei 200 boaten meidien
oan de himmeldei en der waerd 1975 kubike meter ûnrant sammele. Hwat minder as it
jiers dêrfoar, mar it "houën zo" sil in toer winde.
Fûl wiene de protesten ek tsjin de plannen om nei gas en oalje to boarjen op Skiermuontseach, it Amelàn, it Waed en yn de Súdeasthoeke. Tsjin de "barbarije op it Waed"
hat binammen de Lannelike Foriening ta Bihàld fan it Waed har keard; oan de oare kant
wiene der ek wer biswieren út Fryslàn en fan de Waedeilannen tsjin de taktyk en polityk
fan de Foriening: hja (en dan binammen de "westerlingen" yn it bistjùr) lit har tofolle
yn mei de saken fan de biwenners fan it Waedgebiet. Dêrom net: effektyf is sa'n
organisaesje wol, hwant der kamen tûzenen (foarprinte) biswierskriften tsjin it boarjen
op it Amelàn by Deputearre Steaten yn. It wierre de milieubiskermers yn 't lest fan 't
jier oars wol tsjin: de energykrisis makke de gas-rykdom yn Fryslàns boaijem in stik
bigearliker . . .
Faeks dat in hegere benzinepriis it oanhàlden fan in twadde went yn it fiere Fryslàn
hwat minder maklik meitsje sil. Hoe djiir hja ek waerden (in simmerhúske by Goaijingahuzen waerd foar 71.000 goune forkoeht, oan 'e Pikmar ien foar goed 91.000), der wie
altiten noch greate fraech nei. Ek fan Dútskers, dêr't binammen de "frische Luft" fan
de Waedkant in pré foar liket to wezen. As lykwols út in doarpke oan 'e sédyk, dêr't
gans folk út it Ruhrgebiet in húske hat, lùden komme dat dy har perfoarst net by it
doarpsmienskipke bijaen wolle en der ek neat foar oer hawwe (hwant hja binne ommers
Dútskers en hwat hawwe hja mei dy doarpsminsken en har halden en dragen to krijen?),
dan hat it doel en freegje jin of hwat wy mei ús gastfrijens bidije. It "Frjemden wàdzje ús
ikkers oer" (]. B. Singelsma by de Warnsbitinking), moat letterlik en figuerlik nommen
wurde: it giet net allinne om ús bou en greiden, om it haeilàn, de marsiggen en de boer
syn hiem: ek geastlike wearden wurde fortrape en tamtearre. It giet ek om mienskip en
tael en om "it eigene", hwat dat dan ek is.
Fansels: der binne ek genòch goede punten to neamen. Troch de moaije simmer
hawwe de fakánsjebidriuwen, hotels, pensions, húske- en boateforhierders en boatûndernimmers net to kleijen hawn (op de tsjinst nei Skylge kaem der in flugge "catamaran"
fan Doeksen by, dy't der mar in healûre oer docht). Hùnderten frijwilligers hawwe
beammen plante om de greate skea fan de orkanen fan 13 novimber 1972 en 2 april '73
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(dy't hast like fûl wie) wer hwat goed to meitsjen. It wetter yn Fryslàn wurdt skjinner
(al wiene der noch 35 bidriuwen dy't elk jier 35.000 ton chloride op it iepen wetter
útsmite), der is goed 7000 kilo oerstallich lânbougif ynlevere, der binne hwat minder
autotsjerkhôven kommen (mar yn maert 1973 wiene der nóch 245 en dêrfan 178 yllegale)
en de Plattelânsfroulju hawwe mei sukses it "Bed en Brochje"-systeem ynfierd: hwat hja
yn Ingelân "bed and breakfast" neame. Mar alle goede ùntjowingen wage net op tsjin de
problemen dy't wy hawn hawwe en . . . dy't noch kommie. Nimmen ommers kin sizze:
Fryslân is fol; gjinien mear der by. De springfloed moat noch komme en as 't yn 1974
hwat meiwaret, wachtet ús in "hite" simmer.
It liket der hast op dat de skriuwers en útjowers it mei it oanlùken fan toeristen yn
1973 ek al op in sêft sin set hawwe. Der kamen eins inkeld mar boeken út dy't de gasten
dy't hjir al binne better ynformearje wolle oer har fakânsjegebiet. De rispinge wie it
greatst foar de Waedeilarmen en it Waed: it Frysk Jierboek fan de Fryske Rie wie folslein wijd oan Waed- en eilånsaken (Dútsk, Aurich 1973), it bisûndere nûmer "Waddenfolklore" fan Neerlands Volksleven allyksa (Meppel 1973) en fierders wiene der in Dútske
útjefte fan Hans Bakker syn boekje oer it Amelân, lnsel der Freien (Haren 1973), in
mànsk boek fan Louise Mellema Schiermonnikoog, Lutje Pole (Haren 1973) en in boekje
oer De vogels van Schiermonnikoog fan Rob Mooser (Hoogwoud 1973). S. J. van der
Molen joech syn De Friese Zuidwesthoek (Haren 1973) de ùndertitel "Rust en ruimte"
mei, mar dat wol net sizze dat it in VVV-ynslach hat: it is hùndert persint ynformaesje.
Hwa't by syn forbliuw yn Fryslàn mear witte wol oer de "Fryske" sport (silen, keatsen,
fierljeppen, reedriden) kin torjoehte by it moai yllustrearre boek Friesland sportief fan
Fenno L. Schoustra (Ljouwert 1973). It gloednije Frysk-Grinzer rekréaesjegebiet yn it
Noarden moat noch "oanklaeid" wurde, mar it hat syn papierene bigelieding al: Dwalend
door het Hoge Noorden; Gids voor het Lauwersmeer e.o. fan Klaes Jansma en Gerben
Abma (Butenpost 1973).
'
K. SIKKEMA
Musea, tentoonstellingen
Voor de Friese museumwereld was de belangrijkste gebeurtenis de heropening van het
gemeentelijk museum van Leeuwarden, het Princessehof. Het was zo lang gesloten, dat
het bijna alleen een herinnering dreigde te worden — aan de instelling (sedert 1917 in de
Grote Kerkstraat), aan Xanne Ottenia (wiens verzamelwoede en museale bouwdrift in dit
museum gestalte kregen) en aan de collectie zelf. Wie het Princessehof kende, zoals het
tot in de jaren zestig was, wist, wat Ottema (want zijn naam moet vóór en boven andere
namen worden genoemd) voor de ceramiek èn voor Friesland betekend had. Hij wist
trouwens ook, dat de helft hem niet werd getoond, omdat veel moest blijven sluimeren in
de depots. Hij kon tenslotte weten, dat Ottema, die in 1955 overleed, was toegegroeid
naar het ideaal van een algemeen ceramiekmuseum en dat de door hem aangeduide
route door zijn geestverwanten en door de huidige directeur, Jaap Romijn, werd gevolgd.
Niettemin zou Ottema, had hij de heropening op woensdag 30 mei door Prinses Margriet meegemaakt, vermoedelijk hebben opgekeken van de armslag voor het gebouw en
van de ontwikkeling van de collectie. Niet alleen de middenvleugel, het hoofdgebouw van
het voormalige paleis van Maria Louise van Hessen-Kassel, maar ook de zijvleugels
konden bij het museum worden betrokken, terwijl het complex aan de oostzijde, zoals
eens in de achttiende eeuw, kon worden afgerond. Aan die flank immers bevindt zich
thans het tegelmuseum, dat dankbaar de ruimtewerking van een vroeger wijnpakhuis
volgt. De collectie kreeg bovendien een algemeenheid. Sprak men vroeger graag over het
'Indisch Museum' en had men verder weet van de brede representatie van Chinese
ceramiek, bij die oude, duidelijk herkenbare kernen voegen zich nu de opstellingen van
ceramiek uit Japan, Korea, Amman, Perzië, Spanje, Italië, Nederland. Een routebeschrijving dus, in geografisch opzicht, maar ook in en door de tijd met het vernieuwingsaardewerk rond 1900 en met stalen van ceramiek van hedendaagse pottenbakkers. Van het
aardewerk van nu is het dan geen grote stap meer naar de gemeentelijke kunstverzameling, die ook in het complex is ondergebracht en van onze tijd is. Een andere aanwinst is
de 'werkplaats', waarvan beroeps- en amateur-pottenbakkers (en kinderen!) gebruik
kunnen maken.
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Dank zij het Princessehof werd niet alleen de Friese museumwereld verrijkt met een
specialistisch museum, dat in heel Nederland een aparte plaats inneemt, maar wordt er
ook weer een uitbreiding gegeven aan het Friese tentoonstellingswezen. Het museum
heeft buiten zijn collectie om een grote en twee kleinere expositieruimten en is zich daar
dadelijk bij de opening gaan weren: drie tentoonstellingen (met een betrekkelijk lange
omlooptijd) tegelijkertijd, waardoor de tentoonstellingsagenda van Friesland opnieuw
werd verlengd. In 1973 waren er binnen de provinciale grenzen dan ook meer dan
honderd tentoonstellingen te zien. Een probleem is het, hoe ze in deze rubriek verwerkt
moeten worden. Een opsomming heeft nu al weinig zin en heeft voor later nog minder
functie, want ze kan slechts namen noemen en geen enkele inhoud suggereren. Het is
mogelijk een keus uit de veelheid te doen, maar dat is een subjectieve bezigheid, terwijl
een objectieve aanpak geboden lijkt. Er kan echter ook worden uitgegaan van wat er van
de vele exposities in tastbare en tegelijk documenterende vorm overblijft. Bij die opzet
zouden de catalogi houvast kunnen geven: ze leiden een tentoonstelling in, geven korte
beschrijvingen van het werk en zijn doorgaans van enige illustratie voorzien, goede redenen om de catalogi te bewaren en als (bescheiden) naslagwerkjes te hanteren.
Het Princessehof liet de heropening vergezeld gaan van een tentoonstelling van liet
laatste keizerlijke porselein uit China. Het vormt een vrij onbekend en ook een beknopt
hoofdstuk. Weinig bekend is het, omdat het porselein dan wel mooi is, maar ook jong
en dat is nu juist een eigenschap, die men het laatst in een verzameling Chinese ceramiek
aantreft. Beknopt is het, omdat het werd gemaakt tijdens de laatste Chinese keizer, Yuan
Shih-k'ai, die eerst drie jaar president en daarna niet meer dan 83 dagen keizer was.
Weliswaar ging de productie in de keizerlijke werkplaatsen na zijn dood nog voort, maar
dit porselein, dat na een vervaltijd in de negentiende eeuw nog voor korte tijd de kwaliteit van eerdere eeuwen wist te weerspiegelen, is toch voornamelijk bepaald door de
jaartallen 1912 tot 1916. De tentoonstelling bracht uit de twintigste eeuw 73 stukken
bijeen en bood een hoogst zeldzame gelegenheid deze late periode te leren kennen. Een
catalogus was dus zeer op zijn plaats. Met goede inleidingen, een overzichtelijke catalogisering en een reeks foto's verdient het boekje zijn plaats op de boekenplank.
De tweede catalogus van het Princessehof begeleidde een overzichtstentoonstelling
van Germ de Jong, geboren in Sint Jacobiparochie (1886), gestorven in Overveen (1967),
een verwoed reiziger, vooral in Frankrijk, al vergat hij Friesland nooit, een man 'zonder
redevoeringen, richting, principe, gevestigde overtuiging', die een schilder van ras was
en dit overzicht, dat ook landelijke belangstelling trok, volop verdiende. In de catalogus
een levensschets van Fanny Kelk en enkele illustraties.
Verzorgde het Princessehof deze twee catalogi zelf, tot het catalogiseren komen de
overige expositiegelegenheden in Friesland heel zelden. Dat is ook wel begrijpelijk. Een
catalogus is een dure aangelegenheid. De Friese markt lijkt nog vrij klein. En bovendien
volgen de exposities elkaar meestal zo snel op, dat er voor een verdere begeleiding
weinig tijd is en er volstaan wordt met een stencil. Alleen dan, wanneer een tentoonstelling landelijk wordt voorbereid of wanneer een expositie na haar start in Friesland ook
elders nog een plaats krijgt, bestaat er een kans op een catalogus. Zo toonde het Kunstcentrum Prinsentuin een collectie 'Aspecten van hedendaagse Hongaarse kunst' onder
auspiciën van de Nederlandse Kunststichting. Die kreeg een catalogus mee met enkele
plaatsbepalende beschouwingen en veel illustraties, die het beeld van de Hongaarse
grafiek — enerzijds met relaties tot de oude volkskunst, anderzijds met een open oog voor
meer westerse invloeden — ook na afloop van de tentoonstelling kon vasthouden. De
Nederlandse Kunststichting was ook verantwoordelijk voor een tweede tentoonstelling in
de Prinsentuin, 'Eigen beeld', dertig bladen grafiek van Nederlandse kunstenaars tot
dertig jaar. De titel kon worden geïnterpreteerd als een verzameling zelfportretten, mits
men dat begrip hedendaags en dat wil dus zeggen niet te portretmatig, maar meer
expressief-bespiegelend vertolkt.
Het zelfportret in beperkte èn in uitgebreide zin speelde ook een grote rol op de tentoonstelling, die Sjoerd de Vries in het Museum 't Coopmanshùs te Franeker toonde.
Theun de Wies zorgde voor een indringende schets van leven en werk. De catalogus is
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verder ruim geïllustreerd. Hij was trouwens ook verkrijgbaar in het Frysk Litterair Museum en Docunientaesjesmtrum, waar de expositie in een iets andere samenstelling en met
het accent op Sjoerd de Vries als portrettist (die immers enkele opdrachten voor het
F.L.M.D. uitvoerde) te zien was. Het F.L.M.D. gaf, dit tussen haakjes, ook zijn tentoonstelling over de winnaars der Gysbert Japicx-prijzen een eenvoudige catalogus mee.
Het Franeker Coopmanshùs werkt wel meer samen met het West-Fries Museum te
Hoorn: de tentoonstelling van Jentje van der Sloot — goed zestig schilderijen in de vier
jaar, die Van der Sloot nog te leven had, toen hij als 77-jarige schilder werd — stak dit
jaar het IJsselmeer over. Als 'tegenprestatie' kwam naar Franeker de tentoonstelling van
modellen van de Hoornse Behangselfabriek, die in 1777 werd opgericht om iets aan de
toenemende werkloosheid te doen en die tot 1826 bestond. De modellen zijn geaquarelleerd en vormen een smaakvolle reeks 'stalen', waarmee de fabrieksdirecteur zijn clientèle
afreisde. De tentoonstelling gaf bovendien een uitmuntend inzicht in de geliefde onderwerpen van het einde der achttiende eeuw: klassieke scènes, herdersscènes, arcadische
berglandschappen en chinoiserieën, tekeningen in quasi-Chinese stijl, waarop men destijds
verzot was, omdat ze aan een ver, exotisch land herinnerden. Uit dat land kwam dan ook
het zo geliefde Chinese porselein en dan is deze rubriek letterlijk en figuurlijk rond: op
die liefde voor het Chinees is immers mede de verzameling geënt, die in 1973 in het
Princessehof zo boeiend gestalte heeft gekregen.
H. KINGMANS
Tael- en letterkunde
Dit eachweid kin fansels gjin bibliografyske pretinsjes hawwe. Hwa't in stikhinne folslein "by" bliuwe wol kin ik forwize nei de sûnt 1970 forskinende "Bibliografie van de
Nederlandse taal- en literatuurwetenschap. Aangevuld met de bibliografie van de Friese
taal- en literatuurwetenschap". Dat is in treflik ûndernimmen, yn Fryske rounten faeks
noch to min aehtslein en dèrom neam ik foar de folsleinens it adres dèr't men jin abonnearje kin: NLMD, Juffrouw Idastraat 11, Den Ilaech. It Fryske oanpart yn dit bibliografysk standertwurk, koartwei oantsjut as BXTL, waerd oant foar koart forsoarge toch
drs. S. Sybrandy, doe noch forboun oan de Provinsiale Bibleteek fan Fryslàn. Sùnt syn
bineaming oan de Universiteitsbibliotheek to Grins is syn taek oernommen troch in oare
haedamtner fan "ús" P. B., mr. D. W. Kok. In biswier is, dat de BNTL gjin òfsûnderlike
publikaesjes yn boekfoarm opnimt. Mar dèrfoar kin men wol torjochte by it "Tweemaandelijks Bulletin" fan de P.B.
P r i z e n. Xei dizze oanrin moat der dochs earst efkes ynventarisearre wurde as it
giet oer de yn 1973 takende literaire prizen. De provinsiale Gysbert Japicx-priis waerd
takend oan de dichter Daniël Daen (ps. foar G. Willem Abma) troch in advyskommisje,
bisteande út mefrou T. Jonkman-Nauta, mefrou drs. T. J. Steenmeijer-Wielenga en ds.
H. J. Brouwer. Diskusje, lykas yn oare jierren wol, úntstie der net dat makke en de
bikroande dichter sels nacm de ùnderskieding ek noch al relativearjend op. Der is de
leste jierren fan alle kanten sein, dat it literaire-prizesysteem op 'e helling moat. De káns
bistiet dan ek, dat de GJ-priis yn 1973 foar de leste kear takend is op basis fan it út 1946
troch Provinsiale Steaten fèststeld reglemint.
In plichtmjittige routinesaek wurdt it hwat langer hwat mear mei de Rely Jorritsmaprizen, dy't dizze reis takend waerden foar poëzy oan: Hannah Ludwig, Durk van der
Ploeg, Beinder Beitsma en Jan de Vries en foar proaza oan: Paulus Akkerman, Piter
Boersma, Tjitte Piebenga en Trinus Biemersma. Under al dy àlde kunde sieten lykwols
twa debutanten: Reitsma en Boersma, en dat is yn elk gefal méar as hwat fan de KFFBromanpriisfraech sein wurde kin, hwerby't hânskriften bikroand waerden fan R. van der
Galiën-De Boer en A. A. van der Werf. It probleem fan de "forgrizing" fan ús folksskriuwers wurdt sa njonkenlytsen binearjend en ien sweltsje (de debutante Akky van der
Veer mei har KFFB-roman "Read hier en reinwetter") makket ek hjir noch gjin simmer.
Yn de KFFB-berneboekepriisfraech
koe in gefal fan "lette ropping" signalearre wurde:
H. Hoogeveen, auteur fan al gans in rige Hollànske jeugdboeken, krige mei in Frysk
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hânskrift de earste priis. De stifting Us Frysk Berneboek bikroande hânskriften fan N.
van Calsbeek en Josse de Haan.
Problematyske kanten sitte der grif oan de provinsiale Toanielpriisfraech as men bitinkt
dat de fjouwer bikroande "eksperimentele" stikken fan Arjen Piters Terpstra, Alle Jager
en Oene Spoelstra (2x) eins gjin kans fan opfiering krije (kinne), mar op syn heechst —
yn it gefal Spoelstra — publikaesje yn in bifreone tydskrift. Dat it neffens de jury yn de
rubryk "jounfoljende stikken" allinne in oanmoedigingspriis lije koe — foar ]. KoopmansRatsma — ûnderstreket de bisteande malaise op it mèd fan de Fryske toanielskriuwerij.
Mar by de priisfraech by it earste lustrum fan Operaesje Vers gong it fleurich-op: der
kamen sa'n . . . 1500 ynstjûrings yn, sawol Fryske as Nederlânske. Meindert Bylsma, ien
fan de oprjochters fan O.F., woun mei in Frysk fers de twade priis.
Oft de noch yn 1973 tarette ynstelling trocli de stêd Ljoviwert fan in Piter Jelles-priis
(ta to kennen om it jier, bar om bar foar Fryske en net-Fryske literaire aktiviteiten) in
stimulans wêze sil moat ôfwachte wurde, mar it is fansels al to hoopjen. Nij literair talint,
dêr't sa'n skreauwend forlet fan is, opponearret him fansels ek wol buten it prizesysteem
om, mar elke bydrage ta forbettering fan ús literair klimaet is uteraerd wolkom. Nim nou
de ûnforwachte respons op it inisiatyf fan de Leeuwarder Courant ta it periodyk publisearjen fan in "Lyrische Courant" dy't iepenstiet foar elk dy't dichterlike oanstriden
mient to hawwen: sûnder mis dochs in prys-like fynst,
Tydskriften.
Dat de skiere midsmjitte, de routine en net to forjitten ús ynskepen
plichtsgefoel de gong oan it literaire swurk frijhwat biskiede docht ek wol út ús literaire
tydskriften bliken. It forlet fan kritysk-essayistyske bigelieding wurdt algemien as ien fan
harren wichtichste taken sjoen. Mar de minsken dy't sa'n taek, ta wille fan skriuwers en
lezers, op har nimme kinne en wolle ûntbrekt it oan en de warberens fan de Trotwaerredaksje op it mêd fan iensidige struktuer-analyse foroaret dêr al in bitter bytsje oan, al
kin men har iver wurdearje. De redaksje fan Asyl, mear blomlêzend as (bige)liedend,
docht dêr yn har ienmans-warberens net foar ùnder. Hjir, úteinset as simpele publikaesjemooglikheit foar (greidhoekster) jongerein, kriget sa njonkenlytsen hwat mear stal en
Sonde, dat ek noch om in eigen (Amsterdamsk-Frysk-lofts) gesicht siket, makke jin yn elk
gefal bliid mei in treflik spesiael nùmer mei de teksten, foarbrocht op it boppeneamd
lustrumfeest fan "Operaesje Fers". Publike forklearrings dat de respektive redaksjes sa
skoan mei elkoar kinne binne fansels moai mei, mar helje fierders ek al net folie út en
der bliuwe altyd minsken dy't ornearje dat in biskate bondeling fan krêften it nivo oer
alle boegen dochs justjes omheech bringe koe. In treast is der al: ien fan de talintfolste
ûnder de al hwat âldere dichters, Jan Wybenga, publisearret yn Asyl trou de ôfleveringen
fan syn Joyce-eftich autobiografysk proaza en dat moat, by libben en sounwêzen, op 'en
dûr dochs in hiel apart boek wurde kinne.
P r o a z a . It tal nije útjeften dat ta de belletry rekkene wurde mei siet yn 1973' dochs
altyd noch om de 25 hinne. Mar dêr wiene dan wol 8 werprintingen en s.n. reprints by!
It span KFFB/Osinga N.V. en de Koperative Utjowerij namen resp. 6 en 5 titels op har
noed. Produktyfst en grif net ûnder eigen nivo sakjend mar likemin dêrboppe útstigend
wie Trinus Riemersma mei resp. in forhalebondel "Oant de dea der op folget" en in
detektiveroman "De mon sûnder gesicht" (en, tusken heakjes, ek noch in fersebondel),
útjown troch de K.U. D e novelle "As in lyts baeske" fan Anne Wadman (Gurbe-rige,
Friese Pers) wie allyksa fakmanswurk mar foar hwa't de ûntjowing yn syn oeuvre folget
ek gjin fornijing. In forrassing op it mèd fan de pretinsjeleaze (mar wolkomme!) "gebrûksliteratuer" wie grif al de plysjeroman "Moard op 'e Himrik" (De Terp) fan it duo Jan J.
Bylsma en Anne Hellinga. Rink van der Velde syn bestseller "Foroaring fan lucht"
(Gurbe-rige, Friese Pers) helle binnen twa jier de fyfte printinge en dêrmei in totael
oplaech fan 7000 eksimplaren (en yn ditselde jier 1973 in oersetting yn it Nederlånsk fan
Yge Foppema, útjown by Leopold, den Haech). Symptomatysk foar it lèzersforlet èn
foar de ekspânsjemooglikheden fan it Fryske boek "dat der ynfalt" is, dat mei dy 7000
eksimplaren de ein grif noch net bisyld is. Nijsgjirrich binammen út literair-histoarysk
each is de publikaesje fan it "samle wurk" fan (yntusken: doctor) Hessel Miedema, dy't
ea by it tydskrift "quatrebras" (1954-1968) op 'e literaire barricaden stie en yn lêstneamd
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jier it Frysk foargoed dach-sei. Syn sammelbondel "Op 'e literaire toer" waerd, as nr. 124
yn de rige fan de "Fryske Bibleteek", útjown by de K.U. Xettsjinsteande de bytiden
fûleindige konkurrinsje sil de priis foar literair stuntwerk yn 1973 tafalle moatte oan
Josse de Haan mei syn K.U.-roman "Forneukte stêd", dy't ûnder it tasjend each fan de
publisiteitsmedia letterlik nei beppe' kelder gyng.
P o ë z y. De namnie fan ]an Wybenga, in fyftiger sa njonkenlytsen, moat hjir jitris
falie as dy fan de dichter hwaens nijste bondel ûnder de sibbekundige (?) titel "KJ3"
(Asyl) ûnder in bùnte mannichte doehs wol de measte yndruk makke. Mar it signalearjen
fan in twatal jonge debutanten, Jaep de Jong en Tsjêbbe Hettinga yn (sels-finansierde)
K.U.bondels kin it ek net sùnder. Likemin wol ik foarbygean oan de nijste (fjirde) bondel
fan Durk van der Ploeg, "Deaden skrieme net" (KFFB/Osinga) omt dizze dizenige
dichter dêryn oan bistek-likens liket to winnen. D. A. Tamminga joech twaris in priuwke
fan syn wurksum talint as birimer fan psalmen en gesangen, resp. ûnder de titels "Tsien
psalms" (De Terp) en "Dagen fan heil" (Bosch en Keuning). Derby moat mei foldwaning
oantekening makke wurde fan it feit, dat it dichterstrio, yn tsjerklike opdracht dwaende
mei de forfrysking fan it "Liedboek voor de kerken" (Gerben Brouwer, ds. Bernard
Smilde en D. A. Tamminga) yn 1973 sa goed as rékommen is mei dit mânsk projekt. It
neamen mear as wurdich liket my, binammen ek foar ynteressearre bûtesteanders, it
prachtieh útfierde boekje "Friesische Gedichte" (út Noard-, East- en Westerlauwersk
Fryslân), in treflike oersettersprestaesje fan de polyglotte Helgolanner James Krüss
(útjefte fan Hug & Co Wiïhelmshaven, foar de Fryske Ried). Klaes Bruinsma, ta bislút,
levere mei syn oersetting fan "Rein de foks" (Asyl), nei it âldste Flaemske hânskrift, in
— om yn styl to bliuwen — stik muontsewurk fan komsa.
T a e 1 k u n d e. It tal taelkundige publikaesjes is oer 1973 bare lyts. Wy neame hjir
mei fan de wichtichste. Yn it foarste plak it twade diel fan D. A. Tamminga syn "Op 'e
taelhelling", in samling opstellen oer it Frysk idioom (Osinga, foar de Fryske Akademy).
De "Ynteruniversitaire Stúdzjeried Frysk" (YSF) joech de lezingen fan it yn 1972 halden
symposion yn it ljocht ùnder de titel "Die Stellung des westerlauwerschen Friesischen
bis zum Jahre 1700", mei dêryn fan YSF-kant bydragen fan jfr. drs. A. Feitsma en drs.
H. D. Meijering. De rige "Dialektstúdzjes" fan de Fryske Akademy waerd fuortset mei
in publikaesje fan drs. P. Breuker oer "J. Halbertsma, Gysbert Japicx en de Fryske
dialekten". Dat it de Fryske Akademy tinken is mei op koarte termyn publisearjen fan
de earste ôflevering fan it Great Frysk Wurdboek die û.o. bliken út de binamming alfèst
fan twa nije krêften by de Wurdboekstêf yn de fakatueres dy't ûntstean sille as D. A.
Tamminga en dr. Y. Poortinga as sadanich resp. yn 1974 en 1975 mei pensioen geane.
O r g a n i s a e s j e, b i 1 i e d. Hwat hjirboppe al efkes oantsjut waerd mei hjir
jitris neamd wurde: de útjefteswierrichheden dèr't it Fryske boek mei tangele sit, eins al
fan àlds en struktureel-fanselssprekkend, mar yn ús dagen dochs wol sterker as ea as
probleem ûnderkend. Needoplossingen en -forbannen, idealisme en yn Fryslân blykber
dochs oanwêzich ymprovisaesjetalint hâlde de saek noch sahwat-sahwat driuwende. Mar
dat der slim forlet is fan sokssabvvat as in permanint "struktureel" (subsydzje)bilied liket
sùnder mear ek dúdlik. De stifting "It Fryske Boek" koe aldergeloks, mei oerheitsstipe,
in bileanne krêft oanstelle en wist yn de mande mei it Skriuwersboun troch in tige slagge
"sutelaksje" wer hwat biweging to bringen yn it konsumpsjepatroan fan de Fryske
(net-)lezer. Hwa't dêr it fine fan witte wol moat it nijsgjirrich rapport fan J. P. Janzen
ûnder de titel "Sutelaksje 1973. Feiten, sifers, dokuminten, opmerkings, konklúzjes, suggestjes" (Skriuwersboun, Ljouwert) ris neigean. Fan organisaesje praet: dat, lykas yn
1973 barde, op it wrâldwiid "Poetry International" to Rotterdam, yn it ramt fan nota
bene it "Holland Festival" ek de Fryske dichtkunst in rojael en lykweardich plak ynskikt
krige, is dochs méar as men jierren lyn foar mooglik — en hwawit: foar winsklik . . . —
liâldde.
Omt ik der priis op stel, dit oersjoch mei in positive noat to bisluten gean ik foarby oan
hwat der him oan polarisearjende tendinzen foardien hat oan de kalde fronten fan resp.
de staveringskwestje en it hjitte hangizer fan it oerliz tusken de universitaire dosinten
Frysk. Dat fynt de skriuwer fan dit kronykje takoni jier dan wol wer.
FREARK DAM
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Archeologie
Met betrekking tot de daadwerkelijke archeologie in 1973 in de provincie Friesland
valt het volgende te memoreren.
Het grote onderzoek op de mesolithische vindplaats nabij Oostermeer (Tietjerksteradeel)
werd voor het derde achtereenvolgende jaar voortgezet onder leidingvan dr. R. R. Newell
van het Biologisch-Archaeologiseh Instituut, opnieuw met de bijzonder gewaardeerde
steun van Provincie, Gemeente en Fries Genootschap. Vrijwel het gehele atelier kon
worden onderzocht; in 1974 zal de opgraving definitief worden beëindigd. Het terrein is
inmiddels dooi Staatsbosbeheer aangekocht, waardoor het ook als natuurwetenschappelijk
monument is veiliggesteld. Herstel van het natuurlijke profiel zal na afloop van het
onderzoek plaats hebben. In de gemeente IJlst werd in het uitbreidingsplan een mesolithisch station gevonden, dat met hulp van de archeologische werkgroep van Fries
Museum/Fryske Akademy als een noodobject kon worden onderzocht. Helaas had een
diepe en brede rioleringssleuf het atelier grotendeels vernield, maar toch is voldoende
inzicht verkregen in de aard van het geheel.
Dank zij de medewerking van de Provinciale Waterstaat kon het onderzoek van de
grote mesolithische en neolithische vindplaats nabij Steenendam (Dantumadeel) worden
voortgezet en beëindigd. Opnieuw werd zeer veel materiaal geborgen, waarvan de bewerking veel tijd zal vereisen, maar de kennis van het leefmilieu in de genoemde periode
in dit deel van Friesland aanzienlijk zal verrijken. Nabij Bakhuizen (Gaasterland) is een
kleine vindplaats ontdekt van neolithisch vuursteenmateriaal en aardewerk, dat mogelijk
tot de treehterbekercultuur kan gerekend worden. Dit is van buitengewoon belang in
verband met het nog altijd zo eenzame graf van deze cultuur in het Rijsterbos. De vindplaats van een, uit een bijzondere steensoort geslepen bijl van de standvoetbekercultuur
nabij Twijtel (Ooststellingwerf) leverde bij onderzoek niet het gehoopte graf op, maar
gaf inzicht in de aard van het vondstterrein.
In het terpengebied konden door medewerking van de Gemeente en de betreffende
aannemer waarnemingen worden gedaan in de terp van Hijum (Leeuwarderadeel), waar
een riolering werd aangelegd. Merkwaardig was de hier aangetroffen concentratie van
(brood?)-bakplaten op een o.m. door Romeinse terra sigillata scherfjes gemarkeerd niveau.
Ook vele losse vondsten werden hier geborgen. In de ruilverkaveling Winsum-Kubaard
(Baarderadeel) zijn in twee kleine terpresten, welke geëgaliseerd werden, respectievelijk
een van een zodenwand voorziene ronde waterput en een afvalkuil onderzocht. Beide
bevatten zeer weinig cultuurmateriaal, maar toch nog voldoende om ze als 13e-eeuws te
kunnen dateren. Het onderzoek op de in de middeleeuwen bij de terp van Waaksens
(Westdongeradeel) aangesloten verhoging werd voorlopig beëindigd. Er kon worden
vastgesteld, dat deze verhoging in drie à vier fasen is ontstaan en vergroot, en dat erop
een middeleeuws bakstenen gebouw is verrezen, dat — in ieder geval ten dele — omgracht
is geweest; deze omgrachting ligt thans in het heuvelterrein verborgen. In de stad IJlst
werden tijdens reconstructie- en rioleringswerkzaamheden aan en rond de Eegraeht vele
middeleeuwse resten verzameld, waaronder een aantal misbaksels van kogelpotaardewerk.
Helaas kon geen nader onderzoek worden gedaan, wat bijzonder te betreuren is, daar tal
van gegevens over de opbouw van IJlst te verkrijgen waren geweest, indien tijdig overleg
was gepleegd. Uit het nu gevondene is de indruk ontstaan, dat IJlst een belangrijk
pottenbakkerscentrum is geweest, dat zich zeer snel langs beide oevers van de Ee ontwikkelde.
Bij Ezumazijl (Oostdongeradeel) kon met medewerking van de Dienst van de Lauwerszeewerken een dwarsprofiel in de middeleeuwse
oostelijke dijk van de Ganzenpolder
worden opgemeten, waarbij bleek, dat deze dijk in enkele fasen zijn huidige zwaarte
heeft gekregen. In Anjum (Oostdongeradeel) werden waarnemingen verricht aan de fundamenten van de Hervormde kerk aldaar, zulks op verzoek van de architect en de Gemeente. Nabij Oudkerk (Tietjerksteradeel) kon de in 1972 ten dele onderzochte 16e-eeuwse
waterduiker dit jaar in zijn geheel worden bestudeerd, terwijl in Leeuwarden werd vastgesteld, dat de molenaarshuisjes op de Oldehoofsterdwinger verschillende bouwperioden
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in zich borgen. In de Knipe (Heerenveen) werd een 17e-eeuwse, bij het begin der vervening aangelegde waterput onderzocht.
Naast deze meer aandacht vragende onderzoekingen werden vele kleine waarnemingen
gedaan. In de ruilverkavelingen zijn weer nieuwe vindplaatsen ontdekt uit alle prehistorische en historische perioden.
Als belangrijke losse vondsten zijn te noemen een neolithisehe bijl uit de Twijzelermieden (Achtkarspelen) en een eerst nu bekend geworden bronzen randhielbijl uit Fochteloo
(Ooststellingwerf). Bij Oosthem (Wymbritseradeel) werd, eveneens door lang bewaarde
vondsten, een overslibde nederzetting uit de eerste eeuwen onzer jaartelling bekend,
terwijl nieuw licht op middeleeuwse en latere tijden werd geworpen door een bijzondere
16e-eeuwse tegel met slibversiering uit Leeuwarden, een vermoedelijk 17e-eeuws spakenwiel (gebruikt als putfundering) te Bergum en opnieuw vele 16e- tot 18e-eeuwse cultuur resten uit de omgeving van Harlingen.
De archeologische werkgroep van Fries Museum/Fryske Akademy hield zich bezig met
het verzamelen van gegevens over drinkdobben, terwijl contact werd verkregen met een
aantal terpgravers en terpmodderschippers; helaas konden met hen de beoogde gesprekken ter verwerving van meer terpinformatie in 1973 nog niet worden gevoerd.
Aandacht verdient ook het feit, dat een flagrante en bewuste overtreding van de
Monumentenwet 1961, die het verdwijnen van belangrijke gegevens over de hierboven
genoemde vindplaats bij Steenendam ten gevolge had en door het Ministerie van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk werk bij Justitie aanhangig was gemaakt, door de kantonrechter te Dokkum met een vrijspraak werd afgedaan, onder meer omdat deze de wetenschappelijke betekenis van het vernielde niet kon inzien. Dat een dergelijke uitspraak de
Monumentenwet op onaanvaardbare wijze ontkracht, behoeft o.i. geen nader betoog.
Aan voor Frieslands archeologie belangrijke literatuur noemen wij (met name voor de
geschiedenis daarvan) "De opkomst van de belangstelling voor de archeologie van Friesland" in De Vrije Fries 53, 1973, p. 68-80 van G. Elzinga, en van dezelfde auteur "Een
kringgreppelurnenveld bij Oosterwolde in Friesland" in Archeologie en Historie, Gedenkboek prof. dr. H. Brunsting, Bussum 1973, p. 29-48. In dezelfde bundel heeft dr. J. J.
Butler in zijn artikel "The big bronze knife from Hardenberg" een bespreking gewijd
aan het bronzen offermes van Appelscha. In de Berichten van de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek 20-21, 1970-1971, p. 89-118 verscheen een bijdrage
van W. A. van Es en M. Miedema over "Leeuwarden, Small terp under the Oldehove
cemetery", terwijl dr. H. Zinimermann te Wilhelmshaven een beschouwing publiceerde
over een onlangs te Midlum-Northum gevonden, ringvormige 7e-eeuwse mantelspeld met
dierkopornament, die vrijwel identiek is met ten onzent gevonden exemplaren: "Eine
Ringfibel mit auswärts gewendeten Tierköpfen aus Midlum-Northum, Kreis Wesermünde"
(Neue Ausgrabungen und Forschungen in Niedersachsen 7/1972, S. 185-202).
G. ELZINGA
Monumentenzorg
K e r k e n . De eerste restauratie, die in 1973 gereed kwam, was die van de hervormde kerk te Hollum op Ameland (architect P. L. de Vrieze,. kosten ƒ 800.000): dak en
plafond werden hersteld, twee ramen heropend, de inrichting gewijzigd en vernieuwd.
Zo is de preekstoel van de zuid- naar de noordzijde verplaatst en kwamen er nieuwe
kerkbanken. De afsluiting van het koor werd verwijderd, waardoor dit weer een duidelijke
liturgische functie heeft gekregen. Dit laatste is ook het geval in de kerk te Tzum, waar
het koor sinds ongeveer 1880' door een schot volledig van het schip was afgesloten. Deze,
in hoofdzaak tot het interieur beperkt gebleven restauratie (leiding P. L. de Vrieze,
kosten ƒ 250.000) kwam op 1 november gereed. Bij de werkzaamheden werd een belangrijke reeks grafzerken uit de 16e en 17e eeuw aangetroffen, waaronder een fraai
werkstuk van Vincent Lucas uit 1556 in renaissancestijl; een zerk uit 1624 bewaart in het
opschrift een herinnering aan de zilvervloot. Bij de restauratie van de kerk op Vlieland
(leiding Van Manen en Zwart, kosten ƒ 243.000) kwamen op enkele banken geschilderde
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bijbelteksten te voorschijn, daterend uit 1635. Het betreft Jes. 49:23a, Matt. 22:21b en
op de Generaliteitsbank het toepasselijke "Ieder mens moet zich onderwerpen aan de
overheden, die er boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God, en die er
zijn, zijn door God gesteld" (Rom. 13:1). Gebouw en gave protestantse inrichting dateren
uit de 17e eeuw.
Opmerkelijk is, dat in 1973 de restauraties van niet minder dan drie 19e-eeuwse
kerken gereed kwamen. Op 24 juni werd de doopsgezinde kerk te Sneek weer in gebruik
genomen, die op 2 mei 1972 voor een groot deel door brand verwoest was. Het betreft
hier een neoclassicistische zaalkerk met pilastergevel uit 1842. De kosten van het herstel
(ƒ 350.000) werden grotendeels door de verzekering betaald. In Dokkum werd de kerk van
de Verenigde Doopsgezinde en Remonstrantse gemeente gerestaureerd. De neoclassicistische zaalkerk werd in 1852 door Th. Romein gebouwd. Het herstel (leiding J. Rippen,
kosten ƒ 180,000) betrof vooral de toren, het muurwerk en het interieur. De kleine gemeente moest zelf ƒ 45.000 bijeen brengen, te weten de niet-subsidiabele kosten, een deel
van de subsidiabele kosten en het renteverlies. Er werden vele kleine en grote acties
gehouden: oud papier, rommelmarkt, loterij, bramen (zoeken, koken en als jam verkopen),
rijksdaalders als te vermeerderen talenten, collectes, etc. In stad en dorp ontplooiden de
vaak kleine kerkelijke gemeenten dikwijls een grote activiteit met aanzienlijke offers in
tijd en geld om tot herstel van hun kerk — ons aller monument! — te komen.
Rond één miljoen gulden kostte het herstel van de katholieke kerk te Sin* Nicolaasga,
een neogotische kruisbasiliek uit 1887, gebouwd door J. D. van der Weide. Met deze
restauratie kwam er een kentering in het beleid ten aanzien van de neogotische katholieke
kerken uit het einde van de vorige eeuw. Bouwkundige adviseurs van het bisdom achten
herstel van verschillende dezer kerken niet verantwoord. Zij stellen dat het economischer
is een kleine kerk te bouwen, dan de grote te onderhouden. Op grond van deze adviezen
werden de kerken te Franeker, Irnsum en Wijtgaard afgebroken, zij het na veel interne
strijd, want de dorpelingen zijn zeer gehecht aan hun kerk, symbool van geloof en offers
hunner voorouders, teken ook van de katholieke gemeenschap te midden van een protestantse streek. In St. Nicolaasga won het dorp, zij het dat er ook boven de subsidie grote
offers moesten worden gebracht. Vele protesten uit de burgerij hebben ook de afbraak
van de Bonifatiuskerk in Leeuwarden gekeerd, terwijl men verder in Dokkum heeft besloten tot herstel van de katholieke kerk.
Naast deze kerken kwamen ook twee afzonderlijke torens in de steigers, beide eigendom van de burgerlijke gemeente. Oostdongeradeel herstelde de zeer belangrijke romaanse toren met gereduceerd westwerk te Anjum (leiding A. Baart, kosten ƒ 190.000) en
Achtkarspelen de toren te Surhuizum (leiding bureau Niesten c.s., kosten ƒ680.000).
Deze toren is uniek voor Friesland met zijn gemetselde spits op vier topgevels met
romano-gotische vormgeving, waarbij invloed uit Groningen merkbaar is.
Er is in 1973 veel gerestaureerd in Friesland, want naast genoemde objecten werd er
ook gewerkt aan het herstel van de kerken in Harich, Wetsens, Lichtaard, Oostrum,
Genum, Brantgum, Olterterp en Leeuwarden (jacobijnerkerk) en van de afzonderlijke
torens te Hindeloopen, Holwerd en Leeuwarden (Oldehovc). Al deze gebouwen waren
eind 1973 nog niet gereed, hoewel dat bij de meeste wel het geval had moeten zijn,
want verscheidene werden hersteld met gelden voor de werkverruiming, beschikbaar gesteld door het Ministerie van Sociale Zaken. Deze regeling biedt meer mogelijkheden
voor restauraties maar heeft als nadeel, dat het werk binnen een bepaalde tijd gereed
moet zijn, wat soms ten koste van de kwaliteit kan gaan. Het werktempo moet versneld
worden, terwijl de rayonarchitect van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg veel meer
objecten dan gewoonlijk moet begeleiden. Hierbij komt nog, dat de snelle personeelswisselingen bij deze Rijksdienst de continuïteit ook bepaald niet ten goede komen: in
1972 werd ir. J. P. van Dun vervangen door W. Kramer, in 1973 Kramer door R. ] . Wielinga.
Een vermeldenswaardige zaak is de start van de Monumentenwacht op 24 maart 1973,
een idee van Y. Schakel, nader uitgewerkt door W. Kramer. Kerkvoogdijen en particulieren kunnen een abonnement nemen voor ƒ 75 per jaar, waarvoor hun monument twee
maal per jaar door deskundige bouwvakkers geïnspecteerd wordt, met name dak en goten;
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kleine zaken herstellen zij direct, over groter herstel rapporteren zij. Vanuit Friesland
breidt dit werk zich uit naar andere provincies. Het betreft hier een particuliere stichting,
waar d e overheid welwillend tegenover staat.
Ook in deze rubriek mag er op gewezen worden, dat het zeer wenselijk is om tegelijk
met het gereedkomen van restauraties geschriften te doen verschijnen over de betreffende
gebouwen. Zo'n gebouw heeft op dat ogenblik de aandacht, ook van bezoekers van elders;
men verlangt een herinnering voor later in handen te krijgen. De hiermede gemoeide
bedragen zijn zeer gering in verhouding tot de restauratiekosten. W a t dit betreft wordt
er goed werk gedaan in de Noordoosthoek, waar de streekarchivaris W. T. Keune met
een staf van medewerkers de kerkvoogdijboeken excerpeert en zo allerlei tot nog toe
onbekende dingen voor den dag brengt. Twee wensen mogen echter worden genoemd.
De restauratie zelf dient wel iets uitvoeriger te worden beschreven dan in de tot nog toe
verschenen boekjes geschiedde. Bovendien mag niet worden vergeten, dat een op de
markt gebracht gelegenheidsgeschrift de indruk kan wekken, dat alle beschikbare gegevens omtrent het kerkgebouw, enz. erin zijn verwerkt: het wérkelijk volledige werk
krijgt dan voorlopig geen kans meer.
REGN. STEENSMA
In 1973 kon met vrij veel restauraties worden begonnen, jammer genoeg werd deze
mogelijkheid niet geopend door een rijk gevulde subsidiepot — het tegendeel is waar! —
maar door een vanwege de werkloosheid noodzakelijk geworden werkverruimingspro'gram.
Naast de grote werken, zoals kerken, torens, stinzen en states, konden in het kader van
dat programma ook vrij veel kleinere panden worden gerestaureerd. Voor de toekomst
mag er op worden gerekend, dat met medewerking van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening op basis van rehabilitatie- en reconstructieplannen
vooral in de oude kernen van dorpen en steden veel kan worden gerestaureerd/gerehabiliteerd. Grondslag van dit alles moet zijn een (in eerste instantie schetsmatig opgezet) bestemmingsplan. Gelukkig, dat vele gemeenten het belang van bouwkundig gezonde
kernen gaan inzien en de eerste stappen hebben gezet om tot realisatie van deze plannen
te komen.
Met voldoende hulp van de overheid kan door de eerder genoemde "Stichting Monumentenwaoht" binnen korte tijd aan de verdere afbrokkeling van het monumentenbezit
een halt worden toegeroepen. Op deze hulpdienst zijn grote verwachtingen gevestigd, en
waarschijnlijk terecht: in het gebrek aan geregeld en vakkundig toezicht op bouwwerken
kan nu op doelmatige en betaalbare wijze worden voorzien.
W o o n h u i z e n . De volgende restauraties werden voltooid:
Dokkum, Legeweg 23.
Franeker, Bredeplaats 8, Martenastate en Schilcampen 45-46. Door het gereedkomen
van de restauratie van Martenastate (het gemeentehuis van Franekeradeel) is weer een
juweel toegevoegd aan het zo bijzonder goed bewaarde stadscentrum. Met Martinikerk,
stadhuis, Camminghastate, Martenastate, straks de Botniastins en daarnaast nog vele
aanzienlijke woonhuizen behoort Franeker tot de steden met meei dan het gemiddelde
aan fraaie bouwwerken.
Harlingen, Bredeplaats 4-6, Herenwaltje 10-12, Hondenstraat 10, Karremanstraat 21,
Lanen 48, Noorderhaven 63, Raamstraat 7, Vijver 2-10, Vijverstraat 15-19 en Zoutsloot
65 en 79. De panden aan Vijver, Vijverstraat, Hondenstraat en Raamstraat werden alleen
gerestaureerd in het kader van de werkverruiming. W aar de restauraties werden uitgevoerd in een goedgekeurd rehabilitatieplan werd ook subsidie ontvangen van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Al met al kan Harlingen op een goed
restauratiejaar terugzien.
Leeuwarden, Bagijnestraat 44, 46 en 52, Eewal 50-52 en 58-60, Herestraat l - 5 r Papingastins, Princessehof, Snakkerburen 1, Snakkerburen 3/Bonkeweg 3 en de voormalige
doodgraverswoningen op de oude begraafplaats, Bagijnestraat, Eewal en Snakkerburen
kregen een goede face-lift, en terecht. Wanneer op korte termijn duidelijke plannen voor
de binnenstad op tafel komen — te weten een bestemmingsplan met daarbij behorend
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reconstructie-, rehabilitatie- en saneringsplan - kan Leeuwarden de historisch waardevolle stad blijven, die het ondanks alle niet passende ingrepen toch nog is. Papingastins
en Princessehof zijn in het stadsgeheel bijzonder waardevol; de voor Nederland unieke
ceramiekcollectie heeft hier wel een zéér fraai onderkomen gekregen.
De gereedgekomen panden in Snakkerburen zijn hopelijk de eersten van een lange rij.
Deze schilderachtige buurtschap aan de Dokkumer Ee is waard behouden te blijven. Een
gelukkige bijkomstigheid is, dat hier de initiatieven van de bewoners zelf komen. Een
rehabilitatiepan, gestoeld op een summier bestemmingsplan, zou hier de oplossing zijn.
K l o k k e s t o e l e n . Gerestaureerd werden de klokkestoelen van Bantega en
hegemeer.
W a l m u r e n . In llarlingen werden de walmuren van de Kleine Voorstraat en in
Leeuwarden die van de Bierkade (aan de Kelders) gerestaureerd. Met deze laatste restauratie werd een rotte plek in de muren van de Leeuwarder grachten in een gaaf en fraai
geheel herschapen.
M o l e n s . De restauratie van molens gaat gestaag door. Het molenbestand in Friesland heeft aanzienlijke schade geleden door zware en minder zware stormen. De verwachting is, dat er rond 1980 geen bouwkundig slechte molens meer zullen zijn. Er
wordt naar gestreefd, dat dan elke molen zijn eigen (vrijwillige) molenaar heeft, die
controle uitoefent en de molen periodiek laat draaien; daardoor zal de levensduur van de
molens hopelijk aanmerkelijk worden verlengd.
J. F. STALLINGA
Geschiedenis
De Skiednis fan Menameradiel, einredaksje O. Santema en Y. N. Ypma, Ljouwert 1972
( = 1973), beslaat maar liefst 506 bladzijden. Verscheidene schrijvers leverden voor dit
werk artikelen over de meest uiteenlopende zaken, die echter alle een sociaal-historisch
karakter hebben in de breedste betekenis van dit dubbelwoord. Met name het onderwijs
kan met dit boek zijn voordeel doen.
It libben fan Gerrit Roorda, opskreaun troch Kerst Huisman (z. pi. en j.), kan beschouwd worden als de publicatie van de memoires van een bij vriend en vijand respect
afdwingende strijder voor het proletariaat. De Groningse dissertatie van L. H. Mulder,
Revolte der fijnen, de Afscheiding van 1834 ah sociaal conflict en sociale beweging,
Meppel 1973, is ook als handelsuitgave verkrijgbaar. In dit historiseh-soeiologische werk
wil de auteur onderzoeken, in hoeverre de Afschc-ding een sociaal conflict en een sociale
beweging was, waarbij ook de relatie van de Afscheiding tot de emancipatiebeweging
der "kleine luyden" onder Abraham Kuyper is betrokken. Het boek is bovendien een
theoretisch gerichte bijdrage tot het onderzoek naar de condities, waaronder sociale
conflicten en sociale bewegingen tot stand komen
L. Kamminga publiceert in Schepen van de Friese Admiraliteit, Leeuwarden 1973,
meer dan de titel doet vermoeden. Naast een "scheepsgeschiedenis" geeft hij ook in het
kort de historie weer van de admiraliteit van Friesland van 1596 tot 1795. De facsimiletekeningen achterin van de "Eendracht", gebouwd te Harlingen 1769/'70, zijn een aanwinst voor de geschiedenis van de scheepsbouw. J. ter Steege en C. Boers, De strijd om
en tegen het water in de Dongeradelen, Dokkum 1973, biedt een stuk waterschapsgeschiedenis uit de 19e en 20e eeuw. Er verscheen een 3e druk (Kollum/Moddergat 1973)
van R. Ybema en H. de Haan, De ramp van Moddergat, over het ook in de overlevering
nog altijd bekende vergaan van de vissersvloot (6 maart 1883) en de erop volgende zorg
voor de nabestaanden. H. G. van Slooten beschrijft ons in De geschiedenis van de Kon.
Zeilvereniging Oostergoo, 1848-1973 (z. pi. en j.) de ontwikkeling van een niet onaanzienlijke zeilvereniging, en J. U. Venema en G. E. van der Bei leveren in Honderd jaar strijd,
tegen vuur en vlam in Dantumadeel, 1872-1972, Damwoude 1972, een brokje bedrijfsgeschiedenis.
In de serie Varia Frisica verscheen als deel IX een reprint van de uitstekende dissertatie (1972) van J. A. Faber, Drie eeuwen Friesland, Economische en sociale ontwikkelin-
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gen van 1500 tot 1800, Leeuwarden 1973. In Men meldt ons uit Friesland, Een aantal
zeventiende-eeuwse
geschriften, die opzien baarden, Varia Frisica X, Leeuwarden 1973,
heeft ]. J. Kalma 18 pamfletten in facsimile laten reproduceren en van een toelichting
voorzien. Kalma zegt terecht: "En wat heel belangrijk is: ze zijn gelezen. Daar wijzen de
vaak voorkomende herdrukken op". Hij verricht eigenlijk een brok opinie-onderzoek, zij
het dan opinies van enkelingen, die echter mening en houding van een groot deel van
het publiek wel degelijk hebben beïnvloed. Van de 1824-'28 door H. W. C. A. Visser en
H. Amersfoordt in hun Archief voor vaderlandsche en inzonderheid Vriesche geschiedenis uitgegeven kroniek van Petrus Thaborita verscheen een fotomechanische herdruk:
Historie van Vriesîant, beschreven door Peter Jacobsz. van Thabor, Varia Frisica XI,
Leeuwarden 1973, zonder de "aanteekeningen" van 1828, doch met een belangwekkende
inleiding van dr. Regn. Steensma en met (goede) illustraties. De vele activiteiten op historisch terrein van de Leeuwarder uitgeverij "De Tille" verdienen met waardering genoemd te worden. Niet in den handel kwam haar geschrift ter gelegenheid van liet
betrekken van een nieuwe behuizing door het antiquariaat: S. ten Hoeve, Huizen aan de
Eewal en zij die er woonden, Leeuwarden 1973, waarin op vlotte wijze veel infomiatie
wordt verschaft over de lotgevallen van een rond 1620 gebouwde huizenrij.
De belangstelling voor de Friese geschiedenis is zo groot, dat reeds na vijl jaar behoefte
bleek aan een herdruk van de Geschiedenis van Friesland, onder redactie van J. J. Kalma,
J. 1". Spain' van der Hoek en K. de Vries, Leeuwarden 1973; de literatuurlijst werd bijgewerkt.
Het hart van Nederland, Steden en dorpen rond de Zuiderzee, Bussum 1973, door Ph.
M. Bosscher, G. D. van der Heide, D. van der Vlis en U. E. E. Vroom — een royaal
boekwerk, rijk van illustraties voorzien — geeft ook historische informatie over de Friese
zuidwestkust. Het toont eens te meer aan, dat dit deel van ons gewest in economisch
opzicht sterk op Holland was georiënteerd.
S. Wiarda, 1350-1500, Aus der friesischen Häuptlingszeit (aus der Sicht der Familie
Wiarda), Köln 1973, is een sociaal- en rechtshistorische verhandeling onder een wat
"krùme" titel, P. Gerbenzon's Der altfriesische Asega, der altsächsische Eosago und der
althochdeutsche Esago, Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis XLI (1973), pp. 75-91, een
belangrijke rechtshistorische bijdrage over een al oud probleem. Die staatliche und kirchliche Geschichte der westfriesischen Insein, in Friesisches Jahrbuch 1973, door K. de
Vries, vertaling f. Hillner, biedt een in zeer kort bestek samengevatte geschiedenis van
de Nederlandse waddeneilanden, die eens alle Fries waren.
In It Beaken, 35e jiergong (1973), geeft A. de Bruin in Eat oer de skiednis fan de
wegen yn Wymbritseradiel een voortreffelijke schets van de ontwikkeling van de aanleg
der wegen in deze uitgestrekte en waterige plattelandsgemeente. IL S. Buwalda's
Emigrasy fan Biltkerts is een overzicht van de emigratie uit Het Bildt naar Amerika in de
periode 1847-1954. De bijdragen van T. Brattinga It kristlike by Piter lelies Troelstra,
T. Frieswijk De kolonie "Frij Fryslân" te Reets en 11. G. W. van der Wielen Het laatste
kwartaal van de vorige eeuw' zijn ieder voor zich van belang voor de sociale geschiedenis.
De Vrije Fries, deel LIII (1973) was gewijd aan het thema "1848 in Friesland". W.
Dolk geeft in Rondom het broodoproer allerlei informatie over de algemene toestand in
de provincie, die vooral van sociaal-historisch belang is. In Het broodoproer in Leeuwarden (25 juni 1847) publiceert hij een ooggetuigeverslag van Fonger de Haan, toen tabakskoopman te Leeuwarden. In It politike klimaet yn Fryslân yn de jierren 1840-'50 probeert
G. Bakker een analyse te geven van de op het eerste gezicht wat verwarrende omstandigheid, dat verschillende oppositionele figuren uit de jaren 1843-'48 reeds in 1849-'50
conservatief zijn. J. J. Spahr van der Hoek beschrijft in Ekonomy yn 't ûnlân de economische toestand in de jaren veertig, I. J. Kalma laat in zijn De kerk en het broodoproer
zien, hoe met de kerk ook de burgerij — zijn dat in die tijd sociaal-historisch gezien
misschien synoniemen? — voor de werkelijke noden van "het volk" geen begrip toonde.
G. BAKKER
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Kerkgeschiedenis
Ook dit jaar kunnen wij liet werk dat uitkwam in verschillende groepen verdelen. Er
zijn 1° de grote, wetenschappelijke publicaties, die — helaas — steeds het gevaar lopen,
te zeer afgestemd te zijn op de mensen "nounis dans Ie Sérail". Dan zijn er 2° de
populaire geschriften, waarbij te grote simplificatie dreigt. Daar tussenin staan de altijd
weer te weinig talrijke boeken en artikelen, die volkomen verantwoord en toch in een
leesbare toon gesteld zijn. Natuurlijk kan er ook een andere indeling worden gemaakt.
Er zijn de boeken enz., die direct op Friesland betrekking hebben en — bij wijze van
spreken — het "imprimatur" van de F.N.P. zouden kunnen ontvangen, en de andere, die
Friesland, dat tenslotte maar een heel klein stukje van de grote wereld is, slechts terloops
raken. Ten onrechte worden deze laatste werken, zeker door de te vlugge populaire
schrijvers, vaak vergeten. Wij kunnen nog een derde verdeling aanbrengen. Er zijn
auteurs, die het diep ophalen en achtergronden uit het verre verleden blootleggen, en
anderen, die in meer of mindere mate parallellen zoeken met moderner kwesties.
Onder de geschriften, die Friesland slechts ten dele raken, is het prachtig uitgevoerde
werk 1571 Emder Synode 1971, Neukirchen-Vluyn 1973; het boek is leesbaar èn verantwoord. Ditzelfde geldt ook voor Chr. Bornhäuser,, Leben und Lehre Menno Simons,
eveneens uit het actieve, Gereformeerde (!) Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn
1973, dat echter voor de niet tot het "Sérail" behorenden veel te duur is. Het valt op,
dat de Fries Menno steeds blijft boeien; zijn "Kampf um das Fundament des Glaubens"
is tenslotte ook de onze. Terwijl de Nederlandse Doopsgezinden numeriek steeds zwakker
worden, blijven hun voorouders meepraten. Nog een derde grote studie, W. Balke,
Calvijn en de Doperse radïkalen, Amsterdam 1973, gaat over de strijd tussen de gevestigde kerk en de noneonformiste groep, de vaak "heimliclie Kirche". In de twee laatst
genoemde werken staat de annotatie aan de voet van de bladzij. Het is, vrees ik, ouderwets, maar ik blijf dit verkiezen boven een opeenstapeling van verwijzingen achter elk
hoofdstuk of aan het slot van een boek. Vooral ais in de tekst een begrijpelijke taal, vrij
van vakjargon, wordt gebezigd, brengt de noot onderaan de bladzij de gewenste verantwoording dichterbij.
Het boek van Balke is een dissertatie evenals dat van J. C. de Bruine, Herman
Venema, een Nederlands theoloog in de tijd der Verlichting, Franeker 1973. Het tekenen
van bepaalde figuren heeft eigenaardige bezwaren. Niemand is alleen in de wereld.
Venema, die als mens nauwelijks bekend is, heeft te Franeker vele leerlingen gehad.
Opvallend is, dat deze (Alta, Bakker e.a.) in politicis vaak radicaler zijn geweest dan hun
leermeester. Vergissen wij ons, als wij menen, dat al deze dankbare leerlingen "vader
Venema" toch wel wat droog hebben gevonden en — ondanks zijn strijd tegen Driessen
en zijn pleiten voor Stinstra — toch te weinig strijdvaardig en richtinggevend?
De beide laatste boeken, die in de rubriek "grotere werken" moeten genoemd worden,
zijn dr. Auke Jelsma's De blaffende hond, Den Haag 1973, en het proefschrift van L. H.
Mulder. Jelsma's boekje handelt over de tijd van Wynfreth Bonifatius; de wat luidruchtige
titel van dit verantwoord geschrift wil zeggen: Tua res agitur . . . Dit geldt ook voor
Mulders Revolte der fijnen, een studie omtrent de Afscheiding van 1834 als sociaal conflict en sociale beweging, met een bronnenonderzoek in een achttal Friese
dorpsgebieden,
Meppel 1973. Het motto suggereert, dat dit boek een reactie is op Algra's Het wonder
van de 19e eeuw. Helaas moeten wij zeggen, dat wij dankbaar, maar niet voldaan zijn;
dankbaar, omdat Algra wel een aanvulling behoefde en wij hier rijk bronnenmateriaal
krijgen, niet voldaan, omdat wij graag een wat strakker opgebouwde studie hadden gezien. In het volle besef, dat theologen al even schuldig zijn als sociologen, moeten wij
opmerken, dat Algra's boek veel leesbaarder is dan Mulders antwoord. Men spreekt vaak
terecht van "doctorandussen-stijl"; het ware te wensen, dat elke promovendus bij het
schrijven van zijn proefschrift Paulus' woord uit 1 Cor. 13:11 voor ogen hield. Natuurlijk
kan de (Friese) kerkhistoricus in de toekomst de Revolte der fijnen niet ontberen, maar
een sterk verkorte, populaire editie — eventueel door H. Algra herschreven — zou geen
kwaad kunnen.
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Mulder heeft als vijfde stelling: "Bij sociaal-wetenschappelijk onderzoek, dat gebruik
maakt van historisch bronnenmateriaal, kan de bepaling van het interpretatiekader en de
betrouwbaarheid van dit materiaal slechts op adequate wijze plaats vinden in samenwerking met historici". Mogen wij het zo vertalen: Maatschappijbesehrijvers hebben, als
zij zich aan historisch onderzoek wagen, hulp nodig van geschiedkundigen; en dan aanvullen met: ook van kerkhistorici en van (godsdienst)psychologen? Eigen onderzoek
heeft mij geleerd, dat afscheidingstendenzen reeds spoedig na 1580 aanwijsbaar zijn,
meestal rond leidersfiguren of wie daarvoor doorgingen. (Wij mogen daarbij in 1974 wel
even aan de Gereformeerde Jean de Labadie denken.) Zijn deze neigingen soms mét het
protestantisme gegeven? Tot 1795 kan men de separatie steeds weer keren. Het is boeiend
zich af te vragen, in hoeverre de afscheidingstendenzen — hoezeer de mannen van 1834
ook persoonlijk gekant waren tegen de revolutie — hun kans gekregen hebben dank zij de
Franse revolutie. Brachten deze anti-verlichtingsmensen Frederik de Grote's regel groepsgewijs in de praktijk?
Ook enkele tijdschriftbijdragen vragen vermelding. S. ten Hoeve, Dr. Ph. J. Hoedemaker to Niflân (It Beaken 35 (1973), pp. 179-192) laat zien, wat naarstig "sneupen" kan
opleveren. Bij de artikelen van dezelfde "djipdollende" schrijver, Geschilderde glazen in
Friese kerken (Publikatieband Stichting Alde Fryske Tsjerken (1973), pp. 121-144) en
van W, Dolk, Grafstenen in en rond de oude Friese kerken (idem, p p . 145-169) zouden
wij lovend willen stilstaan, indien dat in dit kader paste. Wel willen wij vastleggen, dat
de niet kunsthistorisch gevormde lezer dankbaar is voor de toegevoegde "verklaring van
enkele technische termen": met name de (in voorgaande jaren geplaatste) archeologische
en architectonische artikelen waren voor de niet-deskundige belangstellende soms moeilijk
leesbaar. Het zal nog meer gewaardeerd worden, als' deze ene pagina spoedig wordt
vervangen door een geheel aan verklaringen gewijde aflevering, die dan ook illustraties
zou moeten bevatten. Maar misschien is het toch beter om de lezerskring (en de auteurs!)
niet nóg langer te laten wachten op publicatie van de reeds drie jaar geleden aangekondigde artikelen over avondmaalszûver (C. Boschma) en rouwborden (]. Visser). Intussen:
een serie publicaties, waarmee de Stichting en vooral de eindredacteur dr. R. Steensma
eer inleggen!
Wij noemen ook: H. Beem, Sefer Zikaron, Het memorboek van Harlingen en zijn
achtergronden (Studia Rosenthaliana 1973, nr. 2) en F. P. van Stam, F. Domela Nieuwenhuis neemt ontslag als predikant (Mededelingenblad, orgaan van de Ned. Ver. tot beoefening van de sociale geschiedenis nr. 44, nov. 1973). Deze laatste studie kan dienen om
het toen vrij veel voorkomende verschijnsel van uittredende predikanten beter te begrijpen. Graag vernielden wij de bijdragen van H. ] . Oldenhof over de Roomsen in Skiednis
fan Menameradiel, dat beter Opstellen oer M. had kunnen heten (Fryske Akademy,
Ljouwert 1972/3). Oldenhof kon gebruik maken van heel wat eigen, op bronnenonderzoek berustend materiaal, en hij deed dat dan ook. Helaas kan dit niet worden gezegd
van W. T. Keune, Doopsgezind en Remonstrant in Dokkum, Dokkum 1973. De Gereformeerde classis- en synodeverslagen van de 17e eeuw hadden deze productieve schrijver
nog heel wat meer kunnen vertellen. "Der is mar ien Dokkum", maar juist daarom was
het de moeite waard geweest om intensiever te speuren naar de achtergronden van het
voor Friesland unieke verschijnsel van die Remonstrante gemeente. Keune veronderstelt,
dat de magistraat eigen wegen ging; dat zal wel zo zijn, maar: waarom? en: kon dat zo
maar?
Teije Brattinga behandelde (It Beaken 35 (1973),, pp. 169-178) It Kristlike by Piter
Jelles Troelstra. Brattinga is tot de jongeren te rekenen; moeten wij zeggen: hij weet dus
niet, dat er vóór 1940 ook is geschreven? Het boekje van dr. O. Norel schijnt hij niet te
kennen. P. J. Meertens' opstel over Pieter Jelles' plan om dominee te worden, is hem ontgaan. De redactie liet passeren (p. 177): "Hwat der theologysk fan de kant fan it religieussocialisme tsjin (it marxisme) oer set is — Banning yn Nederlân, immen as Rauschenbusch
in Amearika — is noait sa djip gien". Nooit gehoord van H. T. de Graaf, Karl Marx en
het marxisme (1925), van Bannings M a r x . . . en verder (1932) en zijn Karl Marx,
leven, leer en betekenis (1960), van het werk van — de latere prof. — dr. H. de Vos?
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Nooit gelezen, dat tot de religieus-socialisten ook behoren Kutter, Ragaz, Thuriieysen,
ook Karl Bartli (vgl. Fr. W. Marquardt, Theologie und Sozialismus, Das Beispiel Karl
Barths, München 1972), Günther Delm, Paul Tillich, Reinhold Niebuhr e.t.q.? Al die
mensen wisten meer van Marx dan vele would-be marxisten van tegenwoordig. P. C. van
Gestels dissertatie over het religieus-socialisme (Leuven 1932) kon er destijds nog op
door, maar ik vermoed, dat vele Roomsen zich er nu voor zouden schamen.
Verder noteerden wij R. Bosgraaf, De Sf. Maartenskerk te Kollum, Kollum 1973, en
Tac. Smit, De Si. Janskerk ie Deinum, Sneek 1973: beide niet zo best. Wij hoorden, dat
het platenboekje van I. Kamerling en W. T. Keune, De restauratie van de Ned. Herv.
kerk van Hollum (z. pi. en j.) — gevraagd door de toeristen en nu al haast uitverkocht —
door een beschrijving gevolgd zal worden. W. T. Keune gaf in zijn boekje over Anjum
(z. pi. en j.) veel gegevens uit de kerkvoogdijrekeningen. Het werkje van E. R. M. Taverne
en A. K. Damstra, De kerk van de H. H. Bonifacius en Gezellen te Leeuwarden, Leeuwarden 1972, is de meest verantwoorde kerk- en gemeentebeschrijving, die wij in 1973 onder
ogen kregen.
J. J. KALMA
Volkskunde
Algemeen
e n v e r z a in e 1 w e r k e n. Als nrs. 1 en 2 van jrg. XXIII van
Neerlands Volksleven verscheen onder redactie van S. f. van der Molen een speciaal
nummer, Waddenfolklore, waarin Friesland een belangrijke plaats inneemt. H. de Haan
schreef over "Kleinoden uit Moddergat" (vooral 19e-eeuwse volkskunst); D. Vermeulen
gaf met "Volksleven, volksgebruiken en volksgeloof op oud-Vlieland" een voorproefje
van wat men mag verwachten van zijn in de maak zijnd boek over geschiedenis en volksleven van dit eiland; C. Roggen vertelde over "Van Pasen tot Sint Jan op Terschelling"
en deelde ook twee belangwekkende sagen in Aesters dialect mee; S. J. van der Molen
beschreef een Terschellinger liederensehrift met materiaal uit de 19e eeuw, schonk aandacht aan de Schiermonnikoger Kallemooi (met een vroeg gegeven uit 1702) en trachtte
een antwoord te geven op de vraag, wat onder "Amelander volkskunst" moet worden verstaan. Dr. Y. Poortinga liet de Amelander volksmond met succes sagen, oorsprongsverhalen en volksvertellingen verhalen, terwijl K. Reitsma enig volkskundig materiaal bijdroeg, verzameld uit Schiermonnikoger archivalia. Vermelding verdienen de vele foto's
van Paul Vogt van Harlinger objecten en Amelander volkskunst in het Fries Museum.
Ter vervanging van het na drie nummers gestopte Folkskundich Jierboek verscheen
als nrs. 2-4 van It Beaken het ook afzonderlijk verkrijgbare nummer I van de Folkskundige bijdragen, onder redactie van G. Bakker, J. van der Kooi, S. J. van der Molen en Y.
Poortinga, getiteld Smel sulver. Deze titel heeft betrekking op een (thans grondig gewijzigd) veengebied ten noordoosten van Ureterp in het begin van deze eeuw, door H. Heidinga kundig en boeiend vastgelegd. Volksverhalen en sagen vonden mededeling of behandeling door Y. Poortinga, Tjaard W. R. de Haan, W. T. Beetstra en O. Santema.
J. J. Kalma bracht de tot nu toe hier onbekende "Mommeskànsbringers" uit Sneek (1599)
ter sprake en verdiepte zich in "It forline fan it keatsen", alsmede in het "Pappegaeisjitten by âlds". H. A. M. Andela hield zich bezig met herkomst, geschiedenis en vermoedelijke auteur van het bekende Bolswarder mirakelboek van O. L. Vrouw van Zevenwouden.
Volkskundig materiaal van gevarieerde aard publiceerde ook J. T. Kalma in Men meldt
ons uit Friesland. Een aantal zeventiende-eeuw se geschriften, die opzien baarden (De
Tille te Leeuwarden), waarin men de originele teksten (met summier, maar voldoende
commentaar) aantreft inzake het visioen van Michiel Sakes te Veenwouden (1609), een
Franeker bruiloftsgedicht uit 1651, een huiveringwekkend relaas over een geval van
alcoholische zelfverbranding te Bolsward in 1681 (in de 19e eeuw in sage-versie gepubliceerd door Waling Dijkstra) en een pamflet met de titel "Dansmeester tot Franequer"
(1683), dat kijkjes geeft in het Franeker studentenleven van die tijd.
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V o 1 k s v e r m a k e n. Als men het "wilsterflappen" hiertoe mag rekenen, verdient
vermelding de belangrijke monografie van Oene Eenshuistra, Goudplevier en ivilstervangst, die als nr. 4 verscheen in de Dr. J. Botke-rige en waarin zowel de geschiedenis
als de techniek van deze aflopende vorm van jacht voorbeeldig wordt behandeld, met
de eerste foutloze tekening van een "wilsterspul" en met de Friese terminologie. Het
hardzeilen en zijn ontwikkeling tot een georganiseerde sport kreeg een boeiende behandeling in De geschiedenis van de Kon. Zeilvereniging Oostergoo, 1848-1973, door H. G.
van Slooten, die hierin terecht de door hem al eens in Zeilend zwerven door Friesland
(1949) gepubliceerde gegevens over het hardzeilen in de 18e en vroege 19e eeuw liet
opnemen.
S a g e e n s p r o o k j e . Uitgever M. A. van Seijen te Leeuwarden zag kans om
van een aantal al lang uitverkochte werken op het gebied van de Friese volksoverleveringen een degelijke reprint te verzorgen. Het zijn Friese volkssprookjes door J. P. Wiersma (orig. 1948), Friesche sagen en Friesche mythen van dezelfde (oorspr. 1934, 1937,
maar nu in één band) en Frysk sêgeboek door S. J. van der Molen (oorspr. 1939-1942).
In de beide laatste uitgaven zijn de oorspronkelijke illustraties van Nico Bulder en johannes Mulders opgenomen.
K l e d e r d r a c h t . De dames G. van Slooten-Kaan en drs. T. P. Straat-Osinga
publiceerden in De Vrije Fries het tweede en laatste deel van hun fraaie documentatie
over "150 jaar mode en dracht". Naar aanleiding van de zomerexpositie 1973 in het
Zuiderzeemuseum verscheen als aflevering 2 van Uit het Peperhuis de documentatie
Kappen, kapers en kornetten door Hanny Waardenburg, met aandacht voor Friesland,
Terschelling en Hindeloopen. S. J. van der Molen vond in de tentoonstelling aanleiding
om in de Leeuwarder Courant van 9 juni een en ander van de Friese hoek uit te bekijken
met o.m. "Zondoek ook op Marken".
S. J. VAN DER MOLEN

109

Wumkes.nl

Wumkes.nl

FRIES GENOOTSCHAP
FRIES MUSEUM
JAARVERSLAGEN 1973

Wumkes.nl

Wumkes.nl

FRIES GENOOTSCHAP
VAN GESCHIED-, OUDHEID- EN

TAALKUNDE
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Op 23 maart werd dezerzijds de overeenkomst tussen het Genootschap en
de Stichting Het Fries Museum ondertekend, waarmede de onderlinge verhouding tussen beide — ten gevolge van de afsplitsing van de museale activiteiten van het Genootschap en het onderbrengen daarvan in genoemde
Stichting — nader is geregeld. De museumgebouwen te Leeuwarden blijven
eigendom van het Genootschap en worden aan de Stichting verhuurd; een
aantal in 1946 en latere jaren met bijzondere steun verworven museumvoorwerpen wordt om niet aan de Stichting overgedragen, de overige voorwerpen worden door het Genootschap aan de Stichting in bruikleen afgestaan.
Het museum en de uithoven blijven gratis toegankelijk voor de leden van
het Genootschap.
Ook dit jaar werd de bezinning op de toekomstige taken van het Genootschap na de afstoting van museum en bibliotheek voortgezet. Besloten werd
om het in artikel 1 der statuten gestelde doel nader te preciseren als beoefening der Friese geschiedenis, kunstgeschiedenis en archeologie. Middelen
hiertoe zullen met name zijn: het verlenen van steun aan de Stichting Het
Fries Museum, de publicatie van De Vrije Fries, boeken en brochures, het
houden van lezingen en de instelling van studiegroepen.
Ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering, gehouden op 28
april, traden de heren W. Dolk en jhr. drs. M. J. van Lennep als bestuursleden af; in hun plaats werden gekozen mejuffrouw E. C. A. van Riesen en
mr. J. Rinzema. De tussentijdse benoeming van drs. L. van der Sluis werd
bevestigd, terwijl mr. G. M. Bierman zich belastte met het secretariaat. Het
bestuur kwam er dientengevolge uit te zien als volgt:
drs. L. van der Sluis, voorzitter (aftredend 1976)
mr. G. M. Bierman, secretaris (aftredend 1975)
drs. G. W. Spelde, penningmeester (aftredend 1975)
mr. J. G. Beversluis (aftredend 1975)
H. L. Sixma baron van Heemstra (aftredend 1974)
mejuffrouw E. C. A. van Riesen (aftredend 1976)
mr. J. Rinzema (aftredend 1976)
dr. R. Steensma (aftredend 1974)
H. Wierda (aftredend 1974).
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Door het antiquariaat De Tille te Leeuwarden werd in opdracht van het
Genootschap verder gewerkt aan de catalogisering van het resterende gedeelte van de bibliotheek.
Wederom werd — buiten de aanzienlijke bijdrage aan de Stichting Het
Fries Museum — een bijdrage gegeven voor de opgravingen te Oostermeer
onder leiding van dr. R. R. Newell te Groningen en de heer G. Elzinga,
archeoloog, verbonden aan het Fries Museum.
In 1973 heeft het Genootschap een tweetal excursies georganiseerd: op
7 april een ééndags-excursie naar de provincie Groningen (Nienoord te
Leek, de Martinikerk te Groningen, het buiten Ekenstein en de kerk te
Loppersum) en op 10 november een middag-excursie naar de Grote Kerk te
Leeuwarden ter bezichtiging van de in volle gang zijnde restauratiewerkzaamheden. Laatstbedoelde excursie werd gecombineerd met de vertoning
in het Fries Museum van een film van de Stichting Openbaar Kunstbezit
over dit museum en zijn uithoven; de belangstelling voor excursie en film
was dusdanig groot, dat deze door splitsing in twee elkaar afwisselende
groepen maar nauwelijks kon worden opgevangen.
Op 8 februari hield mejuffrouw drs. G. van der Meer, verbonden aan het
Koninklijk Munt- en Penningkabinet, een voordracht over Friese munten en
penningen (verslag in Friesch Dbl. en Leeuw. Crt. van 9 febr.). Dr. G.
Bakker, rector van de Noordelijke Leergangen, schilderde op 3 april voor
de leden van het Genootschap het sterk wisselend lot van een deel van de
provincie in een lezing getiteld "Over verleden, heden en toekomst van de
Friese zuidwesthoek, gespiegeld in de geschiedenis van Woudsend" (verslag
in Leeuw. Crt. van 4 april). In het najaar kon door omstandigheden slechts
één lezing aan de leden worden aangeboden, en wel op 11 december door
drs. H. P. R. Rosenberg, werkzaam bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, over 19e-eeuwse kerkbouw in Friesland (verslag in Leeuw. Crt. van
12 dec). Alle lezingen werden zeer behoorlijk bezocht.
Het Genootschap verloor dit jaar door overlijden 15 leden, waaronder
prof. dr. A. E. van Giffen en A. Hallema, beiden lid sedert 1917 en buitengewoon lid sedert 1927, respectievelijk 1964. 51 personen bedankten en 35
meldden zich aan als lid. Het aantal leden bedroeg, buiten de beide ereleden, aan het einde van het jaar 1759.
Zeer erkentelijk is het bestuur voor de inspiratie en de hulp, ook in 1973
weer van zo vele personen ondervonden.
Leeuwarden, 25 april 1974.

De secretaris,
G. M, Bierman.
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Twee

buitengewone

leden

gingen

heen

Het Fries Genootschap verloor in 1973 twee 'buitengewone leden', die in
hun figuur de twee kanten van de Friese studie lieten zien, die prof. dr. J. F.
Koksma in zijn nog altijd hoog te waarderen voordracht ' Wittenskip en Folk'
(De iepening fan de Fryske Akademy, Assen 1938) bij elkaar wilde brengen.
Overleden zijn prof. dr. A. E. van Giffen en A. Hallema, de streng-wetenschappelijk gevormde en de autodidact en 'sneuper'. Er is overeenkomst
tussen beide: het waren bezetenen. Maar ook is er groot verschil: Van
Giffen heeft zich op één terrein bewogen, Hallema op vele, op — misschien
ook in eigen oog — té vele.
Albert Egges van Giffen, de man, die de beoefening van de archeologie
in de eerste helft der 20e eeuw in nieuwe banen leidde en ons land daarin
tot groot aanzien bracht, bereikte de leeftijd van ruim 89 jaar. Hij werd geboren op 14 maart 1884 te Noordhorn (Gr.), overleed op 31 mei 1973 te
Zwolle en is op 5 juni daaraanvolgend ten grave gedragen te Diever in de
provincie Drenthe, de provincie waar hij het grootste deel van zijn zeer talrijke opgravingen had verricht. Maar ook in de overige Nederlandse provincies en in andere Europese staten is de spade door hem gehanteerd.
De domineeszoon bracht menig jaar in Friesland door, waar zijn vader
het predikambt in Heerenveen, Bozum-Deersum en Goutum-Swichum bekleedde. Als zoon van het noorden leerde hij de terpen kennen en al vroeg
toonde hij grote interesse voor wat er bij de in zijn jeugd op grote schaal
plaatshebbende terpafgravingen werd gevonden. Aanvankelijk als bio- en
zoöloog gevormd, kreeg hij al spoedig ook archeologisch gerichte belangstelling, hetgeen zich niet slechts in zijn proefschrift (Die Fauna der Wurten,
Leiden 1913) uitte, maar ook in zijn collectie terpoudheden uit Friesland en
Groningen.
Het terpenonderzoek heeft hij in zeer bijzondere mate gestimuleerd,
daartoe o.m. in staat gesteld door de vereniging van die naam. Ook de
overblijfselen uit Neolithicum, Brons- en Ijzertijd en Middeleeuwen, en van
wat de Romeinen hier hebben gewrocht hadden zijn grote belangstelling.
Als stichter van het Biologisch-Archaeologisch Instituut van de Universiteit
te Groningen en het Instituut voor Prae- en Protohistorie van de Universiteit
van Amsterdam, als vormgever van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek te Amersfoort, als conservator van de musea te Leiden,
Assen en Groningen en als hoogleraar te Groningen en Amsterdam heeft hij
in het gehele land sporen van zijn werkzaamheid achtergelaten. Met het
restaureren van archeologische monumenten, door hem met voortvarendheid begonnen, heeft hij zich tot zijn levenseinde bezig gehouden.
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Zijn hoge ouderdom heeft gemaakt, dat hij — in de goede zin van het
woord — reeds bij zijn leven voor velen een legendarische figuur was geworden. Er zijn dan ook tal van anecdoten aan te halen, waaraan hij, omdat
hij zijn avonturen graag aan jonge vakbeoefenaars vertelde, zelf met plezier
meehielp ze in de wereld te brengen!
In Friesland ondernam hij ruim zestig opgravingen, uiteenlopend van het
neolithische hunebed bij Rijs tot de middeleeuwse kloosters van Klaarkamp
en Smalle Ee, terwijl er ook nog vele onder zijn supervisie door zijn directe
leerlingen werden uitgevoerd. Het is niet doenlijk en ook niet nodig om zijn
activiteiten in Friesland hier uitvoerig te schetsen; dit is elders gemakkelijk
na te gaan. Genoeg moge zijn, dat mede door hem — o.m. door zijn gave om
met mensen van zeer uiteenlopende ontwikkeling te kunnen omgaan — in
Friesland de belangstelling voor de oudheidkunde levend is gebleven; het
is bovendien zijn werk geweest, tal van andere disciplines aan de archeologie
dienstbaar te maken, waardoor de archeoloog als zodanig geen vreemde
uitwas van de maatschappij meer is, maar terecht een eigen plaats inneemt.
Met zijn vele publicaties — van 1913 tot in zijn laatste levensjaar — heeft
hij zich een geestelijk monument opgericht; de door hem in 1915 in het
Fries Museum ondergebrachte 'Friese oudheden' vormen het tastbare bewijs
van zijn bijzondere gave, de oudheidkunde tot een levend begrip voor
vrijwel een ieder te hebben gemaakt.
G.E.
Gedenkboek A. E. van Giffen, Een kwart eeuw oudheidkundig bodemonderzoek in
Nederland, Meppel 1947.
H. T. Waterbolk, J. N. Lanting en Mette Bierma, A. E. van Giffen 1884-1973 (necrologie, opsomming van beklede ambten en volledige bibliografie), in: Palaeohistoria XV,
1973, p. 7-34.

Anne Hallema, geboren te Tsjum 8 september 1893 en overleden te Breda
23 februari 1973, is eerst onderwijzer geweest en kwam zo bij het Rijkstuchten opvoedingswezen. Sedert 1923 woonde hij op 't Ginneken, maar het
contact met 'it heitelân' bleef. In een tijd, toen nog weinig onderwijzers zich
aan archiefonderzoek waagden, gaf Hallema zich daar reeds volledig aan en
hij bleef dat doen. De geschiedenis van de Franeker kerk werd door hem
beschreven en ook die van de Franeker en Bolswarder weeshuizen. Franeker bleef in zijn belangstelling, en de eerste stadsgeschiedenis is van zijn
hand (1951). In de Leeuwarder Courant verschenen tientallen artikelen,
geen te herdenken figuur of gebeurtenis werd overgeslagen. Zijn grote
liefde echter hadden het gevangeniswezen en de sociale geschiedenis; zeker
op het eerste terrein heeft hij baanbrekend werk verricht, werk dat spreekt
van de bewogenheid van de schrijver. Wij vernamen, dat er in Breda gewerkt wordt aan een volledige bibliografie van de overleden 'bodder'. De
mensen, die deze taak op zich hebben genomen, zullen spoedig ontdekken,
dat 'de ein der fan wei is', maar de gebruikers zullen straks zien, hoeveel
materiaal Hallema heeft verzameld. Wij twijfelen niet, of deze bibliografie
zal stimulerend werken.
Het is niet zo vreemd, als wij ons overleden buitengewoon lid vergelijken
met dr. G. A. Wumkes. Beide zijn vooral animator geweest en hebben veel
overhoop gehaald. Maar als wij vergelijken, dan treft ons ook dadelijk het
verschil, niet enkel in stijl, maar vooral in positie: Wumkes omringd en gestuwd door een kring van gelijkgezinden en Hallema betrekkelijk eenzaam.
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Toen het Genootschap hem tien jaar geleden tot buitengewoon lid benoemde, was dat bedoeld als een 'hommage' aan de zeventigjarige, maar ook als
een daad, waarmede Friesland zich van een stuk schuld bevrijdde.
Terwijl wij hier Anne Hallema met dankbaarheid gedenken, stellen wij
de vraag voor nu en later: laat Friesland zijn zonen niet ál te gemakkelijk
gaan, en als ze hebben móéten gaan, wordt er dan genoeg gedaan om het
contact te bewaren? Het kan haast niet anders: Hallema moet het heimwee
hebben gekend, dat zo vele Friezen 'fier fan hûs' vaak bekruipt. Wij hebben
destijds graag meegewerkt om de afdeling 'buitengewone leden' uit de
statuten van het Genootschap te verwijderen. Dat neemt echter niet weg,
dat wij sommigen buitengewoon dankbaar zijn voor hun 'pielen'. Hallema
is één van hen.

JJK.
H. G. Cannegieter, in: Morks Magazijn 43, dec. 1942.
Ene. van Friesland (1958), p. 338.
Leeuwarder Courant 28 febr. 1973.

Nieuwe

leden

Achterop, S. H., Amersfoort
Andreae, mr. H. Beucker, Drachten
Beuekens, H.
de Boer, ir. H. C , Oegstgeest
Bosma, G., Stiens
Bosmans, drs. T. A., Warga
Broer, mevr. M. A., Harlingen
Brongers, J. F., Vegelinsoord
Cup, T., Bussum
Douma, ir. H.
Ginjaar, C., Kollivm
de Groot, mej. drs. W. S.
Hoeber, mej. W.
Hoepman, ]. J.
Jelsma, ds. T., Balk
v. der Kerk, L., Wolvega
Kingma, T. K.
Kooistra, drs. D.

v, der Meulen, j . G., Sneek
Miehell, mej. drs. A. M.
v. Nienes, drs. A. P.
Roosjen, J.
Rijke, A., 's-Gravenhage

Scholl, E.C.
Schuur, drs. T. R. G., Middelburg
Sieders, ds. A., Kootstertille
Thomas, dr. S., Wijckel
Vos, O. F., Dokkum
de Vries, D. P., Hardegarijp
de Vries, drs. ]., Tietjerk
de Vries, S. O. .Ijlst
Wijma, drs. K.
Zandvoort, ir. H.
Zeinstra, drs. I. A. D.
Zijlstra, drs. H. P., Groningen
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Ontvangsten:
Contributies
Donaties
Verkoop depôtboeken
Verhuur gebouw aan Stichting Het Fries Museum .
Vergoeding dienstwoning door Stichting
Vergoeding gebruik roerende goederen door Stichting
Renten
Negatief saldo

.

.

.

.

ƒ 26,364,10
„ 4.125,—
„ 2.951,75
„ 10.000,—
„ 1.066,—
,, 4,323,80
„10.564,54
„ 5.523,10
ƒ 64.918,29

Uitgaven:
Bijdrage in exploitatiekosten museum aan Stichting . . .
Idem uit Eysingafonds
Lidmaatschappen, donaties
Publicaties
Secretariaat
Lezingen, excursies
Afschrijvingen
Diversen

ƒ 15.000,—
„ 1.500,—
„ 635,—
„13.952,85
„ 2.618,32
„
854,37
„ 28.850,—
„ 1.507,75
ƒ 64.918,29

De penningmeester,
G. W. Spelde.
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1973

De subsidie-situatie onderging een verbetering, doordat het rijkssubsidie
werd opgetrokken tot nagenoeg gelijke hoogte als dat van de provincie
Friesland. Aan de plannen voor uitbreiding van het museum werd doorgewerkt. Dit werd in het bijzonder mogelijk gemaakt, doordat Provinciale
Staten een voorbereidingscrediet verleenden voor het bestekklaar maken
v¾n het in voorlopig ontwerp gereed liggende plan van ir. D. H. Kiewiet de
Jonge. Nadat het definitief ontwerp in de loop van de zomer door het
bestuur was goedgekeurd, werd opdracht gegeven tot het maken van bestek
en begroting. In deze fase werden ook de navolgende adviesbureau's ingeschakeld: Adviesbureau voor Bouwtechniek te Arnhem en het Raadgevend
Ingenieursbureau Haarsma en Schreuder te Leeuwarden.
Intussen was door de directie M.M.A. van het Ministerie van C.R.M, het
plan aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken om in aanmerking te
komen voor een subsidie in het kader van de Regeling voor Aanvullende
Werken.
In het einde van het jaar kwam de eerste fase van de bouw — in hoofdzaak het maken van depôtkelders onder de toekomstige nieuwbouw — als
functioneel deelproject voor subsidie in aanmerking. Voor het hierbij niet
gesubsidieerde gedeelte werd financiering aangevraagd bij de subsidiënten,
die de exploitatie van het museum steunen.
Het bouwplan, dat in de loop der besprekingen diverse wijzigingen ondergaan had, voldoet thans op de beste wijze aan de gestelde eisen.
De eindvergadering van de Commissie Museumbeleid Friesland vond
nog wel in 1973 plaats, doch de aanbieding van het rapport zal in 1974 geschieden, bij voorkeur tijdens een werkbezoek van de Minister van C.R.M.
aan Friesland.
De bestuurssamenstelling per 31 december 1973 was:
J. G. Brugman, voorzitter
mr. E. N. Heemskerk, secretaris
drs. C. Vlas, penningmeester
mevrouw drs. M. A. Tichelaar-van den Hoek
mr. J. G. Beversluis.
Het Stichtingsbestuur vergaderde 10 maal. Het totaal aantal bezoekers aan
de door de Stichting beheerde musea bedroeg 41.586 (1972: 35.719).
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Museum

Personeel
Als conservator van het museum en plaatsvervangend directeur werd in
de door het vertrek van de heer E. J. Penning ontstane vacature per 1
augustus aangesteld de heer ]. A. Bosmans, voordien verbonden aan het
Koninklijk Kabinet van Schilderijen "Mauritshuis". De selectieprocedure
werd geleid door een commissie uit het bestuur, terwijl een delegatie van
het personeel in staat gesteld werd met de opgeroepen candidaten kennis te
maken. De samenwerking in de laatste vijf maanden van het jaar bevestigde
de verwachting, dat wij met de aanstelling van de heer Bosmans de juiste
keus hebben gedaan.
Op 1 april overleed de heer K. Huisman, administrateur van het museum,
op de leeftijd van slechts 60 jaar. De heer Huisman heeft het museum ruim
zes jaar gediend. Hij nam de financiële administratie over op een momentdat de ontwikkeling, die aan het museum een nieuwe status zou geven, met
eigen rechtspersoonlijkheid, nog maar juist ingezet was. Met zijn mensenkennis, zijn zelfstandigheid in de organisatie van zijn werk en zijn gevoel
voor humor had hij zich in korte tijd een eigen plaats veroverd binnen de
museumgemeenschap. Wij zijn dankbaar voor zijn bijdrage aan de opbouw

Zonhoed, stro, onderzijde bekleed met sits (wit fond; groene, paarse en rode bloemmotieven), breed 80
cm., 4e kw. 18e eeuw
inv. no. 1973-299
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van het museum en houden zijn nagedachtenis in ere. Als opvolger van de
heer Huisman kon per 14 mei worden aangesteld de heer F. de Vries, die
zich in korte tijd in de museumadministratie inwerkte.
Mevrouw J. K. Huisman-Salverda kon wegens ziekte per 8 mei haar
functie niet uitoefenen. Toen bleek, dat op haar terugkeer vooreerst niet
gerekend kon worden, kon met machtiging van Gedeputeerde Staten overgegaan worden tot aanstelling van een vervangende medewerkster, voorlopig voor halve dagen en voor een half jaar, in de persoon van mevrouw
J. J. Mülschlegel-Koornstra. Met medewerking van de Dienst Sociale Werkvoorziening kon de suppoostendienst per 1 augustus versterkt worden dooide aanstelling van de heer G. Zondervan. De noodsituatie in de personele
bezetting van de archeologische afdeling kon enigszins verlicht worden,
doordat mevrouw G. P. Mertens-Slieker zich bereid verklaarde enkele
ochtenden per week werkzaamheden in de depots te verrichten.
De personeelssituatie per 31 december 1973 was:
C. Boschma, directeur
J. A. Bosmans, conservator, plaatsvervangend directeur
G. Elzinga, conservator archeologische afdeling
H. Kingmans, hoofd educatieve dienst
mej. S. I. E. Engelsma, conservatrice textielafdeling
M. R. Nauta, hoofd interne dienst
F. de Vries, administrateur
J. Hofstra, museumassistent
S. T. Postma, museumassistent
J. G. de Wal, museumassistent
mej. T. van der Brug, assistente archeologische afdeling
mevr. J. K. Huisman-Salverda, typiste-telefoniste, tevens
belast met administratief beheer prentenkabinet
mevr. J. J. Mülschlegel-Koornstra, typiste-telefoniste
J. K. Boschker, veldassistent
J. Jonkman, conciërge
A. Struiksma, toegevoegd medewerker: fotograaf-encadreur
G. Zondervan, toegevoegd medewerker: museumassistent
mevr. F. Plantinga-Steigenga, schoonmaakster.
Gebouw
Evenals in voorgaande jaren werden diverse kleine onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd door de conciërge, de heer J. Jonkman. Een deel van het
onderhoudswerk, met name het witten van muren en onderhoud van vloeren
werd uitgevoerd door de heren J. G. de Wal en S. T. Postma. De heer Postma verzorgde de aanleg van enkele electronische overdag-beveiligingen.
Na ampele overweging werd besloten de aanleg van een inbraak- en
brandbeveiligingsinstallatie in het Fries Museum en Fogelsangh State op te
dragen aan Alarm Equipment Supplies te 's-Hertogenbosch. De voor deze
aanleg benodigde gelden konden geleend worden onder garantie van de
provincie Friesland. De samenwerking met A.E.S. vond plaats in grote
harmonie.
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Zoals in de aanhef van dit verslag vermeld, werd goede voortgang gemaakt met de plannen tot uitbreiding van het museum naar ontwerp van
ir. D. H. Kiewiet de Jonge. Besprekingen met vertegenwoordigers van de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg leidden er toe, dat besloten werd de
gevel van de huidige conciërgewoning te handhaven en niet te vervangen
door de aan het Droevendal afgebroken gevel, waarvan de fragmenten in
het Fries Museum bewaard worden.
Werkzaamheden
I n v e n t a r i s a t i e : Alle nieuw ingekomen voorwerpen werden geïnventariseerd. Ook werden de bruiklenen bij de bruikleencontrôle geïnventariseerd. Het typen van de inventariskaarten ondervond vertraging door
ziekte; in totaal werden er 468 gemaakt. De heer Dingeman Korf vervolgde
de beschrijving van de majolica-scherven, die gevonden zijn bij de zeedijk
bij Harlingen.
T e x t i e l a f d e l i n g : 1973 was een rijk aanwinstenjaar voor de textielafdeling. Geïnventariseerd werden alle nieuwe aanwinsten en verder
groepen textilia zoals mutsen en zonnehoeden en groepen sieraden, zoals
voorhoofdsnaalden, colliers en armbanden. In verband met studie van sitsen,
bezocht mevrouw E. Hartkamp-Jonxis enige malen het Fries Museum.
Hieruit resulteerde het begin van de sits-foto-documentatie. Eveneens werden andere groepen textilia, wandkleden, sieraden en klederdrachten gefotografeerd. Voor het opbergen van rokken werden speciale hangers aangeschaft. Enkele poppen werden gerestaureerd, evenals armbanden en colliers.
Er werden enige oriëntatiebezoeken gebracht o.a. voor het vastleggen van
het opmaken van een floddermuts.
In samenwerking met de Stichting Goed Handwerk werd in het Fries
Museum van 13-24 maart de tentoonstelling "Goed handwerk van vroeger"
gehouden. Verder werd de vitrine in de hal van het museum gedurende een
maand als kijkkast gebruikt, waarin sieraden lagen opgesteld (een keuze uit
de Bisschop-collectie). Bij de nieuw uitgekomen prentbriefkaarten is er ook
een betreffende de Hindeloper klederdracht. Verder zijn door de Fryske
Kultuerried 7 briefkaarten uitgebracht waarop kostuums uit onze collectie.
In het Openlucht Museum is een borduurpatroon uitgewerkt van de borduurlap F.M. 1957-106. Dit patroon is ook bij het Fries Museum verkrijgbaar. Het op kaart zetten van de beschrijvingen ondervond stagnatie door
langdurige ziekte van de typiste.
Z i l v e r : De volledige drukproeven van de tweede druk van Elias Voet's
Merken van Friese Goud- en Zilversmeden werden binnen het verslagjaar
gecorrigeerd. De publicatie vond nog niet in 1973 plaats.
D i v e r s e n : Besloten werd om naast de ongeveer om de twee maanden gehouden personeelsvergaderingen wekelijkse stafbesprekingen te houden op maandagmiddag. Deze blijken de onderlinge communicatie zeer ten
goede te komen.
Ondergetekende inventariseerde het werk van de schilder Willem Bartel
van der Kooi (1768-1836), voorkomend in diverse collecties, in verband met
het plan een proefschrift aan Van der Kooi en zijn tijd te wijden. Op verzoek van de uitgeverij Elmar te Delft verzorgde hij een inleiding en keuze
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Wvbiand de Geest, 5-iarig jongetje, 1623
inv. no. 1973-223

van tekeningen en prenten uit het Prentenkabinet van het Fries Museum
voor het in april 1974 te verschijnen boek "De Elf Steden in prenten".
Bruikleencontròle vond plaats in Akkrum, Balk, Dokkum, Franeker,
Heerenveen, Hindeloopen, Menaldum, Oranjewoud, Sloten en Workum.
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verzamelingen

De heer N. van Bohemen te 's-Gravenhage restaureerde de volgende
schilderijen:
Inv. nr. 41
I. V. Tischbein, portret van prins Willem IV,
42
I. V. Tischbein, portret van Anna van Hannover,
1936
Onbekende schilder, portret van Viglius van Aytta,
1953—74 A. Isenbrant, Aanbidding der koningen,
1973—204 W. B. van der Kooi, portret van Meina Catharina Waller.

Vrouwenjak met pofniouwen (achterzijde), bedrukt katoen (wit fond; groen-gele motiefjes), lengte
midden voor 90 cm., c. 1810
inv. no. 1973-12
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Aanwinsten
Van de 467 nummers tellende aanwinstenlijst behoort het merendeel tot
de textielafdeling; enkele aanwinsten van de schilderijenafdeling verdienen
bijzondere vermelding.
In de kunsthandel in Keulen werd een vroeg schilderij van Wybrand de
Geest (1973-223) aangekocht, voorstellende het portret van een jongen van
5 jaar ten voeten uit. In de rechterhand draagt hij een grote hoed. Het schilderij is linksmidden gemerkt AETATIS SVAE 5. A° 1623.
Wybrand de Geest is in 1623 nog slechts enkele jaren in Leeuwarden terug,
na zijn studietijd in Italië. In 1621 leverde hij zijn meesterwerk af, het
groepsportret van de familie Verspeeck, dat nu in het museum in Stuttgart
hangt. Het thans verworven schilderij sluit hier direct bij aan. In het Fries
Museum was de zo vruchtbare beginperiode van de schilder nog met geen
werk vertegenwoordigd. Het bestuur van de Ottema-Kingma Stichting was
op ons voorstel bereid dit schilderij aan te kopen. In overleg met het bestuur
en tussen de beide directeuren werd besloten het schilderij ter gelegenheid
van de 100e geboortedag van Nanne Ottema in 1974 vooreerst te exposeren
in het Princessehof.
In de kunsthandel in Wenen werd een veel later stuk aangekocht, namelijk
het portret van stadhouder Willem Frederik (1613-1664), een kabinetstuk
uit het atelier van Wybrand de Geest (1973-446).
Het bruikleen van de familie De Bordes werd uitgebreid met de portretten van Sjuck van Burmania (1597-1650), grietman van Wymbritseradeel en
zijn echtgenote Catharina Entens van Mentheda (1602-1660). Gezien de
historische relatie werden deze portretten voorlopig in bruikleen gegeven
aan de gemeente Wymbritseradeel (1973-221-222).
De 19e-eeuwse collectie werd verrijkt met het in 1827 geschilderde portret
van Meina Catharina Waller door W. B. van der Kooi (1973-204). Door vererving langs een andere tak kwam in 1937 het portret van haar zuster Maria
Francina in de collectie. Thans zijn de portretten van beide zusters weer
in één verzameling verenigd.
Tentoonstellingen
In het begin van het verslagjaar werd op de schilderijenzaal de tentoonstelling van aanwinsten der archeologische afdeling over een periode van
ruim 10 jaar getoond. De tentoonstelling sloot op 17 maart.
Gedurende het zomerseizoen werd in het pand Turfmarkt 18, bestemd
voor de toekomstige uitbreiding van het museum, een tentoonstelling gehouden van het werk van kunstenaars uit Friesland. Met medewerking van
de tentoonstellingsdienst van de Fryske Kultuerried werden de begane
grond en de eerste verdieping, nadat zij tijdelijk voor dit doel geschikt gemaakt waren, ingericht met werk, dat via een vrije inschrijving verzameld
was. Het aanbod was van dien aard, dat halverwege de periode gewisseld
moest worden.
Voor de kerstvacantie viel de keuze op een tentoonstelling gewijd aan
Leeuwarden in de 19e eeuw. Mede een overweging daarbij was, dat het
Fries Museum noodgedwongen te weinig aandacht aan Leeuwarden be125
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Gewatteerde "japonse rok" uit één stuk (detail van binnenzijde: veelkleurig bedrukt katoen met lichtblauwe tressen), lengte midden voor 130 cm., c. 1775
inv. no. 1973-15

steedt, terwijl juist erg veel interessant historisch materiaal door het museum beheerd wordt. De tentoonstelling, die inhakend op de actualiteit de
titel "Leeuwarden autoloos" kreeg, werd geopend op 22 december door de
burgemeester van Leeuwarden, de heer J. S. Brandsma.
Uitgegeven

bruiklenen

De door Duitsland en Denemarken reizende tentoonstelling werd tenslotte in het Morgenstern-museum te Bremerhaven opengesteld, waarna alle
voorwerpen weer behouden in het museum terugkeerden.
Schilderijen en andere voorwerpen werden tijdelijk uitgeleend voor de
volgende tentoonstellingen:
Merklappen uit Brabants bezit, Ned. Textielmuseum Tilburg;
Kappen, Kapers en Kornetten, Zuiderzeemuseum Enkhuizen;
Kunstnijverheid van de walvisvaarder, 't Behouden Huys West-Terschelling;
Spiegel van behoudenis, Rijksarchief Utrecht en Gem. archief Nijmegen;
De Friese Nassau's, Huis OranjesteinOranjewoud en Oudheidk. Heerenveen;
Oranjetentoonstelling, De Waag Dokkurn;
Koning Voetbal, Gem. Museum Het Princessehof Leeuwarden;
Franeker in de 18e eeuw, Stedelijk Museum 't Dr. Coopmanshùs Franeker;
Kloostertentoonstelling, Stadhuis Sneek.
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Buitenzijde "japonse rok": sits (groen fond; rode, witte en blauwe bloemmotieven) met lichtgroene tressen

Vertegenwoordigingen
De directeur verbleef van 18-22 juni te Parijs voor het bijwonen van vergaderingen van de I.C.O.M. Op 27 november hield hij in het Ostfriesische
Landesmuseum te Emden een lezing over het Fries Museum.
Bezoek
Het bezoekersaantal bedroeg 34.953 (vorig jaar 29.053). Het experiment
om het museum op dinsdagavonden voor het publiek open te stellen had
naar onze mening niet het gewenste resultaat. In het eind van het verslagjaar werd het museum tijdens de z.g. "autoloze zondagen" opengesteld, met
aanmerkelijk succes. Besloten werd daarom voor 1974 de zondagsopening
als regel te stellen en af te zien van een avondopenstelling.
De consul-generaal van de Bondsrepubliek Duitsland, de heer R. Junges
en zijn echtgenote bezochten het museum op 1 februari. Op 26 maart werd
in het museum een bijeenkomst belegd van de (Engelse) Society for Post
Medieval Archeology, die een studiereis door Nederland had georganiseerd.
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Sjuck van Burmania en zijn echtgenote Catharina Enttens, 1642
inv. no. 1973-221 en 222
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Catalogi en gidsen
Er werden 1953 gidsen in de Nederlandse taal verkocht, 250 Engelse,
72 Franse en 208 Duitse. Het aantal verkochte prentbriefkaarten was: 3926
gekleurde en 1082 zwart-wit. Vier nieuwe gekleurde prentbriefkaarten werden aan het assortiment toegevoegd. Er werden 13 diaseries en 232 diasets
verkocht.
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Kerknmseum

Janum

Ook in 1973 kon nog geen zekerheid verkregen worden omtrent de restauratie van de beide woningen op de terp van Janum. Zeker is, dat lang uitstel
de genadeslag kan betekenen voor de thans onbewoonde woning. Het zou
te betreuren zijn, als daardoor het karakter van de terp verder achteruit zou
gaan. De kerk, die in vroeger eeuwen een centrale plaats temidden van de
woonbebouwing innam, zal daardoor steeds geïsoleerder komen te staan op
een langzamerhand vrijwel ontvolkte terp.
Het aantal bezoekers aan het kerkmuseum was 2877 (1972: 3349). Er
werden 814 gidsen verkocht.

Museum Fogelsangh

State

Evenals in het Fries Museum werden in Fogelsangh State door de firma
A. E. S. te 's-Hertogenbosch een inbraakbeveiligingsinstallatie en een brandbeveiligingsinstallatie aangebracht. De centrale verwarming werd door de
eigenares aangesloten op een nieuw geplaatste automatische oliestookinstallatie.
Het aantal bezoekers was 2864 (1972: 2142). Er werden 335 gidsen verkocht.
Landbouwmuseum

op

Stania

State

Het bestuur van de Stichting Het Fries Museum sloot een overeenkomst
met het bestuur van de Stichting Stania State, waarbij o.m. tegenover een
zekere huurvergoeding de gebruiksrechten van het museum werden vastgelegd. Het bestuur van het museum is zich er van bewust, dat op den duur
een betere oplossing gevonden zal moeten worden voor de huisvesting en
de presentatie van de Friese landbouwcollecties.

Fries Munt en-

Penningkabinet

Het aantal bezoekers evenaarde niet dat van 1972. Een deel daarvan werd
toen echter gevormd door genodigden bij de opening. Het totaal was 892
(1972: 1175). Van de door de heer G. Elzinga vervaardigde voorlopige gids
werden 84 exemplaren verkocht.
Voor de aanwinsten verwijzen wij naar de achter de algemene aanwinstenlijst opgenomen verantwoording.
C. Boschma
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Dienst

Het Fries Museum heeft lange tijd bijzonder veel moeite gehad met het
bereiken van een bezoekersaantal van 20.000 per jaar. Vóór 1940 behoefde
daaraan niet eens gedacht te worden. Na 1945 kon er op worden gehoopt,
maar aan de gespannen verwachtingen werd slechts een heel enkele keer
voldaan. Het museum moest blijkbaar content blijven met een jaargemiddelde van 15.000 bezoekers en met slechts af en toe een uitschieter even
over de 20.000. Af en toe, het is zelfs mogelijk om te spreken van eens in de
tien jaar. Nadat 1946 het ongekende bezoekcijfer van 23.832 had opgeleverd,
duurde het tot 1956 voor er weer eens meer bezoekers waren dan 20.000 —
het waren er toen 21.556 — en vervolgens tot 1966, toen op een der laatste
dagen van het jaar de 20.000-ste zich meldde en het totaal op 20.103 kwam.
Wie de na-oorlogse gegevens en in het bijzonder de drie topjaren aan een
nader onderzoek onderwerpt komt tot de ontdekking, dat de voor het museum opmerkelijke jaren mede en soms zelfs voornamelijk gekenmerkt werden
door extra-belangstelling voor een tot de verbeelding sprekende tentoonstelling. In 1946 was het de tentoonstelling "Oud-Hollandse meesters komen
naar Friesland", die bij een matig jaartotaal van 10.412 bezoekers niet minder dan 13.420 expositiebezoekers trok. In 1956 kende het museum een Van
Gogh-tentoonstelling, die dan wel enigszins beneden de verwachtingen
bleef maar toch voor een goed eindcijfer zorgde. Terwijl in de maand december 1966 een uitstekend lopende Volkskunsttentoonstelling veler aandacht bleek te boeien. Zoals in diverse musea elders vijzelden dus tentoonstellingen de bezoekcijfers op.
Na 1966 behoefde het echter geen tien jaren te duren voor er een 20.000ste bezoeker verwelkomd kon worden. In 1970 werd een totaal van 21.756
bereikt. Het was een cijfer, dat er in dubbele betekenis uitliep. Niet alleen,
omdat de zo moeilijke grens weer werd overschreden, maar ook, omdat in
dat jaar het Fries Museum van januari tot midden april gesloten was en het
cijfer dus bereikt werd in minder dan negen maanden. Naar een speciale
tentoonstelling behoeft in het jaarverslag over 1970 niet gezocht te worden.
Het museum kwam op eigen kracht, met de eigen collectie, tot dit gunstige
resultaat. Natuurlijk is er wel gezocht naar een oorzaak van deze toegenomen belangstelling. De veronderstelling was, dat de verbouwing, waarbij
het gebouw de drempel slechtte en de toegankelijkheid verhoogde, gunstig
op de belangstelling had gewerkt. Dat kon toen niet meer zijn dan een veronderstelling. De daaropvolgende jaren droegen cijfers aan, die aan de gedachte, dat een meer open museum ook meer aanloop zou krijgen, bewijskracht verleenden. De cijfers over 1971 en 1972 waren respectievelijk 27.921
en 29.053. In 1973 kwam het totaal vlak voor de drempel van de 35.000
bezoekers. Mede dank zij tentoonstellingen, toegegeven, maar vooral door
de waarde van de vaste collectie.
De toenemende drukte in het museum laat zich dan ook aflezen in de
cijfers van de educatieve dienst. In 1971 kwamen er 240 groepen (met elkaar
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5.414 jonge en oudere bezoekers), in 1972 steeg het aantal groepen tot 302
(7.301 bezoekers) en in dit verslagjaar meldden zich 349 groepen (met 9.176
bezoekers). Wie in percentages wil zien uitgedrukt, hoe het groepsbezoek
zich verhoudt tot het individuele bezoek: in 1971 vertrouwde 19,5 percent
zich toe aan de educatieve dienst, in 1972 was het 25 percent, in 1973 rond
26 percent.
De ruim negenduizend bezoekers, die met het werk van de educatieve
dienst rechtstreeks te maken kregen, kunnen overigens worden uitgebreid
met vele jonge (en ook oudere) bezoekers, die indirect een taak van deze
dienst leerden kennen. Voor de Paasvacantie stelde de dienst met het
blad "Huis aan huis" (met een verspreiding in heel Leeuwarden en in tientallen dorpen rond Leeuwarden) een fotospeurtocht samen, die duizenden
deed meedingen naar de prijzen — zeven volkskunstige voorwerpen, aangekocht bij het F.A.F, en beschikbaar gesteld door het museum, en tien waardebonnen, uitgeloofd door "Huis aan huis". Ook toen de prijsvraag was afgelopen en de prijzen bezorgd waren, hebben nog honderden, individueel
of in groepsverband, de fotospeurtocht, die sterk was gericht op het kijken
naar en het herkennen van museumobjecten, met plezier gemaakt.
De tentoonstelling "Leeuwarden autoloos", die vlak voor de Kerstdagen
werd geopend, werd van een soortgelijke speurtocht voorzien, ditmaal niet
met foto's, maar door middel van vragen op en rond de tentoonstelling.
Ook bij die gelegenheid werd er door velen met veel vlijt gezocht en gevonden, zij het, dat deze speurtocht duidelijk moeilijker was uitgevallen
dan de eerste en dat veel jongere deelnemers kennelijk de steun van een
illustratie misten. Deze speurtocht was niet de enige "begeleiding" van de
Leeuwarder tentoonstelling: behalve twee drukbezochte keurdagen waren
er dagelijks vertoningen van de Fries Museum-film in de gehoorzaal en
werd in de bestuurskamer een vrijwel doorlopende voorstelling gegeven van
het klankbeeld "Een Leeuwarder stadswandeling in 1785", waarvoor de
tekst was ontleend aan deel 11 van de Tegenwoordige Staat van Friesland
en de dia's gemaakt waren van tekeningen en prenten uit de eigen collectie,
afgewisseld met opnamen van het huidige Leeuwarden.
In zekere zin was de tweevoudige (en ook regelmatig simultane) projectie
van een film in de gehoorzaal en een klankbeeld in de (kleinere) bestuurskamer een experiment. De beide media bleken elkaar echter uitstekend te
verdragen. De projectie in de bestuurskamer deed de mening sterker worden, dat er in de nabije toekomst op meer dan één plaats in het museum
klankbeeld-vertoning mogelijk gemaakt moet worden: de gehoorzaal is zó
frequent bezet met groepen, dat er op een andere plaats in het gebouw een
gelegenheid dient te komen voor permanente projectie van klankbeelden
voor individuele bezoekers.
Het jaar 1973 was ingegaan met de tentoonstelling "Tien jaar aanwinsten",
die in een klankbeeld was samengevat. Dia-voorstellingen begeleidden
eveneens de expositie, die gewijd was aan de aanwinsten van de archeologische afdeling. Tenslotte werd door de educatieve dienst nog een 27-tal
lezingen verzorgd, te Akkrum, Arnhem, Drachten, Drachtster Compagnie,
Ferwerd (twee keer), Giekerk, Hardegarijp, Harlingen, Hoogezand, Langweer, Leeuwarden (7), Marssum (2). Oude Bildtzijl, Rauwerd, Sneek, Suameer, Ternaard, Wommels en IJlst.
H, Kingmans
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Afdeling

Algemeen
De in het Verslag 1972 genoemde 'goodwill' van overheid en particulieren
is in 1973 niet verminderd, maar eerder toegenomen. Opnieuw vergde dit
een zorgvuldige begeleiding, waarvoor veel werk 'buitenshuis' moest worden
verricht. Hoewel hierdoor de naam van het Fries Museum op verheugende
wijze wordt verbreid en er belangrijke aanwinsten konden worden geboekt,
moest door tijdsgebrek veel intern werk blijven liggen, of kreeg dat niet voldoende aandacht.
Veel tijd vroeg ook de toenemende behoefte aan nauwer contact met het
Biologisch-Archaeologisch Instituut te Groningen en de overige archeologische instellingen in den lande, met name het steeds noodzakelijker wordend coördinerend overleg inzake de specialistisch te bewerken terreinen
van de archeologische wetenschap, onder meer resulterend in meer-jarenplannen.
Een en ander leidt tot een culminatie van werkzaamheden, die met de
thans beschikbare mankracht niet opgevangen kan worden. Uitbreiding van
personeel — vooral in de administratieve en technische sector — moet dan
ook (nog steeds) sterk worden bepleit. Wij vragen ons echter wél af, wanneer
deze roep, die al ettelijke jaren steeds luider opklinkt, die bij alle bevoegde
instanties gehoord is en daar ook begrip heeft gevonden, eindelijk eens
daadwerkelijk weerklank vindt.
Een ander aspect van de grotere belangstelling is, dat door de popularisering van de archeologische wetenschap, zowel door geschrift als beeld
(televisie-cursussen e.d.), het aantal personen, dat zich tot het practisch
beoefenen ervan voelt aangetrokken, sterk toeneemt. Hoewel dit in vele
gevallen positieve resultaten oplevert voor documentatie en studie en derhalve kan leiden tot fundamentele bijdragen aan kennis en/of openbare verzamelingen, brengt het — helaas ook in Friesland — tevens met zich het onbevoegd graven in vondstterreinen en het onoordeelkundig verzamelen van
bodemvondsten. Hierdoor gaan kostbare gegevens betreffende grondsporen
en vondstomstandigheden verloren en verdwijnt menig voorwerp zonder
'stamkaart' in de anonimiteit. Tegelijk worden daarmede de bepalingen van
de Monumentenwet 1961 overtreden. Dubbel jammer is het om daarbij te
moeten constateren, dat de doelstellingen van deze wet soms ook (nog) niet
door de rechtsprekende instanties worden aangevoeld, waardoor aanhangig
gemaakte, flagrante overtredingen met vrijspraak of geen effect sorterende
veroordelingen zijn afgedaan, ook in onze provincie.
Administratieve en conserverende zorg
De in het Verslag 1972 uitvoerig genoemde werkzaamheden werden, zo
goed en zo kwaad als het ging, voortgezet (zie Algemeen). Een gelukkige
omstandigheid is, dat mevrouw G. P. Mertens-Slieker uit Hardegarijp —
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wier klassieke opleiding tot grote archeologische belangstelling leidde —
zich sedert september gedurende enige uren per week vrijwillig en met
consciëntieuze aandacht bezig houdt met het ordenen van depôtcollecties
volgens een door ons ontworpen systeem. Zij is begonnen met de grote verzameling voorwerpen van hertegewei.
Mevrouw H. de Vries te Franeker verricht, voor zover haar werkzaamheden in het Penningkabinet aldaar dit toelaten, waardevol archivalisch
werk; zo maakte zij een begin met het gemeentegewijs ordenen van de vele
krantenknipsels, plakte zij een groot aantal foto's op en voerde zij voor de
munt- en penningcollecties administratieve werkzaamheden uit.
Mejuffrouw T. van der Brug documenteerde weer de vele aanwinsten,
verzorgde het typewerk voor inventaris, foto-archief, correspondentie, etc.
en hield zich daarnaast bezig met het reinigen en conserveren van textilia.
Het ligt evenwel in de bedoeling, haar steeds meer vrij te maken voor werkzaamheden ten behoeve van de inventarisatie en de beschrijving van de
collecties, waarvan de noodzaak steeds dringender wordt gevoeld.
De veldassistent J. K. Boschker reinigde, nummerde en ordende alle door
hem gedane vuursteenvondsten, vrijwel uitsluitend in zijn vrije avonduren;
ook de ceramiekvondsten werden door hem gereinigd.
De Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort
conserveerde en restaureerde weer een aantal voorwerpen van ijzer en van
aardewerk (waaronder ook nieuwe vondsten), steeds tot groot genoegen.
Een verbetering was de inrichting van een vroeger toilet tot washok, maar
helaas kon daar, eenvoudig omdat er geen 'was-personeel' beschikbaar was,
geen adequaat gebruik van worden gemaakt. De grote, nog ongereinigde
vondstcomplexen stapelen zich dan ook steeds meer op.
Veldwerk
Dank zij de medewerking van de Landinrichting kon de heer Boschker
zijn werk in de ruilverkavelingen, etc. weer voortzetten. Ruim twintig
nieuwe, grotere vindplaatsen werden door hem opgespoord, waarvan enige
van zeer grote omvang. Bij dientengevolge noodzakelijk geworden opgravingen verleende hij assistentie; daarbij bleek mejuffrouw Van der Brug
zeer capabel tot het in tekening brengen van grondsporen e.d.
Verschillende malen werd ook, krachtens de bestaande regelingen, aanzienlijke hulp verleend door het Biologisch-Archaeologisch Instituut, terwijl
de Archéologyske Wurkgroép van Fryske Akademy/Fries Museum onder
onze leiding vele malen — op zaterdagen — assisteerde.
Helaas kon de inventarisatie van de archeologische monumenten in het
veld ook dit jaar niet worden voortgezet, hetgeen voor de R.O.B, aanleiding
was, dit ten dele zelf ter hand te nemen. Dat is in feite geen ideale situatie,
daar gebleken is dat langdurige ervaring in — en daardoor ontstane kennis
van — een beperkt (provinciaal) gebied, dus locale kennis, tot gedegener
monumentenlijsten leidt. Wél werden ook nu weer met diverse planbureau's
e.d. globale verkenningen gedaan. Ook met Staatsbosbeheer werd prettig
samengewerkt.
Naast tal van kleinere waarnemingen verdienen zeventien onderzoekingen met name de aandacht:
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a. Oostermeer, gein. Tietjerksteradeel
De grote opgraving van het mesolithisch station aan de Bergumermeer
o.l.v. dr. R. R. Newell van het Biologisch-Archaeologisch Instituut der R.U.
te Groningen werd voor de derde achtereenvolgende maal voortgezet, waarbij opnieuw belangrijke financiële steun van de Provincie Friesland, de
Gemeente Tietjerksteradeel en het Fries Genootschap mocht worden ontvangen, alsmede van enkele instellingen buiten de provincie. Het grote
oostelijk atelier werd bijna geheel onderzocht, waarbij vooral de aanwezigheid van grote 'balstiennen" opviel, die mogelijk verband houden met de
inrichting van de werk- en woonplaats. Opnieuw werden talrijke werktuigen geborgen en een groot aantal gegevens (die door computers worden uitgewerkt) op speciale staten en lijsten verzameld. De bezoekersdagen voor
de officiële instanties en het publiek waren wederom een groot succes,
waarbij o.m. leden van het Provinciaal Bestuur en het Gemeentebestuur
mochten worden begroet. Zeer verheugend is dat het vondstterrein door het
Ministerie van C.R.M, kon worden aangekocht en onder toezicht van Staatsbosbeheer is gekomen. Na de definitieve afronding van het onderzoek in
1974 zal het terrein weer geheel in de oorspronkelijke staat worden hersteld.
Vermelding verdient nog, dat ook nu weer studenten van velerlei nationaliteit hebben meegewerkt.
b. IJlst
In het uitbreidingsplan ter hoogte van de ijsbaan werd een hoogopduikende zandkop waargenomen, waarop J. K. Boschker mesolithische artefacten ontdekte. Helaas was deze zandkop door een brede rioleringssleuf doorgraven, maar dank zij de hulp van de Gemeente en de aannemer kon toch
nog een deel worden onderzocht, waarbij de Archéologyske Wurkgroep
assisteerde. Het bleek dat de hoge kop, die geheel door het veen was ingesloten en overdekt, een atelier had gedragen dat door het opkomend water
ten dele was verspoeld en ook als een dassenburcht had dienst gedaan,
waardoor eveneens vernielingen waren ontstaan. Toch kon nog heel wat
vuursteenmateriaal worden verzameld en ook een profiel worden opgetekend, waaruit de situering van de oorspronkelijke vondstenlaag was vast te
stellen. Het was voor de eerste maal, dat in deze omgeving een prehistorische vindplaats werd ontdekt.
c. Steenendam, gem. Dantumadeel
Het onderzoek in de hier ontdekte grote vindplaats van meso- en neolithisch materiaal werd voortgezet en afgesloten (zie Verslag 1972). De lankmoedigheid van Provinciale Waterstaat en de aannemer is bijzonder gewaardeerd; gelukkig kwamen wij binnen de gestelde termijn klaar. De vondsten ontliepen in grote lijnen niet die van 1972: opnieuw meso- en neolithische artefacten, aardewerk, stookplaatsen, aambeeld- en klopstenen, alles
nog in situ. Belangrijk was, dat nu een zeer nauwkeurige profieltekening
kon worden vervaardigd, waaruit bleek dat de vondstenlaag circa 40 cm.
dik was. Aan alle medewerkers, zowel de professionele als de vrijwillige,
komt grote dank toe voor de bij het onderzoek getoonde volharding. Het
minutieuze schaafwerk werd n.1. vaak onder moeilijke omstandigheden
voortgezet omdat het in het winterseizoen moest gebeuren en er dikwijls
eerst, als het water was weggepompt, een achtergebleven ijslaag moest wor135
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den verwijderd. Gelukkig verliep elke opgravingsdag echter goed in die zin,
dat bijna alle medewerkers des avonds steeds op enkele mooie door hen
gedane vondsten konden terugzien.
d. Bakhuizen, gem. Gaasterland
Bij graafwerk vond de heer K. Wierda een geslepen stenen werktuig dat
aan een zgn. vuurboorsteen doet denken, maar in deze vorm tot nu toe uniek
is. De vondst gaf aanleiding tot een klein onderzoek, waarbij helaas bleek
dat deze zich vermoedelijk in een tot ruim 50 cm. diepte omgewoelde laag
had bevonden; wél positief was, dat tijdens dit onderzoek enige vuurstenen
werktuigen en enkele dikke, vrij grof verschraalde aardewerkfragmenten
werden gevonden, die zeer waarschijnlijk tot de Trechterbekercultuur gerekend kunnen worden. Dit is van groot belang in verband met het hunebed
van Rijs, welks solitaire aanwezigheid altijd nog vragen oproept. Het lijkt
door de vondst van de heer Wierda niet onmogelijk, dat thans enig houvast
is verkregen over een mogelijke woonplaats van de hunebedbouwers. Helaas
leent het vondstterrein zich voorlopig niet voor een grootscheeps onderzoek.
e. Twijfel, gem. Ooststellingwerf
In een pas aangelegde dam vond de eigenaar van het land, de heer J. W.
Feitsma te Oranjewoud, een fraaie bijl van de Standvoetbekercultuur, hetgeen hij meldde. Dank zij de welwillendheid van hem en zijn echtgenote en
de pachter, de heer L. Bergsma, kon de winplaats van het zand voor de dam
worden onderzocht. Er werd echter niets meer van een grafkuil o.Ld., waarop was gehoopt, waargenomen. De indruk is ontstaan, dat ter plaatse reeds
eerder door veenwinning en ontginning grondverzet heeft plaatsgehad en
de bijl dus niet meer in situ lag, vóór hij naar de dam werd getransporteerd.
De vindplaats lag dicht bij de Tjongerloop.
f. Hijum, gem. Leeuwarderadeel
De Gemeente had maatregelen getroffen opdat door ons waarnemingen
konden worden gedaan in het terplichaam van het dorp toen hier een hoofdriool werd aangelegd. Dank zij dit feit en de medewerking van de aannemer
konden deze waarnemingen inderdaad worden verricht, al maakte de machinale uitvoering en de snelle voortgang van het werk deze wel uiterst moeilijk en moesten wij ons in hoofdzaak tot steekproeven en het verzamelen van
vondsten beperken. Toch zijn nog heel wat gegevens verkregen over de aard
en de ouderdom van de bovenste lagen van de terp, terwijl ook vele scherfvondsten werden gedaan o.m. van Romeinse makelij (terra sigillata) en uit
de Volksverhuizingstijd. Een bijzonder complex vormde dat van enige inheems-aardewerken bakplaten uit de Romeinse tijd, die even ten westen
van de hoogste top van de terp op circa 90 cm. diepte werden aangetroffen.
Kennelijk behoorden zij tot de inventaris van een grote bakvloer, maar
helaas kon dit niet nader worden onderzocht. Ook enig kleingoed, zoals
spinklossen, naalden etc. werd geborgen. Dank zijn wij verschuldigd aan een
tiental dorpsbewoners die zich beijverden in de aardnopen voor ons te zoeken, dan wel het gevondene tijdelijk in tuin of schuur wilden opslaan. Een
van hen vond o.m. een mooie barnstenen kraal.
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g. Waàksens, gem. Westdongeradeel
Het onderzoek op het 'klooster'-terrein van de heer S. Reitsma werd dank
zij de hulp van de Gemeente voortgezet en in het voorjaar voorlopig afgesloten. Het is een interessant onderzoek geweest, dat weliswaar nog vele
vraagtekens oproept, maar toch reeds een inzicht geeft in de opbouw van
dit terrein. Vastgesteld werd dat het vermoedelijk in de dertiende eeuw als
een aparte, los van de oudere terp gelegen hoogte werd opgeworpen ten behoeve van een bakstenen bouwwerk, dat althans ten dele met grachten werd
omgeven. Vermoedelijk hebben er twee à drie ophogingen en uitbreidingen
plaatsgehad, waarbij zowel de grachten werden verlegd als verbreed èn de
hoogte aan de teen van de terp kwam vast te liggen (door de wegaanleg in
1967/'68 schijnt de hoogte wegens het dichtgooien van een gracht thans één
geheel met de terp te vormen). Ook aan het bouwwerk werden uitbreidingen toegevoegd, maar tegelijk andere gedeelten afgebroken, zoals teruggevonden fundamentresten bewezen. Het is van veel belang, dat ooit nog eens
het zuidelijk deel van de hoogte zal worden onderzocht, omdat waarschijnlijk daar de toegang gelegen moet hebben. Het oudere vondstmateriaal bestaat voornamelijk uit bolpotscherven e.d. Ook een molensteen van bazaltlava werd gevonden, alsmede een zeer merkwaardig voorwerp van grof
kogelpotaardewerk (een lamp?), dat echter zeer zwaar beschadigd is.
h. IJlst
De aan weerszijden van de Ee- en Galamagracht uitgevoerde rioleringswerkzaamheden deden grote activiteit ontstaan, niet alleen bij de afdeling,
maar ook onder een groep ingezetenen. In goede samenwerking werden in
de uitgeworpen grondhopen vele scherven, maar ook een aantal gave voorwerpen, vooral kogelpotten e.d. aangetroffen. Helaas lieten de werkzaamheden geen nauwkeurige profielwaarnemingen in de ontstane sleuven toe,
daar het werk met grote snelheid werd uitgevoerd. Alleen in de avonduren
van de, gelukkig, zomerse dagen kon iets rustiger worden gewerkt. Hoewel
de tijdens het werk ondervonden medewerking van de Gemeente IJlst (van
hoog tot laag) tot niets anders dan grote erkentelijkheid stemt, geloven wij
niet dat men het ons euvel zal duiden als wij hier zeggen dat het heel
jammer is, dat bij de voorbereidingen voor dit grote werk — voor zover wij
althans weten — geen archeologische instantie is geraadpleegd. Met inachtneming van de belangen van Gemeente en aannemer hadden dan zodanige
maatregelen kunnen worden getroffen, dat op saillante punten van het tracée bijzonder interessante waarnemingen over de ontwikkeling van IJlst
hadden kunnen worden gedaan. De thans gedane vondsten wettigen dit
optimistisch vermoeden o.i. volledig. Zo is gebleken dat niet alleen in het
noordelijk stadsdeel, maar ook in het zuiden en wel aan de westzijde van de
Ee belangrijke bakkerijen hebben bestaan van zwartgesmoord middeleeuws
vaatwerk. Onder meer is een stortplaats gevonden van (mislukte) potten
met een plastische versiering die tot nog toe niet bekend was. Tevens zijn er
aanwijzingen verkregen, dat het mogelijk moet zijn om op enige punten in
de stad middeleeuwse woonhuisplattegronden bloot te leggen. Merkwaardig is verder de grote mate van uniformiteit in aard en ouderdom van het
gevondene over grote afstanden. Daardoor is de indruk ontstaan, dat IJlst
in korte tijd een zeer snelle groei heeft doorgemaakt. Men kan zich ook afvragen of de vestiging van de pottebakkerijen mogelijk verband houdt met
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— misschien historisch nog na te wijzen — maatregelen van overheidswege
in de middeleeuwen, of met de gunstige ligging ten opzichte van de aanvoer
van brandstof voor de ovens (turf!). Het teruggevonden materiaal gaat niet
verder terug dan tot in de 13e eeuw; slechts één voorwerp is kennelijk van
terpenvaatwerk uit de eerste eeuwen onzer jaartelling. Dit kan echter toeval
zijn. Hoe dit alles ook zij, wij willen graag nog eens herhalen, dat dank zij
de bovengenoemde grote medewerking van overheid en particulier een bijzonder interessante reeks van vondsten bijeengebracht kon worden.
i. Winsum, gern. Baarderadeel
In de ruilverkaveling Kubaard-Winsum konden in twee zeer kleine terprestanten n.1. van Schelum en Weakens, resp. een middeleeuwse zoden- en
een afvalput worden onderzocht met behulp van amateurs. Beide bevatten
echter geen opzienbarende vondsten, maar wel enig 14e-eeuws scherfmateriaal, terwijl ook een ganzenei en enig bewerkt hout werden gevonden.
j. Anjum, gem. Oostdongeradeel
Op verzoek van het architectenbureau Van Manen en Zwart te Drachten
en de Kerkvoogdij werd in samenwerking met het B.A.I. en met behulp van
de Gemeente een onderzoek ingesteld naar de fundamenten aan de buitenzijde van de Hervormde kerk. Gebleken is, dat aan de zuidzijde een veel
groter aantal steunberen aanwezig is geweest dan thans, maar dat zij zeer
ondiep waren gefundeerd. Tevens waren zij in oorsprong van kleiner formaat, maar zij zijn in een later stadium zwaar ommanteld. Een langs de
oostmuur van de ingebouwde toren (westwerk) gelegde sleuf leerde, dat de
huidige doorgangen ten dele groter zijn geweest en de bevloering lager
heeft gelegen. Een duidelijke aanwijzing voor het bestaan van een tufstenen schipfundament is nog niet gevonden, maar wordt wel verwacht als het
onderzoek wordt voortgezet. Dit wacht echter op de restauratie.
k. Bergum, gem. Tietjerksteradeel
Met medewerking van de heer E. van der Veen konden een middeleeuwse
bakstenen put met houten bovenkraag en een afvoer van conische aardewerkbuizen aan de Kloosterlaan worden bekeken. Ook door andere waarnemingen ter plaatse kon daaruit worden opgemaakt, dat aan de noordwestzijde van het grote kloosterterrein van het voormalige Bergklooster vrij aanzienlijke opstallen hebben gestaan. Helaas kon een en ander echter niet tot
een reconstrueerbare plattegrond leiden.
1. Minnertsga, gem. Barradeel
Ter plaatse van de voormalige Hermana-state werd een door de familie
Zoodsma ontdekt en gedeeltelijk blootgelegd fundament van middeleeuwse
baksteen opgemeten, dat vermoedelijk tot de noordmuur van de vroegere
state heeft behoord.
m.

Leeuwarden
Op verzoek van de toekomstige bewoner van de 'Molenaarshuisjes', ir. L.
Eringa, werd daar met medewerking van de Gemeente en de aannemers
Gebr. Hettema, een aantal opmetingen van de gevonden fundamentresten
uitgevoerd. Enkele bouwperioden, waarvan de oudste waarschijnlijk tot de
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16e eeuw teruggaat, werden vastgesteld. Interessant was het aantreffen van
enkele stookplaatsen boven elkaar en het voorkomen van enige uit tonnen
opgebouwde afvalputten, terwijl in balklagen onderdelen van molenwieken
werden herkend.
n. Dijkshorne, gem. Oostdongeradeel
Met medewerking en op verzoek van de Dienst Lauwerszeewerken van
Rijkswaterstaat werd een ten behoeve van wegaanleg in de westelijke dijk
van de Grote Ganzenpolder gemaakte doorgraving bestudeerd. Na afschaving van het ontstane profiel bleek, dat in het dijklichaam, dat vóór 1664
moet zijn ontstaan, minstens drie opbouwfasen waren te onderscheiden. Het
oudste kerndijkje was ten dele van zoden opgebouwd en had een geringe
hoogte gehad. Helaas werden geen scherven of andere datering mogelijk
makende zaken aangetroffen.
o. De Knipe, gem. Heefenveen
Na een waarschuwing van de heer L. A. Leenes (Oudheidkamer Heerenveen) kon, met medewerking van de familie W. Kootstra te De Knipe, die
de vondst als zodanig had gemeld, een vermoedelijk tijdens het begin van
de vervening in de 17e eeuw aldaar gegraven waterput worden onderzocht,
die tijdens verbouw van een woning was ontdekt. De put bleek tot ca. 1.5
m. onder het maaiveld tot op een leemlaag uitgegraven en van een mantel
van turfblokken te zijn voorzien. In de put werden resten van de eikehouten
bovenbouw teruggevonden. Opvallend was de grote diameter (bijna 2
meter). Getuige het erin aanwezige 17e-eeuwse scherf materiaal, waaruit
echter niets meer te reconstrueren viel, moet de put maar kort in gebruik
zijn geweest.
p. Oudkerk, gem. Tietjerksteradeel
Het in het Verslag 1972 aangekondigde verdere onderzoek naar de toen
ontdekte waterafvoer heeft dank zij de medewerking van de Provinciale
Waterstaat inderdaad plaatsgehad. De gehele, vermoedelijk in de 17e eeuw
ontstane duiker is nu in tekening gebracht. Van het zuidelijk einde, dat dit
jaar is onderzocht, bleek veel meer opgaand werk te zijn bewaard, waardoor
kon worden geconstateerd, dat hij van een ronde overkluizing voorzien is
geweest. Ook werden houten in- en/of uitlaatkleppen teruggevonden, waartegen smalle houten plankjes waren bevestigd om waterplanten etc. te keren,
terwijl uitsparingen in het metselwerk er op wezen dat er schuiven in konden worden geplaatst. De toevoer tot de duiker was trechtervormig. Het
geheel maakte de indruk, dat men zeer zorgvuldig te werk was gegaan en
dat de duiker een belangrijke functie moet hebben gehad.
q. Smallebrugge, gem. Doniawerstal
Een in de weilanden van de familie Falkena ontdekte waterput — ter
plaatse is vroeger een woonhoogte geweest — bleek van trapeziumvormige
geel gebakken baksteen te zijn opgebouwd en was ca. 2.5 m. diep bij een
diam. van ruim 1 m. Hij was gefundeerd op een raamwerk van kennelijk
secundair gebruikte balken. De ouderdom kan niet eerder dan rond 1700,
mogelijk echter later, worden gesteld.
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Voorlichting
Dit jaar waren bijzondere gasten o.m. mr. J. Ashdown, Oxford (m.e. aardewerk); N. M. Burka, Williamsburg, U.S.A. (idem); David Brown, Londen
(volksverhuizingstijd); mr. J. Cherry, Londen (idem); L. A. E. van Eerde,
Haarlem (prehistorie Waddeneilanden); mr. en mrs. Glasscock, Belfast (m.e.
aardewerk); mr. D. B. Harden, Londen (idem); drs. T. J. Hoekstra, Utrecht
(idem); mr. J. G. Hurst, Londen (idem); mr. H. de Jong, Ontario (munten);
Frl. Jutta MöUer, Freiburg (merovingische naalden); A. Pol, 's-Gravenhage
(7e-10e-eeuwse munten); H. Rotting, Berlijn (kar. aardewerk); W. Stemerdinck, Utrecht (munten); mr. en mrs. Wortner-Bangma, Ontario (paleol.
artefacten).
Ook vele schriftelijke inlichtingen werden verstrekt o.m. aan: N.V. Erven
G. de Boer, Leeuwarden en prof. dr. J. E. Bogaers, Nijmegen (Romeins
schrijftafeltje); miss L. Duignan, Dublin (Keltisch zilver); J. Fijnheer, arts,
Makkum (lakenloodjes); drs. J. W. Griede, Amsterdam (zoutwinning); prof.
dr. M. J. Kingma, Groningen en dr. J. Kootstra, Eelcle (mens. skeletdelen);
mr. P. B. Molaug, Oslo (vedelaarskan); miss M. Ritzau, Brabant, Denemarken (merov. voorwerpen).
Excursies in Friesland werden gemaakt met o.m. Historische Kring Terpengebied, Ferwerd; Museumsverein, Wilhelmshaven; Verein für Geschichte und Landeskunde, Osnabrück; de Wurkgroep Fryske Akademy/
Fries Museum maakte een excursie naar de tentoonstelling over Pompeji te
Den Haag en naar Valkenburg (Z.H.), Haarlem en Velsen, waar opgravingen en vondsten uit de Romeinse tijd werden bekeken.
In het Fries Museum werden voordrachten en rondleidingen gehouden
voor o.m. Haags Cultureel Trefpunt, Rijksscholengemeenschap Heerenveen,
Society for Post-Medieval Archaeology en Unipède-congressisten, alsmede
voor de bovengenoemde Duitse gezelschappen. Buiten het museum in o.m.
Anjum (Dorpsbelang); Brantgum (O.L.S.); Grouw (Stifting Grou); Hardegarijp (O.L.S.); Holwerd (r.v.k.-coinmissie); Leeuwarden (Alde Fryske Tsjerken; Fryske Akademy; Nijlân-state; O.L.S.; P.E.B.; Waterleiding); Metslawier (De Skûle); Schiermonnikoog (Dorpsgemeenschap); Sneek (Thabor);
Wetsens (Dorpsgemeenschap); IJlst (Hist. Verenig.).
Bovendien werden tijdens de in het Fries Museum van 12 februari tot 26
maart gehouden tentoonstelling van aanwinsten "Gevonden en opgegraven"
— in welke periode ruim 3400 personen het Fries Museum bezochten — elke
dinsdagavond twee rondleidingen gehouden, nadat een klankbeeld was vertoond, waaraan de heer Kingmans zijn medewerking had verleend. Verder
werd medegewerkt aan een tentoonstelling van het Museum van het Onderwijs te 's-Gravenhage, die naar Rusland ging en werden series penningen
uitgezocht voor een voordracht van mej. drs. G. van der Meer in het Fries
Museum en voor de tentoonstelling "Leeuwarden Autoloos".
De verzamelingen
Ook nu mag weer op een rijk aanwinstenjaar worden teruggezien en dat
stemt wel tot dankbaarheid. De al vermelde moeilijkheden betreffende de
administratie gelden vooral t.a.v. de grote vondstcomplexen, terwijl ook de
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afb. 1. Neolithische vuurstenen
bijl uit Twijzelermieden,
1. 12.2 cm.
(FM 1973-VIII-23)

afb. 2. Bronzen hielbijl,
Weperpolder bij
Oosterwolde,
I. 15.5 cm.,
Midden Bronstijd
(FM 1973-VIII-2)

Nisvormige kandelaar,
IJlst, h. 29.5 cm.,
15e eeuw?
(FM 1973-V-18)
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afb. 3. Pot van z.g. Mayener waar, uit Zwaanwerd
onder Wieuwerd, diain. 21.1 cm., 9e eeuw
(FM 1973-VI-5)

afb. 6. In slib- en sgrafitto-techniek versierde
tegel, Leeuwarden, 13.2 x 13.4 cm.,
16e eeuw (FM 1973-1V-5)

reiniging en sortering nog steeds een grote achterstand laten zien, ondanks
de hulp die de Ned. Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis ook dit
jaar weer enkele zaterdagen bood.
Voordat we de aanwinsten volgens gemeente vermelden, willen wij op
enkele speciaal de aandacht vestigen in volgorde van ouderdom. Door
iemand die onbekend wenst te blijven werd de aankoop mogelijk van de
collectie prehistorica, meso- en neolithische artefacten van wijlen J. Broersma te Akkerwoude, grotendeels rond zijn woonplaats verzameld. Deze collectie is van veel belang voor de kennis van de voorgeschiedenis van dit gedeelte van Dantumadeel. Ook enige Romeinse munten uit de Drie Terpen
behoren er toe, alsmede enkele latere oudheden. Eveneens door aankoop
werden drie mesolithische collecties van enkele vindplaatsen in Ooststellingwerf verkregen, o.a. van de mesolithische vindplaats nabij Ravenswoud, die
in 1970 werd opgegraven (zie Verslag 1970, p. 133 en 140), waardoor al het
materiaal van deze vindplaats nu compleet is.
Een bijzondere schenking deed de heer J. Vreeling, arts te Twijzel, in de
vorm van een fraai geslepen neolithische vuurstenen bijl, gevonden in de
Twijzeïermieden (afb. 1), terwijl het Prov. Electriciteitsbedrijf de aankoop
mee wilde financieren van een zeer grote bijl van Labrador-porfiriet en behorende tot de Standvoetbekercultuur. Deze was gevonden ten westen van
de nieuwe P.E.B.-centrale bij de Bergumermeer. De bijl werd in het personeelsorgaan 'De Las' afgebeeld. Belangrijk is ook de bronzen randhielbijl
uit de Weperpolder bij Oosterwolde (afb. 2), die al in 1920 is gevonden en
thans door het B.A.I. beschikbaar is gesteld.
De grote collectie terpoudheden uit Hijum is reeds gememoreerd, maar
gaarne willen wij hier de Gemeente Leeuwarderadeel, de aannemer en de
dorpsbevolking danken voor haar loyale medewerking. Een fraaie aanwinst
vormt de 9e-eeuwse pot van Mayener aardewerk gevonden onder Zwaanwerd en door de N.V. Waterleiding Friesland afgestaan (afb. 3). Een tegenhanger kennen we uit het grafveld Diinum in Oostfriesland.
Ook de te IJlst ontdekte oudheden die in onze collecties werden opgenomen stemmen tot grote erkentelijkheid jegens de vele medewerking bij het
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verzamelen ondervonden. Speciale aandacht verdienen de nisvormige kandelaar (afb. 5) en de plastisch versierde inheems-aardewerken potten. Deze
vertonen als het ware een meloen-vorm en zijn tot nu toe uniek (afb. 4).
Ook een 14e-eeuws drinkbekertje, door mej. T. van der Brug gevonden, is
zeer zeldzaam. Speciale dank wordt gebracht aan de fam. Wijbenga, die
een groot deel van de door haar gevonden misbaksels spontaan afstond,
toen zij hoorde dat deze cultuurhistorisch van groot belang waren. Ook de
gemeenteambtenaren A. B. Dull tot Backenhagen en A. Zijlstra komt veel
dank toe voor hun indirecte, resp. directe medewerking, terwijl het Gemeentebestuur de goedheid had in een gesprek vele onzer wensen te vervullen.
Bijzondere erkentelijkheid komt ook toe aan de heer H. J. E. van Beuningen te Langbroek, die tijdens ons bezoek aan zijn collectie spontaan een
fraaie, door hem te Janum gevonden middeleeuwse tegel met een 'fleur-delis'-motief afstond. Dit stuk is voor Friesland uniek en des schenkers liefde
voor ceramiek kennende, waarderen wij zijn geste zeer. Ook de spontaniteit
van de heer R. Soldaat te Leeuwarden is op hoge prijs gesteld toen hij de
door hem in zijn woonplaats gevonden, tot nu enige (althans voor zover ons
bekend) gave 16e-eeuwse tegel met gele slibversiering in bewaring gaf. De
afbeelding (6) geeft het stuk weer in de toestand vóór de conserverende bewerking, die het inmiddels heeft ondergaan. Eveneens uit de 16e eeuw
stamt de in Raeren of Frechen vervaardigde, van een rondlopend fries met
bladmotieven en medaillons met Januskoppen voorziene kan, die te Parrega
is gevonden en die met grote welwillendheid door de heer S. Visser te
Schettens werd geschonken. Deze kan, die onder de bodemvondsten van
Friesland een vrij zeldzame verschijning is, werd door de R.O.B, gerestaureerd en eveneens in 'De Las' van het P.E.B, besproken en afgebeeld.

Gemeentegewijs werden in 1973 ingeschreven:
Achtkarspelen:
De fraaie neolithische bijl uit de Twijzelermieden
is reeds als een
geschenk van de arts J. Vreeling te Twijzel vermeld (VIII-23). Uit Gerkesklooster is een
I7e-eeuws mes afkomstig, dat op het benen heft de tekst "Ende Goud, Alles Goud"
draagt; het werd geschonken door K. Meinema te Groningen (V-2). Een vrijwel gave,
18e-eeuwse steelpan werd door S. van der Meer te Kootstertille aldaar gevonden en afgestaan (VII-6).
Baarderadeel:
Vh. H. Breuker te Bozam stond fragmenten van daar gevonden terpvaatwerk af (1-1/4), en de N.V. Waterleiding Friesland een pot van Mayener aardewerk
uit Zwaanwerd (VI-5). Onder Winsum werden middeleeuwse en laat-middeleeuwse
voorwerpen aangetroffen, o.m. uit Schelum een grote benen naald (VIII-21), enig houtwerk (IX-1/3), bolpot- en Siegburgaardewerk (VIII-31), enkele steenbakkerij-producten,
waaronder een kievitsfopei (VIII-22 en 26/27). Bij Weakens verzamelde J. K. Boscliker
een benen fluit (X-2) en grote trog- en dekselfragmenten (X-4/6; 8/15), waaronder één
met stempels versierd. Verder kwamen hier te voorschijn een houten lepel (X-3) en
fossiele hondenuitwerpselen (X-19), alles uit de 10e tot de 14e eeuw. Ook een maalsteenfragment werd gevonden (XI-24).
Het Bildt: Een door A. Cuperus te St. Annaparochie in zijn woonplaats gevonden
grote rood aardewerken steelpan werd door hem ten geschenke gegeven (II-6).
Bolsward: Door de Gemeente werden zes bakstenen kandelaartjes van verschillend
model geschonken, gevonden in het Stadhuis (VIII-24/25).
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Dantumadeel:
Door N.N. werd aankoop mogelijk van de collectie prehistorica van
wijlen J. Broersma te Akkerwoude. Deze collectie omvat voornamelijk vuurstenen artefacten uit diverse perioden en uit diverse vindplaatsen in en rond Akkerwoude (VII-16
e.v.). De uit Janum afkomstige reliëftegel, geschenk van de heer H, J. E. van Beuningen
te Langbroek werd reeds genoemd (VI-2).
Dokkum:
Een reeds lang in de familie aanwezige, in de terp Berg Sion gevonden
12e-eeuwse bolpot werd door bemiddeling van het Gemeentemuseum Arnhem afgestaan
door de erven J. C. Hellema te Wijde Wormer (IX-2). Van een interessante verzameling
laat-m.e. bodemvondsten, gedaan door de fa. Gebr. Kloetstra te Noordbergum in de
Kleine Hoogstraat te Dokkum en afgestaan door de heer P. Ronner aldaar, werden reeds
een bewerkte houten schrijfstift, een lepel, een benen naald en enig aardewerk geïnventariseerd (XI-6/15).
F ervcerderadeel:
Uit Marrum ontvingen wij van W. Hoogsteen aldaar een bronzen
miniatuur brilfibula, waarvan de juiste ouderdom nog niet vaststaat (XII-15).
Franeker:
In de bouwput van het Theresia Pension werd een aantal laat-middeleeuwse fragmenten verzameld, waaronder stukken van reliëf kacheltegels, vuurklokken
en een hazepan (IX-11/22).
F ranekeradeel:
Een te Lutjelollum gevonden versierd benen staafje werd door S. T.
de Wind in bewaring gegeven (VIII-3).
Gaasterland: De vuurboorsteen, aardewerkfragmenten en vuursteenartefacten van
vermoedelijk de Trechterbekercultuur, gevonden te Bakhuizen werden reeds genoemd
(III—3 en GL 147). In uit het wegvak Sondel-Ntjemirdum
afkomstige keien werd een
napjes-steen aangetroffen, die door bemiddeling van mevrouw M. ten Cate-Seinstra te
Balk werd verkregen (VII-11).
Harlingen:
Dank zij de medewerking van de Gemeente kon door de Archéologyske
Wurkgroep in laat-middeleeuwse stadsafvalputten worden gegraven, waarbij talrijke
interessante aardewerkresten werden geborgen; deze zijn nog niet geïnventariseerd. De
heer A. Flonk te Amersfoort stond een te Harlingen gevonden houten lepel af (XI-1).
Haskerland:
Een fraai te Joure gevonden 16e-eeuws kruikje, vervaardigd te Raeren,
werd door G. Wijnja aldaar geschonken (VI-6).
Heerenveen:
ontdekt (1-18).
Hemelumer
wicht (V-l).

Door 1. K. Boschker werd te Oudehorne
Oldeferd:

een laat-middeleeuws kruikje

M. Wijnstra te Warns schonk een aldaar gevonden loden ge-

Hindeloopen:
Door de schenker A. Draaijer tijdens de nieuwe havenaanleg gevonden
scherven omvatten o.m. schotelfragmenten en stukken van een Spaanse kruik uit ca. 1600
(1-10/14), terwijl een tot hanger omgewerkt tegelfragment door een scholiere werd afgestaan (II-5).
Idaarderadeel:
H. Fokkens te Ede vond nabij Warstiens een grote hoeveelheid terpaardewerk vut de eerste eeuwen onzer jaartelling, die op de Vrije Universiteit te Amsterdam werd beschreven en geselecteerd en daar als studiecollectie in bruikleen blijft, maar
aan het Fries Museum is geschonken (X-41/54).
Leeuwarden:
Uit de stad zelf zijn afkomstig de reeds genoemde 16e-eeuwse tegel
met slibversiering (IV-5), door R. Soldaat in bewaring gegeven. Bij de 'Molenaarshuisjes'
werden talrijke aardewerk- en metaalresten gevonden, o.m. een kamerpot, die in bruikleen aan het Princessehof werd afgestaan (IV-6/21), terwijl een benen mesje met versierd
heft naast ons museum werd opgegraven (XI-3). ]. J. Terpstra, S. G. Sinnema en kinderen
Sonnega vonden en schonken resp. een ivoren bal (1-5), fragm. pijpaarden beeldje (III-4)
en een 16e-eeuws klein sleepankertje (XII-5), terwijl Reina van Zandvoort een fraai met
stempels versierde deksel afstond (IV-4). M. Ley te Leeuwarden schonk een door hem
gevonden ivoren voorwerpje en een schraper (1-6/7), plus een door hem te Teems ontdekt leistenen amulet (1-8).
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Leeuicarderadeel:
Het grote vondstcomplex uit de terp te Hijum is reeds genoemd.
Geïnventariseerd werden reeds o.m. terra sigillata-scherven, een houten naald, spinklosjes,
een terpenvaatwerk potje, een barnstenen kraal en een aantal bakplaten (V-3/16; V-48a, b).
Menaldumadeel:
Uit Berlikum is een 17e-eeuwse groen geglazuurde steelpan afkomstig, die door de R.O.B, werd gerestaureerd (1-19), en uit Deinum een bijzonder
interessante bolpot met vijf gaatjes in de bodem, die samen met enkele scherven door
W. D. Terpstra te Baeyum in bewaring werd gegeven (V-49/50). B. M. de Haan te
Dronrijp schonk daar door hem gevonden zeldzame 16e-eeuwse glasfragmenten, die bij
de R.O.B, in restauratie zijn (VII-2/4), terwijl S. I. Jousma te Marssum een daar gevonden merkwaardige schakelketting met glazen medaillon in bewaring gaf (VIII-1). Jaap
Scheffer te Menaldum vond aldaar een aantal scherven van 2e-eeuws terpenvaatwerk,
die hij bereidwillig afstond (XI-32/36),
Oostdongeradeel:
Voor de Herv. Gemeente Wetsens werden de in en rond de Herv.
kerk gevonden bodemvondsten e t c , o.m. bestaande uit bolpotscherven, bazaltlava-molenstenen, verschillende vormen m.e. baksteen, etc. geïnventariseerd (X-20/54).
Ooststellingwerf:
Als uit Ehloo afkomstig werden van het B.A.I. een mesolithische
vuurboorsteen en een klopsteentje ontvangen (coll. H. T. Popping, XII-3/4), terwijl door
aankoop werden verkregen vuurstenen artefacten uit Ravenswoud (II-1/2) en Waskemeer
(II-3). Ook uit het B.A.I. afkomstig is een in 1920 te De Weper gevonden bronzen randhielbijl (VIII-2) en P. Houtsma te Waskemeer schonk drie urnscherfjes uit Oosterwolde
(1-20).
Opsterland:
H. Louwes te Bakkeveen vond in Siegerswoude
die hij gaarne afstond (III-2).

een fraaie vuursteenknol,

Rauwerderhem:
Van de rustend arts S. A. Schoustra te Grouw ontvingen wij enkele
scherven terpenvaatwerk met een zeldzaam randprofiel, door hem bij Poppingawier ontdekt (XII-9/12).
Smallingerland:
Door het B.A.I. werden de vondsten uit de te Drachtstercompagnie
1968 opgegraven Vroege Bronstijd-heuvel overgedragen (II-7 e.v.).

in

Staveren:
J. Scheffer te Menaldum schonk een laat-middeleeuws bronzen gespje uit
deze stad (IX-4), terwijl J. K. Boschker een baardmankruikje uit ca. 1600 vond, dat bij
de R.O.B, werd gerestaureerd (III-8).
Terschelling:
Een door de heer W. Conijn op de Noordsvaarder
werd door hem geschonken (X-60).

gevonden nucleus

Tietjerksteradeel:
Ten dele als geschenk van het P.E.B., ten dele door aankoop werd
een nabij de Bergumermeer gevonden grote bijl van de Standvoetbekercultuur verkregen
(III-l), terwijl F. Cnossen uit Sneek een te Suameer ontdekte laat-middeleeuwse molensteen van bazaltlava afstond (VII-5). O. Kloetstra te Noordbergum schonk een 17e-eeuws,
als putfundering gebruikt houten spaakwiel, dat te Bergum aan het licht kwam (X-l), en
B. T. Wagenaar te Boornbergum een door hem te Eernewoude gevonden 17e-eeuws testje
en koperen eivormig doosje (III-6/7).
Utingeradeel:
T. K. Boschker ontdekte bij Akmarijp een miniatuur-bolpotje uit de
14e eeuw (1-16), terwijl uit Akkrum een steenwerken kruikje kon worden aangekocht
(IX-23). De familie J. Dallmeijer te 's-Gravenhage vond bij Oldeboorn een gietijzeren
kogeltje en enige 'bakkerts', die zij schonk (VII-12/15).
Westdongeradeel:
Bij de kerk te Brantgum werd een m.e. bronzen gesp gevonden en
door N.N. afgestaan (III-5), terwijl enige m.e. bodemvondsten uit Waaksens onder no.
VI-8/13 werden ingeschreven.
Weststellingwerf:
Het B.A.I. droeg twee stenen bijlen uit Boyl, uit de coll. H. ï.
Popping over (XII-1/2), terwijl een laat-m.e. houten schepje uit dezelfde vindplaats door
de vinder H. J. v. d. Heuvel werd afgestaan (VI-1).
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Wonseradeel:
Van A. L. Misset te Amsterdam werden als geschenk scherven van een
grote terpaardewerken pot uit Kornwerd ontvangen en van L. Burggraaf te Longerhouw
de bodem van een op de draaischijf vervaardigde pot (IV-2). Een bijzonder fraai versierde 16e-eeuwse Raerense kruik, te Parrega gevonden werd spontaan geschonken door S.
Visser te Schettens (IV-3), terwijl ten dele als geschenk van de arts T. Fijnheer te Makkutn
en ten dele als eigen vondsten laat-m.e. aardewerkscherven, waaronder van Deense
makelij, uit deze plaats werden verkregen (VIII-4/17; IX-5/10).
Wymbritseradeel:
Een nabij Oosthem gevonden grote deksel en een spinschijf van
terpenvaatwerk (uit een overslibde nederzetting) werden door W. R. Abma aldaar geschonken (XII-13/14).
IJlst: Uit deze stad is een groot aantal bodemvondsten afkomstig; de reeds genoemde
mesolithische vondsten omvatten o.m. spitsen, klingen, kernstenen en een klopsteen
(GL 154). Uit de stad zelf komen o.m. een groot aantal inheemse bolpotten, idem op
standvoet (verschillende als misbaksel), idem met plastische versiering, steelpannen en
een drinkbekertje, alles van 14e-eeuwse ouderdom. Verder noemen we een zeldzame
niskandelaar, een wafelvorm, een bakje van terpenvaatwerk, benen schaatsen, roodaardewerken potjes, bewerkt hertegewei, leder (o.m. schoeisel), mesheften, een zeefje, 16e- en
ITe-eeuwse schotelfragmenten (één met jaartal 1613), etc. Als schenkers noemen we,
naast de Gemeente, graag H. Haagsma, leerlingen O.L.S., B. Planting, R. Schraa, fam.
Van der Velde, A. Visser, ] . Westerdijk, fam. Wijbenga en A. Zijlstra, allen te IJlst, en
L. H. Nijholt en aannemersfa. D. Steneker en Zn., beiden te St. Nicolaasga.

Zowel jegens de genoemde, als de door overmacht (zie Algemeen) in dit
verslag niet genoemde personen en instellingen, die de aanwinsten mogelijk
maakten, moge hier oprechte dank worden uitgesproken.
Diversen
Voor enkele punten vragen wij nog even aandacht. Zo werden door de
opmerkzaamheid van de heer A. Flonk te Amersfoort enkele reeds zeer lang
geleden uit het museum verdwenen spinklosjes bij een antiquair aangetroffen en voor ons teruggekocht. Aan de Gemeente Franekeradeel werd het in
1972 reeds gememoreerde bruikleen verstrekt en in het Martena-huis door
ons opgesteld. De onderzoekingen naar de echtheid van een aantal metalen
en benen voorwerpen werden in 1973 door de daartoe aangezochte instantie
helaas nog niet beëindigd, maar toegezegd is, dat deze in het eerste kwartaal van 1974 zullen worden afgesloten.
Ondergetekende maakte als adviseur enige vergaderingen van de Stichting 'Terp en Stee' mede, bezocht de derde 'Reuvensdagen' te Groningen en
verstrekte adviezen inzake de opgraving van een faience-fabriek te Amsterdam. Ook overlegde hij met Staatsbosbeheer inzake te handhaven 'drinkdobben' in de Dongeradelen en met de N.V. Waterleiding Friesland over te
leggen leidingen in archeologisch belangrijke terreinen. Verschillende besprekingen werden gevoerd over een in te richten informatiecentrum over
de terpen in de kerk van Genum.
Het opstel over het kringgreppelgrafveld van Oosterwolde verscheen in
1973 in 'Archeologie en Historie', Bussum, evenals een artikel over de opkomst van de belangstelling voor de archeologie in Friesland in De Vrije
Fries 53, 1973. Ook voor diverse personeelsbladen werden bijdragen geschreven. Voor de verleende medewerking aan de Floriade te Amsterdam
(zie Verslag 1972) werd een bronzen plaquette met oorkonde ontvangen.
G. Elzinga
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aanwinsten

Inventarisnummers
1973

1 - 168 A.

Verzameling textiel, waaronder 5 vrouwenkostuums, 3 rokken, 5 jakken,
een japonse rok, een pop en een poppewieg.
Geschenk van de erven mevr. P. Gorter-Smids, Kortenhoef.
169 - 170.
Twee breimandjes van gevlochten riet. Diam. 30 cm en 23 cm.
171.
Horlogeketting van zwart katoen voor rouwdracht. Lang 23 cm.
172. A en B. Twee rouwspelden van eboniet.
De nrs. 169 - 172 geschenk van mevr. De Vries-Wolberdink, Morra.
173.
Een paar kinderschoenen van zwarte lak. Lang 13 cm.
174.
Een paar kinderschoenen van zwart leer. Lang 16 cm.
De nrs. 173 - 174 geschenk van de erven Wouda.
175.
Portret in olieverf op paneel van IJnschje Aukes Feitsma (ca. 1849 - 1883),
echtgenote van W. Feenstra, door G. J. v. d. Wal, 1887. Hoog 31,5 cm,
breed 25 cm.
Geschenk van mevr. Tj. P. Veenstra-Oosterbaan, Leeuwarden.
176 - 181.
Verzameling textiel.
Geschenk van mevr. Tj. P. Veenstra-Oosterbaan, Leeuwarden.
182.
Merkletterlap, 1821, met monogram T. T. R. (Trijntje Teunis Runia).
Lang 30 cm, breed 46 cm.
Geschenk van mevr. A. Middelma-Westra, Leeuwarden.
183 - 194.
Verzameling mutsen.
Geschenk van de heer J. v. d. Zijpp, Sneek.
195.
Breed gouden oorijzer.
Geschenk van de heer J. v. d. Zijpp, Sneek.
196.
Een paar handschoenen van witte katoen, ajour gebreid.
197.
Fichu van zwarte tule. Lang 97 cm, breed 62 cm.
De nrs. 196 - 197 geschenk van mevr. A, A. de Walle-van Buren,
Leeuwarden.
198 - 199.
Sitsen vrouwenjak en bedrukt katoenen boezelaar.
Geschenk van mevr. A. Schootstra-Sytsma, Leeuwarden.
200.
Halsbandje van zwart ripsband en zwarte kraaltjes. Lang 34,5 cm, breed
1,5 cm.
201 - 203.
Meisjesmuts en 2 floddermutsen.
De nrs. 200 - 203 geschenk van mevr. S. Santema-Swart, Tzummarum.
204.
W. B. van der Kooi, portret van Meina Catharina Waller (geb. 22 maart
1810). Olieverf op doek, hoog 80,5 cm, breed 65 cm. Gesigneerd rechtsboven: W. B. van der Kooi pinx. 1827.
Geschenk van mevr. J. Z. Fels-Nieuwenkamp, Zeist.
205.
Portret van Petrus Barth. Russing (1756 - 1826). Pastel op papier, hoog
49,2 cm, breed 39,3 cm.
206.
Portret van Cornelia Fedder (1753 - 1823), vrouw van P. B. Russing. Pastel
op papier, hoog 49,4 cm, breed 39,5 cm.
207.
Letterlap van wit linnen, monogram AG, 1742. Lang 47 cm, breed 24 cm.
De nrs. 205 - 207 geschenk van de heer B. H. A. Peters, Leeuwarden.
208.
Borduurlap van katoen stramien, petit point van wol, monogram MDK,
1902. Lang 78 cm, breed 73 cm.
Geschenk van mevr. Westhof, Leeuwarden.
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Verzameling textiel.
Geschenk van de erven mevr. P. Gorter-Smids, Kortenhoef.
Verzameling textiel, waaronder een vrouwenkostuum, jakken en een japonse rok van sits.
Geschenk van de heer K. Meinema, Groningen.
Pop met porseleinen kop. Lang 42 cm.
Geschenk N.N.
Meester van de driekwart figuren, portret van Sjuck van Burmania (15971650), grietman van Wymbritseradeel. Olieverf op paneel, hoog 113 cm,
breed 85 cm. Opschrift linksboven: Jr SIVCK. V. BVRMANIA / GRYTM.
EN. DYCKGr / OVER. WYNBRITSARd. Rechtsboven: A° 1642 AET. 45.
Meester van de driekwartfiguren, portret van Catharina Evertsdr. Entens
van Mentheda (1602 - 1660), pendant van nr. 221. Olieverf op paneel,
hoog 113,5 cm, breed 84 cm. Opschrift linksboven: A" 1642 / AET. 40.
Rechtsboven: JVF<\ CATRINA. E N T E S .
De nrs. 221 - 2 2 2 bruikleen van mevr. S. M. van Walré de Bordes-Grothe,
Den Haag.
Wybrand de Geest, portret van een jongetje van vijf jaar, staande met de
hoed in de hand. Opschrift links midden: AETATIS SVAE 5. A° 1623.
Olieverf op paneel, hoog 117 cm, breed 71,5 cm.
Bruikleen van de Ottema-Kingma Stichting.
Gevelsteen van grijze zandsteen met alliantiewapen Lyklama-Van Burestins.
Hoog 60 cm, breed 50 cm, dik 8 cm.
Geschenk van mej. A. Lycklama à Nijeholt, Nijmegen.
Kindermuts van wit katoen.
Leren schooltas met schouderriemen. Hoog 21 cm, breed 30,5 cm, dik 8 cm.
Zwart gelakte blikken toverlantaarn in houten doos.
Miniatuur stoommachine.
Miniatuur baggermolen, behorend bij de stoommachine nr. 228.
De nrs. 225 - 229 geschenk van notaris M. L. Wassenbergh, Kollum.
Fichu van batist, lang 48 cm, breed 70 cm.
Geschenk van mej. T. Faber, Bolsward.
Twee bakerspeldekussens, 1866 en 1888.
Geschenk van mej. S. Dekenga, Leeuwarden.
Rouwschortje van zijden damast.
Geschenk van mevr. J. D. M. Teensma-de Goed, Assen.
Verzameling textiel.
Geschenk van mevr. Feenstra-Wouda, St. Annaparochie.
Verzameling textiel.
Geschenk erven mevr. H. Bosma-Gerbens, Winsum.
Trouwjapon en jasje.
Geschenk van mevr. E. Bos- de Jong, Oldeboorn.
Verzameling textiel, waaronder naailappen, letterlappen, breilappen en
tipmutsen.
Geschenk van mevr. G. Blumers-de Jong, Damwoude.
Verzameling textiel, waaronder een vrouwenkostuum, jakken en rouwfalie.
Geschenk van mevr. G. de Jong-Faber, Leiden.
Verzameling textiel.
Geschenk van mevr. A. Veenstra, Sneek.
Poppewagen, houten bak, leren kap, omstr. 1930.
Geschenk van mevr. Van Egmond, Franeker.
Poppewagen van gevlochten riet, XIX B.
Geschenk van de erven mevr. P. Gorter-Smids, Kortenhoef.
Verzameling textiel, waaronder een zonhoed gevoerd met sits en bedrukt
katoenen gedenkdoeken.
Geschenk van de erven Jentje Jochum Zuidema, Dronrijp.
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Luiermand, lang 50 cm, breed 42 cm.
Kompas in houten kistje, lang 18 cm, breed 18 cm, hoog 12 cm.
Zoutstrooier van wit geglazuurd aardewerk, hoog 13 cm.
Komfoor van bruin geglazuurd aardewerk, op drie pootjes, diam. 27,5 cm,
hoog 17 cm.
Test van groen geglazuurd aardewerk, met één oor, hoog 11 cm.
Test van groen geglazuurd aardewerk, met één oor, hoog 9 cm.
Komfoortje van lichtgroen geglazuurd aardewerk, met twee oren, hoog 7 cm.
Test van bruin geglazuurd aardewerk, met één oor, hoog 9,5 cm.
Ellestok gebruikt als beddcstok, van blank hout, lang 55,5 cm.
Dertien gekleurde vierkante glaasjes voor feestverlichting.
De nrs. 384 - 393 geschenk van de erven Tentje Jochum Zuidema, Dronrijp.
Bedeldeken van bedrukt katoen, gewatteerd, 1845.
Bruikleen mej. F . G. Oord, Gorredijk.
Verzameling textiel.
Geschenk mevr. R. Sinnema-Bokma, Leeuwarden.
Een paar zwarte ajour handschoenen.
Geschenk M. Nauta, Oppenhuizen.
Verzameling textiel.
Geschenk J. B. Westerhof, Sneek.
Verzameling textiel.
Portret van een dame in paarse japon en witte kanten muts, olieverf op
doek, hoog 55 cm, breed 44,5 cm.
De nrs. 409 - 413 legaat van de heer P. Menger, Heelsum.
Verzameling textiel.
Geschenk van mevr. A. Meindersma-Borgesius, Balk.
Atelier van Wybrand de Geest, portret van stadhouder Willem Frederik
(1613 - 1.664), staande in harnas ten voeten uit. Olieverf op paneel, hoog
55,6 cm, breed 37 cm.
Aangekocht.
L. Alma Tadema, busteportret van een vrouw, onvoltooid. Olieverf op
paneel, hoog 26,2 cm, breed 18,8 cm. Rechtsboven gesign.: L Alma Tadema
fee 1852.
Geschenk van het Stedelijk Museum, Zutphen.
Antoinette Agathe van Hoytema (1875 - 1967), "Bloemenhofje". Olieverf
op linnen op triplex, hoog 36 cm, breed 28 cm. Gesign. rechtsboven:
AAvII. 37.
A. A. van Hoytema, "Huis in seringen". Olieverf op linnen op triplex.
Hoog 36,8 cm, breed 26,9 cm. Gesign. rechtsonder: AAvH.
A. A. van Hoytema, Stilleven met duindoorn en sierkalebas. Olieverf op
linnen op karton, hoog 38,5 cm, breed 52 cm. Gesign. rechtsonder:
AA v Hoytema.
A. A. van Hoytema, Stilleven met drie soyakruiken. Olieverf op doek,
hoog 47 cm, breed 35,5 cm. Gesign. rechtsboven: AA v Hoytema 27.
De nrs. 448 - 451 geschenk van mej. Eugénie Kohier, Den Haag.
Veelkleurig beschilderde, geglazuurde tegel met voorstelling van skùtsjes
voor Grouw door Jan Welles (geb. te Leeuwarden 1910), in een kader van
witte tegeltjes en eikehouten lijst. Hoog 31,1 cm, breed 37,2 cm. Gesign.
rechtsonder: J. Welles 1946.
Geschenk van de schilder, J. Welles, Veenendaal.
Roodgeschilderd houten vijzelrekje met laatje. Hoog 40 cm, breed 15 cm,
diep 12 cm.
Aangekocht.
Klok en hamerspel in kartonnen doos, niet kompleet.
Geschenk van baronesse A. J van Heemstra, Amsterdam.
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Ebbehouten ellestok met koperen beslag. Lang 79,4 cm.
Geschenk van de heer G. Bootsman, Utrecht.
Blauw geëmailleerde metalen koffiekan met beugelsluiting en een oor.
Hoog 30 cm.
Geschenk N.N.
Zwartgelakt blikken trommeltje met deksel, rechthoekig. Hoog 10 cm,
breed 16,5 cm, diep 10 cm.
Geschenk van mevr. T. Krottje-Zeilmaker, Oudebildtzijl.
Een paar houten schaatsen, afkomstig van Adam de hurdrider, en een
paar schaatsijzers.
Geschenk van mevr. L. Faber-Jongsma, Leeuwarden.
Pijpekop van gebakken aarde, beschilderd in blauw en paars, met op5
schrift: P. J. Hempenius 18 "F 71. Hoog 6 cm, diam. 3 cm.
Geschenk van de heer J. Raap, Damwoude.
Gedraaid houten riga-napje, beschilderd in rood, zwart en goud.
Hoog 3,5 cm, diam. 6,5 cm.
Geschenk van mevr. S. H. Seret Opzoomer-Talma, Heerenveen.
Ivoren speen. Lang 8,5 cm.
Geschenk van notaris M. L. Wassenbergh, Kollum.
Een paar witglazen kastvazen met deksels, beschilderd met een bergachtig
landschap en bloemranken. XIX B.
Geschenk van de erven mevr. P. Gorter-Smids, Kortenhoef.
Zwartfluwelen tas aan zilveren beugel, waarop voorstellingen uit de geschiedenis van de Verloren Zoon. Hoog 24 cm, breed 16,8 cm.
Merken: jl. G (1916), mercuriuskop met E (Groningen).
Paars fluwelen tas aan zilveren beugel. Hoog 20 cm, breed 12,7 cm.
Merken: jl.G (1916), mt. W.B. (W. Brehm, Schoonhoven).
Zilveren geboortelepel met ovale bak waaraan een geslingerde steel, bekroond met een vrouwtje met een juk en emmers. Op de achterkant van
de bak ingepunt: Sjoeke. Geerts. van der. Wal.
is geboren den. 28. Februarij. 1810. Merken: jl. gotische q (1875),
TF
mt. J--, (J. R. Feenstra, Sneek).
Zilveren geboortelepel met spits eivormige bak waaraan een geslingerde
steel, bekroond door Caritas. Op de achterzijde van de bak ingegraveerd:
Willem Jiskes Koopmans is geboren den 18 April 1866.
Merken: jl. H (1817), mt. ^

467.

p

(H. Pater, Leeuwarden).

Zilveren breischede. Op de achterkant een haak gesoldeerd, waarin ingepunt het opschrift: PNB.
De nrs. 463 - 467 geschenk van de heer S. Broersma, Franeker.

150

Wumkes.nl

FRIES MUSEUM

Fries Munt- en Penningkabinet
Bijzondere aanwinsten en enkele andere

Jaarverslag 1973

gegevens

In 1973 viel een verheugende belangstelling voor het Munt- en Penningkabinet te constateren, niet alleen van numismatiei, maar ook van het
publiek, dat zowel specialistisch als algemeen geïnteresseerd bleek te zijn.
Behalve door vele gevraagde inlichtingen — uit binnen- en buitenland —
bleek dit ook door groeps- of individueel bezoek en door het aanbieden van
munten en penningen ter determinatie. Ruim 80 maal werden daarover inlichtingen verstrekt, waarbij het niet zelden om meer dan één exemplaar
ging. Talrijke vondstmunten uit Friesland werden hierdoor bekend en de
aanbieders bleken dikwijls bereid deze aan het kabinet ter beschikking te
stellen. Ook het tentoongestelde en de publiciteit gaven in vele gevallen aanleiding tot schenkingen (waaronder zeer belangrijke) voor vrijwel alle gebieden van de numismatiek die het kabinet bestrijkt.
In 1973 konden dan ook ruim 500 nieuwe aanwinsten worden geboekt, die
wij in het Verslag 1974 gerubriceerd hopen weer te geven. Enkele der voornaamste mogen hier echter niet onvermeld blijven. Van de Nederlandse munten: een te Leeuwarden geslagen en aldaar ook gevonden zeldzame stuiver
van 1472, een afwijkende Friese leeuwendaalder (1604), de zeldzame j/j idem
van 1628 en enige Reckheimse nabootsingen van Friese duiten uit de 17e
eeuw. Van de overige Nederlandse provinciën: o.m. Holland dukaton 1780;
Zeeland daalder 1619; Overijssel tinnen (!) gulden 1737; Gelderland ½
dukaton 1790. Van het Koninkrijk der Nederlanden: dukaat 1960, 10 gulden
1889, gulden 1896 en stuiver 1853. Van de vreemde vondstmunten: gouden
escudo van 1608 van Philips III van Spanje; l/2 patagon van 1631 van
Philips IV van Spanje; dukaton van 1689 van Johan Lodewijk van Elderen,
bisschop van Luik.
Alvorens nu enkele penningen en diversen te noemen, mogen wij niet
voorbij gaan aan de voornaamste schenkers. In de eerste plaats de heer A.
Meindersma te Paterswolde, thans te Balk, die een grote zeer gevarieerde
collectie schonk en het bovendien mogelijk maakte een aantal belangrijke
stukken van elders te verwerven, en prof. mr. T. J. Dorhout Mees te Utrecht,
die de hieronder genoemde gouden penning voor dr. Joost Hiddes Halbertsma afstond. In alfabetische volgorde noemen wij verder:
G. Bootsman te Utrecht, G. F. Jaquet te Amsterdam, M. R. Nauta te Oppenhuizen, mevrouw H. J. R. Oppenhuizen-van den Berg te Leeuwarden, J.
Otma te Leeuwarden, mevrouw S. H. Seret Opzoomer-Talma te Heerenveen, mej. drs. R. H. Tjeerde te Bolsward, J. B. Westerhof te Sneek, J. van
der Zee te Amsterdam en de erven Zuidema-de Boer te Dronrijp. Naast hen
wordt ook aan alle andere schenkers en schenksters die het Penningkabinet
verrijkten, ten zeerste dank gebracht.
De voornaamste penningaanwinsten zijn: van goud: 18e-eeuwse vroedschapspenning van Leeuwarden door M. Holtzhey, ereprijs-penning voor
ds. Gerhard van der Tuuk te Goutum 1807, erepenning voor wetenschappen
in 1846 toegekend aan dr. J. H. Halbertsma te Deventer door Koning Fried151
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rich Wilhelm IV van Pruissen, 25-jarig huwelijk Koningin Juliana en Prins
Bernhard 1962; van zilver: gildepenningen nr. 24 en 114 van het Gild te
Grouw, resp. ten name van Jentsje H. Halbertsma en J. S. Binnerts, geboorte
Prinses Juliana 1909, K. van Ringh te Bolsward 60 jaar apotheker 1929,
Elfstedentochtkruisje G. Leemburg 1940.
Aan diversen vermelden wij: 17e-eeuws livrei(?)-teken met wapen Nassau
-Dietz, twee "Suyderseese" bakengeldloodjes 1724 en 1768 en twee zilveren
muntkokertjes voor resp. stuivertjes van Koning Willem III en dubbeltjes
van Koningin Wilhelmina.
Een bijzondere publiciteit kreeg het Penningkabinet door een beschrijving
ervan in "Bankpraet" 1973, nr. 1, een uitgave van de Rabo-Bank te Utrecht.
De directie van deze bank komt daarvoor zeer veel dank toe. Ondergetekende schreef een voorlopige gids voor de bezoekers van het kabinet.
Met dr. H. Enno van Gelder, directeur van het Kon. Penningkabinet te
's-Gravenhage werd een nieuw systeem besproken voor het ordenen van de
vreemde vondstmunten. De collectie Koninkrijksmunten werd geheel opnieuw geordend.
Ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van H.M. de Koningin
werd in het Fries Museum in september een collectie van ruim 80 Oranjepenningen uit eigen bezit geëxposeerd, waarbij voor het publiek een beschrijvende lijst beschikbaar werd gesteld. Deze expositie trok veel belangstelling en kreeg in het gratis in Leeuwarden en omgeving verspreide blad
"Huis aan huis" een uitvoerige bespreking.
G. Elzinga
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