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1827 - 1877 - 1977
Een voorstel om na een eeuw eens terug te blikken op de, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Fries Genootschap gehouden
"Historische tentoonstelling van Friesland" gaf de redactie aanleiding om
een geheel jaarboek aan het jaar 1877 te wijden. Op haar verzoek beschouwde een elftal, oude en nieuwe, deskundige medewerkers de dan in
Friesland op hun terrein in gang zijnde ontwikkelingen. Vele andere, ook
interessante facetten, die noodgedwongen onbelicht moesten blijven,
werden althans gesignaleerd in het openingsartikel, een compilatie van
persberichten uit het genoemde jaar.
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1877 in persberichten
W. Dolk
Wij leven nu op de ruïnen van een tijd van weelderigheid,
overdaad, overlading en ontaarding, maar er openbaart
zich een leven, een groeikracht, die hoewel nu nog 't onkruid veelal voedend, met wieden en zaaien een schoon
gewas belooft.
A. Ie Comte (in De Nederlandsche Spectator, 1877)

Leeuwarden kreeg in 1877 landelijk grote publiciteit door de "Historische tentoonstelling van Friesland". Ook de locale pers besteedde ruim
aandacht aan dit mede voor de plaatselijke middenstand belangrijke
evenement, dat immers talrijke, merendeels goed gesitueerde en koopkrachtige bezoekers trok. Leeuwarden was toen, wat inwonertal betreft, de
tiende stad van Nederland en groeide dat jaar, door een geboorte- (300)
en een vestigingsoverschot (160), met 1.70 % naar 27.545 zielen (Friesland
met 0.87 ¾ naar 320.160, het Rijk met 1.54 % naar 3.924.792). De goed op
gang komende woningbouw (hier en daar binnen de stadsgracht, maar
vooral in de stadsuitbreidingen achter de Noordersingel en in de Stationsbuurt) verschafte werk aan vele handen, waaronder die der zes
plaatselijke architecten. De Gemeenteraad beslechtte een gedurende
tientallen jaren door groepen ingezetenen gevoerde belangenstrijd: een
nieuw beurs- en waaggebouw zou verrijzen op de voormalige Wirdumerpoortsdwinger. Aangevangen werd met de afbraak en de herbouw van
het oude gesticht van het Sint Anthonygasthuis en met de bouw van een
nieuwe school "in het gebuurte de Schrans". Mede door het ontbreken
van controle liet de soliditeit der bouwwerken wel eens iets te wensen
over: tien juist gereed gekomen woonhuizen woeien bij een flinke storm
in, de graanzolders van een nog geen jaar oud pakhuis aan de Willemskade bezweken en ook een lompenpakhuis op het Zuidvliet stortte geheel
in, "hetgeen met het oog op den welstand ter plaatse zeker niet is te betreuren".
Voor plaatselijk nieuws behoefden de Leeuwarders niet af te gaan op
de door de (twee à drie maal per week verschijnende) couranten verstrekte informatie; van deze nieuwsbron waren zij wel voornamelijk afhankelijk voor de kennisneming van het "grotere nieuws". In onderstaande samenvatting is getracht een indruk te geven van datgene, wat de
— liberale — pers de Leeuwarders in 1877 aan nieuws en beschouwingen
op allerlei levensterreinen voorzette.
Het belangrijkste buitenlandse nieuws was ongetwijfeld het (reeds veel
eerder verwachte) bericht van de Russische oorlogsverklaring aan Turkije.
Achter het officiële motief — het beëindigen van de gruwelijke behandeling der Christenen op de Balkan — werd de wens herkend tot uitbreiding van de Russische invloed. Egypte streed (met weinig succes) in
Abessinië: de door de christelijke keizer Johan gevangen genomen
Egyptische opperbevelhebber werd — voorzien van een op de arm inge5
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brand kruisteken — tegen losgeld vrijgelaten. In de Verenigde Staten
woedde een verdelgingsoorlog tegen de indianen. Vijandelijkheden tussen
boeren en kaffers in Transvaal leidden tot een — eerste — annexatie door
de Britten: voortaan zou "aan blanken en zwarten gelijk recht geschieden,
zonder dat ze daarom gelijke burgerrechten zouden hebben". Koningin
Victoria werd uitgeroepen tot Keizerin van India, in grote delen waarvan,
evenals in noord-China, ernstige hongersnood heerste.
Op "eigen terrein" — Nederland had van Engeland vrijheid van handelen op geheel Sumatra verkregen — ondernam generaal K. van der
Heyden een tuchtigingsexpeditie (welke hem zelf een oog kostte) tegen
Samalangan: "Als de wrake tegen dit hardnekkige volk op Atjeh's
noordkust zwaar zal zijn, naarmate zij zich heeft laten wachten, dan zullen
wij niet te klagen hebben". Na afloop ervan is men "algemeen van gevoelen, dat de voornaamste taak der militaire macht thans voleindigd is
en dat nu nog aan het burgerlijk gezag de taak blijft opgelegd om de
betrekkingen met de Atjehers te bevestigen". "De verslapping van den
militairen geest" in de gehele krijgsmacht wekte het misnoegen op van de
minister van oorlog. "Officieren hebben buitenmodels petten, overjassen
met kragen van bont. regenjassen van caoutchouc of wel jassen in den
vorm der zoogenaamde lord-Raglans. en maken een overdadig gebruik
van parapluies: zij mogen niet met een parapluie in de kazerne verschijnen en onderofficieren mogen natuurlijk nimmer daarvan gebruik maken".
Op binnenlands politiek gebied is vooral van belang de val van het
liberaal-conservatieve ministerie-Heemskerk (over een ontwerp-l.o.-wet).
In het daarna optredende radicaal-liberale kabinet-Kappeyne van de
Coppello werd een achtste minister opgenomen, die van waterstaat,
handel en verkeer: op deze terreinen zou de overheid meer invloed gaan
uitoefenen. Een verwacht wetsontwerp op de echtscheiding werd niet ingediend, tot ergernis van de radicalen. Wel kwam er een herindeling tot
stand van de rayons der arrondissementsrechtbanken en kantongerechten,
waarbij onder meer de Sneker rechtbank verdween: "De kroon is
Sneek van het hoofd gerukt: we hopen echter dat ze zich die vernedering
zal getroosten en deze moedig zal dragen".
In Leeuwarden werd een nieuwe wijkindeling en huisnummering ingevoerd, alsmede een plaatselijke verordening op de huizen van ontucht
en de publieke vrouwen (acht personen werden ingeschreven als bordeelhouder, 59 vrouwen stonden onder controle). Een nieuwe maatregel
om de honden, waarvoor belasting was betaald, "te voorzien van een
metalen kenteeken" (en de niet aldus gekenmerkte af te maken), werkte
zeer ten gunste van de Leeuwarder gemeentekas. Het aantal geregistreerde honden werd vrijwel verdubbeld (tot 815), evenwel verloren
verschillende in Huizum thuisbehorende (en geen penning dragende)
dieren het leven. Gezien het "bestendig toenemen" van het aantal kroegen (296 patenten voor slijters, tappers en kroeghouders) en de straatschandalen werd er sterk aangedrongen op maatregelen tegen publieke
6
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dronkenschap en de aanleiding daartoe. Ook zijn er klachten over de
vernielzucht der straatjeugd: "Laat ons hoopen, dat policie en onderwijzers de jeugd er zooveel mogelijk aan leeren te gewennen, het uitbreken
van bevloeringen, uittrappen van wallen, beschadigen van vruchtboomen
enz. enz. na te laten".
Mr. W. J. van Weideren baron Rengers, sinds 1868 wethouder van
Leeuwarden, volgde de voortijdig afgetreden burgemeester mr. J. Bieruma
Oosting op. Met nadruk wees hij in zijn aanvaardingsrede "op de meer en
meer veld winnende rigting des tijds, die de zorg der gemeente tot allerhande vroeger daaraan vreemde onderwerpen tracht uit te breiden.
Vooral in onze goede stad heeft zich die rigting op zeer krachtige wijze
geopenbaard, zoo zelfs, dat voor menig burger de weg van de wieg tot aan
het graf door gemeentelijke zorg is afgebakend en effen gemaakt. Maar,
zoo het verre van mij is om noodelooze bezorgdheid te willen wekken,
indien ik er op wijs. hoe de gewone uitgaven in twaalf jaren tijds van
ƒ250.000 tot-ƒ 550.000 zijn gestegen, toch zult gij allen het met mij eens
zijn, dat naauwlettende zorg bij de behartiging der financiële vraagstukken een eerste pligt van het gemeentebestuur blijft".
De gemeentelijke zorg strekte zich ook uit tot het onderwijs. Bezwaren
van hogerhand beletten de omzetting van de slechts door 39 leerlingen
bezochte stedelijke burgerdagschool in een "practische en theoretische
ambachtsschool", zoals die reeds in 's-Gravenhage, Amsterdam, Rotterdam en Arnhem floreerde. Het kwijnende stedelijk gymnasium (20 leerlingen) zou door de nieuwe wet op het hoger onderwijs spoedig weer
opleven en de R.H.B.S. (131 leerlingen) had haar bestaan meer dan gerechtvaardigd. De Latijnse scholen te Sneek en Dokkum werden bezocht
door 36 en 20 leerlingen, de middelbare school voor meisjes te Leeuwarden door 109 en de Hogere Burgerscholen te Harlingen, Sneek en
Heerenveen door 32, 79 en 42 leerlingen. Bezorgdheid wekte de in
Duitsland geconstateerde toenemende bijziendheid van de schooljeugd,
vooral onder de jongens die een meer wetenschappelijke opleiding ontvingen. In de laagste klassen van een gymnasium was 4 procent der
leerlingen bijziende, in de hoogste klassen de helft. "Blijkbaar dus, dat de
inrichting der scholen zeer nadeelig op het gezichtsvermogen werkt";
verbetering zou mogelijk zijn door "het bezigen van zwart papier met
witte letters".
Friesland telde in 1877 359 openbare, 7 gesubsidieerde en 74 niet-gesubsidieerde bijzondere scholen voor gewoon en meer uitgebreid lager
onderwijs. Aan die scholen waren in totaal 1063 onderwijzers, onderwijzeressen en kwekelingen verbonden. Velen onder het personeel klaagden
over "de schrielheid en bekrompenheid der gemeentebesturen" en wilden
liever in Rijksdienst overgaan. "Ten gevolge van 't gebrek aan hulppersoneel is het met het onderwijs in vele Friesche gemeenten allertreurigst
gesteld. In tal van scholen wordt aan de verschillende klassen beurtelings
onderwijs gegeven, omdat er geen of te weinig hulppersoneel aanwezig is.
Slechts in enkele gemeenten, waar men tractementen van ƒ 700 à ƒ 800
8
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aanbiedt, is de toestand voldoende. In vele gemeenten, waar tegen een
jaarwedde van ƒ600 geen hulponderwijzers te verkrijgen zijn, stelt men
op een tractement van ƒ 200 à ƒ 400 kweekelingen aan. Het is geene
zeldzaamheid, dat men jongens van 13 à 14 jaar voor de klasse ziet staan.
De toestand is onhoudbaar! "
Dat het dagonderwijs werd gevolgd door 51.423 leerlingen (van wie
33.363 zonder betaling van schoolgeld) betekende nog niet, dat alle
daarvoor in aanmerking komende kinderen schoolonderwijs ontvingen.
Reeds in het voorjaar is er op het Friese platteland veel schoolverzuim.
Dan "is er op veld en akker zooveel drukte, dat legio knapen en meisjes
van den vroegen morgen tot den laten avond met planten, poten enz.
bezig zijn. 't Is inderdaad te betreuren, dat men kinderen, die op de
schoolbank t'huis behooren, zooveel voor den veldarbeid gebruikt. In de
hoogere en lagere veenderijen is het nog erger. De hoogste en middelste
klassen der dorpsscholen zijn nu reeds grootendeels ontvolkt, wat nog
verergeren zal, zoodra 't veehoeden een aanvang neemt. Moge toch
spoedig de leerplicht ingevoerd worden! "
Talrijke vlasarbeiders uit Dantumadeel trokken naar Groningen "omdat de boeren daar 't meest werken met de machine" en weeklonen tot
wel ƒ 15 uitbetaalden. "Hoe dit ook zij, in den regel verdienen de landwroeters te weinig geld. Dit is vooral 't geval in Friesland en daarom
hopen wij, dat de toestand in Groningerland hier gunstig moge terugwerken". De armoede leidde nauwelijks tot landverhuizing; slechts een
tiental Friezen "wenschte hun vaderland te verlaten om in Amerika ruimere verdienste te verkrijgen". Er ging dan ook weinig wervingskracht uit
van berichten uit de V.S. over werkstakingen en oproer, gevolg van een
reductie der lonen met 10 procent, "waartoe de Amerikaansche spoorwegmaatschappijen zich wegens haar wankelen toestand genoodzaakt
zagen. Op vele plaatsen is het spoorwegverkeer gestremd en maken de
lagere volksklassen gemeene zaak met de oproerlingen. Het ministerie
heeft besloten het geheele leger en de geheele vloot tot herstel der orde te
bezigen".
Uit Frankrijk bleven klachten komen over grote slapte in de détailhandel, nog versterkt door "de concurrentie der monstermagazijnen.Er is
tegenwoordig bijna geen artikel, dat daar niet verkocht wordt voor verminderden, ja voor spotprijs. Goud- en zilverwerken zijn er reeds lang te
krijgen, er worden boeken met prachtbanden aangeboden, goedkooper
dan bij den uitgever. Wanneer dat zoo voortgaat, zullen er over tien of
twintig jaar geen kleine of middelsoort winkels en geen zelfstandige
producenten meer zijn! " Onder de boerenbevolking heerste onrust, en
"er worden bijna geen handelsschepen meer aangebouwd; in de havensteden zijn vele scheepstimmerlieden en matrozen zonder verdienste". Zo
mogelijk nóg somberder werd de toestand van handel, fabriekswezen en
spoorwegen in Duitsland afgeschilderd. Koning Willem III beperkte zich
in zijn troonrede tot de opmerking: "De handel is over het algemeen de
krisis, die sedert eenige jaren heerschte, nog niet te boven".
9
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De beneden de verwachting blijvende inkomsten uit de handel vonden
geen compensatie in stijgende opbrengsten van landbouw en veeteelt,
integendeel! Wel was er nog geen schade door Coloradokever en runderpest, zoals in Duitsland, maar stormen, extreem hoge waterstanden en
een zeer regenrijke augustusmaand kwamen de productie niet ten goede.
Vooral de oogst van vruchten, vlas en aardappelen stelde teleur; door de
drassigheid der weilanden was ook de boteropbrengst niet groot. Het toch
al geschokte vertrouwen in de kwaliteit van de boter werd verder aangetast, toen de door de Hollandsche Mij van Landbouw op de wereldtentoonstelling te Philadelphia ingezonden boter volkomen rans bleek te
zijn: zou de Deense boter haar hardheid soms danken aan bijmenging van
talk? "In geen 25 jaren was de prijs der boter zoo laag als thans. De
oorzaak hiervan wordt toegeschreven aan de geringe Engelsche kooporders, welke het gevolg zijn van de groote vraag naar Deensche boter aan
de Engelsche markten, die de Hollandsche soorten verre in qualiteit
overtreft". De prijs werd mede beïnvloed door de concurrentie van de
sedert 1872 ook in ons land vervaardigde margarine. "In keukens, restauraties, op schepen enz. speelt de kunstboter thans een hoofdrol. De
bewerking laat niets te wenschen over, de smaak is zuiver, de kleur komt
geheel overeen met de beste boter, terwijl de hoogste prijzen nog gelijk
staan met de laagste marktnoteeringen der boter".
Op het Rotterdamse haventerrein werd een met stukgoederen uit New
York aangevoerde, nog levende Coloradokever aangetroffen en verbrand;
een te Finkum gesignaleerd exemplaar bleek "een gewone meikever" te
zijn. "De vogels, tot dusver nog zoo vervolgd en door onze wetten slecht,
of bijna in het geheel niet beschermd, zullen tegen deze nieuwe ramp
misschien onze beste bondgenooten zijn". Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant drongen, in het belang van de landbouw, sterk aan op
indiening van een wetsontwerp tot bescherming van insecten-etende vogels. Uit het Groningse Westerkwartier, waar door de hoge verdienste vele
inwoners overgingen tot het vangen van wulpen (wel 40 per dag, à 30
cents), klonk de verzuchting: "Het zou een weldaad zijn, zoo de regeering
het vogelvangen verbood en het zoeken van vogeleieren of het vernielen
van nesten strafbaar stelde. Om het groote nut der kivieten willen wij ons
gaarne het gemis dezer lekkere eieren getroosten".
"Ijveraars" drongen te vergeefs bij de regering aan op wijziging van de
begrafeniswet: zij achtten "het verbranden eene voegzamer en veiliger
wijze van lijkbehandeling dan het begraven". Een groep "hygiënisten"
besloot tot oprichting van een internationale vereniging om de verontreiniging van rivieren, bodem en lucht tegen te gaan. Er was nog geen
resultaat bereikt bij het zoeken naar "afdoende middelen om het bederf
van het afvalwater der aardappel(meel)fabrieken te beletten". Teneinde
"het geraas te verdooven van het verkeer van rij- en voertuigen" werden
steeds meer drukke straten in Londen voorzien van een houten plaveisel;
"het rijpad Onder de Linden" te Berlijn kreeg een ijzeren vloer (waarop
paarden niet konden uitglijden).
10
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Vooruitlopend op de verbetering van de gehele straatverlichting, verving het stadsbestuur van Milaan de gasbranders op het Domplein door
electrische gloeilampen. "Een spinnerij te Enschede zal het eerste dergelijk etablissement hier te lande zijn, waarin van electrisch licht gebruik
wordt gemaakt". Op grote schaal werden proefnemingen gedaan met de
telefoon: tussen Dover en Calais, in Berlijn, maar ook in Utrecht, Rotterdam, Zutphen en Groningen. "De inrichting en het gebruik zijn hoogst
eenvoudig, zóó zelfs, dat iedereen die spreken kan, er dadelijk mede kan
werken, en voorafgaande oefening volstrekt niet noodig is. Langzamerhand schijnt deze uitvinding volmaakter te worden, zoodat de toepassing
ervan in het dagelijksch leven mogelijk wordt"; de resultaten van het
overbrengen van een operaconcert voldeden echter nog niet geheel aan de
verwachtingen. In de betreffende berichten werden ook wel Hollandse
benamingen als verrespreker, spraak- en toongeleider toegepast. Evenwel:
"telephon zal wel telephon blijven, evenals telegraaf en microscoop en
photografie en zoo vele andere basterdwoorden meer".
De voordelen van indijking van de Lauwerszee werden breed uitgemeten: kortere zeeweringen, duizenden ha. beste bouwgrond extra, betere
regeling van het boezemwater en mogelijkheid tot aanleg van een "kolossale zeehaven" bij Oostmahorn. Bij de Staten-Generaal werd ingediend
een wetsontwerp, "houdende voorstellen betreffende de droogmaking van
het zuidelijk gedeelte der Zuiderzee"; de kosten werden geraamd op ƒ 116
miljoen. Plannen voor "een spoorweg over land uit ons Rijk en aangrenzende Europeesche staten, met kolossale overbruggingen, naar Indië"
werden voorlopig begroot op ƒ 100 miljoen. Een wat eenvoudiger project,
de tramway Delft-'s-Gravenhage-Scheveningen, kwam in bedrijf, het
landelijk spoorwegnet werd verder uitgebreid en aangesloten op dat van
de buurlanden. Overeenkomstig artikel 6 der Onteigeningswet werden
voor belanghebbenden de grondtekeningen ter visie gelegd van de aan te
leggen spoorlijn Stavoren - Hindeloopen - Workum - Oudega - IJlst Sneek - Bozum - Deinum - Leeuwarden.
Dat deze expansie niet uitsluitend voordelen met zich bracht, werd
onderkend: "Elke nieuwe spoorlijn doet den rijkdom van in het wild
groeiende planten verminderen; elke in exploitatie gebrachte spoorweg
doet den rijkdom van gewestelijke woorden verminderen. We mogen ons
haasten met ons dialektikon, we mogen ons haasten met onzen plantenschat: het veld van onzen arbeid krimpt onder onze handen". Maar ook:
" 't Zal menigeen genoegen doen te vernemen, dat de draaiorgels aan het
uitsterven zijn. Te Parijs vindt men er op het oogenblik slechts 62, terwijl
men er voor 1870 nog meer dan duizend telde. En daar Parijs nog altijd
over de smaak regeert, mag men aannemen, dat deze muzikale foltertuigen overal in de wereld uit de mode geraken".
Het volgen van de Parijse mode bracht ook mee het dragen van "bottines Louis XV"; een geneesheer waarschuwde, dat "de hooge smalle
hakken groote stoornis in het zenuwleven der jonge dames teweeg brengen". Rijk geïllustreerde prijscouranten van Parijse modemagazijnen als
11
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"Ie Printemps" overstroomden ons land. Een bezorgde Hollandse koopman veronderstelde, "dat ge, met Uw geheele gezin, een ƒ 100 's jaars
uitwint door Uw sierlijker, goedkooper, Parijsche kleeding, in plaats van
de eenvoudiger, stijver en wat duurder Hollandsche. Welnu, dan beweer
ik nochtans, dat ge later over dergelijke handelsoperatièn berouw zult
krijgen. Zoo ver ik in Duitschland, en nu nog in Parijs, iets bespeurd heb
van den diepen, droevigen invloed, dien een handels- en nijverheidscrisis
op een geheel volk uitoefent, meen ik, dat niemand, die zijn vaderland,
zijn kinderen en zijn eigen belang lief heeft, dien boozen demon over de
grenzen mag roepen. Wegen die ƒ 100 winst op tegen de nadeelen, die in
de kwijning onzer nijverheid, uw volk, uwe kinderen, ook U zelven treffen? Nationaal, vaderlandslievend, christelijk is het gehandeld, niet aan
dat streven mede te doen ".
Mogelijk mede als reactie op de intensieve belangstelling voor de steeds
verder oprukkende techniek, was er ruimschoots aandacht voor het verre
verleden. Een in de wierde van Lutje Saaksum gevonden lansspits met
runenschrift zou worden opgezonden naar Kopenhagen, "waar iemand
moet zijn, die het lezen kan". De talrijke en omvangrijke tijdschriftartikelen over het auteurschap van het in 1876 door J. G. Ottema uitgegeven
Oera Linda Boek (vrijwel unaniem toegeschreven aan Cornelis over de
Linden) werden uitvoerig besproken in de Friese pers.
Leden der Tweede Kamer voerden "een langdurig debat over de
werkzaamheid der commissie voor de monumenten. Sommigen hebben
krachtig gewaarschuwd tegen overdrijving, anderen protesteerden tegen
een eenzijdig oordeel en bespottelijkmaking. De minister verklaarde tegen
overdrijving te zullen waken; hij heeft de nationale kunst lief, maar de
staat is geen kunstliefhebber". De al te rigoureuze restauraties kwamen in
opspraak. "In Duitschland en Engeland komt men krachtig op tegen een
stelsel van restaureeren, dat, in plaats van het oude te bewaren, afbreekt
om iets in de plaats te stellen, dat dan beweerd wordt vroeger zoo geweest
te zijn of geweest te moeten zijn", een door onze "Rijksadviseurs voor de
monumenten van geschiedenis en kunst" nog gehuldigde werkwijze. Deze
vroegen en verkregen van het Fries Genootschap medewerking voor "het
ongeschonden behoud" van de Sneker waterpoort, zoals zij dat reeds
eerder deden voor de Franeker Maartenskerk. Die werd inmiddels "met
ruime subsidie uit 's Lands kas" gerestaureerd. "De vraag mag worden
gedaan, of het de werkkring der Rijksadviseurs moet zijn, op staatskosten
bij eene zoo totale verbouwing, coûte que coûte de vroegere indeeling van
een gebouw te bestendigen, wanneer die vroegere inrichting geheel in
strijd is met zijn tegenwoordige bestemming".
De hang naar het verleden was wellicht ook van invloed op de prijzen
van schilderstukken van moderne meesters. Alma Tadema's "Ingang tot
een oud Romeinsch theater" werd verkocht voor meer dan ƒ 8800, Jozef
Israels' "Wachten op de boot" voor ruim ƒ 2700. (Ter vergelijking enkele
prijzen voor werken van oude meesters, die in "De brakke grond" werden
geveild: Frans Hals, „Een buitenkansje" ƒ9580, De Hondecoeter, „Ge12
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Historische Tentoonstelling van Friesland
Ter gedachtenis en eigenaardigheid heeft de Ondergeteekende in 1875 drie soorten SIGrABEiïi laten fabriceren:
gemerkt: LOUIS
XVI,
MARIA
ANT01NETTE,
en
FRIESCHE
OUDHEID-TENTOONSTELLING.
Prijs per duizend, Louis XVI,
ƒ80.—
j
„
„
Maria Antomette,
„ 50.—
„
„
„
Friesche Oudheid- Tentoonstelling,
„ 16.—
Zij worden alleen in kiBtjes van 100, 50 en 25 stuks geleverd, niet bij 10 eent enz.
Bovendien is de bijzonder groote voorraad van F R I E S C H E en J A P A N S C H E O U D H E D î ü B f , bij gelegenheid van de Friesche Oudheid-Tentoonstelling van 1877, e x t r a voor
de Liefhebbers u i t e e n g e z e t (geëxposeerd).
F . T . H U I S I N G A , Anticair te Leeuwarden,
Hoek nan de St. Jacobslraat.

Historische TeDtoonstelling
van Friesland,
TE

LEEUWARDEN.

De COMMISSIE voor genoemde tentoonstelling
heeft in hare vergadering van 4 October jl. besloten :
de WEEZEN boven den ouderdom van 12 jaren, in de Provincie Friesland in daartoe bestemde
gestichten verpleegd, v r i j e n t o e g a n g te verleenen tot hel bezichtigen der tentoonstelling op
de daarvoor bepaalde uren, mits onder behoorlijk
geleide en op aanvrage van Heeren Regenten aan
de Commissie.
Heeren Regenten worden alzoo bij deze uitgenoodigd de aanvrage daartoe ten spoedigste aan
de Commissie in te zenden, met opgave van het
aantal kinderen benevens hunne geleiders.
De tentoonstelling wordt op Woensd a g 17 O c t o b e r e. k . , n a m . 4 u u r ,
F I N A A L GESLOTEN.
Leeuwarden, 5 October 1877.
Be Commissie voornoemd,
Mr. J. DIRKS, Voorzitter.
CORBELIJN BATTAERD, Secretaris.

Kosteloos Müziek-Ondenrijs.
De COMMISSIE voor de. Muziekschool van
den Heer M. Ilageman maakt bij deze bekend,
dat door de stedelijke subsidié van f 1000, dio
inrichting nog deze M.iand cenc belangrijke
uitbreiding verkrjjgt.
H e t algemeen toezigt en het Onderwijs in
de Muziekleer, Zang en op de Strijk-Insfrumenten is aan don Hoer Ilageman opgedragen.
H e t Onderwijs op do koperen Instrumenten
aan den Hoer Stoctz, Kapelmeester alhier, en
dat op do houten Blaas Instrumenten aan den
Heer L. von der Tinck Jr., Solo Oboist te
Groningen.
Leerlingen niet beneden do 11 jaar kunnen zich
in persoon aanmelden op Zondag 10 Junij o.k., ten
12 u r e , op het Loeaa! boven de Waag.
Z i j , dio in het bent zijn vau een voldoend
Instrument, zullen, bij gelijken aanleg, de" voorkeur genieten.
Ouders, dio het kosteloos onderwijs niet verlangen, kunnen zich à ƒ 3 0 'fl jaars als Donateurs aangeven.
De Commissie voor de School van den
Heer M. Ilageman,
G. J . M I S P E L B L O M B E I J E R .
W A L L E R SIMON.
J h r . Mr. I . F . v . H U M A L D A v .
EIJSINGA.
Mr. "W. A . v . S L O T E R D I J C K .

PONT-NEUF
Ru« du Pont-Neut,tt>4, n° 4bi', n° 6, ir 8, n° 10, k me Boucher, rfc
den geheelen volledigen CATALOGUS met
de gravuren van de Wintermodes voor 1877-78,
met aanwijzing om zelfde maat te nemen van alle

Heeren & Kinderkleederen.
Uittreisel uit den Catalogus .-

Overjassen

.—¾.

Kapotjassen

Laken, lange wol,
Æ?5y¾^
Laken, zwaar gekruld,
driedubbele dikte met ffl _Yf l¾
Kraag, en band
zijdüuweeien Kraag. flÆ¾¾k ¾
om bet lijf.
GI
Gl. « f . 5 0 i T g l 1
- * ö

de Elbeuf I

SP f

Overjassen

Kompleet lakens* pak H I I fl voor Kinderen, nümV
Toor heeren in alle ¾ J ' l ¾ y
npvmirt

Gl. 1 0 . 5 0

Gl. O . 50

Bestellingen van f 12.50 af worden franco vracht
en rechten verzonden, hetzij tegen rembours, hetzij
na ontvangst van een postwissei.
Van elk kleedingstuh, dal bij ontvangst niet mocht
bevallen, wórdt het geld onmiddelijh terug gestuurd.
ALLE BESTELLINGEN TE RICHYEX AAN • LE DIRECTEUR DE'LA

Maison du PPONT-NEUF
A B I S .
Men correspondeert e r in het Horfancfself.

GYMNASTIEK-VEREENIGING

„Fricdrich Ludwig Jahn",
LEEUW AltDEN,
noodigt diegenen harer werkende Loden, die
wonschen deel to nomen aan de op 2 4 J u n i a S.
door het N E D E R L A N D S C H G Y M N A S T I E K VERBOXÜ alhier te geven U I T V O E R I N G ,
tot een trouw bezoek harer gewone Oefeningsavonden uit. Verder brengt het Bestuur ter
kennisse van belanghebbenden, dat er voor
hare werkende Loden gelegenheid bestaat togen verlangd tarief to Z W E M M E N in de
/5wom- en Badinrichting van den Heer \sELLEMA alhier.
Inlichtingen omtrent de voorwaarden voor het
Lidmaatschap bij do Vcrecniging te verkrijgen
bij den Secrutaiii "W. F . S J E R P S , Nieuwesteeg alhier.
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vecht tusschen vogels" ƒ4950. Albert Cuyp, "Jonge herder" ƒ2310.
Adriaen van Ostade, "Herberg" ƒ 1870.) De honorering van kunstenaars
kwam uitgebreid ter sprake op de te Leeuwarden gehouden achtste algemene vergadering der Nederlandsche Juristenvereeniging; het onderwerp voor burgerlijk recht luidde: "Naar welk hoofdbeginsel heeft de
Staat de rechten van schrijvers en kunstenaars op de vruchten van hun
arbeid te regelen?" Niet voor alle artiesten scheen verbetering van de
bestaande toestand direct noodzakelijk: "Als van 1877 tot 1977 de honoraria van groote kunstenaars in gelijke mate stijgen als van 1777 tot
1877. dan zal een eerste tenor aan een groote opera jaarlijks verdienen
2.000.000 francs, een eerste bas 1.400.000, een prima donna 1.900.000 en
een eerste danseres 1.600.000 francs".
De materiële positie van de meeste arbeiders, zelfs die der hoog geschoolden, was beklagenswaardig. Op een congres van letterzetters en
boekdrukkers te Utrecht werd een motie aangenomen, "strekkende om
alle ouders en voogden te ontraden dit vak te doen leeren". Het Groninger Werkliedenverbond wendde zich tot fabrikanten en werkbazen
"met verzoek om iederen zaterdagnacht niet later dan 2 uur de algemeene
werkzaamheden te staken, opdat de werkman zijn noodzakelijke nachtrust
kunne genieten voordat de zondag invalt, en dan iederen zondagnacht
niet vóór 12 uur met de algemeene werkzaamheden opnieuw aan te
vangen". Georganiseerde arbeiders hadden het extra zwaar te verduren.
Zo werd de voorzitter van een werkliedenvereniging te Heerenveen "bij
van den kansel afgekondigd vonnis" geschrapt als lidmaat van de Christelijke Gereformeerde gemeente aldaar "omdat de vereeniging meermalen
op zondag vergadert om hare belangen te bespreken". Niet ongebruikelijk
was het, dat ondernemers hun arbeiders verboden lid te zijn van een
dergelijke organisatie. In Gent werd een "socialistisch wereldcongres"
gehouden, met als belangrijkste onderwerp "het daarstellen van solidariteit tusschen de verschillende socialistische werkliedenvereenigingen"; de
openingstoespraak "bevatte de stereotype oorlogsverklaring aan de burgerij en aan het kapitaal". Te Gera (Reusz) vergaderde daarna een "anti-socialistisch arbeiderscongres"; de voorzitter meende, dat alle liberalen
zich moesten keren tegen "den gemeenschappelijken vijand, die op
maatschappelijk gebied tot nu toe niet zonder goeden uitslag heeft gewerkt om zijne macht uit te breiden. Met dien vijand valt geen compromis te sluiten, daartoe is zijne leer te gevaarlijk".
Ook de emancipatie van de vrouw was onderwerp van algemene discussie. De Staten van Friesland besloten met 26 tegen 17 stemmen een
artikel in een waterschapsreglement op te nemen, luidende: "Vrouwen
worden in vergaderingen van ingelanden niet toegelaten. Zij kunnen zich
echter — gelijk alle andere ingelanden — in de vergadering doen vertegenwoordigen bij schriftelijke lastgeving". De in politieke zaken nog
onmondige vrouw kreeg in dat waterschap dus wel stemrecht, maar kon
dit uitsluitend bij volmacht uitoefenen. In Engeland kwam men terug op
het besluit om ook vrouwen in aanmerking te laten komen bij vergeving
14
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van bureaubanen. De Posterijen verklaarden geen vrouwen meer bij de
telegraafdienst te zullen aanstellen, "omdat zij 's nachts geen dienst
kunnen doen". Bij een spoorwegmaatschappij "moesten de treinen dikwijls na den gestelden tijd vertrekken omdat de damesklerken de kaartjes
niet vlug genoeg afgaven". De oorzaak zou vooral gezocht moeten worden
bij de onvoldoende opleiding. "De vrouw is, omdat zij zich in de maatschappij niet zelfstandig bewegen kan, dewijl zij de intellektueele krachten
mist. waarover de man beschikt, van den man geheel afhankelijk. Zelve is
zij niet toegerust voor den strijd des levens. Zij is, met één woord, hulpbehoevend. Er is behoefte aan degelijk en vormend onderwijs voor
meisjes. Aan uitwendige beschaving, aan goede manieren, aan huiselijke
kundigheden, aan een dun vernisje van wetenschappelijke kennis, dat
alleen op de konversatie berekend is, heeft de vrouw niet genoeg. Zij
moet. zoo goed als de man, toegerust zijn met die degelijke kennis, welke
als een kapitaal te beschouwen is, dat rentegevend gemaakt kan worden."
Het kunstlievend genootschap Pictura te Groningen stelde een voorbeeld door enkele dames te benoemen in het bestuur van een te houden
tentoonstelling van kunstwerken, "een opmerkelijk en aardig verschijnsel,
en het is een goed teeken, dat het van het liberale Groningen uitgaat. De
gedachte toch is waarlijk vrijzinnig. De aanwezigheid der vrouwen in het
bestuur kan goeden invloed uitoefenen. Zij zal gewis de deelneming en
belangstelling in de kunst bij de vrouwen opwekken en zij is weder een
slag. toegebracht aan het verderfelijke oude stelsel, dat vrouwen van vele
werkzaamheden uitsluit".
In Leeuwarden hadden de dames zélf het initiatief genomen en "het
plan gevormd, te dezer stede in 1878 te houden eene tentoonstelling van
voorwerpen van kunst en nijverheid, uitsluitend door de vrouwen van
Nederland vervaardigd, 't Is, als wij ons niet bedriegen, een nog niet
betreden terrein. De bedoelde dames hebben gemeend, dat zoodanige
tentoonstelling in meer dan één opzicht nuttig zou kunnen zijn. Immers,
zoowel in Nederland als in andere landen, treedt ook de vrouw al meer en
meer op in menig vak van kunst en nijverheid, en haar arbeid behoeft
dikwijls niet achter te staan voor dien van den man. Eene tentoonstelling
van bedoelden aard zou eene gereede en geschikte gelegenheid aanbieden
ter beoordeeling van 't geen de vrouwen van Nederland in gemelde
vakken kunnen leveren, — ze zou ongetwijfeld ook vele leemten aanwijzen, maar juist daardoor wellicht aanleiding geven om, evenzeer als in de
laatste jaren ook bij ons te lande veel reeds is gedaan voor de meerdere
aesthetische ontwikkeling van de vrouw, beter dan tot nu toe mede voor
professioneel onderwijs ten haren behoeve te zorgen".
Het aan de tweede helft der 19e eeuw eigen optimisme over de vooruitgang leidde tot een steeds toenemend aantal tentoonstellingen. Bij de
internationale exposities (eerste Wereldtentoonstelling 1851 te Londen)
stond bevordering van handelsbetrekkingen voorop, de locale dienden
vooral tot verbreiding van kennis omtrent nieuwe ideeën en vindingen. De
Leeuwarder Mattheus Teffer (1827-1907), toen zendeling op Savoe (bij
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Timor), verscheepte "een belangrijke verzameling voorwerpen door de
Savoeneezen vervaardigd" en bestemd voor de in 1878 te Parijs te houden
zevende Wereldtentoonstelling van voortbrengselen van kunst, landbouw
en nijverheid, waar onder meer ook het inmiddels bijna gereed zijnde
Amerikaanse vrijheidsbeeld te zien zou zijn.
Congressen gingen dikwijls gepaard met tentoonstellingen. De Friesche
Mij van Landbouw vierde te Sneek haar 25-jarig bestaan met een tweedaagse expositie van "vee, voortbrengselen van en werktuigen voor den
landbouw"; men meende te weten, dat dergelijke tentoonstellingen
"gunstig werkten op de veredeling der veesoorten, daar, door een aanschouwelijke voorstelling, de naijver in een groote mate bij de veehouders
wordt opgewekt. Ook op de verbetering van alle werktuigen voor de
bearbeiding der verschillende gronden werkten deze even gunstig, alsmede op het aanschaffen van machinerieën om handenarbeid te vervangen".
Technische tentoonstellingen heetten ook voor arbeiders zeer leerzaam.
De Leeuwarder vereniging "Nijverheid" trok ƒ400 uit, waardoor 23 bekwame werklieden onder begeleiding naar Amsterdam konden reizen.
Daar bezochten zij de in het Paleis voor Volksvlijt gehouden "tentoonstelling van kunst, toegepast op nijverheid, alsmede nog eenige inrichtingen, die voor het door hen beoefende vak van nut konden zijn". Een
ideëel doel, namelijk de bevordering van "huiselijkheid, vreugde in den
huiselijken haard", dreef de Leeuwarder Vereeniging voor Volksbijeenkomsten tot het organiseren (in de Prinsentuin) van een "tentoonstelling
van bloemen en planten, gekweekt door de arbeidende klasse; tevens was
haar streven, dat het volk een open oog had voor de schoonheid der
natuur, opdat daardoor nog te meer die edele gewaarwordingen mochten
worden opgewekt, welke een onmisbaar vereischte zijn van ware volksbeschaving". Zeker niet in de eerste plaats voor arbeiders bedoeld was de
door het 50-jarig Fries Genootschap in het "Koninklijk Paleis" te Leeuwarden ingerichte "Historische tentoonstelling van Friesland". De bezoekers dienden over enige kennis van zaken en ruim tijd te beschikken,
wilden zij de talrijke, niet zeer overzichtelijk opgestelde herinneringen aan
het verleden naar waarde kunnen schatten.
Een recensent kenmerkte de tentoonstelling als "eene verzameling van
rariteiten", waarmee hij bedoelde: door kenners bijzonder gewaardeerde,
zeldzame kunstvoorwerpen. Opgevat in de thans gangbare betekenis kan
dat oordeel ook gelden voor deze bijdrage, waarin zo veel mogelijk facetten van het leven in 1877 even werden belicht.
Bronnen
Leeuwarder Courant, 1877.
Provinciale Friesche Courant,
De Nederlandsche Spectator,
Verslag van den toestand der
Verslag van den toestand der

1877.
1877.
gemeente Leeuwarden over het jaar 1877.
provincie Friesland in 1877.
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De historische tentoonstelling
in 1877

van Friesland

C. Boschma
"Allengskens wordt het rijsken een boom", aldus mr. J. Dirks in zijn
inleiding tot de katalogus van de Historische Tentoonstelling van Friesland,
die in de zomer van 1877 in het Koninklijk Paleis te Leeuwarden gehouden werd '. Het Fries Genootschap bestond 50 jaar, en dat werd gevierd met een tentoonstelling, die verstrekkende gevolgen had voor het
latere Fries Museum. Het is de moeite waard om, nu het Genootschap 150
jaar bestaat, aan de betekenis van dit gebeuren opnieuw aandacht te
schenken.
Voor Friesland was het nieuw, dat er in een dergelijke omvang een visie
op geschiedenis en kuituur van de provincie gepresenteerd werd. aan de
hand van in een bepaalde kontekst geplaatste voorwerpen. In Nederland
stond het niet op zichzelf. Wel was er in Friesland al een zekere museale
traditie. De Genootschapsvoorzitter Dirks noemde de tentoonstelling terecht een kroon op het werk van het Genootschap 2 . dat zijn oprichting
vooral te danken had aan de in de jaren 20 van de 19e eeuw opkomende
belangstelling voor geschiedenis, taal en letterkunde van het eigen gewest,
waarin het Genootschap "Constanter" (1819) en de Gysbert Japicx-herdenking van 1823 waren voorgegaan 3. Het Fries Genootschap besteedde
echter van het begin af aan ook aandacht aan het verzamelen van oudheden, in het bijzonder die uit de Friese terpen. Nog in 1877 was dat een
belangrijke taak — er bestond nog geen Monumentenwet, die het afgraven
verbood — en men stelde, dat bij het verdwijnen van de laatste terp
"Frieslands Pompeji geslecht" zou zijn 4.
Zoals bekend werd in 1846 voor de toen bijeengebrachte terpoudheden
een kast met schuifdeuren aangeschaft, welk moment wij als het begin van
de museale geschiedenis van Friesland beschouwen. Het was echter een
museale aktiviteit, die duidelijk — om het in moderne terminologie te
zeggen — "objektgericht" was. De kollekties waren ter beschikking van de
leden van het Genootschap en bijzondere bezoekers. De eerste "publiekgerichte" presentatie kwam pas tot stand in 1854, toen het Antiquarisch Kabinet van Friesland als eerste openbaar toegankelijke verzameling
ging funktioneren. De kollekties van het Genootschap werden er in opgenomen, maar de werkelijke stoot tot de oprichting van het kabinet
kwam van Joost Hiddes Halbertsma, die zijn verzameling oudheden en
merkwaardigheden van Friesland aan de provincie schonk, om daarmee
de Friezen een spiegel van hun verleden voor te houden. Zijn als het ware
"edukatieve" aanpak blijkt ook duidelijk uit het door hem gepubliceerde
"Programma" voor het kabinet 5 .
De bezittingen van het kabinet vormden uiteraard de basis voor de
tentoonstelling van 1877. Maar behalve dat men voortging op de be17
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staande grondslag, spiegelde men zich ook aan wat zich elders afspeelde.
Het organiseren van grote historische tentoonstellingen was een tijdsgebeuren, en in de verdediging van het door Corbelijn Battaerd gelanceerde
voorstel werd dan ook een aantal recente voorbeelden genoemd 6 . In het
bijzonder keek men naar de Amsterdamse tentoonstelling van 1876, die
vergelijkbaar van opzet was, en waarmee de Friese volgens een der kritieken zeker kon wedijveren.
De opzet van de tentoonstelling was, zoals ook elders gebruikelijk,
universeel naar Friese kriteria en volgens een typologische indeling. Erg
veel systematiek zat er niet in, en de indeling van het paleis in grote en
kleine vertrekken zal voor een deel bepalend geweest zijn voor de
volgorde van opstellen.
De tentoonstelling opende met een geologische afdeling, bestaande uit
stenen en grondmonsters, afkomstig uit de hele provincie. Henri Havard is
hierover erg prijzend: "De aarde toch was aanwezig voordat de menschelijke voet haar oppervlakte betrad. Aan haar komt onbetwistbaar het
recht toe de eerste plaats in te nemen, vooral in streken als Drenthe en
Friesland, waar zij niet slechts geologische wetenschap verrijkt, maar den
navorschenden archeoloog telkens nieuwe schatten levert van buitengewone waarde" 7 . Deze geologische verzameling van Bruinsma was vroeger
al permanent opgesteld in het Antiquarisch Kabinet. Hetzelfde was het
geval met de daaropvolgende natuurhistorische, voornamelijk uit skeletten
bestaande rubriek. Met een zekere logica stapte men van de geologie over
op de kartografie: geologische, historische en vervolgens topografische
kaarten van heel Friesland en van delen er van. In een grote vitrine van
zaal 1 waren onder het opschrift "urnen, potten, vaatwerk enz." de archeologische objekten uit het kabinet ondergebracht, aangevuld met stenen bijlen en andere voorwerpen.
Een der grootste trekpleisters van de tentoonstelling moet wel zaal 2, de
Hindeloper kamer, zijn geweest. Alle kommentatoren schrijven er over.
Toen na afloop van de tentoonstelling het museum een eigen gebouw ging
betrekken, was ook de inrichting van de twee Hindeloper kamers de eerste
taak, die men zich stelde 8 . Veel was in Hindeloopen al verdwenen en het
meubilair moest uit diverse plaatsen bijeen gebracht worden. Het belangrijkste zal van 25 achter elkaar in de lijst van inzenders genoemde Hindelopers gekomen zijn. aangevuld met bezit van F. Rinia van Nauta en
enkele Workumers. Hendrik Lap maakte twee interieurtekeningen van de
Hindeloper kamer, die in de katalogus tweetalig (Hindelopens en Nederlands) werden toegelicht. Verder waren er zalen gewijd aan portretten
van vorstelijke personen, aan Justitie en Bestuur, aan Godsdienst. Hoger
Onderwijs, Krijgswezen, Scheepvaart, enz. enz. Naast de Hindeloper kamer was er een gewijd aan Ameland. Er was een keuken, een slaapkamer
uit de 17e eeuw en in de grote zaal met de vorstenportretten was de
Pronkzaal ingericht. De Popta schat, tot dan toe nagenoeg onbekend en
door Henri Havard "bijna een wonderwerk" genoemd, was niet daar,
maar in zaal 9 ondergebracht. "Wie was de kunstenaar, wien het vader18
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Doorkijk uit de Hindelooper Kamer in de zaal met oudheden.
"Eenigen tijd geleden had men ontdekt, dat de heidevelden, lage veenen, moerassen, heuvels, terpen en hunebedden van Friesland rijk zijn in overblijfselen van lang verleden tijden.
Opzettelijke nasporingen. van tijd tot tijd in het werk gesteld, gevoegd bij toevallige gelegenheden, hebben rijke vondsten geoogst. Aardewerk en andere voorwerpen van ruwe bewerking uit den tijd van geslepen keisteen; wapenen, sieraden, vaatwerk en kostbaarheden
van het oudste voorgeslacht; overblijfselen van den Romeinschen tijd vóór twintig eeuwen
zijn uit den grond opgegraven. Zij zijn geschift en gerangschikt, en bevinden zich nu op de
tentoonstelling. Wat zeldzamers en belangrijkers kan in eenige hoofdstad van Europa getoond worden?"
O. W. Collet in The St Louis Times van 19 augustus 1877. geciteerd door de Leeuwarder
Courant van 23 september 1877.
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schap over deze meesterstukken toekomt? Wij betreuren 't, dat zijn naam
onbekend is en het misschien altijd zal blijven. Hoe dit zij, het was een
hoogst bekwaam man en Friesland mag er zich op beroemen hem onder
zijn zonen te tellen — ten minste als hij een geboren Fries is" 9.
Een aparte zaal was gewijd aan knottedoeken, -kistjes, trouwharten en
brandewijnskoppen. Andere rubrieken waren letterkunde, kerk- en armwezen, Friese sporten (harddraven, hardzeilen, kaatsen) en topografie
(verdeeld over verschillende afdelingen, terwijl de op blz. 316 van de
katalogus genoemde atlassen bij Eekhoff thuis te bezichtigen waren 10 .
Veel aandacht was op de tentoonstelling besteed aan de Friese klederdracht. H. Boom, die ook een uitvoerige en geestige beschrijving van
het oorijzer en de mutsen gaf, zegt daarover: "opmerkelijk is het in dezen,
dat de Friesen en vooral de vrouwen, bij al het degelijke van hun karakter, bij het eenigszins stroeve dat hen steeds aankleefde, groote voorliefde hadden voor "opschik". Niet altijd echter verried die opschik een
goeden smaak — men zwoegde letterlijk onder zilveren en gouden kleinodiën" " . De kostuums, "indertijd met zorg uitgekozen" maakten nu
dan ook volgens Havard de "verbazing van het grote publiek en den
spotlust der dametjes" gaande. Maar hij vermaant ze daarbij nog eens
terug te denken aan de crinoline, die "thans bijna onder de afdwalingen
van het verstand" gerangschikt wordt 12. En om bij textiel te blijven:
Tsjibbe Gearts van der Meulen wordt geheel tot opwinding gebracht door
de koorkap van Bonifatius in zaal 5: "Wier it net efter 't glès, mennich ien
scoe 't in tutsje jaen, fol fen tank en lieafde foar 't jinge dat disse hillige
hier, troch de wille fan de sellige mem Marye brocht het" 13.
Bij de schilderkunst werd vooral aandacht besteed aan werk uit de
laatste eeuw: Nicolaas Baur. Willem Bartel van der Kooi (zijn in 1808
bekroonde "De aangeboden brief), Eelke Jelles Eelkema, Otto de Boer,
en van de latere meesters vooral Christoffel Bisschop en Laurens Alma
Tadema. In de kritieken worden beide laatstgenoemden hoog geprezen en
als voorbeeld gesteld tegenover de meesters van het verleden, van Wybrand de Geest tot en met Van der Kooi 14. H. Boom konstateerde geen
groter verschil van opinie, dan over de schilderijen, "maar het zwaartepunt der tentoonstelling ligt in de schilderkunst niet" 15.
Zoals gezegd, erg veel systematiek zat er niet in de tentoonstelling en de
oudheidkundige W. Pleyte, die zich wel realiseert, dat er honderd maal
meer ingezonden is. dan de commissie verwachtte, bekritiseert toch de
rangschikking en wijst op onvolledigheid ' 6 . Dit ondanks de veelheid van
objekten, die de commissie doet menen, dat de tentoonstelling kan wedijveren met de Amsterdamse van 1876 17. "De inrigting van den catalogus
mogt ook geen onverdeelde goedkeuring verwerven. Zeker is het, dat vele
wandelaars, te midden van zoo vele schatten, in hem geen gemakkelijken
geleider hadden, zoodat er veel tijd verloren ging om nommer en voorwerp in een oogopslag voor zich te hebben, en hoewel ieder, die in den
catalogus te huis was, het onbegrijpelijk vond, dat er zooveel werd ge20
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De Hindeloper Kamer.
"Wie de beide merkwaardige kamers heeft gezien, zal ze nimmer vergeten. Vóór dien tijd
kan men zich dergelijke vertrekken anders hebben voorgesteld, daarna zal dit niet meer
gebeuren. Het houtwerk past hier zoo uitstekend bij de wanden, de meubelen zijn zoo goed
geplaatst, de muurtegels zoo nauwkeurig nagemaakt, dat men in één woord zich plotseling in
een andere wereld verplaatst meent. Een enkel feit bewijst de nauwgezetheid, waarmede hier
is te werk gegaan. Vier personen van natuurlijke grootte, twee vrouwen, een man en een
kind. zetten aan de Hindeloper kamer leven bij. Het zijn echter, dit ter geruststelling, geen
herleefde oud-Hindelopers. maar ledepoppen, gekleed in het costuum van den ouden tijd.
Welnu, opdat aan die kleederdracht niets zou ontbreken, heeft de commissie opzettelijk vier
Hindeloper dames uitgenoodigd om de ledepoppen te komen kleeden".
Henri Havard. Het Vaderland, 2 augustus 1877.
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bladerd en vergeefs gezocht en zoo veel werd gevonden en vergeefs gebladerd, zoo is de klagt toch het bewijs dat er te veel kennis van het
zamenstel van de catalogus werd geëischt. om hem zoo voetstoots tot een
geleider te doen zijn, aan wiens hand ieder werd gewezen wat hij
zocht" 18.
Tsjibbe Gearts van der Meulen klaagt over de rommelige opstelling,
waardoor "îtelîke Hînlieper slîtsjes, skermkes en mear oare neatige stikken
de oandacht fen de kostlike skilderyen oulûke". De portretten van Ernst
Casimir en Sophia Hedwig hingen in zo'n nauwe gang. dat men geen
afstand kon nemen: "as se goed fier òuhingen, men scoe it satyn fen hiar
jurk ritseljen heare kenne" ' 9 . Havard daarentegen kan zich "geen ingenieuser, systematischer en methodischer samenstelling denken, waarbij de

Tekening van een Hindeloper Kamer door Hendrik Lap (1849)
(Prentenkabinet Fries Museum).
De moerre mei blaauwe istrikken opzot. De Waale op et zoldertjen; et bon ien et kaprift mei
mosmouwen oon; et bon mei de valhood op de kroeke; en vantjen mei de klapet twiske de
4 a 5 jier; en man en wiif, dotte zitte bie theetafle;
De muur met blauwe steentjes opgezet. De wieg op het zoldertje; het kind in het kaprift met
morsmouwen aan; het kind met den valhoed in den kinderstoel; een meisje "met de klappet" tusschen de vier en vijfjaar oud; een man en eene vrouw, die bij de theetafel zitten:
Gids voor de bezoekers der Historische Tentoonstelling van Friesland, blz. 30.
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loop der beschaving beter in het oog is gehouden" 20 . En volgens een
anonym gebleven Hollander was er "in deze Tentoonstelling veel meer
"teekening" dan in de Amsterdamsche en plastische voorstellingen van
het leven, van de zeden en gewoonten uit het verleden, trekken veel meer
het oog dan één voorwerp, waarbij men de geschiedenis zelf moet maken" 2 1 .
In tegenstelling tot het Antiquarisch Kabinet van Friesland — wat zou
een rekonstruktie daarvan binnen het huidige Fries Museum museologisch interessant kunnen zijn — kunnen wij ons van de Historische Tentoonstelling een zeer goede visuele indruk vormen. Het bestuur liet namelijk door de Leeuwarder fotografe mejuffrouw G. H. Matthijssen een
foto-album maken met gezichten in de tentoonstelling. Een keuze uit deze
foto's drukken wij bij dit artikel af. Hoewel veel van wat op de foto's te
zien is en in de katalogus vermeld staat, teruggevonden kan worden bij
tegenwoordige eigenaars of in het Fries Museum, is een komplete rekonstruktie van de tentoonstelling natuurlijk niet mogelijk.

Tekening van de Hindeloper Kamer op de tentoonstelling, door A. Martin
(Prentenkabinet Fries Museum).
"Ik stond alzoo eenige minuten alleen in de Hindelooper kamer van Anno 1700, te midden
van 4 Hindeloopers, die daar, ongeveer 180 jaar geleden, heel stil en deftig te zamen aan
tafel gezeten en nu en dan door de kleine ramen een blik op de zee hadden geworpen, 't was
de achter- of daagsche kamer, die onmiddellijk aan de pronkkamer grensde.
't was er heel stil, geheimzinnig stil. en ook de man, die hier toezigt hield en onderrigt gaf
aan nieuwsgierigen, stond, meende ik, in gedachten, Was hij ook te Hindeloopen, in den tijd
van glorie?"
H. Boom, Provinciale Drentsche en Asser Courant, 19 juli 1877.
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Inklusief de Koning, het Antiquarisch Kabinet en het Fries Genootschap waren er bijna 1500 inzenders. Bruiklenen van het Rijk waren er
konform het advies van het College van Rijksadviseurs niet bij 22 . Het
grote aanbod getuigt op zichzelf van grote belangstelling van Friezen in
en buiten de provincie voor deze tentoonstelling. Ook in de merendeels
ongezochte publiciteit rondom de tentoonstelling manifesteert zich deze
belangstelling. De Leeuwarder Courant en andere Friese bladen wijdden
er series artikelen aan. Maar ook het Algemeen Handelsblad vond het de
moeite waard een reeks artikelen van S. Sr. Coronel te publiceren, die
later in boekvorm werden gebundeld 23 .
Harm Boom. die wij al eerder citeerden, en die door zijn medeauteurschap van "Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst, door
drie podagristen" (Coevorden 1843) zoveel had bijgedragen tot begrip
voor en emancipatie van de perifere provincies, verzorgde in juli en augustus een feuilleton in 24 afleveringen in de Provinciale Drentsche en
Asser Courant, waarin met Dickensiaanse humor de reis naar Friesland,
het verblijf in Leeuwarden en de wederwaardigheden op de tentoonstelling beschreven werden 24 . Ook de artikelen van T. G. van der Meulen in
het Weekblad voor het kanton Bergum en van Henri Havard in Het Vaderland kwamen wij hierboven reeds tegen.
Verder toonden enkele Duitse kranten belangstelling. De Kölnische
Zeitung motiveert deze als volgt: "Der Freund deutscher Geschichte und
deutschen Lebens richtet mit Vorliebe den Bliek gerade auf das holländische Westfriesland, den alten Wohnsitz des Friesenstammes, der zwischen Rhein und Ems und Nordsee angesiedelt war, weil er deutsche Art
länger unverfälscht bewahrt hat als irgend ein anderer Germanenstamm" 25 . Nog in december verzorgde H. Billung een feuilleton in tien
afleveringen in de Hamburger Nachrichten 26, terwijl Schaaffhausen een
bericht in de Bonner Jahrbücher plaatste 27 .
J. van der Veen Az. legde zelfs zijn indrukken vast in een geromantiseerd
verhaal "Douwe Osinga en zijn gezelschap", dat in 1878 verscheen en
opgedragen werd aan de "nagedachtenis" van de commissie 28 . Douwe
Osinga van Herbaijum wordt door de dominé overgehaald mee naar
Leeuwarden te gaan, wat door zijn vrouw aanvankelijk gerepliceerd wordt
met "né, né, dat's for de gelearde en greate ljuwe, fen sokke dingen habbe
Douwe en ik gjin forstân". Maar de dominé weet ze te overtuigen, dat de
tentoonstelling "eene openbare les" is, "niet alleen voor ons Friezen, maar
voor een ieder, die haar bijwoont".
Ook litteraire tijdschriften bespreken de tentoonstelling. De Gids publiceert een lang beschrijvend artikel van J. S. baron van Harinxma thoe
Slooten 29 . ordecommissaris bij de tentoonstelling, terwijl de oudheidkundige W. Pleyte een meer kritisch artikel plaatste in de Nederlandsche
Spectator 30
24
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Waling Dijkstra beproefde zijn dichterlijke talenten in Haitskemoai op
'e tentoonstelling fen Fryske aldheden to Leauwerd yn 1877^1, waarin de
bejaarde hoofdpersoon chauvinistisch eindigt met:
"It wirdt ús wol ris kwalik nomd
Us sels sa foar to lûken,
Towyl men Hollânsk greatheid romt
Yn alle skoalleboeken.
Stiet ús dat net allike frij
As hjar? Of woll' se ha dat wy
Us alde tael forjitte
En net mear Friezen hjitte?

Mar habbe freamden op ús tsjin,
Dat wy ienkinnich binne:
Ei Friezen bljuw mar Frysc fen sin,
Den wird jim noait gjin minne.
Gean mei foarút op 't goede paed.
Mar wird net franse en freamd fen aerd.
Dat jaen ik by myn skieden
Jimme allegear to rieden".

De Senaatskamer.
"Men waant zich als verplaatst in de vroegere Senaatskamer, met dezelfde tafel en stoelen
daaromheen, met al de portretten van ongeveer 200 hoogleeraren, met al de voorwerpen, die
eens het gebouw en de bibliotheek versierden, met de albums en velerlei teekeningen en
geschriften. Voor ouden van dagen is dit eene aangename herinnering — voor jeugdiger
personen een beeld uit den bloeitijd der letteren en wetenschappen in dit gewest".
Leeuwarder Courant, 15 juli 1877.
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Hoewel veel recensenten schrijven, dat de tentoonstelling druk bezocht
werd, en dat de mensen elkaar verdrongen, laat de Prov. Friesche Courant 32 weten, dat de toeloop in het begin niet zo groot was, omdat velen
meenden later voor minder entreeprijs toegelaten te zullen worden. Twee
faktoren zorgden volgens deze krant echter voor een toename van bezoek:
de komst van de Franse en de Italiaanse gezant, en de Leeuwarder kermis: "van de kermis naar de Historische Tentoonstelling in het kon. paleis
il n'y a qu'un pas", daarbij in het midden latend of men dit letterlijk of
figuurlijk op moest vatten.
Voor degenen, die zich geen doorlopende kaart van ƒ 5,— konden
veroorloven, was het onmogelijk in enkele uren alles in zich op te nemen.
Hiertegen protesteerde een werkman, die toen hij eenmaal iets goed kon
beschouwen door een commissielid werd verder gestuurd met de woorden
"Vooruit, vooruit, avanceeren! " Alleen op zondag had hij zich vrij
kunnen maken, terwijl de "meergegoeden" dagelijks konden komen. Zijns
inziens had de verdeling andersom moeten zijn: "wekenlang voor de
werklieden en een dag voor de meergegoeden. De werklieden zijn velen,
de meergegoeden weinigen. De meergegoeden, ik geloof het zeer gaarne,
hebben daar kunnen genieten, de werklieden hadden aan het genieten het
profiteeren kunnen paren" 33.
Er was meer kritiek: in een ingezonden brief in de Friesche Courant 34
klaagt een bezoeker over het agressieve gedrag van de politie bij de deur
van het paleis. Hij neemt dit de politie niet kwalijk maar wel de tentoonstellingcommissarissen: "zij konden weten, wat politiemannen zijn; zij
konden weten, dat lieden, die de tentoonstelling bezoeken, daardoor alreeds toonen smaak te hebben, en zeker niet als honden mogten worden
behandeld".
Na afloop van de tentoonstelling kregen de "ontwerpers, regelaars en
bestuurders" een lintje van de Koning, maar T. G. van der Meulen sloot
zich aan bij de kritiek van de werklieden: "Al wat daar tentoongesteld
was, behoorde aan het Friesche volk en het geheele volk had er recht op
die schatten te bewonderen. De tentoonstelling mocht niet geëxploiteerd
worden om geld te verdienen. Of ze daartoe gebruikt is, weten wij niet.
We hebben niet in de kas der commissie gezien. Maar dit weten we wel,
dat ze niet alleen toegankelijk moest geweest zijn voor de gegoeden, de
tijdelijke bewaarders van die schatten. Klinkt dat communistisch? Och,
neen. wij bedoelen er volstrekt niets anders meê, dan dat het bezit dier
voorwerpen een toeval is" 35 .
Inderdaad was er winst gemaakt. Om precies te zijn ƒ 17.100, die in een
fonds werden gestort voor de verkrijging van een eigen museumgebouw.
De entreegelden, inclusief die van de doorlopende kaarten, bedroegen
ruim ƒ 30.000, op de katalogus werd ruim ƒ 1200 gewonnen. De voornaamste uitgavenposten waren leveranties en lonen, bewaking en bureaukosten. De brandverzekeringspremie bedroeg slechts ƒ484,75 36 .
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De Pronkzaal.
"En inderdaad, de ruime vroegere eetzaal van het Hof. waarin de levensgroote afbeeldsels
van zes Stadhouders waren behouden gebleven, mag dien naam dragen, dewijl hierin een
aantal pronkstukken van kunst en smaak zijn tentoongesteld, welke met regt worden bewonderd. Tafels en stoelen, kasten en kastjes, kostbaarheden van zilver, porcelein, ivoor,
speksteen enz. wedijveren om den voorrang en laten als slot van het geheel een aangenamen
indruk na".
Leeuwarder Courant, 15 juli 1877.
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De enorme respons van de inzenders, de grote bezoekersaantallen en de
zeer verscheiden publiciteit rond de tentoonstelling gaven Dirks het idee,
dat er in de er op volgende winteravonden nog wel veel over nagepraat
zou worden 37 . Het resultaat had niet alleen de verwachtingen van de
commissie verre overtroffen, het leidde ook tot iets van blijvende betekenis: een eigen gebouw voor het Fries Museum. De blijvende bewaarplaats voor de tastbare overblijfsels van Frieslands verleden, waar Halbertsma zo voor gepleit had, kon eindelijk ruimer gehuisvest worden, dan
ooit in het Antiquarisch Kabinet denkbaar geweest was. Dadelijk na afloop van de tentoonstelling schreef Eekhoff over de blijken van nationale
zin, de rijkdom van nog aanwezige voorwerpen van oudheid en kunst, de
bereidwilligheid om die ten algemenen nutte af te staan en het opgewekt
volksleven en de liefde voor Friesland en zijn roemrijk verleden. Het
kabinet van oudheden kon zijns inziens nog rijke aanwinsten verwachten 38. "Mogt het dan zijn", schreef Eekhoff, "dat al de verzamelde
schatten van wetenschap, oudheid en kunst, bijeengevoegd, eene eervolle
bewaarplaats konden erlangen in het beroemde gebouw, dat onzer stad
wegens zijn prachtigen antieken bouwtrant tot sieraad verstrekt", daarbij
ongetwijfeld doelend op de Kanselarij, die voor dat doel evenwel niet
gekozen werd. Moge het dan zijn, dat na honderd jaar, nu de bestemming
van dat gebouw opnieuw ter diskussie staat, besloten zal worden om daar
die belangrijke kollekties van het Fries Museum onder te brengen, die ook
na de uitbreiding van het museum, die in het jubileumjaar zijn voltooiing
nadert, nog niet permanent kunnen worden opgesteld: de grote staatsieportretten van de Friese Nassau's, de stukken die betrekking hebben op
de geschiedenis van Leeuwarden en de rijke kostuumverzameling, om de
voornaamste zaken te noemen
Voor Eekhoff was het waarschijnlijk te vanzelfsprekend, maar ook de
katalogus geeft ons weinig inzicht in wat de beweegredenen tot het houden van de tentoonstelling geweest zijn, anders dan de herdenking van het
50-jarig bestaan van het Fries Genootschap. De kritieken daarentegen
laten ons wel enigszins zien welke gedachten er leven over de zin van zo'n
tentoonstelling, en dus ook van een historisch museum. Door zijn haast
uitputtende volledigheid kon de tentoonstelling immers beschouwd worden als een tijdelijk Fries Museum.
Uit de geschiedenis van het Antiquarisch Kabinet van Friesland weten
wij, dat Joost Halbertsma meende, dat de tegenwoordige Friezen zich
moesten spiegelen aan de karaktervastheid van hun voorvaders, die hij ze
ten voorbeeld hield in zijn toelichtingen bij de in het kabinet tentoongestelde oudheden. Het Provinciaal Bestuur formuleert droogweg het doel
van het kabinet als: "bevordering der kennis van den toestand van onze
provincie en zijn bewoners", een doel, dat in 1877, toen het kabinet
vanwege de tentoonstelling gesloten was, juist door de tentoonstelling
ruimschoots bereikt werd geacht 39 . Vele schenkingen na afloop golden als
bewijs van de aangewakkerde belangstelling. Gaan wij bij de verschillende schrijvers te rade, dan kunnen nationalistische, educatieve of re28
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Een kijkje in de zalen 11 en 12.
"Een opmerkelijk verschijnsel is het, dat die breede beeldengallerij van Friesche edellieden,
staatslieden, rechtsgeleerden, krijgskundigen en geleerden zoo weinig doeken levert, die een
meesterhand verraden. Vooral was het tijdperk van bloei der Nederlandsche schilderschool
hier zeer schaars aan vertegenwoordigers, die zich boven het peil der middelmatigheid
verheffen".
S. Sr. Coronel, Herinneringen aan de Historische Tentoonstelling van Friesland, blz. 133-134.
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creatieve motieven de rechtvaardiging zijn voor de stichting van een
museum. Op het esthetisch element, dat later in de musea zo n grote rol
zal spelen, wordt dan nog niet zozeer de nadruk gelegd. Een deel van de
toen geldende uitgangspunten wordt in onze tijd nog steeds gehanteerd.
Dit is niet verwonderlijk, als men bedenkt, dat de basis voor het nu
bestaande type museum in de 19e eeuw gelegd werd.
De verhouding tussen de bezoekersaantallen uit de verschillende
maatschappelijke lagen zal zeker anders geweest zijn, dan nu en in de
visie op het verleden zal men een neiging tot verheerlijken minder hebben
kunnen onderdrukken, maar in wezen was en bleef het museum een plek.
waar men voorbeelden kon zien. iets kon leren en zich kon ontspannen.
De commissie deed. toen de tentoonstelling eenmaal een succes (ook financieel) was. zijn best om ook andere groepen van de bevolking dan de
geijkte bovenlaag naar de tentoonstelling toe te trekken, o.a. door op
bepaalde dagen de entreeprijs van een gulden te verlagen tot een kwartje . Wij weten niet hoeveel arbeiders van deze verlaagde toegangsprijs
hebben kunnen profiteren: uit de eindafrekening weten we alleen, dat er
in totaal toch nog ruim driemaal meer guldenskaartjes, dan kwartjeskaartjes verkocht waren. Verder kregen, ook op het laatst, wezen boven 12
jaar vrije toegang 41 . Dit zijn de enige gegevens over de maatschappelijke
herkomst van de bezoekers.
Zoals wij zagen was Waling Dijkstra onomwonden Fries chauvinistisch
in zijn aan Haitskemoai in de mond gelegde visie op de tentoonstelling, en
de vanuit Den Haag schrijvende H. L. Boersma vraagt zich dan ook af. of
dit soort tentoonstellingen, die een zeker provincialisme kweken, wel goed
te keuren zijn 42. Hij komt tenslotte tot de konklusie van wel, omdat ze
een nodig en nuttig denivellerend effekt hebben in een al zozeer gecentraliseerd land. Hij breekt een lans voor de ambachtelijke kwaliteit uit de
periode toen de werkman nog het werk beheerste in plaats van er door
beheerst te worden. Daarbij kunnen de produkten van de Friese nijverheid uit het verleden inspirerend zijn voor die van het heden. Het nut van
een museum in deze zin wordt door meer schrijvers aangestipt. Met name
door Henri Havard, die stelt, "dat tentoonstellingen en musea de overvloedigste vereenigingen van voorbeelden zijn, die het publiek worden
aangeboden; dit laatste vooral mag geen oogenblik uit het oog worden
verloren" 43 .
Tsjibbe Gearts van der Meulen schijnt het "vermaak" boven het "nut"
te stellen, als hij schrijft: "Mei smert scil me în 'e krante sjen. dat disse
timpel sletten wirdt. Nimmer het it Keuningshûs sa folie wille jown", en:
"ald en jong, leard en dom, elts hie er wille" 44 . Kennis vermeerderen op
het gebied van kunst of wetenschap kunnen hier, zegt M. E. van der
Meulen in "Eigen Haard", de oudheid- en geschiedkundige, de kunstliefhebber, de wetenschappelijke man en vrouw, de ambachtsman en de
werktuigkundige, terwijl de oppervlakkige beschouwer voldaan kan zijn
over zoveel schoons 45 . De esthetiek komt dus pas in de tweede plaats.
Moest men bij zoveel "nut" dan niet betreuren, dat alles weer "uit elkaar
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zal stuiven", en de voorwerpen stuk voor stuk niet meer hetzelfde belang
zouden hebben, als op een permanente tentoonstelling? J. Nanninga Uitterdijk bepleit op deze grond de stichting van een Friesch Museum als
"monumentum aere perennius" voor de Friese stam 46 . Zover durft de
redacteur van de Friesche Courant nog niet te gaan, als hij een dag na
sluiting verzucht: " 't is jammer! Prachtiger museum van Friesche oudheden is er nog nooit bijeen gebragt en misschien ... doch neen! dat is
niet te denken". Zijn suggestie is dan om na tien jaar nog eens een historische tentoonstelling in te richten 47 .
Friesland, zegt Boom, heeft door de Historische Tentoonstelling heel
Nederland een grote dienst en een groot genoegen bewezen. "Leeuwarden
heeft zijn Museum van Oudheden — zal deze Tentoonstelling voor dat
Museum het begin worden van een merkwaardig tijdvak — zal zij het
Museum eene Europeesche vermaardheid aanbrengen?" 48 Tot stand gekomen slechts enkele jaren na Victor de Stuers' Holland op zijn smalst was
de tentoonstelling voor het Fries Museum een stimulans, waar wij na
honderd jaar nog steeds de goede gevolgen van ondervinden, en de wens
om na die honderd jaar. juist nu een nieuw museumbeleid moet worden
ontwikkeld, aan het werk te gaan met hetzelfde engagement, dezelfde
bezorgdheid en hetzelfde optimisme, dient ten volle onderschreven te
worden 49 .
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De agraryske selsfoldienens en de
Coloradokever
J. J. Spahr van der Hoek
1877 is gjin noflik jiertal om it agrarysk libben yn Fryslân oan op to
hingjen. It leit krekt efkes buten it eachweid fan myn oerjierrige ynformanten, dy't oars safolle libbener forhalen opsmite as de skriftlike boarnen. Itjinge skriftlik fêstleit is ek al net sa rare nijsgjirrich of amusant. In
pear jier letter — of byneed mar ien — hie der gans mear by de boer en op
'e merk to bilibjen west. Yn 1877 lei it measte, as men net to krekt sjocht,
der noch hinne as fan âlds.
De bouboer siet noch yn in moai strak skema fan fruchtwiksel; al koed
er hwat faker it braeklizzen farre litte as alear, de kunstdong hie him —
nei hwat misbitearde eksperiminten mei guano — noch net frijmakke. De
greidboer mocht wakker terpmodder struije oer de skrale mieden, it
tsjernjen en tsiismeitsjen barde noch op 'e pleats. Mechanisaesje hold net
oer: lit der sa'n 40 boeren west hawwe mei in meanmasine, in apparaet
dêr't guon arbeiders in bidriging yn seagen — to Hurdegaryp sloegen se
izeren steven yn 'e groun, dat de masine mar út oarder reitsje soe. Dat
léste nettsjinsteande it feit, dat de merk foar seizoenarbeiders sûnt jierren
rommer wurden wie, meidat der minder Poepen delkamen as yn 1870.
Koöperaesjes wienen der noch net. De organisaesje yn de lânbou wie
noch algemien en net iens in útslutende boeresaek. Yn de Friesche
Maatschappij van Landbouw praetten de "burgers en buitenlui" noch
foargoed mei — krekt 25 jier, lyk as út de jubileumtentoanstelling fan 1877
to Snits op to meitsjen is. De Friese Mij fette wol alle agraryske problemen oan, mar hie noch net it apparaet om in soad ta oplossing to bringen.
Mei de twadde kursus foar lânbou-ûnderwizers waerd yn 1877 wol goed
wurk dien, mar yn earsten bitsjutte dy net folie mear as it omsingeljen fan
de technvske problematyk, dêr't byg. de lânhierkwestje net iens ûnder
biflapt wurde koe.
Nou't wy it dêr doch oer hawwe: de hieren hawwe yn de 19de ieu nea
heger west as yn 1877. Dat is in biwiis fan woltier yn de agraryske sektor,
dy't stadichwei birikt is nei 1850. Foar pleatsen koe, sûnder miswier, de
hege hier opbrocht wurde — meast wol sadanich, dat der ek noch genôch
foar de boer oerbleau. Dat wie foar Fryslân tige wichtich. hwant hjir
waerd mear hierd as yn de oare provinsjes. Inkeld it publyk forhieren fan
los lân jage de hier boppe de macht en fan gefolgen profitearren de lytse
boer en de arbeider minder fan de goegunstige tiid as de greate hierboer.
De lêstneamde moast oars ek oppasse hwat er die. It mei sa west
hawwe, dat de boere-arbeiders, dy't har mar foar ien jier bistegen, it meast
forhúzjende part fan de bifolking foarmen (technysk net altiten in probleem meidat hja gauris yn wenarkjes wennen), boeren sieten langer ek sa
fêst net mear. Oan de iene kant woe lânhearre syn part fan 'e stokfisk
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hawwe, oan de oare kant hie sa'n 25 jier opgeande tiid de boeren selsbiwuster makke: as dêr koartsluting fan kaem, koe de boer mar nei in oar
spul omsjen.
Neist it hierpeil leit in twadde graedmjitter foar de woltier yn de
agraryske wrâld yn de bûterpriis. Foarsafier't boeren oan krantelêzen takamen seagen hja wol, dat dy priis yn 1877 foar it earst net mear de
opgeande lijn fan foargeande jierren folge, mar — net wittend fan de
delklap, dy't yn 1878 folgje soe — seagen de measten it sakjen fan de
bûterpriis as in tydlik en suver hast in ûnbihoarlik forskynsel. Likegoed
wienen der al sûnt inkelde jierren guon, dy't wisten, dat it mei de kwaliteit
fan ús bûter langer gjin sprekken lije koe.
It bisef fan it op dit stik by it bûtenlân binefter bliuwen waerd troch de
minsken mei hwat greater eachweid net inkeld ôflaet út de Londenske
priisnotearringen yn forliking mei û.m. Deenske en Normandyske bûter,
mar ek út de bikroaningen op ynternasionale tentoanstellingen. Hwat wie
it net in tobekset foar guon doe't bliken die, dat de Deenske bûter tropyske temperatueren forneare koe en de Fryske net!
De needsaek om de kwaliteit to forbetterjen waerd yn 1877 bipaeld net
algemien sjoen, al soe men faeks oars sizze nei oanlieding fan it feit, dat
op de bilangrykste Fryske wykmerken al inkelde jierren forieningen foar
de publike forkeap fan bûter bistienen. It is lykwols sa, dat dy forieningen
oprjochte waerden om de sleauwe praktiken fan de frije hannel to bistriden, dat de fetsjes mar "byset" waerden sûnder serieus "keuren": it wie
de opset om útbitelling neffens kwaliteit to krijen — as dêr algemiene
kwaliteitsforbettering út fuort komme mocht, soe dat moai mei wêze.
Like it der yn 1876 noch wol op, dat de forieningen teffens kwaliteitsforbettering birikten, yn 1877 lykwols slûpten — alteast oan de Ljouwerter
waech — de misbrûken fan alear ek by de publike forkeap yn. Dy wie doe
nammentlik in stikhinne de hearskjende manier fan forkeapjen wurden en
dan komt it sa krekt net mear.
It gong sa yn syn wurken, dat de op 'e merk brochte bûter yn partijen
fan tsien fetsjes forparte waerd om per partij ôfslein to wurden. De
heechste bieder moast per partij tominsten twa fetten foar earste keur
nimme, mar mear as twa hoegden net op dy kwaliteit oansjoen to wurden.
Al makke in goed fetsje dan noch wol de káns by wergroepearring noch
earste keur to heljen, it wie mar forhipte willekeurich, hwant trochinoar
kaem meastentiids de helte foar de heechste kwalifikaesje yn de bineaming.
Sadwaende kaem der fan biteljen neffens kwaliteit net it measte mear
tolânne en dat hie fansels syn útwurking op de iver fan de boerinnen. As
der mei jins wurk nóch eare to biheljen is nóch jild to fortsjinjen, dan
wurdt men der mar hwat sleau ûnder, nettsjinsteande de warskôgjende
wurden fan in tiidgenoat: "Onverschilligheid is de Coloradokever, die
sinds eeuwen aan de welvaart van den landbouw knaagt"...
De tsjinnichheit yn de bûterhannel en de sloffens yn it bidriuw wienen
yn 1877 noch net op har slimst en de measten seagen, lyk as sein, it swurk
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noch net driuwen — dochs wienen der al guon, dy't it oergean op bûterfabriken bipleiten. Hwat soe 't wêze? — der wie ek al in echte lânboukundige, dy't war die om de Burgumermar en de Leijen droech to
meitsjen — hwat wie der to fortsjinjen oan lju mei visy?
It moast dan ek net fan de gewoane boer komme, mar yn de feestlike
gearkomste, dy't by de al neamde tentoanstelling to Snits holden waerd,
kaem foargoed de kwaliteit fan de agraryske produksje to praet. De
winsklikens fan stamboeken waerd neamd sagoed as de needsaek om
hwat to dwaen oan de bûtermakkerij, dy't mar hwat biskamsum trochknoffele yn it spoar fan tradisionele selsfoldienens.
Ien fan de gefolgen wie, dat yn desimber 1877 bisletten waerd om in
stúdzjekommisje út to stjûren nei it bûtenlân dat ús blykber sa'n ein yn 't
foar slagge wie. It is wol typearjend foar de tradisionele sfear, dat dy
kommisje yn 1878 wol mei in soad forbetteringen yn in rapport werom
kaem, mar fuort net mei it útstel om fabriken op to rjochtsjen.
Mar, wachtsje even: dat spilet earst nei it fan redaksjewegen stelde jier
1877, dat, hwat ik der ek by oeral helje, net folie mear is as it jier dat de
agraryske selsfoldienens yn Fryslân foar de earste kear yn publyk ûnder
eagen sjoen waerd.
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Bestendig in werking
Een korte schets van het jaar 1877 vanuit de gezichtshoek der Kamers van
Koophandel en Fabrieken in Friesland
D. P. Keizer
Het jaar 1977 is niet alleen voor het Fries Genootschap een gedenkwaardig jaar, het is dat ook voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken
voor Friesland, die haar nieuwe kantoorgebouw in Leeuwarden zal betrekken. Daarmee heeft ook dat orgaan van het bedrijfsleven, zoals wij
Nederlanders dat plechtig plegen te typeren, een belangrijke mijlpaal
bereikt. Deze toevallige samenloop van omstandigheden heeft mij ertoe
geïnspireerd om de economische situatie in het jaar 1877, en speciaal de
brandende . kwesties die toen het bedrijfsleven beheersten, te bekijken
vanuit de gezichtshoek van de Kamer van Koophandel. Ik bereik daarmee, dat het zeer ruime arbeidsterrein drastisch beperkt wordt, waardoor
het zich in het bestek van dit artikel laat samenpersen. Bovendien worden
nu eens gegevens uit bronnen geput waarvan tot nog toe in Friesland
slechts zeer sporadisch gebruik werd gemaakt. Dat is eigenlijk vreemd,
omdat de Kamers van Koophandel de wettelijke representant waren en
zijn van het regionale bedrijfsleven. Van hen wordt verwacht dat zij de
mening van dat bedrijfsleven vertolken, terwijl zij voorts regelmatig door
de overheid om advies worden gevraagd. Zij moeten derhalve voor
iedereen, die geïnteresseerd is in het wel en wee van het bedrijfsleven, een
interessante bron van informatie vormen.
De eerste Kamer van Koophandel in Friesland dateert van 1847. Zij
was een provinciale Kamer, waarvan mr. J. Dirks secretaris werd, een
man, die veel voor het culturele leven in Friesland heeft gedaan en een
stuwende kracht was bij de oprichting van het Fries Museum. In 1852
werd — helaas — de provinciale Kamer door gemeentelijke Kamers vervangen en zo telde Friesland in 1877 zeven Kamers van Koophandel, t.w.
in Leeuwarden, Harlingen, Sneek, Franeker (omvatte naast de gemeente
Franeker ook de gemeenten Barradeel en Menaldumadeel), Heerenveen
(gemeente Schoterland), Dokkum (behalve gemeente Dokkum ook
Westdongeradeel, Oostdongeradeel en Kollumerland) en Gorredijk (gemeente Opsterland).
De leden van de Kamers bestonden uit ondernemers uit de desbetreffende gemeenten; zij werden door verkiezingen onder de ondernemers
gekozen. De Kamers beschikten over een betaald secretariaat. Het geld
werd door de gemeente(n) verstrekt.
Helaas zijn niet alle archieven van de Kamers compleet. Zo is van de
Kamers in Gorredijk, Franeker en vooral ook van Sneek veel verloren
gegaan. Wij zullen ons materieel voor dit artikel dan ook hoofdzakelijk uit
de archieven van de Kamers in Leeuwarden en Harlingen putten '.
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Spoorwegbesognes.
Najaren van nationale dommel leefde Nederland pas na 1850 goed op.
Toen begon de periode waarin het bedrijfsleven een ander aanzien zou
krijgen. Het ambachtelijke bedrijf met zijn gezapige baas-knecht verhouding zou zijn overheersende positie verliezen. Daarvoor in de plaats
kwam de kapitalistische onderneming met haar dynamisch karakter. De
baas. die daarvóór nog zoveel tijd had voor de mooie dingen des levens
(velen wijdden zich aan de muzen of waren anderszins cultureel zeer
actief), maakte plaats voor de ondernemer, een man, die zich alleen met
zijn bedrijf bezig hield en die daarin volledig opging. Het aantal nieuwe
ontwikkelingen was groot. De stoommachine deed zijn intrede, in eerste
instantie geïntroduceerd door buitenlanders en vervolgens met veel
tegenzin door de Nederlanders geaccepteerd. In de jaren na 1840 deden er
echter al vele van deze "stoomtuigen" in Nederland puffend en smokend
hun werk.
In Friesland ging het allemaal nog wat langzamer. Hier werd naar alle
waarschijnlijkheid de eerste stoommachine, die uitsluitend voor het in
beweging brengen van een machine werd gebruikt, pas in 1851 geïnstalleerd en wel in de grutterij van Antonie Barneveld in Leeuwarden 2 .
Al deze veranderingen vroegen om een adequate infrastructuur. Zo
werden er spoorwegen aangelegd, havens gegraven en vaarwegen verbeterd. Dit gebeurde lang niet altijd voor het eigen bedrijfsleven. De gedachte om het transitoverkeer tussen Groot-Brittannië en Duitsland over
Nederland te geleiden leefde zeer sterk, ook hier in Friesland. Onze
provincie zou moeten beschikken over een net van spoorwegen om zo te
worden tot "de trechter waardoor veel zich beweegt van wat van Groningen en Noord-Duitsland enerzijds en van Noord-Holland en ZuidHolland anderzijds wordt vervoerd" 3.
Zo werd in 1863 het baanvak Leeuwarden-Harlingen opengesteld. De
verwachtingen waren hooggespannen en Franeker en Dronrijp kregen
riante stations. In 1866 werd Leeuwarden met Groningen verbonden en in
1867/'68 de verbinding Leeuwarden-Zwolle voltooid. In 1876 volgde
daarop de zo lang verbeide aansluiting Nieuwe Schans-Ihrhove, waardoor
het Noord-Nederlandse spoorwegnet met Duitsland werd verbonden. Een
centrale plaats in al deze spoorwegactiviteiten was de haven van Harlingen toebedacht. De met de spoorwegen vervoerde goederen van en naar
Friesland, Duitsland en Twente zouden via de Harlinger haven per schip
aan- en afgevoerd moeten worden. Aan de Harlinger haven werden toen
nog zeer grote mogelijkheden toegekend: zij was 's winters langer ijsvrij
dan andere havens in Nederland (een zeer belangrijk argument dat men
niet moe werd te noemen), kon na de "doorgraverij" van de Pollen door
grote schepen worden aangedaan en bood de kortste verbinding vanuit
Duitsland met Liverpool en de Midlands. Op grond van dit soort verwachtingen werd in 1870-1876 de Nieuwe Willemshaven aangelegd, een
zeer duur karwei, dat het Rijk toen de kapitale som van 2 miljoen gulden
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kostte en waarin de provincie ruim 1/10 oftewel ƒ220.000 bijdroeg 4 .
Er was dus in de jaren voor 1877 in Friesland zo het een en ander gebeurd. Toch blijkt uit de stukken van de Kamers dat ook in dat jaar
desondanks nog veel te vragen overbleef. Een groot deel van hun energie
besteedden de Kamers aan infrastructuur-vraagstukken. Vooral de
spoorwegen hielden de gemoederen nog danig bezig. De verbinding met
Noord-Duitsland bracht na alle feestvreugde het jaar daarop niet de
verwachte grote stroom van transitogoederen. Het ontbrak de Kamers in
Harlingen en Franeker dan ook niet aan commentaar op deze spoorwegverbinding. De Kamer van Koophandel in Harlingen schrijft zelfs
over de "ellendige dienstregeling" van 15 oktober 1876, die niet eens
voorziet in één sneltrein per dag naar Nieuwe Schans. De bestaande
treinverbindingen in Friesland functioneerden dus nog allesbehalve optimaal. In feite voldeden ze nooit aan de veel te hoog gestemde verwachtingen. Van de "trechterfunctie" kwam uiteindelijk niets terecht.
Dit soort misrekeningen stemde de ingezetenen van onze provincie
echter niet tot bescheidenheid en deed hun enthousiasme zeker niet bekoelen. Vele steden en dorpen meenden nog aanspraak te mogen maken
om in het spoorwegnet opgenomen te worden. Er waren buitenstaanders
die dat echter anders waardeerden, zoals ir. H. Linse: "Het meerendeel
der bevolking, vooral van onze meer geïsoleerde noordelijke provinciën,
gaat ziek aan een zekere jalouzie hoofdzakelijk gevormd door den wensch
om toch maar, hoe ook, een spoorweg te hebben; door het snakken naar
voldoening tegen het plagend gevoel, dat hun oord van bewoning nog
steeds gebrandmerkt wordt door het medelijdend spottend oordeel er nog
geene te bezitten en door individueel eigenbelang zich persoonlijk gemakkelijk te kunnen verplaatsen. Dat laatste argument treedt zelfs menigmaal 't meest op den voorgrond bij hen, die tot vertegenwoordiging
van het algemeen belang verplicht zijn zich dikwijls naar de hartaders van
het land te verplaatsen" 5.
Na deze rauwe analyse, waarbij de belangstelling van Tweede Kamerleden voor het spoorwegvraagstuk ook nog aan platvloerse gevoelens wordt toegeschreven, blijkt deze ir. Linse geen spoorweghater te
zijn: hij ontpopt zich als een pleitvoerder voor de lijn Amsterdam-Enkhuizen-Staveren-Leeuwarden, lang niet de enige! Friesland bezat reeds
een behoorlijk spoorwegnet, maar voor de zuidwesthoek gold, dat daar
"nog geen enkele rail onze bodem drukt en dat nog geen fluitend of
sissend geluid van de locomotief onze gehoorzenuw treft" 6 . Een onverdragelijke situatie. Er moest derhalve een verbinding LeeuwardenSneek-Staveren komen (een lijntje dat vandaag de dag nog het Friese
gemoed doet volschieten) als onderdeel van een rechtstreekse verbinding
Amsterdam-Leeuwarden. Actiecomité's werden opgericht en brochureschrijvers scherpten hun pen. Uiteindelijk won men het van de minister:
in 1875 viel de beslissing, dat ook deze lijn er zou komen. Zo zou de
"Friesche Zuidwesthoek de weldaden van den spoorweg, dat voortreffelijke vervoermiddel, weldra ondervinden en de stoomfluit zich over de aan
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de zee ontwoekerde en door menschelijke kunstvlijt in vruchtbare akkers
herschapen velden doen hooren. zeedelijke(?) en stoffelijke welvaart
aanbrengende allerwege waar haar echo's zullen worden gehoord" 7.
De rust was met dit succes echter nog lang niet weergekeerd. Het
probleem was nu waar het tracé zou komen te liggen. In de drang om op
de spoorweg te worden aangesloten, bleek het met de onderlinge solidariteit in Friesland droef gesteld te zijn. Uiteraard diende Sneek aan de
nieuwe spoorlijn te liggen, vond de Zuidwesthoek (met uitzondering van
Lemmer, dat in de jaren na 1877 slinkse pogingen ondernam om deze
verbinding te torpederen en te vervangen door een lijn Lemmer-Heerenveen). Maar Bolsward vond, dat de trein eerst wel via deze stad kon
lopen. Helaas bleek uiteindelijk dat alleen zij deze merkwaardige spoorwegkronkel in het baanvak voor lief wenste te nemen. Ingezetenen van
Hindeloopen koesterden jarenlang heel andere bedoelingen: zij wilden de
verbinding niet doorgetrokken zien tot Staveren, maar laten eindigen bij
Hindeloopen. Bij de motivering van dit idee voerden zij niet alleen als
argument aan, dat het tracé korter zou zijn, neen, zij poogden ook de
haven van de nabuurstad in discrediet te brengen. De haven ligt aan lager
wal en kan bij harde wind niet aangedaan worden. Bovendien is er voor
schepen van "eenigen diepgang geen genoegzaam water". Tot slot deelden
zij nog mee dat aan al deze kwalen ook niet viel te sleutelen, "want deze
haven is voor afdoende verbetering onvatbaar" 8 .
Behalve dat er op deze wijze over de loop van het tracé nog jaren zou
worden gekrakeeld, was er juist in 1877 nog iets aan de orde. Met name in
Sneek leefde toen het lumineus idee om de aanleg van de spoorweg te
combineren met het graven van een grootscheepsvaarwater langs de
spoorbaan. De aarde uit het kanaal kon mooi voor de spoorbaan worden
gebruikt en het kanaal zelf zou behalve als afwateringskanaal ook nog als
grootscheepsvaarwater dienst kunnen doen. Wanneer namelijk in aansluiting daarop ook de Snekertrekvaart zou worden uitgediept, was al een
groot deel van het grootscheepsvaarwater gerealiseerd, dat Groningen en
Noord-Duitsland met Holland zou moeten verbinden. Het actiecomité en
de gemeente Sneek schreven een groot aantal gemeenten en instanties aan
voor een adhesiebetuiging, ook de Kamer in Leeuwarden, die in eerste
aanleg voorzichtig reageert. Als haar mening geeft zij te kennen dat dit
kanaal leidt tot opstuwing in de Friese boezem en dat de staat zeker niet
zo dwaas zal zijn om naast haar spoorbaan nog "een concurrent in 't leven
te roepen." Later wanneer de provincie dit plan enthousiast ondersteunt
en daaraan zelfs met een provinciale subsidie van ƒ 500.000 wenst bij te
dragen, gaat de Kamer min of meer overstag.
Op 9 oktober 1877 wijst de minister van Binnenlandse Zaken dit plan
echter af. Dat gebeurt niet met een botte weigering, neen, de afwijzing is
diplomatiek verpakt. De minister stelt vast, dat een subsidie van ƒ 500.000
niet voldoende is en "dat het groot aantal adressen van gemeentebesturen
en inwoners der provincie Friesland, die op deze zaak aandringen, doet
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vermoeden dat welligt één of meer der betrokken gemeenten genegen
zullen zijn den aanleg zelve ter hand te nemen, en dat in dat geval het
verkenen van een rijkssubsidie in overweging kan worden genomen." Met
deze vondst hoopt de minister er definitief af te zijn. Er wordt nog wat
tegengestribbeld en dan valt voorlopig het doek over dit kanaal. Voorlopig, niet definitief, want idealen bezitten in Friesland een hardnekkig
leven en zo zien wij dat uiteindelijk in 1966 Staveren toch nog zijn afwateringskanaal en grootscheepsvaarwater krijgt, al ligt het tracé anders
dan men het zich in de vorige eeuw gedacht had.
Behalve de lijn Sneek-Staveren is er nog een spoorverbinding die in
1877 het provinciaal bestuur 9, de Kamers van Koophandel, gemeenten en
nog vele anderen bezig houdt, n.1. de lijn Harlingen-Bolsward-Heerenveen-Hoogeveen-Salzbergen (een spoorwegknooppunt in het Bentheimse
gebied) 10. Voor een dergelijke lijn was door de heren A. Kaptijn uit
Woerden en dr. J. H. Gentis uit 's-Gravenhage concessie aangevraagd en
verkregen. Zij verwachtten, dat via deze lijn een grote stroom goederen
naar en uit Duitsland vervoerd zou worden. Harlingen zou als overslaghaven tot de evenknie van Amsterdam, Rotterdam en Vlissingen uitgroeien n. Nadat zij zich vier jaar lang voor deze lijn hadden ingespannen
volgt in 1877 de climax. Eerst wordt geprobeerd om een subsidie of garantie van de Rijksoverheid te krijgen en wanneer dat is afgewezen,
proberen zij de Friezen en Drenten voor dit plan financieel te interesseren. Hun pogingen zijn tevergeefs en zo blijft het plan een hersenschim.
Vaartverbeteringen.
De spoorwegen eisten niet alle aandacht van de Kamers op. Ook de
verbetering van de kanalen in Friesland had de belangstelling van het
Friese bedrijfsleven. Speciaal de Kamer in Harlingen ging dit soort zaken
zeer ter harte en ook de Kamer in Leeuwarden liet zich niet onbetuigd.
Beide Kamers vonden elkaar in een voorstel tot verbetering van de
Harlingertrekvaart. Harlingen heeft dan zijn nieuwe haven en wil zoveel
mogelijk aan- en afvoerwegen. De Harlingertrekvaart is in 1859 weliswaar
geslat en op een diepte van 2 m. 10 gebracht, maar de vaart is smal en
bochtig gebleven. Talrijke schepen raken vast, de wallen zijn hier en daar
ingestort en de vaart is zo smal dat de stoomschepen bij harde wind in de
bochten blijven steken. De Kamer in Harlingen wenst "afdoende maatregelen binnen de kortst mogelijke tijd." Ook de provincie onderschrijft
deze visie. Maar aanpassing van de trekvaart is duur. In feite zou er, zoals
de Kamer in Franeker voorstelt, veel beter een geheel nieuw kanaal gegraven kunnen worden. Maar zover is het nog lang niet.
Behalve de Harlingertrekvaart zijn ook vele andere kanalen niet op de
stoomvaart ingesteld. Zo vindt de Kamer in Leeuwarden het groot(?)scheepsvaarwater naar Groningen slecht. Het is te ondiep en een jaagpad
ontbreekt. Er wordt een commissie ingesteld, die alle "beletselen voor de
gemeenschap te water tusschen de provinciën Friesland en Groningen"
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zal gaan inventariseren. De bereidheid van verregaande toenadering tussen Friezen en Groningers was er dus duidelijk van Friese zijde. Ook de
Groningers bleken voor deze toenaderingspoging niet ongevoelig te zijn,
want als het rapport van de Kamer later aan de Groninger autoriteiten
wordt toegestuurd, antwoorden die, dat zij met de voorgestelde verbeteringen rekening zullen houden.
Havenperikelen.
De Nieuwe Willemshaven was in 1876 gereed gekomen en de officiële
opening vond in 1877 plaats. Zoals gezegd, is er ruim 2 miljoen gulden
aan deze haven besteed. Deze grote som werd uitgegeven, omdat men
grote verwachtingen van deze haven had. Op 1 juni 1877 werd zij met
grote feestelijkheden en in tegenwoordigheid van vele autoriteiten geopend. De havenhoofden waren met sparregroen getooid en de stad was
uitbundig versierd. Tijdens de feestelijkheden brak echter plotseling een
noodweer los. De feestversiering werd danig vernield en de vele mensen,
die naar de vlootschouw waren komen kijken, vluchtten van de haven
naar de stad 12. Dat was symbolisch voor deze haven, want geen der
hooggespannen verwachtingen zou ooit worden ingelost.
Het gevoel van teleurstelling begint reeds in 1877 de autoriteiten te
bekruipen. Niet alleen geeft deze nieuwe haven geen impuls aan de Friese
economie, zij schijnt ook nog door de bestaande scheepvaart te worden
gemeden en dat loopt natuurlijk de spuigaten uit. Zo ontvangt op 8 december de Kamer een brief van de burgemeester van Harlingen dat van
maart 1878 af de stoomboten op Huil en Londen ligplaats moeten kiezen
in de Nieuwe Willemshaven. De Kamer is het daar niet mee eens. In
eerste reactie zegt zij, dat deze schepen "in de Nieuwe Haven eene gebrekkige ligplaats zullen vinden, daar de meeste goederen uit kleine
binnenscheepjes in de stoomboten moeten worden overgeladen, welke
scheepjes bij eenigszins harden wind de Nieuwe Haven niet zullen bereiken". Deze zaak zit de Kamer hoog en men schroomt niet om op oudejaarsdag opnieuw bij elkaar te komen om over deze kwestie uitvoerig
van gedachten te wisselen. Er wordt een brief naar de gemeente gestuurd.
Het is interessant om twee passages uit deze brief te citeren: "Wel
vinden wij het natuurlijk dat de opmerking "van Hoogerhand" omtrent
het gering gebruik tot dusverre van de N.W.H, als ligplaats gemaakt, van
Uwe zijde tot eenigen maatregel geleid heeft, maar de vraag is, of juist
zulk een algemeene maatregel als de hier besprokene nuttig mag worden
genoemd." En: "De Kamer acht het al verder zeer verklaarbaar, dat bij
hoogere autoriteiten die rechtstreeks of indirect tot de stichting onzer
Nieuwe Haven hebben medegewerkt, een gevoel van teleurstelling is
ontstaan nu ze niet terstond de vruchten van haar werk hebben mogen
zien." Voldoende vruchten zou Friesland van deze haven nooit zien, om
over plukken maar niet te spreken. Nu. 100 jaar later wordt opnieuw bij
Harlingen een haven aangelegd. Zal de historie zich herhalen?
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Behalve met de Nieuwe Willemshaven worstelt de Kamer met meer
havenperikelen. Voor Harlingen ligt de ondiepte de Pollen. Om Harlingen
toch toegankelijk te maken was men in 1874 begonnen met de aanleg van
een z.g. stroomleidende dam, die de geul door de Pollen op voldoende
diepte moest houden. Aan de aanleg van zo'n dam kwam vroeger geen
waterstaatkundig laboratorium te pas, zoiets gebeurde op gevoel. Dat kon
aanleiding geven tot verrassingen, want de dam was bedoeld om de geul
ten noorden van de dam op diepte te houden. Deze geul verzandde echter
prompt. Gelukkig ontstond aan de andere kant van de dam een nieuwe
geul. De Kamer die in grote onzekerheid verkeert, probeert inlichtingen in
te winnen over deze geul. Dat gebeurt zeer voorzichtig bij Rijkswaterstaat,
bewust als de Kamer zich er waarschijnlijk van is, dat zulke onberekenbare spelingen van de natuur, de gevoelens van waterstaatsingenieurs
deerlijk kunnen kwetsen. Later zal de stroomgeleidingsdam nog tot twee
maal toe worden verlengd 4 . Desondanks blijft Harlingen tot aan de dag
van vandaag kampen met zijn te smalle en ondiepe toegangsgeul.
De toestand van handel en nijverheid.
Het heeft geen zin om alles te gaan behandelen wat er zo al in de
Kamers aan de orde kwam. Er is ten behoeve van dit artikel een keuze
gemaakt. Opvallend is echter wel, dat het bedrijfsleven zijn aandacht
eenzijdig richt op het gerealiseerd krijgen van allerlei infrastructuurvoorzieningen, die het bedrijfsleven de mogelijkheden moeten bieden tot
verdere expansie. Alleen in de jaarverslagen wordt onder het hoofdstuk
"de toestand van handel en nijverheid" aan de gemeenten rapport uitgebracht over de gang van zaken binnen het bedrijfsleven. Het jaar 1877
valt in een periode van laagconjunctuur, die ongeveer van 1873 tot 1880
duurt. Bovendien stond Nederland aan de vooravond van de grote
landbouwcrisis. Een crisis, die juist de Friese economie, die practisch
volledig op de landbouw georiënteerd was, zwaar zou treffen.
De slechte economische situatie wordt wel door de Kamers geregistreerd, maar zinvolle conclusies worden niet getrokken. Zo schrijft de
Kamer in Leeuwarden b.v. het volgende: "Algemeen werd zeer geklaagd
over den stilstand zowel in handel als fabriekswezen. Alle ondernemingsgeest werd door den onzekeren staatkundigen toestand belemmerd."
Ook de eerste symptomen van de landbouwcrisis zijn al duidelijk zichtbaar. Onze agrarische export heeft het moeilijk en kampt met toenemende
afzetproblemen. De Kamer in Harlingen constateert, dat in 1877 de export van landbouwprodukten opnieuw is teruggelopen. Zij stelt zelfs vast,
dat er geen voldoende vraag is naar Friese landbouwprodukten, want:
"op dezen staat van invoer komt ook nu weder voor eene aanzienlijke
hoeveelheid boter, deze is geene andere dan vroeger van hier uitgevoerde,
doch die in Engeland onverkocht bleef en later teruggezonden werd. De
oorzaak van den minderen uitvoer van boter is te vinden in een kleiner
gemaak in 1877 en den geringeren aftrek van mindere soorten in het
42

Wumkes.nl

D. P. KEIZER — Bestendig in werking

buitenland, terwijl het verbruik van de Friesche kaas aldaar ook niet meer
zoo sterk is als vroeger."
Dit wordt dan maar vrij gelaten geconstateerd. Suggesties over wat er
nu zou moeten gebeuren volgen niet, zodat wij niet bepaald een geweldige
indruk krijgen van de ondernemingsgeest en slagvaardigheid van de ondernemers uit die tijd. Na deze sombere klanken laten de Kamers niet na
om op die bedrijfsklassen te wijzen, die een goed jaar achter de rug
hebben. Een zekere zelfingenomenheid klinkt daarin zelfs door. "De
fabrieken van builmolens en zeeften mochten zich in een voortdurenden
bloei verheugen, alhoewel het debiet niet grooter dan andere jaren was.
Orders op recommandatie van anderen ontvangen, bewezen dat, door
deugdelijkheid van het fabrikaat, goed met andere plaatsen kan worden
geconcurreerd" (K.v.K. Sneek). "Steenfabrieken hadden voldoende aftrek
tegen goede prijzen. Houtzaagmolens hadden voortdurend voldoende
werk maar tegen onvoldoende zaagloonen, de plateelbakkerijen en de
zoutziederijen werkten met succes" (K.v.K. Harlingen). "In het bijzonder
werkten weder de tabakfabrieken te Heerenveen met uitnemend succes.
De stoom-oliefabriek te Heerenveen-Aengwirden werd in 1877 uitgebreid
en van dubbel slagwerk voorzien; zij werkte een groot gedeelte van het
jaar bij nacht en dag" (K.v.K. Heerenveen). "De verlaging der scheepsprijzen bracht eenige veranderingen in den kwijnenden toestand der
leerlooierijen, waardoor men de toekomst met meer vertrouwen tegemoet
gaat" (K.v.K. Sneek). "De wollenweverijen hadden voor de beschikbare
wevers volop werk en legden zich vooral toe op het fabriceeren van solide
goederen uit zuivere wol gesponnen" (K.v.K. Sneek).
Er scheen dus veel vertrouwen in de toekomst te zijn. Het bedrijfsleven
in Friesland legde zich toch toe op de vervaardiging van solide goederen?
De Kamer in Leeuwarden deelt die gemeente mee, dat de fabrieken daar
ter plaatse "bestendig in werking waren" 13. Alleen de aardewerkfabrieken hadden enige problemen. "De overvloedige aanvoeren van het buitenland werkten echter schadelijk op de prijs van het eigen fabrikaat,
temeer daar tegenwoordig hoofdzakelijk inferieure soorten aardewerk
tegen belangrijk lagere prijzen worden afgezet. Enkele ordinaire glassoorten werden dientengevolge 15 à 20 pet. minder in prijs verkocht" 11 .
Al deze zelfverzekerdheid was misplaatst. De concurrentie zou in de
komende jaren niet slechts tot ordinaire glassoorten beperkt blijven. Het
Friese bedrijfsleven, dat voor een haven, kanalen en spoorwegen pleitte
om daarmee eigen produkten beter te kunnen afvoeren en voorts om
doorvoergebied te worden tussen de grote Europese markten, hoopte tevergeefs op alle voordelen van dien. Het besefte echter niet, dat het oplossen van de lokale markten in grote nationale en internationale markten
ook een hevige nationale en internationale concurrentie met zich mee zou
brengen. Een concurrentie waarvoor het bedrijfsleven — wij proeven dat
al uit de toon waarin deze verslagen nog zijn gesteld — helemaal niet
gereed was en die het hier dan ook zal verrassen. Om die concurrentie
succesvol het hoofd te bieden, had het ambachtelijk bedrijf — hoe
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voortreffelijk zijn artikelen ook mochten zijn — zich tijdig moeten omschakelen op massaprodukten, te fabriceren in echte industriële ondernemingen.
Nu, 100 jaar later kunnen wij negatief oordelen over het onvermogen
van onze voorgangers om de economische feiten juist te interpreteren en
om daar adequaat op te reageren. Maar is dat wel eerlijk? Wij hebben nu
de beschikking over allerlei statistische gegevens, structuurnota's, enz.,
maar doen wij het zoveel beter? Uit werkgelegenheidsoogpunt geoordeeld,
werd Friesland na 1877 gedegradeerd tot probleemgebied. Dat hebben wij
nog steeds niet weten te verhelpen, al het volgeschreven papier ten spijt.
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Binnen het liberale bolwerk slechts plaatselijke
ongeregeldheden
J. J. Huizinga
De officiële opening van de verbeterde haven van Harlingen op 1 juni
1877 leek een belangrijk ogenblik voor Friesland. Nu zou de handel via
Nederlands derde havenstad met het Duitse achterland pas goed op gang
kunnen komen. Eén spoorwegverbinding was zojuist al tot stand gekomen, die namelijk van Harlingen over Leeuwarden en Groningen met het
Noordduitse Ihrhove.Voor de aanleg van een tweede lijn van de haven
naar Midden-Duitsland was bij het Rijk subsidie aangevraagd. Deze lijn
zou veel meer nog de handel bevorderen nu bleek dat steden als Hamburg
en Bremen krachtig groeiden en er voor de verbinding met Harlingen
daardoor weinig belangstelling was. Naar Salzbergen (Bentheim) zou de
tweede spoorweg moeten lopen via Kimswerd - Arum - Witmarsum Bolsward - Sneek - IJlst - Uitwellingera - Joure - Heerenveen - Mildam Noordwolde - Vledder - Diever - Dwingelo - Uffelte - Ruinen - Hoogeveen - Oosterhesselen - Dalen en Coevorden '. In afwachting van een
gunstige beschikking stelden op de route liggende gemeenten adhaesiebetuigend bedragen voor het project beschikbaar.
Van hoe groot belang de totstandkoming van het werk aan de haven
werd geacht, blijkt uit het gewicht van het gezelschap dat — kort tevoren
tijdens een tochtje op zee geteisterd door een stortbui — in overjassen
gedoken de feesttent stoffeerde die, evenals de overige versieringen in de
stad. te lijden had gehad van zware windvlagen 2 . De "premier" J.
Heemskerk Azn. en zijn collega van Financiën, de commissarissen des
Konings van de drie Noordelijke provincies, de minister van Binnenlandse Zaken uit Oldenburg en enige staats- en geheimraden uit die
streek, leden van gedeputeerde en van provinciale Staten van Friesland en
burgemeesters van Harlingen tot en met Nieuwe Schans waren er. Koning
Willem III, voor wiens aanwezigheid de feestelijkheden — enige dagen
tevoren nog — naar deze datum waren verschoven, was op het laatste
moment verhinderd te komen omdat zijn vrouw Sophie stervende was,
maar diens broer prins Hendrik was nog wel met de feesttrein uit Leeuwarden gearriveerd. Bovendien waren aanwezig de zeven Friese Tweede-Kamerleden.
Eensgezind konden zij en Heemskerk zich verheugen over de onderscheidingen die bij deze gelegenheid werden uitgereikt en hopen dat
Frieslands en Nederlands welvaart met de vernieuwde haven gediend
zouden zijn; op politiek gebied echter was er verschil tussen de leider van
het conservatieve kabinet, dat door een liberale kamermeerderheid wegens gebleken onderlinge onenigheid al drie jaar geduld werd, en de afgevaardigden uit Friesland. Zij werden allen gerekend tot de liberale
richting 3.

Wumkes.nl

45

J. J. HUIZINGA

— Binnen het liberale bolwerk

Een verklaring voor deze liberale overmacht in afgevaardigden ligt in
het systeem van het kiesstelsel. Kiesgerechtigd was een man van 23 jaar en
ouder die aangeslagen was in de directe belasting voor een door de wet
vastgesteld minimumbedrag. Dit bedrag varieerde in Friesland van het
landelijk minimum van ƒ 20 per jaar in een enkele gemeente tot ƒ 30 in de
meeste plattelandsgemeenten, met als hoogste een bedrag van ƒ 50 in de
hoofdstad 4. Over inkomstenbelasting werd wel veel geschreven, maar de
enige directe belastingen waren die op bezit van grond, personeel en
bedrijf. De grondwet schreef voor dat 45.000 inwoners door één afgevaardigde in de Tweede Kamer vertegenwoordigd dienden te zijn. Ruim
10.000 kiezers konden voor ongeveer 320.000 inwoners van de provincie
hun stem uitbrengen 5. Het land was verdeeld in kiesdistricten, waarbij
van het totaal van 80 kamerleden, er zeven door kiezers uit Friesland
werden aangewezen. De districten Leeuwarden en Dokkum kozen er elk
twee, terwijl Sneek drie leden afvaardigde. Kandidaatstelling geschiedde
door de kiesverenigingen. Dikwijls besliste een zeer klein aantal op een
vergadering aanwezige leden hierover 6. Hoe weinig kiezers volgens hedendaagse begrippen vervolgens de zeven een plaats in de Tweede Kamer
bezorgd hadden, blijkt uit onderstaand overzicht.

beroep

in de district laatst
-3 £ tegenkandidaat
Kamer
gekozen e | (steeds A.R.)
sinds
in
«¾

11

Mr. S. Wijbenga
te Bloemendaal

73 (oud-secr. van 1855
Wymbritserad.)

Sneek

1873 1394 J. Wolbers

1066

(Ds.) A. Moens
te Utrecht

50 inspecteur l.o.

Sneek

1875 2166 J. Binkes

1593

S. Hingst
te Harlingen

53 (oud-burgemr. 1866
van Harlingen)

L'warden 1873 1049 U. thoe Schwart- 395
zenberg en H.

J. K. H. de Roo
van Alderwerelt
te 's-Hage

45 majoor inf.

1866

L'warden

1875 1441 C. J. de Bordes

547

Dr. W. H.
Idzerda
te Akkrum

61 arts, geneek.
inspecteur

1858
1869

Sneek

1873 1419 L. W. C.
Keuchenius

1105

Mr. W.A.
Bergsma
te Dronrijp

48 burgemr. van
Menaldumad.

1871

Dokkum

1875 2210 B. J. Gratama

892

Mr. B. Ph. van
38 kantonrechter
Harinxma t. S.
te Beetsterzwaag

1873

Dokkum

1873 1027 L. W. C.
Keuchenius

721
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Alleen Moens en De Roo van Alderwerelt waren geen geboren Friezen.
Zij onderscheidden zich van de overigen door vooral zich bezig te houden
met onderwerpen van algemeen belang en te behoren tot de zogenoemde
specialiteiten in de Kamer 8. Moens speelde een belangrijke rol bij de
debatten over het lager onderwijs, terwijl De Roo van Alderwerelt een
aanhoudende zorg vormde voor de snel elkaar opvolgende ministers van
Oorlog. Wijbenga was één keer uit zijn rol van zwijgzaamheid gevallen
om aan te tonen dat het openbaar onderwijs op zijn platteland althans
geenszins ten koste van het bijzonder onderwijs bevoordeeld werd, maar
overigens beperkte hij zich tot spreken over lokale belangen. Hingst sprak
zeer zelden en ondervond waardering voor zijn aandacht voor de debatten
en zijn trouwe aanwezigheid in de Kamer. Idzerda liet zich horen als het
zijn specialiteit betrof, de volksgezondheid. Bergsma maakte uitzondering
op zijn aandacht voor lokale en provinciale belangen als er iets op te
merken was over ultramontaanse gevaren. Van Harinxma thoe Slooten
liet in het gezelschap van juristen waaraan de Kamer zo rijk was, ook
weer de belangen van zijn district mede een rol spelen.
Hoewel Haagse kringen speciaal oog hadden voor deze vorm van
provincialisme en oor voor de Friese tongval, vormden de vijf afgevaardigden in geen enkel opzicht een uitzondering op de meeste kamerleden.
Zij hielden het belang van hun district in het oog alleen al om hun plaats
niet te verliezen na de zittingsperiode van vier jaar. Hoezeer de tegenstelling tussen algemeen en plaatselijk belang voor kiesvereniging en
kiezer een rol speelde, blijkt uit rimpelingen die de liberale meren in 1877
in Friesland vertonen.
Terwijl de internationale politieke belangstelling zich richtte op de
Turks-Russische oorlog met als hoogtepunt het langdurig beleg van
Plevna, spitste de strijd in de nationale politiek zich toe op een beslissende
fase in de schoolstrijd. Het kabinet-Heemskerk was zeer productief op
wetgevend gebied, maar het liet herziening van de wet op het lager onderwijs van 1857 wijselijk zo lang mogelijk achterwege, omdat alleen een
wet naar de zin van de liberale kamermeerderheid haalbaar zou zijn.
Heemskerk nu kon in geen geval accoord gaan met de anticlericale
strekking, die de tegenstanders van het bijzonder onderwijs in een nieuwe
wet wilden; bij hem stond de vrijheid van onderwijs voorop 9. De verkiezingen die tien dagen na de plechtigheid te Harlingen werden gehouden, stonden geheel in het teken van de schoolstrijd. Ook gemeenteraadsverkiezingen hadden als inzet de keuze tussen openbaar en bijzonder
onderwijs: de gemeenteraden hadden een belangrijke stem bij de inrichting van het lager onderwijs. De lagere kiesdrempel voor deze verkiezingen maakte de strijd hierbij spannender. "Pligt gebiedt de ruiten der
confessionelen in te gooijen", zo moedigt de actieve Harlinger onderwijzer
J. F. Jansen de kiezers aan in zijn Friesche Courant 10.
Vier van de Friese afgevaardigden waren aan de beurt om hun zetel
beschikbaar te stellen. De liberale kiesverenigingen hadden geen enkel
probleem met de gezindheid van deze heren inzake de schoolkwestie. De
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namen van de verenigingen suggereren evenmin problemen: naast aanduidingen volgens de plaats van herkomst, treffen we aan Vrijheid en
Orde, Eendracht, Eenparigheid, Eendracht maakt Macht, Eensgezindheid,
Burgerplicht, Hervorming zonder Wanorde, Vooruitgang en Openbaarheid.
Wat hen verdeelde was de beoordeling van de standpuntbepalingen van
de kandidaten bij twee lokale kwesties: de loop van een spoorlijn en
reorganisatie bij de rechtspraak.
In oktober 1875 had de Kamer een wetsontwerp goedgekeurd waardoor
negen spoorlijnen door de Staat zouden worden aangelegd. Talloze
amendementen voor plaatselijke belangen waren ingediend, waarvan
slechts een enkel werd aangenomen. Eén van de lijnen was die van Staveren langs Hindeloopen en Sneek naar Leeuwarden. Bergsma en Harinxma waren bij de zeven tegenstemmers, maar Wijbenga en Idzerda
hadden goedgevonden dat er geen lijn van Harlingen naar Heerenveen
zou komen " . Daarom verzette Eendracht maakt Macht uit Joure zich
tegen de kandidatuur van beide heren. In het district Sneek waar de liberalen ten hoogste 500 stemmen meer hadden dan de verenigde tegenpartij van antirevolutionairen en katholieken, kon men zich geen tegenkandidaten veroorloven. Na gemeenschappelijk beraad van de kiesverenigingen bleken al spoedig de gelederen gesloten: het partijbelang moest
voorgaan 12. Voor Sneek werden door alle liberale kiesverenigingen Wijbenga en Idzerda weer kandidaat gesteld.
Minder eensgezind waren de liberalen in het district Leeuwarden over
de kandidatuur van Hingst. Nog vers in het geheugen lagen de debatten
over de "Regeling van de inrigting en het regtsgebied der arrondissementsregtbanken en kantongeregten" die drie weken geduurd hadden en
in de Handelingen 260 pagina's bevatten 13. De bedoeling van de reorganisatie was inkrimping van het aantal arrondissementsrechtbanken en
kantongerechten, en betere bezoldiging van de rechterlijke ambtenaren.
De debatten gingen vooral over plaatselijke belangen. Doordat de voorstellen steeds per opheffing van lokatie werden behandeld, werd voorkomen dat de teleurgestelden zich verenigden en het gehele ontwerp
zouden afstemmen 14. Toch waren "combines" mogelijk geweest: Moens,
meenden sommigen in Sneek, had zich bijvoorbeeld als man van invloed
kunnen inspannen voor het behoud van de rechtbank te Hoorn, waardoor
de combinatie Noord-Holland en Friesland die voor Sneek zou hebben
kunnen behouden. Dit nagelaten te hebben en het alleen maar tegenstemmen bij de spoorweg zou Moens bij de volgende verkiezing kwalijk
genomen worden 15. Nu ging het om het gedrag van de heren Wijbenga,
Idzerda, Hingst en Harinxma.
Wat betreft Sneek kon Wijbenga en Idzerda niets verweten worden.
Samen met Moens dienden zij een amendement in om de arrondissementsrechtbank te Sneek te laten bestaan. Het werd verworpen met de
stemmen van Bergsma, Harinxma en Hingst tegen. De drie Snekers
stemden vervolgens tegen herindeling waar Hingst vóór was. Bij een
voorstel van Bergsma om in plaats van Berlikum, Lieve Vrouwenparochie
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ADVERTENTIEN,
Hoofdkiesdistrict

„LEEUWARDEN".
Verkiezing van een Lid van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal, op D i n s d a g
12 Jnni 1877, van 's voormiddaga
9 tot 's namiddags 5 unr.
De hieronder genoemde Kiesvereenigingen hebben weder tot haren K A N D I D A A T gesteld
den Heer

SIJBRAND HINGST.
( A f t r e d e n d Lid.J
Met het oog op de tegenwoordige verhouding
der politieke partijen in de Tweede Kamer meenen zij met geruslheid de h e r k i ö z i n g te mogen
aanbevelen van den man, die bij de vervulling
van het hem opgedragen mandaat zich steeds door
getrouwheid aan de liberale beginselen heeft doen
kennen.
Zij nooiligen daarom hunne Mede-Kiezers met
aandrang uit om hunne stemmen uit te brengen
op den Heer

SIJIilVVM) M N G S T ,
A f t r e d e n d Lid.
Namens de Kiesvereeniging »Leeuwarden,"
Het Bestuur,
Mr. A. BLOEMBERGEN, President.
Dr. C. P. BURGER.
J. S. VAN DEK GOOT.
.1. C. KUTSCH LOJENGA.
Mr. J. C. BERGSMA, Secretaris.
Namens de Kiesvereeniging »Menaîdumadeel,"
Het ^ s t u u r ,
J. S. POTTER VAN LOON, Voorzitter.
M. SIJBOUTS.
J. TIMMER, Secretaris.
Namens de Kiesvereeniging »Vrijheid en Orde"
te Hartingen,
Het Bestuur,
J. FOEKENS, L.-Voorzitter.
P. J. ALBERTS.
F. DE BOER DZN.
J MENNO HÜIZENGA.
P. POSTHOMA, Secretaris.
Namens de Kiesvereeniging »Eendrachl" te Warga,
Het Bestuur,
G. VAN ASPEREN, Voorzitter.
J. VAN ASPEREN.
R. HANSMA, Secretaris.

Do Centraio Vergadering van Vrienden en
Voorstanders der Chriscelij k Historische richting in het Hoofdkiesdistrikt Snoek heoft tot
K a n d i d a t e n gesteld voor het Lidmaatschap
dor 2e K a m e r , bij de verkiezing van Dinsdag
12 Juni a. s., de Heeren :
J . W o l b o r s te Utrecht en
A . B r u n i m e l k a r a p te K a m p e n ,
welke Heeren den Kiezers aanbevolen worden
als voorstanders van staatsburgerlijke gelijkheid
en gewetensvrijheid.
S n e c k , 6 Juni 1877.
De Commissie,
F . J. P . MOQUETTE.
It. K. OKMA.
J . G. V E R H O E F F .
L . H . VAN NOORD.
E . J. V I S S E R .
De Afdeeling Bolsward van de Voreeniging
„ V o l k s o n d e r w i j s " ondersteunt bij de a. s.
^ML'¾-l'iilüg—YV.I1 L'WCÜ"i.Cd¾îl Voor clo TV-QQ¾

Kamer in het Kiesdistrikt Sneelc, do kandidatuur van de H e e r e n :
M r . S. W i j b e n g a ,
j ft
L d
Ij<lal
Dr. W . H. Idzerda, ! a ' t u
Zij neemt de vrijheid, met het oog op de a. s.
regeling van het Openbaar Lager Onderwijs,
deze Heeren den Kiezers dringend aan te bevelen. Zij verzoekt een ieder zijn plicht te
doen door te stemmen, opdat ook nu weer
de strijd in den geest van Volksonderwijs worde
beslist.
Namens het Bestuur,
8. K U T S C H L O J E N G A , Secretaris.

ilennaarderadeei.
Do Kiesvereeniging Eendracht maakt Macht
heeft tot C A N D I D A T E N voor de Tweede
Kamer dor Staten Generaal, bij do stemming
op Dingsdag den 12 Jumj, gestold ds H e e r e n :
-Jfrofesisor A . B r t u n m e l k a m p te Kampen
on J . W o l b e r a te Utrecht,
welke zij hunnen mode-Kiezers dringend aanbevelen.
Het Bestuur,
D. P . NOOEDMANS, Voorzitter.
De Kiesvereeniging „ Hindeloopen" te liindeloopen noodigt de Kiezers in het Kiesdistrikt
Sneelc dringend u i t , bij de verkiezing van twee
Leden voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal j op Dinsdag 12 Juni e. k . , hunne stemmen uit te brengen op do aftredende leden, de
Heeren:
JHr. S. W i j b e n g a e n
Dr. W. H. Idzerda.
Namens de Vereenigina,
A. B U M A , Pres.
3. P O T T I N G A H z . , Secr.

Do Kiesvereeniging NEDERLAND
EN ORANJE
in het Hoofdkiesdistrict Doikum
tot C A H B I D A A Ï gesteld voor een Lid der Tweede Kamer

heeft

Prof. Ä , B I Ü M M ^ L I A M F te K a m p e n ,
dien zij met den meesten aandrang den Kiezers aanbeveelt.
Het
Bestuur,
T H . S I N I A te Lioemns.
W . D I E M E R te Dolckum,
PLOOS VAN A M S T E L te Beitsum.
O. BOSGRA te Bfreum.
P . V I E R S E N to Lriesum.
T H . S. S I N I A te mjbrand&huis.
D. J. V. Baron VAN S I J T Z A M A te Dritsim.
_ Do Ondergeteekenden dringen er toa sterkste bij hunne Vrienden op a a n , o m bjj de verkiezing van een Lid der Tweede Kamer voor het district D o k k u m , op Dingsdag den 12 Junij
a. s., de b e i d e stembilletten in te vuiien met den naam van

Prof. A. BRUMMËLKAMP te Rampen,
in het belang van V R I J H E I D en R E G T .
I''. J. Stroom.cn de Grave, Pred. te Kollumcrzwaag
II- D a m , Pred. te Westergecst.
J. L. Steegstra, Raadslid in Kollumerîand.
L. van Dellen , Pred. te Kollum.
P. J. Haiiia, Landbouwer te Sijbrandahuii.
Van den Ilamme , Pred. Ie Ee.
-T. L. Minncma, Landb. te Niawier.
D. C. C. S t a p , Pred. te Engwierum.
F. D. Kramer, Landb. te Oudega.
]{. Binnendijk, Hoofdonderw. te Anjiim.
E. Scger, Pred. te Lioessen?.
A. A. Blom, Landb. te N ij kerk.

D. V l i e g , Pred. te Marruna,
J. Bentheiu, Landb. te Grijpskerk.
Post, Pred. te Dragten.
Turketra, Mr. Bakker te Buitenpost.
2. Dotima, Pred. te Dragten.
Sminia, Landb. te Hardegarijp.
II, "Zomer, Pred. te Drogeham.
IL Kooistra, Landb. te Gàrijp.
(>. de J o n g e , Pred. te Driesum.
G. Oberman, Houthandelaar bij Dokkum,
Los, Pred. te Bergum.
F. van der Veen . TCnnnmnn ia Ttoixmm
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als zetel voor het kantongerecht te bestemmen, zien we Moens en Idzerda
bij de tegenstemmers en Harinxma, De Roo en Hingst bij de afwezigen.
Nu was het de afwezigheid van Hingst die de kiesvereniging Hervorming
zonder Wanorde van Het Bildt deed besluiten hem niet weer kandidaat te
stellen. Hingst, anders altijd zo trouw aanwezig, was bij deze stemming
weggelopen; lafhartig, zoals de Bildtse kiesvereniging het noemde 16. Ook
Barradeel en Franekeradeel gaven de voorkeur aan de predikant
F. Lieftinck te Kimswerd boven Hingst.
In het district Leeuwarden kon een tweede liberale kandidaat niet veel
kwaad doen aan de uitslag gezien de grote liberale overmacht. De volijverige bewaker van de liberale eenheid deed in zijn Friesche Courant in
dit geval maar matige bezweringen uitgaan. Dankbaar en voldaan was
deze over de uitslag van de verkiezingen. Zonder herstemmingen waren
de Friese liberalen in de Kamer teruggekeerd. Vooral de uitslag te Sneek
bewees dat Friesland nu definitief liberaal zou zijn 17:
district

uitgebr.
aantal
stemmen

op

tegenstander

L'warden

1263

S. Hingst

Sneek

2971

S, Wijbenga
W. H. Idzerda

1943 J. Wolbers (A.R.)
1947 A. Brummelkamp (A.R.)

970
929

Dokkum

1786

B. P. van Harinxma
thoe Slooten

1073 A. Brummelkamp (A.R.)

700

875

F. Lieftinck (lib.)
A. F. de Savornin Lohman (A.R.)

144
212

Landelijk won de liberale richting zes zetels, op conservatieven en antirevolutionairen elk drie. Heemskerk wilde nu wel. komen met een onderwijswet, maar de liberale kamermeerderheid — 46 van de 80 zetels —
maakte via het antwoord op de troonrede duidelijk dat ze nu het roer
wilde overnemen. Begin november kwam dan eindelijk het definitieve
bericht dat Heemskerk had plaatsgemaakt voor de leider van de liberalen,
J. Kappeyne van de Coppello. Als minister van Oorlog trad op De Roo
van Alderwerelt. Zijn ministerschap hield in dat hij zijn functie als majoor
moest opgeven en dat er voor zijn kamerzetel een nieuwe verkiezing in het
district Leeuwarden moest plaatsvinden. Gebruikelijk was dat een kamerlid dat minister werd, voor de kandidatuur bedankte, maar de
Grondwet verbood het niet zowel kamerlid als minister te zijn.
De mededeling van De Roo dat hij voor herverkiezing in aanmerking
wilde komen, veroorzaakte onenigheid in het district Leeuwarden. De
kern van het verzet tegen zijn kandidatuur was Vrijheid en Orde te Harlingen. Hoofdartikelen in de Harlinger Courant steunden nadrukkelijk en
uitvoerig tot het laatste ogenblik het standpunt, dat geen enkel argument
deze ongebruikelijke combinatie rechtvaardigde 18. Jansen daarentegen
kwam in zijn Friesche Courant fel op voor De Roo, waarbij hij de argumenten van zijn stadgenoten als mond-diarrhee wenste te beschouwen I9 .
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Als men al het geschrevene moet geloven, ging het Vrijheid en Orde om
het beginsel dat onder meer steeds door Thorbecke was gehanteerd.
Thorbecke wilde een scheiding tussen volksvertegenwoordiging en regering, terwijl de jongere liberaal S. van Houten bijvoorbeeld meer eenheid
voorstond zoals in Engeland het geval was, waar leden van het kabinet
tevens in het Lagerhuis zaten 20 . Degenen die De Roo bijvielen in zijn
ongebruikelijke keuze wilden meer gewicht geven aan de verdiensten die
deze als kamerlid had gehad en hem het vertrouwen geven waarom hij
vroeg. De herverkiezing van De Roo werd voorgesteld als een versterking
van zijn positie als minister. Gevreesd werd dat hij op een heftige oppositie zou stuiten die hem zo spoedig mogelijk ten val zou willen brengen 21 . Hij die tien jaar zijn "afbrekende" kritiek op de ministers van
Oorlog gericht had, zou de afbraak nu zelf ter hand nemen. Twee generaals namen direct ontslag. De Roo, door zijn ontslag als majoor zonder
inkomsten, zou met de ƒ 2000 van het kamerlidmaatschap financieel onafhankelijk zijn en de tegenstanders zouden hem na een eventuele val direct
weer in de banken aan de andere kant van de groene tafel aantreffen.
Vrijheid en Orde bleef volharden in het beginsel waaraan toegevoegd
werd dat De Roo nu ook weer niet zo'n bijzonder man was en zijn
kwaliteiten niet zo duidelijk waren gebleken, dat men aan zijn wens moest
toegeven. Men wilde vooral zelfde kandidaat aanwijzen en zich niet laten
dwingen. Zelfs toen de door hem aanbevolen kandidaat weigerde
tegenover De Roo te staan en uitdrukkelijk verklaarde de zetel niet te
zullen innemen, bleef Vrijheid en Orde weigeren zich te voegen bij de
andere kiesverenigingen . De Harlingers bleken weinig weerklank gekregen te hebben. Van de 1639 stemmen kreeg De Roo er 1079, de onwillige tegenkandidaat 288, terwijl de antirevolutionair met 240 genoegen
moest nemen. In Harlingen stemden slechts 197 van de 341 stemgerechtigden, terwijl in totaal ruim 400 stemmen meer waren uitgebracht dan bij
de vorige verkiezing 23 .
Deze verkiezing eind november moge een principieel getinte onenigheid binnen de liberale kringen hebben laten zien, voor het overige blijkt
uit voorgaande momentopname van Friesland in 1877, dat deze provincie
voor de landelijke politiek een hecht liberaal bolwerk was, eensgezind in
de schoolstrijd en lichtelijk verdeeld in plaatselijke belangen. De troonrede vermeldde hoezeer de verbeterde haven van Harlingen de welvaart
zou kunnen herstellen. Nadat Heemskerk op de valreep rijkssubsidie voor
de lijn naar Salzbergen had afgewezen, vestigde men weer de hoop op
medewerking van het nieuwe kabinet 24 . Het was niet alleen voor de
voorstanders van het bijzonder onderwijs een zegen dat de Elpis in de
doos van Pandora is achtergebleven 25.
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Noten
1. Dagblad van Friesland, 23ste jaargang der Harlinger Courant (Harl. Crt.), 17 januari
1877.
2. Verslag van deze gebeurtenis o.m. in Harl. Crt. 4, 6, 8, en 11 juni 1877; T. G. van der
Meulen, It Hirdsflen op Séby Harns. (Harlingen, 1877); "In reiske nei Harns" in Friesch
Volksblad, juni 1877.
3. Alleen over het liberaal zijn van S. Wijbenga bestaan twijfels. Hij evolueerde van
conservatief naar liberaal. Voor de periode 1860-1864 is hij volgens een statistisch
overzicht "zeer signifikant" conservatief. J. J. Huizinga, J. Heemskerk Azn (1818-1897).
Conservatief zonder Partij (Harlingen, 1973), 218. D. van Eek rekent hem in 1870 tot de
liberalen. Memoires van een enfant terrible. C. A. Tamse, ed. Overgedrukt uit het Archief uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, (s.1.
1975, 60).
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Touwtrekken tussen "fyn" en "grou"
J. J. Kalma
Zo op het eerste gezicht is er in 1877 zeker in Friesland niets aan de
hand met de kerk. Men gelooft ook daar in de vooruitgang en dus worden
er oude kerkgebouwen en pastorieën afgebroken en vervangen door
nieuwe, die moderner en dus natuurlijk mooier zijn. Te Hommerts en
Schingen krijgen we nieuwe kerken, te Oosterwierum, Wartena en Wijnjeterp nieuwe pastorieën. De liberale Friesche Courant geeft een hoofdartikel "Een inheemsch verschijnsel" en bedoelt de kalmte '. Ds. P. van
Borssum Waalkes van Ysbrechtum viert dit jaar zijn 60(!)-jarig ambtsjubileum.
Nog steeds is de Hervormde kerk de volkskerk. Het aantal Roomsen is
na 1580 de eeuwen door gering gebleven, al was er wel veel trouw. Bij de
Doopsgezinden is de achteruitgang, die in de 18e eeuw groot was geweest,
een blijvend verschijnsel geworden 2 . De Afgescheidenen van 1834, nu
keurig Christelijk-Gereformeerden geheten en sinds lang erkend, hebben
minder aanhang gekregen dan eerst werd verwacht. Toch bouwen zowel
Doopsgezinden als Afgescheidenen in dit jaar ook nieuwe kerken en
pastorieën. Van een modern verschijnsel als de buitenkerkelijkheid horen
wij in 1877 nog nauwelijks, al valt het op. dat Friesland straks wel voorop
loopt 3.
Toch is deze eerste indruk misleidend. In de Friesche Courant van 26
februari 1877 lezen wij: "Het staat er niet zoo heel erg mooi voor met de
kerk; zij is deerlijk krank, zij heeft dringend hervorming noodig" en ook:
"Zij. die zich de Hervormde noemt, doet zelve niet aan hervorming". Dat
kwam van linkse kant, maar stemt overeen met wat de voorzitter van de
Hervormde synode in 1876 had verklaard. Hij tekende de kerk als een
patiënt. Hij had echter ook gezegd, dat de zieke voor alles rust nodig had.
Deze voorzitter behoorde tot de nog grote groep uit het midden, de oude
Groninger richting van de Evangelischen, die noch rechts noch links wilde
zijn en dus van beide kanten werd aangevallen. Aan hun adres had F.
Domela Nieuwenhuis in 1875 zijn opstel: "Halven en heelen" gericht. Zij
deden geen keus. Vandaar ook de raad: "Hwat stiller hwat better..."
Dat de kerk ziek was, was de communis opinio van de drie stromingen
in de kerk, maar over de therapie liepen de meningen sterk uiteen. De
opposanten zagen geen heil in een rustkuur, maar kwamen wel ijverig
aandragen met zeer verschillende geneesmiddelen, die echter alle het
etiket "levenselixir" droegen. De zaak, waar het om ging, was ook niet van
vandaag of gisteren, maar eigenlijk de hele 19e eeuw aan de orde. Velen
waren door de reeds jaren durende doktersvisites ook moe en moedeloos
geworden en hadden de oude kerk min of meer geërgerd verlaten. Verschillende moderne predikanten ontleenden hun bekendheid aan Nutsredevoeringen en niet aan hun kerkelijk werk. Sommigen van hen hadden
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Ds. N. C. Balsem (1836-1884), zeer belezen,
goed spreker, redacteur van "Mannen van
beteekenis"

een andere werkkring gezocht, b.v. in de journalistiek, en de anderen
moesten telkens van hun rechtse broeders horen: "Wilt ook gij niet
heengaan?" In 1877 komt er rond de gebroeders Hugenholtz te Amsterdam een vrije gemeente, die zich poogt te verheffen boven het onstichtelijk gekrakeel, dat vooral in de hoofdstad, maar ook elders aan de orde
van de dag was 4. Anderen — zo b.v. de Friese predikant en Nutsspreker
N. C. Balsem 5 — laten serieus hun gedachten gaan over de kerspelvorming, waarbij men wel niet helemaal uiteen zou gaan, maar elkaar toch
met vrede laten. Hij is dankbaar voor de in Friesland in 1871 opgerichte
Protestantenbond, die de vrijzinnigen verenigt: "beter in vrede uitelkaar
dan in onmin bij elkaar." De meesten trekken echter het harnas aan en
wachten enkel op het sein. dat het beslissende toernooi gaat beginnen.
Men heeft ondanks de dringende aandrang dat niet te doen op de synode
van 1878 een drietal belijdenisvragen verplicht gesteld en 400 predikanten
en 40.000 gemeenteleden hebben al een "non possumus" (wij kunnen
niet) laten horen.
De veldwinnende orthodoxie zag de genezing van de kerk in het tot
gelding brengen van een vaste doopformule en drie nauwkeurig geformuleerde vragen bij de aanneming, vragen, waarop men "onbekrompen
en ondubbelzinnig" met ja moest antwoorden. Het was niet voldoende,
dat men zei in de bijbelse boodschap te geloven en zeker niet — wat ook
werd voorgesteld — dat men zich zonder meer aanmeldde als lid. De
bijbelse boodschap was omschreven in de drie Formulieren van Enigheid.
Deze moesten door de a.s. predikanten en ook door de nieuwe lidmaten
worden onderschreven, niet "quatenus" (voor zoverre) zij met de Bijbel
overeenstemden, maar "quia" (omdat zij dat deden). De orthodoxie
pleitte voor leertucht. Sommigen van hen, een groeiende groep, stonden,
ongeduldig als zij waren geworden, de juridische tucht voor, die Groen
van Prinsterer had aangeprezen, anderen, aanhangers van de mensen
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rond "Ernst en Vrede" , mensen als Beets en later Gunning, zagen nog
het meeste heil in de medische tucht: tracht de mensen te overtuigen, jaag
ze niet weg, maar red ze. In Friesland had Groen veel invloed. De felle
schoolstrijd werd door hem en zijn vrienden met geld en goede woorden
gesteund 7.
Tegenover deze groep, die zich in Friesland verzamelde rondom het
"Kerkelijk Weekblad", het orgaan van de Provinciale Friesche Vereeni2ing. de latere konfessionele vereniging, met als redakteuren J. W. Felix
en G. J. Vos Az., en later om de sedert 1874 verschijnende "Banier" met
als redakteuren L. Tinholt en J. G. Verhoeff, en waartoe ook de mensen
behoorden, die Wumkes onder de verwarrende naam "it Frysk Réveil"
heeft trachten samen te brengen 8, stonden de modernen, voor een deel
ontrouwe zonen van de Groninger prof. Hofstede de Groot en zijn collega's en anderzijds jonge leerlingen van de Leidse Scholten of de
Utrechter Opzoomer. De naam "modernen" schijnt in 1858 te zijn opgekomen. Deze modernen wilden wel met de Groningers zeggen "niet de
leer, maar de Heer", maar hun vaak al te kritische zin maakte, dat de
twijfel aan het "er staat geschreven" steeds groter werd 9 . Zij wilden wetenschap en geloof kombineren, maar zoals eenmaal de dogmatische
theologie alle wetenschappelijk onderzoek had gekleurd, zo deed dit nu de
scherp analytische wetenschap, die reeds grote triomfen vierde en van
plan was nog meer veroveringen op haar naam te brengen. Tot groot
verdriet van de rustige middenpartij stonden de "fine" en "grouwe"
honden voortdurend in gevechtshouding en rukten en scheurden zij aan
Jozefs veelkleurige rok. "De patiënt heeft rust nodig" zei de hoofdman
der synodalen, men pleitte voor een "modus vivendi" (een wijze van naast
en met elkaar leven), maar wat kwam daarvan terecht, als in het huis
rechts de hele dag bij het serafijntje werd gepsalmodieerd, terwijl bij de
buren links de toen moderne popmuziek uit rauwe kelen weerklonk?
Er waren er, die met oogkleppen voor liepen en al zeer gelukkig waren,
dat men in eigen gemeente niets van het strijdrumoer merkte. Wie de
moeite neemt het kerkeraadsboek van Leeuwarden van dat jaar 1877 te
raadplegen merkt niets van de woedende storm. Uitsluitend nétte namen
komen we tegen. De kerk is waarlijk nog geen middenstandsbedrijf. Er
zijn inderdaad orthodoxe en vrijzinnige predikanten, maar de Evangelischen (S. K. Thoden van Velzen, L. Proes en J. W. Kramers) geven de
toon aan. Het blijkt en dat is toch wel tekenend, dat er weinig belangstelling is voor de officiële "Kerkelijke Courant". Ook horen wij, dat
verschillende vergaderingen niet kunnen doorgaan, doordat het benodigde quorum ontbreekt. De diakonie heeft een nog al belangrijk kassaldo en
dus wordt er besloten maar geen gedrukt verslag te publiceren. De offerzin zou er door kunnen verminderen!
Maar Leeuwarden is niet exemplarisch. Naast volkomen vrijzinnige en
orthodoxe gemeenten, waar het uiteraard "rustig" is, zijn er vele andere,
waar de partijen tegen elkaar zijn opgewassen en het hard tegen hard
gaat, waarbij men de indruk heeft, dat ook sociale tegenstellingen bij
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gebrek aan eigen organisaties in de kerk worden uitgevochten. Te Berlikum b.v. stond de vrijzinnige J. I. Swijghuizen Reigersberg. Als de meeste
vrijzinnige predikanten was hij in politicis liberaal en dus behoorde hij tot
de mensen, die men straks de beschermers van de 3 of 5 K's (kerk, koningshuis, kapitaal, kazerne en kroeg) zou noemen. Nu waren de meeste
orthodoxen ook voor de bestaande orde, maar de liberalen sloten zich
gewoonlijk bij de hogere standen, zo niet de upper upper, dan toch wel de
bovenlaag aan, die zich te Berlikum misschien dan niet het denkend deel
der natie achtte, maar dan toch van die groep alles verwachtte. De arbeidersmassa nam dit niet en omdat de orthodoxe predikanten tegen de
nog machtige liberalen waren — die ze straks versloegen door de aktie van
het Anti-Floreenverbond van 1874, dat het in 1866 afgeschafte collatierecht in 1881 definitief van de baan zou krijgen 10 — werden vele arbeiders orthodox, ook al kwamen zij zo van de regen in de drup.
In het radikale Friesch Volksblad " wordt ons uitvoerig verteld, hoe
Swijghuizen met vakantie was en hij zijn orthodoxe kerkeraad een plezier
had willen doen door een van de twee zondagen geheel aan de orthodoxie
over te laten. Zo preekten die dag twee kopstukken, Noordink van
Welsrijp en Warmolts van Sexbierum. Het verslag in het Volksblad geeft
chargerend een beeld van het grote gebeuren van 14 oktober. De koepelkerk was beide keren stampvol. "De heren diakenen waren bij het
ophalen der liefdegaven genoodzaakt van leer te trekken, anders gezegd:
de kerk door te gaan in't onderbaaitje. En nog parelde het zweet op hunne
aangezichten", 's Middags werd aan niet minder dan 35 kinderen tussen
5½ week en 11 jaar de doop bediend. Het Volksblad spreekt van de
dweepzucht der schare en wij, die ons verbazen over de verhalen rond
Domela Nieuwenhuis, "ús forlosser", vernemen hier, dat de Berlikumer
kinderen "tegen het door dominee gebruikte rijtuig opklauterden en met
zekere eerbied de plaats aanwezen, waar zijn Wel Eerwaarde gezeten
had." Zo werd de hoogmoed van de geestelijke leiders uit die dagen
versterkt. "Waarlijk! men moet die mannen er niet te hard over vallen,
dat ze wat opgeblazen zijn en meenen de waarheid in pacht te bezitten."
Wat ons in dit verslag — een van de vele, soortgelijke! — treft is de
opmerking, dat de "orthodoxe" kerkgangers van Berlikum niet orthodox
zijn. "Tachtig van de honderd kunnen er zelf geen sier van hooren, welke
leer een dominé preekt." Het is een opmerking, die wij ook in de liberale
Friesche Courant van 1 maart 1877 tegenkomen: men maakt zich zo druk
over de drie belijdenisvragen, maar wie kent ze en wie weet werkelijk, wat
hij beleidt? Er is geen twijfel mogelijk of de strijd om de macht in de kerk,
die tot nog toe bij de overwegend liberale grondbezitters berustte, komt
ook in deze richtingenstrijd aan de orde. Van een arbeidersbeweging is
dan nog geen sprake. Vele proletariërs hebben zich nog even moeten
troosten met de belofte van de hemel in het hiernamaals. Straks zullen de
predikanten van rechts en links om hun "tevredenheidspreken" vooral
door links, maar toch ook door verschillende rechtsen 12 worden aangevallen.
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Om een beeld van het kerkelijk leven uit die dagen te krijgen moeten
wij allereerst de kranten raadplegen. Stichtelijke lektuur is het vaak niet.
Evenals bij een touwtrekwedstrijd de deelnemers zich om niets anders
kunnen bekommeren dan om de vraag, wie het eerst over de streep gaat,
zo was in vele gemeenten toen — en het zou nog heel lang duren — alles
op stemmenwinst en dus stemmenkweek gericht. De toegepaste middelen
waren niet altijd erg zuiver, alhoewel vaak wel met zorg gekozen.
De vrijzinnigen lieten niet na de huichelarij en femelarij der orthodoxen
te tekenen en maken ons b.v. aan de genoemde Noordink duidelijk, dat
het meestal om geld gaat. Noordink had een beroep naar een plaats
buiten Friesland met meer traktement, maar hij liet, zoals te doen gebruikelijk, het aan de Here over. Deze zei hem eerst, dat Noordink moest
gaan, maar toen Weisrijp ca. uit de hoek kwam bleek, dat de Here Zich
had vergist en Noordink mocht blijven. Er gaat geen week voorbij, of de
wonderlijke gedachtensprongen der orthodoxie worden gesignaleerd. Een
Sneker echtpaar deelt in de "Banier" mee: "Heden werden ons, onder
ervaring van 's Heeren bijzondere hulpe, twee zonen geboren." Dit wordt
geschreven, zo haast zich het Friesch Volksblad mee te delen, "om het
geloof in den Heer als verlosser buiten twijfel te stellen." Zo ging dat door.
Schrijvend over de bekende Spannumer kostschool 13 heeft de Friesche
Courant het over een "klooster ten behoeve van Dordtsche nonnetjes" ' 4 .
De orthodoxie vond zo iets spotten en ook al moet er onderscheid
worden gemaakt tussen het waarlijke Heilige en de mensen, die dit Heilige soms wat raar hanteerden, spot was er wel. Het hangt samen met de
hoogmoed, die het 19e-eeuwse denken toch wel kenmerkt en ontsiert en
die b.v. ook de in het Fries geschreven literatuur voor rechts lange tijd
ongenietbaar heeft gemaakt. Maar was de spot niet ook vaak gerechtvaardigd? De Friesche Courant voert een koopvaardijkapitein sprekend
in, die zou worden aangenomen en die toen de predikant hem de drie
vragen voorlegde en daarop antwoord vroeg, repliceerde: "Nou, dominee,
dat te geloven en te beloven is kerelswerk, — maar, enfin, we willen er het
beste van hopen" 15. De orthodoxie vergat toen en later, dat de orthopraxis er ook is 16, zoals de vrijzinnigheid — wij voegen dat er dadelijk
maar bij — zich aan het omgekeerde schuldig maakte en in moralisme
verliep, dat straks als "moraline" werkte. Een belijdenis onderschrijven is
één ding, belijden is nog wat anders. Hoe dan ook, het vrijzinnige optreden heeft de kloof verbreed en verdiept.
Intussen mag niet worden vergeten, dat ook de orthodoxie er wat mee
kon. Vooral op het gebied der schoolstrijd heeft men de staatsschoolmensen, onderwijzers b.v., die werkelijke vroomheid aan hun leerlingen
overdroegen, vaak gekwetst. De orthodoxe voormannen, zo b.v. Verhoeff
van Heeg, rieden hun volgelingen aan "een geopend oog te hebben voor
de verderfelijke vruchten, welke het staatsonderwijs moet en zal kweeken." De praktijk leerde, dat men met de leverantie van klompen en de
toezegging van diakonale hulp het "geloof' en de "eeuwige zaligheid"
bevorderde. Links wilde beweging, soms al te veel beweging, rechts
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daarentegen prefereerde het statische en verkoos eerder repristinatie, de
terugkeer tot "quod semper, quod ubique, quod ad omnibus creditum est"
(wat altijd, overal en door allen geloofd is). De hervorming, die de Friesche Courant wilde, was door het onderling gekrakeel niet mogelijk.
Toch had deze liberale krant wel gelijk met het signaleren van het
kerkelijk konservatisme en het dwaze gebruik van het Lutherse "hier sta
ik" evenals bij de vrijzinnigen van het "non possumus" (wij kunnen niet).
Beide partijen verhulden een stuk onmacht door eigenwaan en gebrek aan
zelfkennis. Het geschreeuw en de spot stelde minder voor dan velen
dachten. De Friesche Courant wees terecht op de betekenis der stoffelijke
goederen. Als haar bezittingen verdwijnen of in waarde verminderen zal
de kerk aan invloed verliezen. Een eeuw na die uitspraak 17 weten wij, dat
er waarheid in school. In die dagen kon men het reeds op Het Bildt
waarnemen, waar de jarenlange vakatures de een na de ander ontstonden 18. Ook veranderde in die tijd het karakter van de predikantenstand.
Kwamen de dominees vroeger nog al eens uit hogere kringen, nu is het
een baantje van burgerjongens, waarvoor de goegemeente niet die achting
kon opbrengen, die mee de geloofwaardigheid van het ambt moet verzekeren. "Doetinchem" en "Zetten", die "onfeilbaren" afleverden, veranderden dit — nog steeds is de Friesche Courant aan het woord — niet,
integendeel19. Het blad van de vrijzinnigen, de Hervorming (nr. 52,
1877), schrijft: "Een jongen, die tegenwoordig tegen zijn vader zegt: "Pa
ik zou wel voor dominé willen studeeren" is bijna zeker van met een
uitbundig gelach begroet te worden".
Zoals men de orthodoxen er met zeker recht van langs kon geven, zo
vergat men vaak de hand in eigen boezem te steken. Liberale zelfkritiek
komen we weinig tegen. In de grote politiek is Friesland nog geheel links.
De eerlijke erkenning, dat de onkerksheid bij de hogere standen is begonnen, ontbreekt. Ook in het radikale Friesch Volksblad, waarin de
milde geest van O. Stellingwerf de toon begint aan te geven, wordt weinig
begrip getoond voor de kern van het dogma. Stellingwerf is, zoals P. J.
Troelstra later, voor schoolvrijheid, hij zal er ook niet aan denken godsdienst opium van het volk te achten en ziet ook heel goed, dat het onmarxistisch socialisme, dat hij straks zal voorstaan, verschillende wortels
heeft en kan hebben. Waar de Farizeër om de hoek komt kijken — bij
orthodox, liberaal of socialist — zal hij dit aanwijzen, maar zijn mensbeeld
is toch ook 19e-eeuws optimistisch. Van verbetering van de moraal, door
onderwijs en ontwikkeling, verwacht hij veel, maar evenmin als zijn
tijdgenoten ziet hij de beperkte kant van dit moralisme. De mens is natuurlijk vaak produkt van de omstandigheden en er was alle reden om de
recht- en vrijzinnige dominees hard te vallen, waar zij op een enkele
uitzondering na, de sociale noden niet zagen en terug schrokken voor een
radikale aanpak, maar dat de mens, wie dan ook, rijk zowel als arm, uit
de vergeving, met schuld beladen en toch vrij, moet leven, bespeuren wij
te weinig. Wij moeten er echter dadelijk op laten volgen, dat de rechtzinnigheid over het algemeen niet aanvoelde, wat de wetenschap bete58
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kende en wat de moderne tijd eiste, en een begrip van genade had, dat
Barth, Bonhoefer e.a. later vernietigend zouden kritiseren.
De volkskerk laat in 1877 het beeld zien van de dwaze Galaten, die
elkaar "veraten" (Gal. 5:15). Bij de kleinere groepen is het al niet veel
anders gesteld. Er is op kerkelijk gebied een sterk introvert bestaan. P. H.
Hugenholtz jr. heeft het over een praatziek, lastig oudje, dat onder de voet
raakt in't gewoel der maatschappij 20 . Natuurlijk zouden wij graag gezien
hebben, dat de kerk voorop was gegaan bij het zoeken naar wegen in,
oplossingen van het sociaal vraagstuk. De arbeidersbeweging moet straks
als een onbetaalde rekening van de kerk worden gezien. Dit verklaart dan
ook de kerkvijandigheid en de praktische afval, die eerst nauwelijks, maar
straks steeds meer in de cijfers uitkomt. Toch moet men ook hier billijk
zijn. Ook de mensen van de kerk was het statisch denken aangeboren.
Men kende enkel de bestaande "orde".
Sociale bewogenheid was er wel. Wij denken b.v. aan de Vredebond.
waar Domela Nieuwenhuis zich in zijn Harlinger tijd, terwijl de oorlog
tussen Duitsland en Frankrijk woedde, voor inspande. Wij moeten ook
denken aan de beweging tot zedelijke verheffing van de gevangenen en
een begin van reklassering, waaraan de naam van de Leeuwarder W. H.
Suringar is verbonden, aan de aktie voor betere wezenverzorging, die de
Dokkumer remonstrantse predikant M. W. Scheltema Ez. stimuleerde, en
niet het minst aan de matigheidbeweging, waaraan vele vooraanstaande
Friese predikanten van allerlei modaliteit, b.v. de Leeuwarder L. Proes,
deelnamen. Maar was het voldoende? De oud-Leeuwarder P. H. Hugenholtz jr. schrijft 21 : "Het pauperisme grijnst ons onheilspellend aan, de
jeneverpest woedt onbeteugeld voort, de prostitutie grijpt vernielend om
zich henen, een oppervlakkig materialisme woekert voort in de harten van
het jonge Holland en wat doet intussen de kerk?" Werkelijk, verschillende
predikanten hebben de nood wel gevoeld. Zij waren niet onwillig, maar
eerder onmachtig.
Friese predikanten hebben zich aan de zending gegeven, zowel de
"heidenzending" als ook de "inwendige zending". Heldring en Pierson 22
waren namen, die ook in Friesland klank hadden. De zendingsfeesten
waren zeer populair en een Friese schrijver, die een orthodoxe achtergrond had. T. G. van der Meulen, gaf er zelfs twee geschriften over uit 23,
waarin hij wel laat zien oog te hebben voor wat scheef zit, maar toch te
weinig begrip toont van wat de mensen bewoog. Natuurlijk waren er
onder de orthodoxen huichelaars, maar onder de liberalen soms niet? Was
werkelijk het leven in de natuur zo bevrijdend en komt men er werkelijk
met de slogan van Peter de Grote: "Tink wol, praet wol, doch wol! "? D.
R. Camphuysen had in zijn dagen ook zo iets geleerd, maar al was er in
de mens het vermogen ten goede, de zucht naar het kwade was er ook.
Dat duizenden deze zendingsfeesten bezochten en honderden naar de
nieuwigheid van die dagen, het optreden van de "Jubileesingers" 24, een
Amerikaans negerkoor. gingen luisteren of zich lieten meeslepen door de
opwekkingsliederen van Moody en Sankey, wijst behalve op de zucht naar
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sensatie, die zo oud is als de schepping, misschien toch ook op een onbevredigd zijn door wat de kerken boden en niet boden. Op de moderne
vergadering van 1877 moest op de vraag "kan de godsdienst des volks ook
die der beschaafden zijn?" ontkennend worden geantwoord. Nog hadden
de liberalen de macht, maar hun dagen waren geteld.
Er is overal in Friesland en ook in de kerk de grote vraag naar wat
komen gaat. Wie de vele artikelen over kerkelijk-godsdienstige zaken, die
er in 1877 zijn verschenen, leest, proeft achter de soms felle kreten voor en
tegen evenals in onze tijd een stuk innerlijke onrust. De "historische
tentoonstelling" liet terug zien en er er kwam een gevoel van gerechtvaardigde trots: dit was er eenmaal! Maar desondanks of misschien juist
daarom was er ook de vraag: hoe komt het? Het moet gezegd, dat er
weinigen waren, die iets van een antwoord lieten horen, waar men mee
verder kon en waaruit wij, na honderd jaar, begrijpen, dat men zijn tijd
toch wel heeft verstaan.
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Arbeiders en werklieden in 1877
Johan Frieswijk
Voor de arbeidende klasse was de grote historische tentoonstelling van
1877 niet bedoeld. Slechts één dag was deze voor hen opengesteld, voor
een kwartje, nog altijd een aanzienlijk deel van het dagloon. En wie van
de ambachtslieden ging — 'om te leren' —, kreeg een teleurstelling te
verwerken. Door de drukte kreeg hij niets te zien, "en hadden we al eens
de gelegenheid om te aanschouwen, dan kwam één van de leden der
commissie en dreef ons verder met de woorden: Vooruit, vooruit, avanceeren" '. Aldus een werkman, die er woedend aan toevoegde dat tenslotte politie en soldaten te hulp werden geroepen om de werklieden weg
te jagen van waar ze stonden.
Dat de arbeider een tweederangs mens was. dat vonden grote delen van
de betere burgerij. Men was hooguit bereid wat te doen in de charitatieve
sfeer. Slechts een heel klein deel van de burgerij was progressief genoeg
om over veranderingen te praten en bij te dragen aan de zelfhulp van de
werkliedenbeweging in die dagen. Een van die uitzonderingen vormde het
een jaar eerder voor de eerste maal verschenen Friesch Volksblad. dat
onder redaktie stond van de volksdichter Waling Dijkstra en de halfblind
geworden onderwijzer Oebele Stellingwerf2. Dat blad nam ook het ingezonden stuk van de woedende werkman op. Het wilde een vrije tribune
zijn. een volksblad dat zich ook zou richten op de arbeiders op het platteland, "het leven voortslepende in kommer en ellende" 3. In de jaargang
1877 vindt men regelmatig berichten over wantoestanden en uitbuiting bij
de losse ongeschoolde plattelandsarbeiders, in het vlas en op het veld, in
de venen, de schipperij, de tichelwerken, het grondwerk e.d. Gedwongen
winkelnering, koppelarbeid werden aan de kaak gesteld en men
schroomde niet om veenbazen "bloedzuigers" te noemen.
Het Friesch Volksblad was in die dagen een van de weinige plaatsen
waar regelmatig aandacht werd besteed aan de groepen losse ongeschoolde arbeiders op het platteland. Waar elders, onder invloed van
progressieve geluiden, publikatie van weerzin opwekkende wantoestanden
en angst voor een uitbarsting onder het volk, aandacht werd besteed aan
misstanden, gold dit immers steeds de arbeiders in ambacht en nijverheid.
Pas veel later zou over de arbeiders op het platteland, in de venen, het
grondwerk worden geschreven en zouden ze niet meer worden uitgesloten
van onderzoeken, parlementaire enquêtes en wettelijke maatregelen. Algemeen was het zo, dat wanneer deze groepen arbeiders aandacht kregen,
dit een incidentele gebeurtenis was: een artikeltje in een krant, een kongres, de publikatie van Beucker Andreae 4. Althans in Nederland, want de
Duitse predikanten die jaarlijks hun landgenoten opzochten, die als gastarbeiders werkten in de venen, het grondwerk en de tichelwerken, hielden
hun mond niet 5.
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Het is deze groep van arbeiders, waarbij we wat uitvoeriger stilstaan,
omdat hun beweging in het vergeetboekje van de geschiedschrijver is
geschreven. Aandacht kreeg en krijgt steeds de georganiseerde arbeidersbeweging, in deze jaren het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond
(ANWV) en de Provinciale Friesche Werklieden-Vereeniging (PFWV). de
organisaties van de werklieden en geschoolde ambachtslieden. Maar een
rijke traditie van spontane stakingen en akties vond men juist bij de ongeschoolde arbeiders en dan op die plaatsen buiten de "normale" samenleving waar de verworpenen der aarde werkten en leefden: in de
venen, de droogmakerijen, bij de aanleg van spoorwegen en dijken, het
aanleggen en slatten van vaarten en kanalen. Ondanks die beweging, toch
berustend op een kollektief optreden, waren deze groepen aan organisatie
nog niet toe, net zo min als de arbeiders in de vroege industrieën (de
suikerbakkers uitgezonderd), de havenarbeiders en de sjouwerlieden in de
steden. Pas het socialisme zou er in de tachtiger jaren in slagen deze beweging met de organisatie-traditie van de werklieden te verbinden.
De burgerij beschouwde deze groepen eigenlijk als halve dieren, levend
zonder moraal en verantwoordelijkheidsbesef6. Ze leefden bij de dag. niet
wetend wat de toekomst aan nieuwe ellende zou brengen en met de
drankfles vaak als enig lichtpuntje, 't Is boter aan de galg gesmeerd de
arbeiders meer te geven, schreef een boer. pseudoniem Jan Houvast, in
het Friesch Volksblad. want ze brengen het toch maar naar de kroeg 7.
Anderen vonden dat die arbeiders maar veel geld beurden.
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Wanneer men de loonhoogte ziet. lijkt het alsof de arbeiders in landbouw en veenderijen in die dagen niet slecht verdienden: de landarbeiders
een ƒ 12-14 in de week. de veenarbeiders ƒ 1 5 8 . De redaktie van het
Volksblad wees er al op hoe relatief die bedragen waren. De landarbeider
verdiende dit loon maar enkele weken in het jaar en de veenarbeiders
alleen in het veenseizoen. een achttal weken. In de rest van het jaar werd
voor hongerlonen gewerkt, wanneer men tenminste werk had. 's Winters
dienden ze met drie maanden werkloosheid te rekenen of hooguit enige
charitatieve werkverschaffing (vlasbewerking, takkenbinden. keienkloppen). bedeling of bedelarij om aan geld te komen. De veenarbeiders
kregen van het sommetje van ƒ 1000-1200. dat ze in goed een halfjaar
met het hele gezin verdienden, geen cent in handen. Ze zouden het eens
kunnen besteden in een andere winkel dan die van de veenbaas . . .
Toch zijn deze lonen, wanneer men ze vergelijkt met die van later jaren
— hoe slecht de arbeiders het in de zeventiger jaren ook hadden, hoe
onzeker hun inkomsten waren — relatief hoog. In de landbouw waren na
de vijftiger jaren de lonen wat omhoog gegaan, weliswaar weinig in vergelijking met de vette winsten van de boeren, en op een hoogtepunt voor
de gehele 19e eeuw gekomen. Voor de turfmakers en de baggeraars gold
hetzelfde. Hoewel de krisis in de veenderijen al had ingezet, was dit tot
1879 in de lonen niet te bespeuren. De stakingsgolven in de veenderijen in
de zeventiger jaren vormden daarvan waarschijnlijk een oorzaak, terwijl
ook in de winsten van de veenbazen nog geen grote dalingen waren te
konstateren. Dat gebeurde pas na 1881.
Lonen zeggen echter niet alles. Want aan het eind van de zeventiger
jaren werden de maten vergroot, werden bepaalde werkzaamheden plotseling bij het werk inbegrepen in plaats van apart betaald en nam de
gedwongen winkelnering in scherpte toe. Maar vooral werd er minder turf
geproduceerd, hetgeen uiteraard tot werkloosheid leidde. De kranten van
1879 melden verscherpte armoede in de venen.
In 1877 werd in Beets en Terwispel/Tijnje het werk door de baggelaars
neergegooid. In deze plaatsen was in de zeventiger jaren ieder jaar gestaakt en ook nu ging het om hoger loon 9. Deze stakingen zaten aan het
eind van een stakingspiek rond de zeventiger jaren, met 1872 als
hoogtepunt. Pas na 1886 zou sprake zijn van een nieuwe stakingsbeweging, maar dan van een zodanige omvang en intensiteit, dat de burgerij
geloofde dat nu echt de revolutie zou uitbreken.
De vrees voor een opstand van het volk, "als een brieschende leeuw,
zoekende wie zij zou mogen verslinden" (Friesch Volksblad), zat er sinds
de Parijse Commune van 1870 diep in. Van de georganiseerde arbeidersbeweging had men echter in dat opzicht weinig te vrezen. Had niet
het jaarboekje van de PFWV enkele jaren eerder geschreven: "Neen, de
werklieden-vereenigingen knagen niet aan de grondzuilen onzer maatschappelijke orde. integendeel, zij wenschen die met de overige standen
onwrikbaar vast te doen staan"? 10. Klassenverzoening had de werklie63
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denbeweging in haar vaandel staan, geen klassenstrijd. De radikale richtina (de Internationale) was bijna onzichtbaar op dat moment en de
werkliedenbeweging in Friesland, de PFWV. was haar meer radikale start
aan het vergeten.
De geschoolde werkman, de ambachtsman behoorde ook tot een andere
groep dan de losse arbeider. Hij voelde zich boven hem verheven, had zijn
vaktrots. de wens te leven als een kleine burger — een stapje hoger op de
maatschappelijke ladder — en in de werkliedenbeweging vond men de
restanten van zijn gildentraditie " . A l ging het de werkman slecht sinds in
de zeventiger jaren een lange golf-teruggang was ingetreden in de ekonomie, zijn loon kwam steeds meer op hetzelfde peil te liggen als dat van
de arbeider en ook hij zou weldra in de winter een beroep moeten doen
op de bedeling.
De werkliedenbeweging van die dagen was afkerig van loonaktie en
vak-aktie in het algemeen. Men zag meer in koöperatie. verbetering via
wettelijke maatregelen en emancipatie van de "vierde stand". Dat streven
vond bij progressieve liberalen uit de betere kringen waardering. En zo
konkludeerde de referendaris bij de Raad van State. mr. Godfried Johan
Royaards. in 1877 dat de PFWV "a donné plus de résultats que toutes les
centres associations ouvrières en Hollande" 12. Hij doelde daarbij vooral
op de koöperaties die in Friesland door werklieden van de PFWV waren
opgezet en die vaak een langer leven beschoren waren dan de pogingen'
van hun Hollandse broeders.
Zo werd gedaan aan koöperatieve woningbouw, waarvan de arbeiderswijk Werkmanslust in Leeuwarden, gebouwd door de uit de PFWV
ontstane vereniging "Help U Zelven". hèt voorbeeld was. De wijk was
bekroond met het Ere-diploma van de tentoonstelling in Philadelphia en
gold in heel Nederland als model van wat georganiseerde arbeiders
konden presteren. In 1877 waren 154 woningen gebouwd en kwam het
centrale gebouw klaar, waarin de koöperatieve winkel en (boven) enkele
vergaderlokalen. Typerend voor de werkliedenbeweging is. dat werd gesproken van het "nette gebouw". Aan woningbouw werd gedaan door de
PFWV-afdelingen in Joure, Bolsward, Sneek en Franeker.
In bijna alle afdelingen was er bovendien een verbruikskoöperatie, in
de vorm van een winkel of door centrale inkoop. De vraag voor de burgerij was of de middenstand hiervan schade zou ondervinden. De koöperatieve winkels draaiden naar wens. Die in Joure had een totale jaaromzet van net geen 3000 gulden en maakte een winst van ƒ312,41; het
grootste deel daarvan ging naar de leden en de rest naar het reservefonds 13. De bakkerij "De Zelfstandigheid" in Leeuwarden, een koöperatie ontstaan uit een loonaktie van de bakkersknechtsvereniging van de
PFWV in 1872, liep uitstekend en door de hele provincie ontstonden
depots, waar het brood aan werd geleverd. Deze bakkerij is een voorbeeld
van hoe lang een dergelijke koöperatie het uit kan houden.
Aan kinderarbeid, openbaar volksonderwijs, ambachtsonderwijs. kiesrecht werd daarnaast door de werkliedenbeweging veel aandacht besteed.
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Zaken die door een aantal progressief-liberale intellektuelen in brochures,
artikelen en vergaderingen zodanig van belang werden gevonden, dat zij
daaraan mee wilden werken. Het Comité ter Bespreking der Sociale
Quaestie was een poging "om de bezittende klassen in de gelegenheid te
stellen openbaar debat te voeren met werklieden, wier ontevredenheid en
wrevel voedsel hadden ontleend aan de afwijzende houding, door de
hogere klassen aangenomen" ' 4 . Obbe Rommerts. een van de werklieden-leden van het Comité, werd als de andere werkliedenleiders gevormd
in dit milieu.
De werkliedenbeweging beperkte zich niet tot het aan de orde stellen
van deze kwesties en het ageren voor wettelijke maatregelen, maar
trachtte daaraan in eigen kring daadwerkelijk bij te dragen. De afdeling
Leeuwarden, die in haar reglement had staan dat de leden hun kinderen
tot hun dertiende jaar op school moesten houden, gaf aan leden die
daarmee financiële problemen hadden een vergoeding uit de kas 15. Met
dergelijke pogingen — een vergoeding, een prijs voor schoolbezoek —
werd getracht de kinderarbeid te bestrijden en het schoolgaan te bevorderen al voor de Kinderwet-Van Houten effekt kreeg.
Opvallend is de rust die de vereniging in deze tijden uitstraalde. De
vak-aktie. door de PFWV in haar eerste jaren bedreven, daarvan vond
men nog maar zelden sporen. Het aksent lag op "zelfhulp" en dat vooral
via koöperatie. Het leek alsof ideeën als van de voorman van het ANWV.
Bernardus Heldt. n.1. dat niet loonsverhoging maar besparing bij de inkoop het doel van de arbeiders moest zijn. ingang hadden gevonden.
Maar die PFWV-afdelingen die loonsverhoging wel als doel stelden — en
met de autonomie van de plaatselijke afdelingen gebeurde dat — tonen
dat wat radikalere element, dat vanaf het begin in de PFWV zat en daar
tot in de jaren '80. toen deze groepen overgingen naar het socialisme,
steeds in is gebleven.
De rust en de gematigdheid van de PFWV was echter geen garantie, dat
de afdelingen en hun leden nu door de burgerij geaksepteerd waren. De
tegenwerking bij het oprichten van een afdeling in Surhuisterveen.
waarbij een wethouder de grootste hinderpaal bleek, lag nog vers in het
geheugen. Van Zinderen Bakker raakte in deze tijd zijn klandizie kwijt
vanwege zijn bestuurslidmaatschap van de afdeling Gorredijk. In 1877
werd de voorzitter van de afdeling Heerenveen. J. J. Vos. om dezelfde
reden geschrapt als lidmaat van de christelijk-gereformeerde kerk 16.
Hoewel het met de aktiviteiten van de PFWV beslist niet slecht ging.
was de groei uit de organisatie. Op de jaarvergadering van 1877 kon het
bestuur niet gewagen van schitterende resultaten. De vereniging ging
"voet voor voet" vooruit, maar het ledental lag naar onze indruk flink
onder het nivo van 1871-1872. De afdeling Gorredijk had in 1876 maar 8
leden en een jaar later 16. De afdeling werd door één man gerund, de
blok-, mast- en schepmaker IJ. G. Schilstra. die als voorzitter, sekretaris
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en penningmeester optrad. De afdeling Joure had 50 leden en Drachten
56. een winst van 5. Bolsward telde meer dan 70 leden ' 7 . De rest van de
afdelingen bleef ongeveer gelijk in ledental. Dat jaar werd een tweetal
nieuwe aktiviteiten ontplooid: een eerste "vliegend blaadje", waarmee
men een ruimer publiek wilde bereiken, verscheen en het plan voor een
Provinciale Spaar- en Voorschotbank werd aangenomen 18. Na afloop van
de vergadering vond een optocht plaats door het stadje Sneek achter de
banieren van de afdeling. Iedereen was gedekoreerd met het provinciaal
insigne: een zilveren bijenkorf op een blauw lint. In de stoet liepen ook
vrouwen mee. zo werd medegedeeld 19.
1877: een jaar, waarin eigenlijk weinig aan arbeidersbeweging viel te
melden. De stakingsgolf van de losse ongeschoolde arbeiders was over
haar hoogtepunt heen en van de werkliedenbeweging kon hetzelfde gezegd worden. Klassenverzoening en maatschappelijke rust leken, ondanks
de ellendige situatie van de arbeidende klasse, te overheersen. Na de
beweging die leidde tot de Kinderwet-Van Houten (1874) ging ook van de
progressief-liberale intellektuelen en het Comité ter Bespreking der Sociale Quaestie weinig inspiratie meer uit. Het zou ondergaan in ruzies of
men al dan niet voor algemeen kiesrecht moest zijn.
Bij veel arbeiders was aan het eind van de zeventiger jaren sprake van
het einde van een illusie. Ze waren teleurgesteld in de hoop dat de progressief-liberale "Heeren" hun leefsituatie zouden verbeteren. Veel meer
dan de Kinderwet-Van Houten was niet tot stand gekomen. In ellende
gedompeld, rechteloos en zonder bescherming waren ze aan de krisis
overgeleverd. En zij verloren ook het geloof in de slippendragers van de
progressief-liberalen: het ANWV en de PFWV. Na 1877 viel een terugval
in aanhang en omvang van beide verenigingen te konstateren. Nog enkele
jaren en deze organisaties zouden geen rol meer spelen in de geschiedenis
van de arbeidersbeweging.
Uit de restanten van de Internationale herrees de radikale richting in de
arbeidersbeweging. Ze brachten in 1877 het socialisme in diskussie binnen
het ANWV. dat ze trachtten om te vormen. Toen dat niet lukte traden ze
uit en stichtten eenjaar later de Sociaal-Democratische Vereeniging. En in
het orgaan van het ANWV. De Werkmansbode. schreef Domela Nieuwenhuis in 1877 zijn Sociale Brieven, aankondiging van zijn overgang
naar het socialisme.
In 1877 kwam ook het algemeen kiesrecht binnen het ANWV in diskussie. In 1878 zou de PFWV zich daarachter stellen. Het was de aanzet
voor de kiesrechtbeweging, die in de tachtiger jaren tezamen met het
socialisme een massabeweging zou ontketenen. Mannen van de PFWV
die direkt op pad gingen voor het algemeen kiesrecht, waren ook al aktief
bij het eerste begin van de werkliedenbeweging in Friesland (als sekties
van de Eerste Internationale): Jelle Fijlstra uit Sneek. Thomas Postma en
Johannes Colerus uit Leeuwarden. In Gorredijk werden al kandidaten
gesteld voor de verkiezingen en aanbevolen bij de kiesvereniging "Orde
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en Regt". Weliswaar zonder dat dit resultaten had , maar het vormde
toch een begin.
Het einde van de eerste periode van de Friese arbeidersbeweging werd
gesvmboliseerd door het overlijden van Jan Kuiper, de man die van
Sneek uit de beweging in Friesland van de grond had getild. Hij was de
eerste voorzitter van de PFWV. Op 48-jarige leeftijd overleed hij in 1877
in Den Bosch, waar hij de laatste jaren had gewerkt. In eigen provincie
had hij geen werk meer kunnen vinden 2I .
Noten
1. Friesch Volksblad 21 oktober 1877, ing. Een werkman.
2. Vgl. voor dit blad J. J. Kalma. Oebele Stellingwerf. Frysk. demokratysk en soasialistysk
strider. Sneek 1940.
3. Friesch Volksblad 11 februari 1877. Storm II.
4. J Ff. Beucker Andreae, Rapport ingediend voor het Vijfde Landhuishoudkundig congres te Leyden. 11. 12, 13 Juny 1850. Betreffende een onderzoek naar den zedelijken en
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dien zoveel mogelijk te verbeteren. Zwolle 1850.
5. Gerda F. van Asselt, De Hollandgànger: gastarbeid in de 19de eeuw, in: Tijdschrift
voor sociale geschiedenis nr. 4, februari 1976. p. 4-41.
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21-91.
7. Friesch Volksblad 18 februari 1877. ing. Jan Houvast.
8. Friesch Volksblad 25 februari en 22 april 1877: deze cijfers komen overeen met andere
opgaven.
9. Friesch Volksblad 20 mei 1877.
10. De Standfries. Jaarboekje van de Provinciale Friesche Werklieden Vereeniging. jrg. 4
(1875). p. 55-56. art. M. v. d. Berg.
11. Voor dit onderscheid arbeiders-werklieden: Jacques Giele en Geert Jan van Oenen. De
sociale struktuur van de Nederlandse samenleving rond 1850. in: Mededelingenblad nr.
45. mei 1974. p. 2-32.
12. G. Royaards. Notice historique sur des tentatives faites en Hollande pour améliorer la
condition des classes ouvrières. Den Haag z.j. (1877), p. 63.
13. De Werkmansbode 20 januari 1877. bijvoegsel.
14. B. H. Pekelharing. Herinneringen aan een tweetal comité's. in: Vragen des Tijds. jrg.
(1895) 2e deel. p. 355.
15. Pekelharing p. 361.
16. De Werkmansbode 31 maart 1877.
17. De Werkmansbode 26 mei 1877 en 6 juli 1878, bijvoegsel.
18. De Werkmansbode 2 en 9 juni 1877.
19. De Werkmansbode 9 juni 1877.
20. De Werkmansbode 6 juli 1878. bijvoegsel.
21. De Werkmansbode 9 juni 1877.
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De fryske literatuer om 1877 hinne
Ph. H. Breuker
Do't pake yet fynt wier en beppe yet faem
Do wier 't allegjerre net heal sa foarnaem
En deftich as nou
Men neamd' elkoar dou;
Goed dei en goed wei en der gîng it mei ou.
Sa songen ús oerpaken en -beppen Waling Dykstra syn Aid en nij (Frîske sang, 1874, 8) om 1877 hinne nei. Hja wiene great wurden yn it trêdde
fearn fan de foarige ieu, doe't it mei de boeren hiele. agraryske Fryslân sa
foar de wyn gong. Ek it Frysk dielde mei yn dy wielde. Iisforienings en
toanielploegen droegen fryske nammen, der kamen fryske programma's
en adfortinsjes en as der yn in great doarp — dat bliken die Drachten to
wezen — in resitearselskip oprjochte waerd dêr't it Frysk taboe foar wie.
dan rekke sa'n skandstik iepenbier yn in ynstjûrd stik en bisleat de redakteur it út it folie bisef fan fryske eigenwearde mei in noardfrysk
sprekwurd: "Wat kiar a Swanen un a Locht hio thiar un. wan a Höntj
thiar steant en billat?". hwat safolle bitsjut as: Hwat steure de swannen yn
de loft har deroan as der in hountsje stiet to byljen? (Friesch Volksblad
1878, 16/6). Sa't de sawntjinde-ieuwers har mânske Rymlerye fan Gysbert
Japicx hawn hiene. sa krige dizze tiid syn Rimen ind teltsjes (1871).
Blomlêzingen waerden taret, lykas it greate trêdde diel fan Van de Schelde
tot de Weichsel (1882), it Lieteboek (1876) forskynde. de stavering waerd
by de tiid brocht. al yn 1871 yn it Selskipstydskrift forienfâldige en offisieel regele yn 1879. de plannen foar in wurdboek krigen fêster foarm. De
Grouster foargongers waerden eare mei stiennen en feesten yn 1875 en
1879, mei fryske itenslisten, notariële akten en in eigen folksliet. It Selskip
woeks oan yn ledetal, it oantal fryske literaire útjeften hie noch nea sa
great west en soe foar de folgjende ieu ek net heger komme as nou.
Rekkene oer fiif jier om it sawnde fan elk tsiental hinne. wie it fan 1837
oant 1907 resp. 7. 7. 34. 26, 49, 49. 33 en 77 (neffens Catalogus der
Friesche taal- en letterkunde). De earste krante mei gans frysk dy't it
folhâldde. it Friesch Volksblad, sette yn 1876 útein. Der wie hwat birikt.
Fol selsfoldienens hie de literatuer har as romantysk réalisme ûnder it
biedwurd "natûr en wierheit" deljown yn de "tekening" fan de werklikheit.
Wreder forsteuring as yn 1876 bigoun mei de yngripende ekonomyske
krisis. is hast net to tinken. Radikale en rauwer lûden, persoanliker en
engagearre utering oan de iene kant. en oan de oare de skepping fan in
nije dream fan mearkes en sêgen, fan estetyske stilearring wiene it gefolch.
Waling Dykstra stie op it hichtepunt fan syn populariteit. Net allinne
waerd er yn 1876 en 1878 (eare)lid fan de Maatschappij der Nederland68
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sche letterkunde en fan it Friesch Genootschap, it tal fan syn útjeften.
werprintingen meirekkene. dat sûnt de fyftiger jierren altyd heger wie as
fan hwa oars ek oant de Jongfryske biweging ta. roun der om 1877 hinne
fier út. Dochs gappe it mear as it biet. Himsels fornije vn syn wurk die er
al net mear sûnt 1860 likernôch. Syn toaniel en binammen syn Winterjounenocht moast er it fan hawwe. Yn 1877 reizge er nei 82 plakken, dêr't
er mei elkoar 101 kear spruts. sa't út de adfortinsjes yn kranten op to
meitsjen is. Fuort neitiid sakke de bilangstelling. Sels skreau er dat vn svn
brieven oan Trui Jentink ta oan tanimmende orthodoksy. sterke winters,
slappe tiden en rederikers. Dy lésten hawwe it grif it measte dien. dat de
Winterjounenocht vn it neigean rekke: " 't komeedzjespyljen gyng op in
hopen plakken hwet drokker as yn de lêstfoarige winters" (Hs. 16: 1881.
4/3: P.B.). De aerdichheit fan Dykstra syn evenredich. ientoanich bipreekjen rekke der ôf. Syn âlde maet Van der Meulen, dy't yn 1876 sels ek
wer mei Winterjounenocht bigoun. makke der handich gebrûk fan bv de
reklame foar syn stik. "Zoetsappige rijmpjes of novelletjes met een moraaltje aan 't slot. daar is 't publyk. dat ons wacht, niet zoo bijzonder meê
gediend: wij stellen ons altoos een volk voor. een volk dat denkt, dat
minstens op die hoogte van ontwikkeling staat, waarop Zschokke. de
groote Zschokke. het heeft willen brengen. En nooit zullen wij — al is er
hars op de snaren — onze levensspreuk: licht, liefde, waarheid uit het oog
verliezen" (Friesche Courant 1877. 24/12). En de jimmer nije Burgumer
foroare mei de smaek fan de tiid. "Tsjibbe van der Meulen mei syn
Amerikaenske humbugh docht my ek gjin goed", klage Dykstra yn 1881
(Hs. 16: 23/11).
Ek Dykstra syn toanielstikken en kluchten, bleke útrinders fan it âlde
klassisisme. mei deselde ûnforsteurbere. statyske útbylding fan seden en
tvpen — tink mar oan de programmatyske nammen — hiene har tiid
hawn. Der moast mear aksje komme. fûler konflikten tusken eigentiidske
minsken mei in fiks poarsje melodramatvske effekten wie forlet fan. En
dat joech Velstra. Dy woun beide kearen de Selskipspriisfraech foar toaniel. earst dy fan 1877 mei De twa ringen, doe mei It gouden kroantsje de
twadde fan 1879. Dykstra dêrfoaroer skreau yn 1877 — foar Thalia fan
Grou — syn tradisionele Oebele Glûper (Hs. 16: 1877. 30/8). It sukses fan
de nije rjochting koe er net daeije. "Dy ljue [bidoeld binne S. H. Hylkema
— "Sjorze" ek "S.haha" is it haetlik — en syn (me)frou] habbe gjin bern.
— en sa'n fint wol nou graech dingen op 't toaniel bringe dêr't de teare
snaren fen 't âlderhert troch poend wirde moatte. 't Is gjin niget. dat him
dat lomp en onhandich ougiet, — dy snaren habbe by him en syn wiif
noait trille. En sa stiet it mei Velstra krekt allyk" (Hs. 16; 1881. 29/3).
Der kaem ek hwat radikalers foar it preekjen yn it plak. Van der Steegh
stjûrde foar de earste priisfrage syn stik De Pronkzugt fen de frouljeu is de
skuld fen de manljeu yn ûnder de spreuk: "Dy liberael is en it kwea útruye
wol. mei net nei de skîn oardielje. mar mat de oorzaak sîkje. wer it út fjot
komd" (Selskipsarchyf F 5, 53; F.L.M.D.). De stikken waerden rauwer
fan tael en ûnderwerp. Stellingwerf syn Giet it sa? waerd beide kearen de
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priis net takend. De jurys hiene der wol wurdearring foar, mar achten de
rûge tael fan boer Sibenga fier oer de skreef to gean. "Allike min as it oan
to bifellen is om moardskiednissen en roaverstoanielen op 'e planken to
bringen. al is it ek trou nei de natûr teikene, allike min foeget dêr
kroechpraet en hynsterossersmenearen. Hwêr scoe it hinne as alles hwet
nei de natûr is mar op it toaniel brocht wirde koe?" (Selskipsarchyf F 5,
79). De bioardielers hiene neat tsjin op it natuerlike. krektoarsom. mar se
skrillen tobek foar de earste. skrutene uteringen fan it naturalisme. En dat
joech Stellingwerf net allinne, dy't syn stik nammers bihoffene forskine
liet. Sa hiene in pear leden ek biswier tsjin it skokkende fan it stjerren fan
sa'n jong famke as Jets yn It gouden kroantsje, dy't yn alle ellinde de hân
oan harsels sloech (F 5. 79).
Grif hat Stellingwerf syn ôfwizen mei makke dat er mei Piter Jelles vn
1881 de toanielforiening Gysbert Japiks oprjochte. Fornijing hat dy keamer yn syn koarte bistean amper brocht. It earste stik dat se opfierden wie
Dykstra syn De boekhâlder fen keapman Gabbema. It wie net ien fan syn
minsten, al hie it gjin priis krigen, mar hja founen it "troch alles hinne
moai" (Hs. 160 C2, 172. brief fan Troelstra en Stellingwerf oan Dykstra;
P.B.). Dykstra makke himsels wiis, dat de bioardielingskommisje mis west
hie. "Mar dy hearen. dy't hwet mear leard ha as ús sljuchtwei. binne sa
bjustere wiis, det hwet hja moai fine fait altyd lang net by 't folk yn 'e
smaek. Dêrtroch kinne se licht in mistaest dwaen, lyk as se forline jier mei
"De twa Ringen" al dien hawwe" (Hs. 16: 1880, 14/5). Thalia stie allikemin foaroan mei stikken neffens de moderne smaek. Yn 1883 spilen de
Grousters op útnoeging fan de Vereeniging het Nederlandsch Toneel dy't
dêr har jiergearkomste hie. Oebele Glûper yn 'e Ljouwerter Harmony.
"Hijlkema zal wel woedend zijn", skreau Arend Bouma oan Dykstra (Hs.
160 C2, 25). De fornijing bigoun by it Ljouwerter Toanielselskip fan 1878.
of leaver; to Ljouwert yn in waeksende rounte fan min of mear frysksinnige liberalen.
Hylkema hie ek neat gjin muoite mei Pion (Stellingwerf?) syn biswieren
tsjin sang yn toaniel. Ek hy woe "in taest út it deistich libben" jaen
(Friesch Volksblad 1879, 19/10 en 9/11). Piter Jelles dêrfoaroer steurde
him yn In houliksoanfraech fan Hylkema oan it frommiske dat in houliksadfortinsje yn 'e krante sette liet. "Soks docht in echtfrysk famke net",
wie syn konservative biskie op rym (Friesch Volksblad 1880, 1/3; it
pseudonym Eelke wurdt forklearre yn Hs. 16; 1880. 14/5). Hy stie nei oan
Waling Dykstra syn hwat men neame kinne soe. anti-stedske opfettingen.
Dy bigoun om 1877 hinne oan in net einigjende klaechsang oer it minne
frysk fan de, meast jongere, skriuwers (Friesch Volksblad 1877, 13/5). Syn
literair programma lei bisletten yn de eigen worden: "Sonder Frysk gjin
fryske seden, sonder Frysk gjin Friezen mear" (Feestrede 1894, 25). Tael
en folk soene op 'en dûr fordwine. "De tsjerke en de riedseale. it
folks-onderwys en it lézen fen Hollânske boeken en kranten, de poletyk
en de hânnel, de soldaterij en de rederikerij — en foaral net to forjitten de
"sport" "(id., 31), dy diene it him en dêr stelde hy grimmitich syn "Mar ik
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Sjouke (George) Hylkes Hylkema (1852-1922).
Man fan de wrâld, nei de smaek fan de tiid.
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sil stride" út De Frîske tael (1877) foaroer. Jongere skriuwers as Stellingwerf. Wagenaar en Troelstra seagen ek spoeken yn dy "Frânske wyn".
Dat blykt net allinne yn it Proefblad fan it Friesch Volksblad (1876) en út
de ûndertitel fan Wagenaar syn Hark ris, Pieter! (1886), mar ek bygelyks
vn it "Oan de lezer" fan It jonge Fryslân (1881) dêr't as iennichste doel
fan de jongerein taelbihâld yn neamd wurdt. It Ljouwerter toaniel hjit by
Piter Jelles ûnfrysk en úntaerde. By alle oerienkomst tusken Dykstra en
jongeren as Troelstra en Wagenaar wie der lykwols dit ûnderskie: hwat
toarre. fanselssprekkende plicht — wurden — wie foar de iene. ynspirearre
de oaren as it idéalisearre byld fan it geve, âlde Fryslân. En doe't har
jonge literaire libben rûsd hie, bruts de tsjoen en keazen se foar godstsjinst
of polityk.
Buten it toaniel oppenearre hast hwat fan engagearre radikalens har yn
it útsprekken oer eigentiidske fraechstikken as it soldatelibben yn Jouwertsma syn Soldatebrieven (1877) en it arbeidersbistean yn Sytema syn
Katechismus fen de leare der wierheid, dêr't hoer Pibe svn lytsfeint vn ûnderrjuchte (1878). Yn it spoar fan de âldere formaeklike bistriding fan it
byleauwe waerd dy skerpere toan it earst fornommen yn de striid tsjin de
orthodoksen, dy't om 1877 hinne oan de winnende hân rekken. It is
forbjusterjend hoe iepentlik en fûleinich oft it Friesch Volksblad de
rjochtsinnigen fuort fan it bigjin yn 1876 ôf húnde. Folie mear as yn it
alteast tonearsten swakke sosiale engagemint — dat makke dat Kalma
1876 keas foar in nij bigjin (De Fryske skriftekennisse fen 1876-1897.
1939) — stekt yn dy haetlike oanfallen it eigene fan it blêd. Yn dat opsicht
hie it yn de fierste fierte syn wjergader net. ek net yn de nuete liberale
Provinciale Friesche Courant (sûnt 1842) en dy syn justjes mear populaire
konkurrint, de Friesche Courant (fan 1862). Wadman hat wiisd op de
oerskatting fan de Frysk-nasionale bitsjutting fan it Friesch Volksblad en
dêrfoaroer dy fan de liberale parse, binammen fan de léste, neger steld (In
skoalmaster yn 'e Dokkumer walden, 1955, 133). Frysk-nasionael wie it
Volksblad amper, mar it joech folie mear frysk, ek yn feuilletonfoarm,
as de Friesche Courant, It fryske karakter fan dat blêd hat meast mei
provinsiale oriëntaesje yn de polityk to krijen. It frysk sels, dat dêr nea
folie plak ynnommen hie, skronfele nei in jiermennich wei ta frjemd
isolearre pleatslike birjochten fan twa — grif earme — korrespondinten.
dy't ek oan oare blèdden har bydragen stjûrden, hollânsk like goed as
frysk. It wiene Sytema of H. L. de Jong en Van der Veen. De heechmoedige spot fan it Friesch Volksblad moat foar R. Zylstra in wichtige
reden west hawwe om it yn 1877 mei in kristlik wykblêd Foar de Friesen
to bisykjen. Datselde jiers kaem ek Van der Meulen mei syn spotske
Gepke, sonder mofven oan nei 't sindingsfeest to Feankleaster. Ek dy hold
him yn dizze snuorje tige dwaende mei it fraechstik fan it leauwe, mar hy
naem oars in mear forheven stânpunt yn. Dat stiet grif yn forbân mei syn
frijmitselerskip. "Al wat edel is en goed, al wat waar is — zie, wij huldigen
het" (Friesche Courant 1877, 24/12), hjit it yn in karakteristyk fan syn
titelleas histoarysk tafrielestik oer de striid tusken it âlde en it nije, dêr't
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Piter Jelles Troelstra (1860-1930).
Fan de stèd nei it doarp, yn de tsjoen fan it forline.

er yn 1877 de boer mei opgong. It wie de opfolger fan in oar allegoarysk
stik mei deselde problematyk. Fen 't âïde vn 't nije jier. Kristlike ynspiraesje sette Frederike fan Hallum oan ta it meitsjen fan har Rvmkes
(1878) en har Memmeboekje foear lîtse bên (1879) en laette Wagenaar yn
1875 by syn Tsjerk Ages. De tanimmende niget oan oersetten fan de bibel
wie der ek net frjemd oan.
Oan Tsjerk Ages sit ek in oare wichtige kant. It wie sûnt jierren it earste
frvske wurk dat neffens kwaliteit en greatens klassike alluere hie. De
dream fan nasionale romantyk gie by Wagenaar lykop mei in estetyske
oriëntaesje. Dy hie der al lange tiid net west buten in inkeldenien as
Murrav Bakker en Jelle Troelstra. "Hy [dat is de heit fan Piter Jelles]
makket forhevene fersen. masterstikken fen poëzij (dat mien ik yn wierheid). . . Hy scoe de frysce tael wol bislikje en oppoetse wolle lyk as
Siegenbeek de hollansce dien het", skreau Dykstra. altyd like sûr. op 6
maert 1879 oan Trui Jentink. en ek: "Dy man nimt in hege flecht, hy stiet
foetten en fiemen boppe ús allegearre. Dy man draecht de earetitel fen
dichter yn de Ljouwerter frijmitselers-loge" (1880. 14/8; Hs. 16). Balladen,
romancen en datsoarte fan naïve. stilearre fersfoarmen rekken op 'en nij
vn 'e moade. Redbad en oare fryske heiten joegen wer stal oan de forbylding fan it idéalisearjende gemoed. Nei jierren bigoun it Selskip wer
sêgen en mearkes to pubhsearjen (Forjit my net! 1877. 36), dêr't ek jonge
skriuwers as Feitsma en Wagenaar har op útleine. Van der Meulen. gefoelich as er wie foar it forhevene en foar de foroarjende geast fan de tiid.
dichte vn 1879 syn S'immernacht en simmermoarn. Dat lange fers — oratoarium neamde er it — stiet bytiden net fier ôf fan suvere ympressio73
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nistyske skildering yn lûden en ritmen mei Aeolus en Pan op har plak
mank natûrbylden. Hy hat dat sels ek sa oanfield: "Kom oan! tocht ik, as
'k my yn de natuer bijouw. nei buten yn 't stille fjild, en ik skilderje hwet
ik sjoch. en ik bring det yn oerienstimming mei it goe en 't kwea. fen 't
minsklik hert, mei de flaumoedigens en 't lést fen myn troch soarch
delbûke siel. licht joech it in blomme net fen - mar oan de frysce letterkroane" (Moaije blommen. 72). Ympressionistysk binne ek — fragminten
fan — fersen fan Jan Ritskes Kloosterman, dy't yn 1883 debutearre mei de
bondel natûrlyryk Frvsce wâldblomkes. Neist it beste dêrfan docht folie
wurk fan Piter Jelles âldfrinzich oan. retoarysker alteast en sa ynlik net.
De fornijer kin men dv léste min neame. Hy hie. lykas oare fryske
skriuwers hwat earder al. diel oan de algemiene fornijing yn de Europeeske letterkunde fan de sawntiger jierren ta in mear stilearre. — by him
net sa sterke — estetisearjende romantyk. Better as oaren wol hat er syn
eigen wurk karakterisearre doe't er syn favorite skriuwers har plak joech:
"Het is wel eigenaardig dat deze beide schrijvers [C. Vosmaer en Robert
Hamerling]. naast wie ik den romanschrijver Ebers heb genoemd en den
eveneens door mij vereerden P. van Limburg Brouwer zou kunnen noemen, door Prof. dr. Jan ten Brink in zijn "Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren" (blz. 409) met P. L. Courier. A. Chénier en Leconte
de Lisle in één adem worden vermeld als "de hoofdvertegenwoordigers
eener nieuwe klassieke Renaissance" "(Wording. 142). It binne svn talint
en syn wurkkrêft — alles hast die er oer en op 'en nij: blomlêzing. brullofsliet. toaniel. winterjounenocht. lieteboek en tydskrift — dv't him in
foaroansteand plak jowe vn de fornijing fan de sawntiger jierren. Nei
jierren fan inkeld ris ien bigoun yn 1872 in foege stream fan nije skriuwers. dy't oanhâldde oant 1890 en dêr't hy de wichtichste fan waerd. Mar
ûnder de bikendsten debutearren de measten foar 1880. sa't bliken
dwaen kin út dizze list: Hepkema (1872), Feitsma (1873). Postma (1874).
S. H. Hylkema (1875). Zylstra en Stellingwerf (1876). Jouwertsma (1877).
Rutgers. Wagenaar en T. W. Sytstra (1878). O. H. Svtstra en Van der
Zwaag (1879). Troelstra (1880)."Halbertsma (1881). Kloosterman (1883.
mar winliken om 1877 hinne: hy die net mei oan tydskriften). S. van der
Burg en Koopmans (1884). B. S. Hylkema (1886)," Nynke fan Hichtum.
Miedema en Vrijburg (1887). Van Warners en Schepers (1888).
Mear as in fornijing ha dy sawntiger jierren mei har seldsum skerpe
oergòng fan ljocht yn tsjuster. fan werklikheitswaen vn dream of pessimisme net brocht. In biweging is it net wurden. In talintrike jongerein.
boun troch freonskip. ûntbriek. it literaire ideaelbyld wie net kleardernôch
en de omstannichheden wiene der net nei: it waerden minne tiden en in
literair publvk bistie amper. Mar fjirtich jier letter koe Douwe Kalma
foltôgje hwat om 1877 hinne bigoun wie.
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Fryske "staveringsstriid" yn en om it jier 1877
Freark Dam
"Al ha wv în 't frîsk al net ienderhânde boekstavering. eltse skriuwer
tsiennet den doch for him sels to witten, ho 't er boekstaverje moat ef wol:
hv tsiennet oan sîn boekstaven bipaelde lûden ta to kennen en se dêr nei
to brûken. sa dat er alteast ienige ienheid datoangeande în sin skriuwen is.
en er sadwaende throch sîn lezers forstien wirde kin".
It is de skriuwer fan dizze pear rigels. Gerben Colmjon (1828-1884).
dv't vn 1875 it wichtichste tariedend wurk docht dat in jiermennich letter
liede sil ta in staveringsbislút dêr't kommende generaesjes lang genot fan
hawn hawwe — om krekt to wezen oan it jier 1946 ta! Dat it doe. om
1877 hinne. net ta in staveringsstriid kommen is. leit him fansels oan in
kompleks fan faktoaren. mar grif ek foar in net lyts part oan it biret en
taktvsk halden en dragen fan deselde Colmjon. dy't yn 1876 skriuwer
waerd fan de kommisje. fanwegen it Selskip 1844 ynsteld om sa mooglik
ta "ienige ienheid" op staveringsmêd to kommen. Colmjon hie dêr op
oanstjûrd yn in rige wiidweidige. heldere en lêsbere stikken yn 1875 ': it
sitaet hjirboppe is dêroan ûntliend.
Colmjon stie sterk doe't er de bisteande situaesje frijhwat chaotvsk
neamde: "Throch dat elts op sîn wîse it folmakke sochte. hwerby de iene
faek fen hiel oare bigjinsels ûtgîng as de oare. habbe wv nou hast sa folie
forskate spellingen krîge as der skriuwers binne. sadat min ien en 't selde
wird op wit hofolle forskate menearen skreaun fînth" . . . En dat. wvlst de
oanwinnende niget oan Frvsk lézen, ek buten de biheinde Selskipsrounte.
krekt vn dizze jierren frege om in dúdlik en brûkber svsteem. Foarbvlden
fan sa'n tanimmende niget bv greater publyk koe Colmjon mei foldwaning neame. Koe der bygelyks net mei greatskens fêststeld wurde. dat it
Frvsk Lieteboek (1876) vn 't foar al op sa 'n 1400 ôfnimmers rekken je kind
hie? En wie de earste folsleine útjefte fan de Rimen en Teltsjes (1871).
troch Colmjon sels bisoarge. ek net sa'n foarbyld? Binammen bv de opset
of leaver sein it dienmeitsjen fan lêstneamd projekt. dêr't men to krijen
hie mei it erfskip dat de Halbertsma's. Joast en Eeltsje binammen. ek op
staveringsmêd neilitten hiene. hie Colmjon de needsaek fan in unifoarme
"nije" stavering wol tige dúdlik field. En dan wie der fansels it helte méar
omstriden staverings-erfskip fan Harmen Svtstra noch. de yn 1862 forstoarne Selskipslieder dv't mei svn Wi/wa-oanslaggen mear kwea as goed
dien hie: "Né. daer mut ik nix fan hewwe. dat is ommes weer in heel
andere taal", moat neffens Colmjon in Ljouwerter sein hawwe doe't er de
Iduna-stavering bignúfde. En hwat dv ûnbilearde stêdman sei. moatte
Colmjon en svn meistanners alteast tocht hawwe: "Moat it in hopen der
net fen ofskrikke om it frîsk to learen. as men 't în it iene boek sa en în 't
oare wer hiel oars boekstavere fînth. en binammen de stêdliu. howol der
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Gerben Colmjon

oars ûnder dy ek vet al mear binne as men wol mient. dv mei 't frîsk wol
ophabbe?" 2.
Moat Colmjon dus as earste neamd wurde ûnder dyselden dv't. yn en
om 1877 hinne. it staveringsprobleem oanpakten en ta in útdragen saek
brachten, allinne stied er perfoarst net. De tiid en de geasten wiene. yn en
buten it Selskip. der ryp foar. In man dy't dêr al gans earder wis en mei
oardiel it sied foar útstruid hie wie mr. Philippus van Blom (1824-1910).
de jurist dv't Iykwols net sûnder fortuten ek — yn Grins — kolleezje roun
hie by de neerlandicus Matthias de Vries en al yn 1862. yn in rapport foar
it Selskip oer Colmjon svn — op kommen steande — Beknopte Friesche
Spraakkunst ( 1863) de koerts útset hie dy't it Selskip neffens him hwat de
staveringssaek oanbilange oanhâlde moast.
Van Blom en Colmjon fine elkoar wer vn de staveringskommisje dv't it
Selskip vn 1876 bineamt. As yn 1877 dy kommisje mei har Forslach en
foarstel fanwegen komt. wurdt it yn de oanrin ek mei safolle wurden — sij
it net alhiel sûnder setflaters — sein : "De bigjinsels hwerfen men (. . .)
útgîng. binne forfette in dizze headrigels. troch it lid der commissie de
heer Mr. van Blom earder fordigene in sin Thinzen oer 'e spehvize fen 'e
friske tael, Workum 1860: 1. to skrjuwen sa as min sprekt: doch (moat
wêze: dat. FD) wol sizze. dat me sa nei as him dat dwaen lit. it spritsene
wird th(r)roch 't skrift heart wer to jaen: 2. dat me de letters het to brûken
in 'e wearde. dy 't hja în 't frisk habbe. en den binammen ek by de
skrjuwers fen ús tiid: 3. dat min ( = min. FD) de ôflieding het to folgjen
as de útspraek dit talit".
Hwa't de briefwiksel. de forslaggen en rapporten fan de kommisje
neipluzet 3 . kin ta gjin oar bislút komme as dat binammen Van Blom dêr
syn stimpel op set hat — op it wurk sels nammentlik en op it resultaet
dêrfan. Colmjon syn effisjint hantlangjen — in kearmennich gearkomme en
dan fierders de fraechpunten omstjûre dêr't elk mar ûnder to setten hat
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o ft er "foar" is of "tsjin" — en svn foet-bv-de-kûle-hâlden dogge ek útwizing dat kaptein en stjurman elkoar tige pasten. De bimanning. om it
bvld fan it skipperjen noch efkes fêst to halden, hie fierders it measte net
vn to bringen. foarsafier't hja it alris yn 'e kant sette woe. Hwa't it wiene?
Respektabele mannen: Selskipsfoarsitter en Deputearre Jacobus van Loon
(1821-1903). folksskriuwer nûmer ien Waling Dykstra (1821-1914) en
skoalmaster-skriuwer Hjerre Gjerrits van der Veen (1816-1887). Van Loon
soe men sokssahwat as de earefoarsitter neame kinne. Hv hat hieltvd con
amore svn paraef set as er miende dat soks lije koe: eigen útstellen is er
amper mei kommen. Dykstra en Van der Veen wiene elkoars tsjinpoalen.
ek vn dit formidden. Earstneamde woe moai fier gean mei staveringsforienfâldiging: " . . . doel is: it lézen fen 't Fn'sk ûnder 't friske folk mear
en algemien to meitsen (. . .) Derfor mat de spelling ienfaldich en bigrîplik
wêze" 4. Van der Veen dêrfoaroer woe de romantisearjende. opsnolkjende
kant wol hwat oanhâlde. Hy hat ek gauris bisocht svn sin to krijen. mar
net ien fan de oare kommisjeleden hie it dêr op bigrepen. En dêr lei Van
der Veen him dan ek bv del.
Hjirboppe ha wv al skreaun dat der fan staveringsstriid gjin sprake wie.
doe om 1877 hinne. As wy konstatearje dat de kommisje lykwols mei
twaderlei tsjinwar to meitsjen krige. ek vn datselde jier 1877 doe't har
Forslach en foarstel mei safolle wurden oan it bilangstellend folk foarlein
waerd. dan slacht dat op de min of mear yngeande kritvk dy't op it wurk
fan de kommisje ôffjurre waerd troch al wer twa utersten vn it formidden
dêr't it Selskip him vn biweegde. Dat iene uterste waerd oanhâlden troch
de skriuwende Huzumer medicus Lucius Columba Murrav Bakker
(1822-1911). it oare troch nimmen oars as de Ljouwerter stedsarchivaris
Wopke Eekhoff (1809-1880). It ûnderstreket de wissens en birettens fan de
77
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kommisje — en yn feite fan it duo Van Blom/Colmjon — dat hja. sûnder
kweafreonen to meitsjen. sûnder kantroeren tusken dy beide utersten
troch lavearje koe om. vn 1879. de feilige haven fan de earste offisieel
fêststelde Selskipsstavering op groun fan hàr útstellen to bisilen 5.
Murrav Bakker hie vnearsten ek oansocht west om lid fan de staveringskommisje to wurden. De man hie it. antwurde er. dêr to drok ta. Ek
de gelegenheit dv't him. rojaelwei. bean waerd om lykwols de kommisjegearkomsten bv to wenjen hat er gjin gebrûk fan meitsje kind of wold.
Hwat er wol die. wie it stjûren fan hastich delkwattele brieven en briefkes.
dêr't er him vn opponearre as in earsten man fan it bihâld dy't fjûrbinaud
wie foar hwat er foar Hollânske vnfloed hâldde en (mei dêrom?) it Ingelsk
oankrûpe woe. Van der Veen wie de iennige yn de kommisje dy't dat ek
wol hwat oer woe. mar de oaren lieten it ear der net nei hingje.
Krige dokterom. dv't it Frysk it ingelsk himd oanlûke woe. gjin foet oan
'e groun dat makke. Wopke Eekhoff kaem. as stjurman oan de óare wâl
ek vn óarewei wizend. der net better foarwei. It wiidweidich brief dat er
ûnder it haed "Friesche spelling" en datearre 31 desimber 1877 oan de
kommisje rjochte 6 . waerd net foar folie mear as kundskip oannomd.
Eekhoff ommers woe de kommisje fierstofolle de hollânske kant út. It is
nijsgjirrich en helje hjir inkelde alinea's út dat brief oan. Hwat woe bvgelyks Eekhoff mei de stavering fan it lange a-lûd? Ditte:
"Ik bepaal mij eerst tot het gebruik van de a. die men gewoon is te
verdubbelen met e. Waartoe? Oudtijds deed men dit ook in 't Nederlandsch; maar men is tot de aa gekomen en deze is nu algemeen ingevoerd. Waarom ook niet in het Friesch? Temeer omdat het een algemeen
zwak is. dat men in ae de Fransche a/-klank wil lezen en zelfs Waeze
spellen. Ja op de laatste vergadering vroeg mijn buurman mij: hoe men
den naam van het Selskip uitspreken moest: teal of taal. waartoe onze
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Fragmint út it brief fan W. Eekhoff oer de staveringsplannen (orgineel yn it KL MD).

spelling van tael aanleiding geeft. Dit geeft verwarring, ook omdat ae van
ea niet altijd wordt onderscheiden. Bovendien is in de uitspraak van
kaam. laam. daam enz. de volle of dubbele a zoo hoorbaar, dat niets die
verdubbeling in den weg staat: tenzij men spottender wijze mogt vragen:
is dit Franekersch of Harlingersch: vaeder. der leit ien soldaet in 't waeter?"
Hûndert jier letter liket Wopke "Profeet"(1), via de Steatestavering.
dochs syn sin to krijen. Op nóch in punt. nammers. is in winsk fan sines
lang om let yn forfolling gien. It wie in winsk dêr't de kommisje yn 1877
net oan woe en dy't Eekhoff yn itselde Aldjiersjounbrief sá formulearre:
". . . ook (. . .) in draie. geie. troaie. djoeie. kuierje. waarin die v best ee79
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mist kan worden" . . . De Steaten hawwe, A.D. 1976. allyksa bislisse
wold! 7.
Miskien is it passend, dizze fjildforkenning op staveringsmêd yn en om
it ek vn dit opsicht bilangrike jier 1877 to bisluten mei de fjûrfêste morael
dv't Eekhoff. op Aldjiersdei 1877 syn tinzen weidzje littende. syn lezers
foarhâldde:
"Toch. al moge ieder schrijver vrij blijven in de keuze der letters,
waarmede hij zijne klanken wil uitdrukken. — toch is het goed dat het
Selskip vóórgaat en aangeeft, wat na rijp en veelzijdig onderzoek de beste
spelling is voorgekomen, ook tot rigtsnoer voor allen. die. geene studie
van de taal makende, gaarne volgen en een gebaand pad de voorkeur
geven. Aan allen te behagen en alle wenschen en begrippen te bevredigen,
zal wel tot de onmogelijkheden behooren. Het Friesch is een levende taal
en zal ook in de toekomst, naar latere inzichten, veranderingen ondergaan".
Wopke Eekhoff yn èlk opsicht "in âlderwetsk man" neame 8 — né. dat
kin eins ek wer net.
Noaten
1. Under de titel "Oer de frîske skriuwery", Forjit my net 1875.
2. Priuwke fan de stavering fan H. G. van der Veen: " . . . scil ik mar op mîn eigen houtsje
neithinke oer disse ind jinge forbetteringen . . ." (brief 10.6.1876 oan G. Colmjon): idem
fan L. C. Murray Bakker: "Okkerdeys haw ik besceid fen you krige" . . . (brief 16.7.1876
oan G. Colmjon).
3. Yn it archvf fan it Selskip 1844. map F2 (FLMD. Ljouwert).
4. Brief fan 27.3.1878 oan G. Colmjon. Selskipsarchyf F2-17.
5. Sjoch: De Frvske Boekstavering. In hantlieding for hwa yn 't Frvsk skriuwe wolle.
Ütjown troch it Selskip for Frvske tael en skriftekennisse. To Hearenfean bv N.A.
Hingst. 1879.
6. Selskipsarchyf F2-13a.
7. Sjoch: J. Boersma. De Frvske stavering. Ljouwert 1976: en: E. S. de Jong. Swart op wyt.
Ljouwert 1976.
8. Sjoch: J. J. Kalma. Dit wienen ek Friezen. I. Ljouwert 1964. s.77.

80

Wumkes.nl

Het Leeuwarder Harmonie-gebouw
en zijn architecten
Peter Karstkarel
Wie het jaar 1877 induikt, komt in een maatschappij terecht die. ook op
bouwkundig terrein, zich bewust is op weg te zijn naar een toekomst,
maar tegelijkertijd een waarbij het besef van een culturele erfenis begint
te dagen. De svnthese tussen deze twee krachten kan gevonden worden in
de acceptatie van de op nieuwe constructies gebaseerde gotische vormentaal van de kerkenbouwer P. J. H. Cuypers. van wie reeds verschillende ontwerpen uitgevoerd zijn: Blauwhuis (1867). Sneek (1869). Dokkum (1869) en Wijtgaard (1870). In de nacht van 30 op 31 januari 1877
wordt tijdens een hevige storm de voorgevel van de Sneker kerk gedeeltelijk naar binnen gedrukt daarmee ook het orgel beschadigende. In maart
1877 moet het voegwerk aan de kerk te Blauwhuis nog gebeuren. In de
Friese Baedeker. "Friesland en de Friezen", die in augustus 1877 verschijnt, worden de kerken niet weinig geroemd.
In Drogeham wordt eind januari van dat jaar de "nieuwe" hervormde
kerk ingewijd. "Jammer echter, dat ook hier weder door de commissie van
rijksadviseurs de bouworde der oude kerk. die meer dan 5 eeuwen had
gestaan, was voorgeschreven", vindt een eigentijds commentator. Het was
geen nieuwbouw en evenmin een restauratie: de toren blijft wel staan en
wordt later in dat jaar hersteld '.
De pionier van de monumentenzorg in Nederland. Victor de Stuers.
treedt 7 maart op als spreker bij de Vereniging Nijverheid te Sneek. Het
is niet onmogelijk dat hij de waterpoort ter sprake heeft gebracht, want 7
juli 1877 besteden burgemeester en wethouders van Sneek aan "het afbreken en wederopbouwen van den bovenbouw, alsmede de noodige
herstellingen aan beide torens, behorende bij de Hoogèndster waterpoort
te Sneek". De laagste inschrijver is E. R. Kuipers te 't Meer bij Heerenveen voor f8.300. Het karwei wordt hem begin-augustus gegund, de
minister van binnenlandse zaken had het gemeentebestuur ƒ4.290 subsidie toegezegd, een post die later nog verhoogd wordt 2. De gemeente-architect J. Ph. Hogendijk leidt de restauratie, adviseurs zijn o.a. de Sneker
architect A. Breunissen Troost en J. Gosschalk te Amsterdam.
Te Franeker wordt in januari 1877 het verbouwen en restaureren van
de Grote Kerk aanbesteed, een restauratie waarbij muurschilderingen te
voorschijn komen 3. In Leeuwarden, waar discussies rond twee nieuwbouwprojecten — Harmonie en Beurs — hoog oplaaien, bestaat er eveneens zorg voor het culturele monument. De scheefgezakte Nieuwetoren
trotseert de januaristormen. maar de omwonenden wijzen het gemeentebestuur bij deurwaardersexploit op de slechte toestand en sommeren tot
het nemen van maatregelen. Een commissie gaat de toestand onderzoeken
en dient een kalmerend rapport in. waarop de architect S. Jansen ver81
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baasd reageert omdat er geen onderzoek van de fundamenten verricht is.
Voor 1878 zet de gemeente ƒ600 op de begroting voor herstellingen aan
de toren 4.
Een toekomstvisie kan in 1877 vooral geproefd worden in de plannen
die er zijn van de droge en natte waterstaat: wegen, spoorwegen en kanalen 5. Ook cultureel gaat er een nieuwe wind blazen. Een groep burgers
van Harlingen zet de behoefte aan een zomersociëteit op papier. Bij de
voormalige Kerkpoort is een geschikte plek grond voor een gebouw met
biljard- en leeszaal en een zaal voor 700 personen. De kosten worden
geraamd op ƒ25.000 6 . De behoefte aan sociëteits-. theater- en concertruimten is zo algemeen dat de architectuur-historicus Gugel zelfs spreekt
van een algemene schouwburgrenaissance. waarmee hij zich tevens op
tvpologisch terrein begeeft. Op de academies werd uit romantische overwegingen verkondigd dat de rechtspraak bij de klassieken behoorde, dat
theater en muziek meer bij de frivole renaissance pasten en dat gerechtsgebouwen dus een classisistisch. en schouwburgen een renaissancistisch
uiterlijk moesten hebben.
De Harmonie (plannen)
In 1874 krijgt deze behoefte te Leeuwarden gestalte door de oprichting
van een vereniging die streeft naar het stichten van een Harmonie-gebouw. De initiatiefnemers stellen de Harmonie in de zusterstad Groningen ten voorbeeld 7. Zij benadrukken in de oprichtingsvergadering van 21
oktober 1874 enkele argumenten die voor het stichten van een sociëteitsgebouw met concert- en theaterzaal pleiten. Er zou behoefte zijn aan
een meer uitgebreid onderling verkeer: de bestaande sociëteiten voldeden
hier onvoldoende aan met hun geest van uitsluiting en er was slechts
schaarse gelegenheid tot het houden van muziekuitvoeringen en toneelvoorstellingen op grotere schaal 8.
In 1802 had J. Posthumus op de hoek van het Ruiterskwartier en de
Haniasteeg een schouwburg gesticht, die gedurende deze eeuw enkele
malen verbouwingen onderging. Mede op particulier initiatief was in 1808
door G. van der Wielen in de tuin van zijn huis aan de Breedstraat een
concertzaal gebouwd, die voortdurend werd uitgebreid: in 1868 zelfs zo
fors dat de handelsbeurs er gebruik van kon maken. De Grote Sociëteit
was sinds 1825 in het pand Nieuwestad 109 gevestigd. Het oorspronkelijk
ontwerp was van architect W. Fellinga: na de kermisbrand van 1842
waren de merkwaardige kroonlijst met meandermotief en de balustrade
aangebracht. In 1867 werd de parterre naar ontwerp van H. R. Stoett
ingrijpend verbouw'd en in 1878. toen de plannen van de Harmonie in een
moeilijke fase waren gekomen, durfde men met veel optimisme de verdieping te verbouwen. Sociëteit Amicitia. in 1840 gebouwd naar ontwerp
van de latere stadsbouwmeester Thomas Romein, liet. toen de Harmonie-bui dreigde, in 1879 aan de zuidzijde nog een veranda met bovenbouw aanbrengen. In 1877 besluit het bestuur dat de benedenzaal gedu82
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rende twee avonden per week gebruikt zal worden als Skating Rink
(rolschaatsbaan). Nog hetzelfde jaar nemen J. P. J. de Rooy (architect, die
veel opdrachten in de Schrans onder Huizum uitvoert) en J. J. Wesselman
(koffijhuishouder aan de Lange Marktstraat) dit idee over en richten een
terrein aan de Schrans in als skating rink 9.
Dat er niettemin behoefte bleef bestaan aan een Harmonie mag blijken
uit het feit dat er begin 1875 reeds gereageerd is tot een bedrag van
f 109.000 op de oproep om deel te nemen aan een geldlening tegen 2½ ci
in stukken van ƒ 100. De voorbereidingscommissie — de initiatiefnemers
R. Bloembergen en J. Reerink zijn voorzitter en secretaris — en de daaruit
gekozen bouwcommissie, waarin A. J. Brevet het hoogste woord voert,
zijn er van meet af aan van overtuigd dat de Harmonie moet komen te
staan in het noord-oostelijk gedeelte van de Prinsentuin '°. Aanvankelijk
kan dit plan ook de instemming hebben van de erevoorzitter van de hele
onderneming, mr. J. Bieruma Oosting. burgemeester van Leeuwarden: als
Brevet in juli 1875 met plannen komt voor een concertzaal voor 2000
personen met vele nevenruimten, waarvoor zelfs een gedeelte der stadsgracht gedempt moet worden, denkt hij toch aan een minder grootse
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Stalgebouw Ruiterskwartier 119 te Leeuwarden (gesloopt ca. 1962). architect A. J. van Beek.
1877/78.
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opzet. De verhouding tussen Harmonieleden en tuinleden (de ingezetenen
van Leeuwarden kunnen zich n.1. abonneren op de Prinsentuin. waar
's zomers concerten gegeven worden en waar de gemeente een buffet
verpacht) wordt een der grootste problemen bij de voorbereidingen. In
november 1875 bekrachtigen gedeputeerde staten het raadsbesluit tot
ondershandse verpachting van de Prinsentuin. De commissie-Brevet stelt
in de vergadering van 2 januari 1876 voor de architecten W. Springer te
Amsterdam. H. P. Vogel te Den Haag. A. W. van Dam te Rotterdam en
L. H. Eberson te Arnhem uit te nodigen een plan in te leveren, waarbij
ieder ƒ 300 vergoeding krijgt en de winnaar onder bepaalde voorwaarden
de uitvoering. Omdat er toch ook een Leeuwarder mee moet doen. wordt
H. R. Stoett nog aan de lijst toegevoegd. Eberson bedankt omdat hij architect van Z. M. de Koning is geworden en ook Vogel en Springer zeggen
af". Het zijn uiteindelijk Van Dam, Stoett. T. Sanders te Amsterdam en
A. J. van Beek te Utrecht die ieder op 27 april 1876 een plan inleveren.
Het meest monumentale plan wordt gekozen op voorwaarde dat de
grootte wordt verminderd en daarmee de begroting: van ƒ 196.000 tot
f 180.000. A. J. van Beek blijkt de winnaar te zijn.
In de zomer van dit jaar wordt vooral gewerkt aan het bij het gemeentebestuur goedgekeurd krijgen van het gewijzigde plan van Van
Beek en een grondpachtovereenkomst voor 2236 ca. grond in het
noord-oostelijk gedeelte der tuin. In de grote deelnemersvergadering van
8 augustus maakt het gemeenteraadslid F. Plantenga bezwaar tegen de
stichtingsplaats: het gebouw zal een niet onaanzienlijk deel dier geliefkoosde wandelplaats aan het publiek gebruik onttrekken. In raadsvergaderingen van 11 januari. 8 en 22 maart en 27 april 1877 komt de Harmonie-zaak ter sprake. In juni wordt bekend dat gedeputeerden de
grondpacht en het recht van opstal goedkeuren. De vereniging krijgt de
tuin niet in pacht en tijdens de deelnemersvergadering van 14 juli ziet
gemeenteraadslid mr. H. Wiersma hierin toch ook een reden om naar een
andere plek. b.v. de Oude Veemarkt, uit te kijken. Al eerder heeft de
Harmonie-zaak een gevoelige klap gekregen door een groot ingezonden
stuk van Herman Albarda: "men offere niet eene openbare wandelplaats.
die tot het genot van allen bestemd is. op aan eene sociëteit van meergegoeden" 12.
Als in september 1877 Bieruma Oosting verzoekt ontslagen te worden
van het erevoorzitterschap — hij is afgetreden als burgemeester —. is de
financiële deelname op een dieptepunt. Door verschillende acties wordt
het nog ƒ 113.600. maar ook de optimistische vleugel in het bestuur moet
dan toegeven dat de plannen vereenvoudigd moeten worden. Brevet heeft
architect Van Beek bereid gevonden een plan te maken waarvan de
kosten op een ton zullen komen. Er wordt besloten hem plannen in te
laten leveren in competitie met de architecten Douma. Stoett en Bruns. Ze
zullen ieder ƒ400 ontvangen voor plannen die niet meer dan ƒ 110.000
mogen belopen. Vier in Leeuwarden werkende architecten buigen zich in
de laatste maanden van 1877 over het goedkopere plan van de Harmonie.
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De architecten
Albertus Johannes van Beek. geboren 28 februari 1848 te Utrecht.
komt. nadat hij in mei 1876 de wedstrijd voor de Harmonie had gewonnen, met zijn gezin in mei 1877 te Leeuwarden wonen. In het najaar van
1874 is hij een van de 13 inzenders op een prijsvraag voor een beursgebouw te Leeuwarden. Nog vóór hij zich in Friesland vestigt, heeft hij zich
kunnen verzekeren van een ander groot project: in februari 1877 is hij van
de 23 inzenders op de prijsvraag voor een gebouw van de sociëteit "Trou
moet blijcken" te Haarlem de winnaar 13. In 1877 wordt er geen aanbesteding gepubliceerd waaruit kan blijken dat hij naast het Harmonie-werk
nog andere Leeuwarder projecten heeft gehad. Wel heeft hij aan het
Ruiterskwartier de stallen voor de familie Van Weideren Rengers gebouwd 14. Twee grote bouwplannen moeten er te Leeuwarden op zijn
tekentafel gelegen hebben: het sociëteitsgebouw te Haarlem en de hervormde kerk aan de Stadhouderskade bij het Leidsebosje te Amsterdam.
Op 4 februari 1879 vertrekt Van Beek naar Amsterdam, waar de bouwvan deze koepelkerk terstond aanvangt. Het "kruisvormig neogotisch
bouwwerk met achthoekige middenpartij, bekroond door een hoge koepel
met spits torentje" komt in 1884 gereed. In 1878 doet Van Beek mee aan
een prijsvraag naar een ontwerp voor een candelaber en hij verdient ook
hiermee de hoogste eer 15.
Jacob Izaäks Douma. geboren Opeinde 18 juli 1822. vestigt zich in
oktober 1846 te Leeuwarden. In de 70er jaren heeft hij. getuige de vele
geadverteerde aanbestedingen, een bloeiende praktijk. Tussen opdrachten
voor particuliere woningen te Sexbierum. Veenklooster. Ferwerd. Hee-

Zuidergrachtswal 2-5 te Leeuwarden, architect . Douma, 1877.

Wumkes.nl

85

PETER KARSTKAREL

— Het Leeuwarder Harmonie-gebouw

renveen. Wijns. Hardegarijp. Franeker en Leeuwarden valt één opdracht
op. Op 2 april 1870 vindt de aanbesteding plaats van 24 arbeiderswoningen op Oldegalileën voor de vereniging "Eigen brood bovenal", een
project dat mag gelden als een vroeg voorbeeld van coöperatieve volkswoningbouw in Friesland 16. In 1877 is de agenda van architect Douma
flink gevuld. Een vernieuwing van een boerderij bij Cornjum. een boerderij te Blija. het post- en telegraafkantoor. met directeurswoning en boterwaag (een heden zo geroemde multifunctionaliteit) te Balk. vier herenhuizen aan de Grachtswal (nu Zuidergrachtswal 2-5. in de volksmond
het vrekkenbuurtje) te Leeuwarden en de verbouw van pand Voorstreek
57 tot winkelhuis in dezelfde stad 17. De jaren die volgen zijn minder
druk. Douma overlijdt te Leeuwarden op 27 maart 1881.
Herman Rudolph Stoett. geboren 19 januari 1838 te Leeuwarden, is
zoon van de architect Frederik Stoett. Hij is in de laatste decennia van de
19e eeuw de meest productieve architect in Friesland. De vele aanwijzingen dat hij de zo kenmerkende ronde hoeken in Leeuwarden geïntroduceerd heeft, moeten nog nader uitgewerkt worden. In 1877 ontwerpt hij
de winkelhuizen Kelders 29 (inmiddels verbouwd) en Voorstreek 37-39.
woonhuizen aan de Noordersingel en op de Oostergrachtswal de nummers
135-137 (weggebroken t.b.v. het Nieuwe Kanaal), een timmermanswoning
aan Achter de Hoven en een gietijzeren hek voor het Marcelis Goverts
Gasthuis aan de Noordersingel (het gasthuis ontwierp hij in 1876). alles te
Leeuwarden, een grote verbouwing van Harinxma state te Beetsterzwaag
(in de 30er jaren ingrijpend veranderd) en een nieuwe spits op de toren
van Tjummarum ' 8 . Geen architect wordt genoemd bij de aanbesteding in
maart 1877 van een "nieuw" Oud Sint Anthony gasthuis; het zou ontworpen zijn door de vader van Herman Rudolph. Frederik Stoett !9 .
Jurjen Bruns. geboren te Embden 18 februari 1841 als zoon van een mr.
timmerman, vestigde zich in 1862 als architect te Leeuwarden. Allereerst
vallen zijn droevige huiselijke omstandigheden op. Van de vijf kinderen
die tussen 1867 en 1874 geboren worden, haalt slechts de eerstgeborene
een leeftijd van drie jaar: de andere kinderen worden niet ouder dan
enkele maanden. Hij adverteert zijn bouwkundige activiteiten (inclusief
lessen in bouwkunde naar het gebruik in die tijd) pas in 1865. in welk jaar
hij eveneens een poging doet om een "Friesche Bouwkundige Vereeniging" op te richten 20 . Tot de 70er jaren ontwerpt hij vooral burgerhuizen
te Leeuwarden. In 1872 wordt hem verzocht het ontwerp te leveren voor
de eerste 50 arbeiderswoningen, die de arbeidersvereniging "Help u zelven" op het terrein Werkmanslust bij de Groningerstraatweg te Leeuwarden wil gaan bouwen. In 1877 komt het 154e huis op Werkmanslust
klaar en in datzelfde jaar wordt op dit terrein een hoofdgebouw neergezet,
in augustus wordt het in huur aangeboden: "De nieuw gebouwde winkelhuizinge met daarboven zijnde zaal, op de door haar gestichte buurt
Werkmanslust te Leeuwarden, bevattende deze buurt 154 gezinnen of
plm. 800 consumenten, staande aan de entree van de stad aan den Groningerstraatweg" 2 i .
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De Harmonie
Van deze vier zeer actieve architecten blijkt Douma bezwaar te hebben
en vlak voor Kerstmis 1877 buigt de voorbereidingscommissie van de
Harmonie zich dan ook over de inzendingen van Van Beek. Stoett en
Bruns. Het plan van de laatste vindt "hoegenaamd geene sympathie". De
andere plannen kunnen evenmin uitgevoerd worden: dat van Stoett is niet
doelmatig, dat van Van Beek te kostbaar. Brevet toont met schetsen hoe
het plan-Stoett moet worden gewijzigd en met cijfers hoe op het plan-Van
Beek vooral op de kostbare trappartij moet worden bezuinigd. De door
Van Beek voorgestelde ovale concertzaal die zeker uitstekend van
acoustiek zal zijn wordt zo gewaardeerd dat deze het met 5 tegen 1 stem
wint. Van Beek zegt alles nauwkeurig berekend te hebben en krijgt de
sarantie ƒ 500 te zullen ontvangen als de bouw toch niet door mocht gaan.
Toch wordt Van Beek ook met dit (zijn vierde) plan weer verliezer. In
maart 1878 adviseren burgemeester en wethouders aan de raad het
bouwplan af te keuren en in de raadsvergadering van 13 juni wordt bij de
afkeuring het advies gevoegd uit te zien naar een ander bouwterrein. Van
Beek levert een week later kosteloos een plan in voor een situering in het
zuidelijk gedeelte van de Prinsentuin. De zaak blijft slepen en als de gemeenteraad begin 1879 drie terreinen aanwijst: de oude veemarkt, de
afgegraven Wirdumerpoortsdwinger en het terrein achter het Paleis van
Justitie nemen de heren Brevet en Phaff ontslag uit de voorbereidingscommissie. A. J. van Beek verhuist 4 februari naar Amsterdam. Op 2 april
wordt hij met de architecten Douma. Stoett. Romein en Kramer uitge-
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ca. 1930).
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nodied om voor het terrein achter het Paleis van Justitie gratis een ontwerp voor een Harmonie-gebouw te maken. Van Beek meent de opdracht
te verdienen na twee keer in een wedkamp gewonnen te hebben en wenst
niet een derde maal mee te doen. De vergadering beschouwt dit als een
"vergedreven gevoeligheid" en Van Beek verlaat deze. In de kleine lijst
van deelnemers aan de Harmonie die weigeren te betalen, die later in dat
jaar opgemaakt wordt staat Van Beek vermeld met een bedrag van ƒ 300.
Douma excuseert zich voor de mededinging om redenen van gezondheid
en Stoett. Romein en Kramer gaan aan het werk. De goede raad van
Brevet wordt node gemist en uit de leden wordt een commissie gevormd
die de plannen zal beoordelen: W. Molkenboer, B. Pietersen. W. J.
Oosterhoff, E. Hora Adema en P. Fabrij de Jonge. Op 22 augustus 1879
worden de inzendingen besproken: het plan "Lampersweil" wordt niet
mooi gevonden, dat wat "Harp" genoemd is komt te duur en "Eenvoud"
blijft over 22 . Herman Rudolph Stoett wint. Hij wordt met de uitvoering
belast van het op 7 mei 1881 gereed gekomen Harmonie-gebouw, dat lange
tijd achter het Paleis van Justitie gestaan heeft en waarvan nu nog enkele
resten zichtbaar zijn tussen aanbouwsels die elk esthetisch gevoel tergen 23 .
Noten
1. Bericht L.C. 21 jan. 1877, advertentie L.C. 4 mei 1877. In de L.C. 9 mrt. 1877 wordt de
aanbesteding van een kerk met torentje voor de Chr. Geref. gemeente in dit dorp
geadverteerd.
2. Advertentie L.C. 26 juni 1877. berichten L.C. 13 juli en 3 augustus 1877. Voor Egbert
Roels Kuipers zie: De gebroeders Kuipers, architectuur in een overgangstijd in: Wonen
TA/BK 2-76.
3. Advertentie L.C. 9 jan. 1877, berichten L.C. 10 juni en 26 augustus 1877.
4. Berichten L.C. 18 febr., 10 juni, 24 aug. en 25 nov. 1877. Ingezonden stuk S. Jansen:
L.C. 28 sept. 1877. In 1884 wordt de toren afgebroken, lang blijven er plannen voor
herbouw waarvan die van de stadsbouwmeester Thomas Romein van 1885 de vroegste
zijn. De prachtige geaquarelleerde pentekeningen bevinden zich in het Gemeentearchief te Leeuwarden.
5. Een van de opmerkelijkste plannen is dat van een kanaal langs de geprojecteerde
spoorlijn Staveren-Sneek. A. Breunissen Troost, directeur van de gasfabriek in Sneek en
architect van veel bouwwerken in en rond deze stad (vele in neo-renaissance-trant), is
een van de initiatiefnemers. Zie: L.C. 17 aug. en 28 okt. 1877.
6. Bericht L.C. 24 aug. 1877.
7. Te Groningen was 1855-'56 de Harmonie gebouwd naar ontwerp van J. Maris, een
gebouw dat in 1891 belangrijk werd uitgebreid. In 1877 is er in Groningen een comité
dat ijvert voor het tot stand komen van een schouwburg.
8. Voor de geschiedenis van de Harmonie te Leeuwarden is vooral geput uit de notulenboeken van de deelnemersvergaderingen en die van de voorbereidingscommissie.
Deze berusten nog steeds in de archiefkasten van de Harmonie. Helaas ontbreken
brievenboeken, bouwtekeningen e.d. die deze geschiedenis hadden kunnen illustreren.
In het Gemeentearchief te Leeuwarden bevindt zich in de collectie bouwtekeningen een
map Openbare Werken waarin de nrs. 973-975 onder het motto "Eenvoud" het
uiteindelijke ontwerp van H. R. Stoett Fz. uit 1879 zichtbaar maken.
9. Voor de sociëteiten, enz. zie: R. Visscher, Leeuwarden van 1846 tot 1906. 's-Gravenhage
1908, pp. 210-215. Het archief van de Grote Sociëteit bevindt zich in het Gemeentearchiefvan Leeuwarden. Voor de skating rink: berichten L.C. 26 okt., 18 en 21 dec.
1877. Prov. Fr. Crt. 22 dec. 1877 en L.C. 16 maart 1880 (geheel afgebrand).

88

Wumkes.nl

PETER KARSTKAREL

— Het Leeuwarder Harmonie-gebouw

10. Abraham Johannes Brevet, geboren te IJzendijke op 15 december 1830, komt met zijn
gezin in 1870 uit Maastricht naar Leeuwarden. Hij is ingenieur bij de waterstaat. Uit de
commissieverslagen blijkt dat hij de technische facetten bij de Harmonie-plannen uitstekend weet toe te lichten. Het is aannemelijk dat hij betrokken is geweest bij een of
meer van de rijkswerken die in die periode in Leeuwarden uitgevoerd worden: postkantoor Wortelhaven (1870-1871). strafgevangenis (1870-1876) en ijkkantoor en kantongerecht Oosterkade (1878-1880). Hij vertrekt 26 maart 1881 naar Middelburg.
11. Eberson en Vogel hebben het druk - Outshoorn en P. J. H. Cuvpers doen ook mee met een wedkamp voor een rijksmuseum te Amsterdam en Vogel maakt bovendien
(met F. W. van Gendt) plannen voor een schouwburg te Groningen, en te 's-Gravenhage voor een nieuw gebouw voor het Departement van Justitie (niet naar zijn plan
uitgevoerd) en voor de Koninklijke Stallen (in 1878 voltooid).
12. Mr. H. Wiersma. voorzitter van de commissie ter bevordering van toneeluitvoeringen te
Leeuwarden, krijgt meer invloed als hij in september 1877 wethouder wordt.
Herman Albarda is in 1877 een van de initiatiefnemers die willen komen tot de
oprichting van een ambachtsschool te Leeuwarden. Zijn ingezonden stuk L C 8 anril
F
1877.
13. Het archief van het beursgebouw, berustende op het Gemeentearchief te Leeuwarden,
biedt met enkele kladaantekeningen een beperkt beeld van deze prijsvraag. Er zijn 13
inzenders geweest, onder wie in elk geval J. Gosschalk. A. L. van Gendt en C. Krook
allen te Amsterdam. A. J. van Beek te Utrecht. A. W. van Dam te Rotterdam. L. van
Griffen te Groningen en J. A. Smit te Schoonhoven. De beurs is uiteindelijk van 1878
tot 1880 gebouwd naar ontwerp van Thomas Romein. De Haarlemse prijsvraag wordt
vermeld in de L.C. 9 februari 1877. Dit sociëteitsgebouw kwam in 1880 klaar. Het
gebouw op de hoek van de Grote Markt en de Grote Houtstraat werd vóór en na de
laatste wereldoorlog onderwerp van felle discussies. Zie: R. Blijstra. Haarlem: heel oud
en heel nieuw. Haarlem 1971. pp. 55. 203-205.

oofdgebouw Werkmanslust te Leeuwarden (tijdens sloop in 1973). architect J. Bruns. 1877.
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14. In een interview in de Leeuwarder Courant van 8 november 1930 vertelde architect
Hendrik Kramer dit. In zijn vroegste jaren te Leeuwarden moet hij Van Beek gekend
hebben en hij noemde hem: "een zeer bekwaam jong architect, die zijn opleiding o.m.
te Wenen en Boedapest had genoten".
15. H. P. R. Rosenberg. De 19e-eeuwse kerkelijke bouwkunst in Nederland. 's-Gravenhage
1972. pp. 92 (korte biografie, waarin vermeld staat, dat hij later naar Hongarije vertrokken is) en 115 (Koepelkerk 1879-1884). Voor de candelaber-prijsvraag: Bouwkundige Bijdragen 1878. kolommen 18 en 19. Bij deze strijd verdient het ontwerp van
Hendrik Kramer "élève-architect te Brussel" een getuigschrift. Juist rond dit tijdstip
moeten deze architecten elkaar in Leeuwarden hebben leren kennen.
16. S. Stratingh Tresling, Het bouwen van arbeiderswoningen. Haarlem. De Erven Loosjes
(1873) geeft op dat de vereniging sinds 1858 bestaat. In een bijgevoegde staat (sept.
1870) zijn 24 nieuwe woningen vermeld. Deze werden op 18 dec. 1862 aanbesteed
zonder vermelding van een architect en die van Douma zijn dan nog niet klaar. Volgens
deze staat zou in 1859 een soortgelijke vereniging te Harlingen opgericht zijn (28
nieuwe woningen in bezit) en te Sneek een in 1864 (54 nieuwe woningen). Deze zijn
ontworpen door A. Breunissen Troost (zie noot 5).
17. Aanbestedingen geadverteerd L.C. van 5 jan.. 30 jan.. 2 maart. 4 mei, 11 mei (2x).
22 mei en 19 juni 1877.
18. Advertenties in L.C. van 26 okt.. 3 juli. 2 jan,. 29 juni. 9 febr.. 30 sept.. 9 maart en 6
febr. 1877.
19. Adv. L.C. 23 febr. 1877. bericht L.C. 18 maart 1877 (gegund aan L. J. van den
Steenhoven en Cie. te Utrecht voor ƒ 144.889). Zie ook: R. Visscher. a.w.. p. 188.
20. Advertenties L.C. 7 febr. en 10 maart 1865.
21. Advertenties L.C. 5 jan. (gunning bericht L.C. 27 april). 1 april. 24 aug. en 25 sept.
1877.
22. Uit het interview met Hendrik Kramer (zie noot 14) kan opgemaakt worden dat
"Lampersweil" van Thomas Romein en "Harp" van Kramer was.
23. Voor de ontwerptekeningen "Eenvoud" zie noot 8. voor de opening van de Harmonie:
L.C, 9 mei 1881.
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Iets is meer dan niets
Leeuwarder cultureel leven in 1877
H. Kingmans
Liefhebbers van toneel en muziek hebben zich in het Leeuwarden van
het jaar 1877-niet behoeven te beklagen over het aanbod van culturele
evenementen. Weliswaar komt het winterseizoen betrekkelijk laat op
gang. maar na de tweede helft van oktober volgen de toneelvoorstellingen
(en in iets mindere mate de concerten) elkaar snel op en ze blijven de
aandacht vragen tot ver in april. Bovendien is er een tweede seizoen, in
juli. de maand van de traditionele Leeuwarder kermis, wanneer de meer
populaire voorstellingen elkaar als het ware verdringen. De zomermaanden zijn er dan verder voor de Prinsentuin-concerten. die. mocht het weer
tegenzitten, altijd doorgang kunnen vinden in Concertzaal Van der
Wielen.
Aan verscheidenheid ontbreekt het ook niet. Nieuw was in 1877 voor
Leeuwarden de eerste complete uitvoering van een oratorium. Die Jahreszeiren van Joseph Havdn. dat men tot dusver slechts uit enkele fragmenten kende, zoals tot dat ogenblik de gemengde koren slechts fragmentarisch bezig waren geweest. Nog nieuwer was de kennismaking met
negro-spirituals. die in de Grote Kerk ten gehore werden gebracht door de
Fisk Jubilee Singers. En wat betreft het toneel: het was er in het Nederlands, in het Frans, in het Duits (en dan vooral in het Duits, want via
Nieuwe Schans en Ihrhove hebben we over het spoor een nieuw
achterland gekregen, dat ons in '77 vlijtig van toneel voorziet). Van Fries
toneel merkt officieel Leeuwarden weinig. Maar in hartje winter is er bij
Van der Wielen toch Friske Winterjûne Nocht. één Leeuwarder avond van
Waling Dijkstra, die onverpoosd door Friesland trekt en even onverpoosd,
met de regelmaat van de klok. zijn optredens per advertentie in de
Leeuwarder Courant aankondigt. Hoe men de inhoud van al deze culturele aanbiedingen ook wil beoordelen, afwisseling was er zonder twijfel,
zeker voor een provinciale hoofdstad.
Wie echter de wijdlopige besprekingen van deze toneel- en muziekavonden in de Leeuwarder Courant volgt, stuit (en dat lang niet altijd
slechts tussen de regels door) meer dan eens op het gegeven, dat provincialisme de ontplooiing van het culturele le\en afremt. Dat wordt
doorgaans met een lichte berusting geconstateerd. Leeuwarden is nu
eenmaal geen Amsterdam. Als je zou moeten wachten tot in Friesland dàt
peil werd bereikt, dan blijft minstens nog een hele generatie verstoken van
goede uitvoeringen. Je moet blijkbaar kiezen tussen iets goeds of helemaal
niets. In de provincie is er namelijk géén keus tussen iets volmaakts of iets
minder volmaakts. Helemaal niets is inderdaad niets. Dus neem je genoegen met iets. Wanneer je vervolgens van dat iets slechts geringe verwachtingen hebt. valt alles mee. zodat de bespreking van Die Jahreszeiten
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door de Zangvereeniging tenslotte positief uitvalt. Hoewel (en daarmee is
de recensie begonnen) een goed resultaat niet verwacht mag worden,
omdat het Leeuwarder- koor moet samenwerken met het orkest van
Stumpf uit Amsterdam en er dùs te weinig repetitietijd is geweest. Desondanks, een compliment voor dirigent Petrus Wedemeyer Jr.
Op een overeenkomstige wijze wordt de opvoering van Mozarts Figaro's
Hochzeit beoordeeld. In dat geval is de aanloop tot de eigenlijke bespreking nog langer. Er wordt gesteld, dat opera in de provincie feitelijk
niet kan. Ga maar na, hoeveel subsidie de gerenommeerde operagezelschappen in het buitenland nodig hebben. Dan valt hier niets te verwachten. Er moet worden geroeid met de riemen, die men heeft (en die in
dit geval de financiële middelen zijn. die de Commissie ter bevordering
van toneeluitvoeringen op tafel heeft gelegd) en er moet worden geploeterd met magere herinneringen: in het vorige seizoen was het aandeel van
het orkest van de te Arnhem gevestigde Hoog-Duitsche Opera abominabel en hoe moet het nu met Mozart? Alweer lage verwachtingen dus en
wederom een meevaller, want ditmaal is het orkest niet onverdienstelijk,
terwijl de rollen van Figaro en Suzanne innemend worden geacht.
Daarmee is de lof dan wel op. De voorstelling is (maar dat staat er wél
omzichtig en zeker tussen de regels) een beetje een afleggertje, dat er in de
provincie maar op door moet kunnen gaan.
Ook uit de toneelrecensies blijkt, dat al te grote verwachtingen beter
thuis kunnen worden gelaten. De voorstellingen van de werkelijk grote
stukken zijn doorgaans onderbezet. Mevrouw Seebach speelt met haar
gezelschap Goethe's Faust, bepaald een gebeurtenis, die echter voornamelijk wordt waargemaakt door mevrouw Seebach zelf in de rol van
Gretchen. Maar de heer Kafka. die de Faust speelde, is weinig voor zijn
taak berekend. Meer voldoening schenkt de Mephisto van de heer
Schaumberg: wel wat karikaturaal in de professorale waardigheid, maar.
in het algemeen, 'een goede interpretatie van des duivels functie'. Mevrouw Seebach steelt overigens de show. zoals ook enkele avonden eerder
in Griseldis, bij welke opvoering kortaf vermeld wordt, dat van het overige
personeel noch veel kwaads noch veel goeds te zeggen valt. Dat één figuur
een toneelavond máákt (of ervoor zorg draagt, dat het evenement niet
bréékt) wordt ook opgemerkt bij het optreden van mademoiselle Agar.
met mevrouw Seebach toentertijd een top van het destijds zo ambulante
buitenlandse toneel. M'lle Agar stáát voor haar rol in Racine's Phèdre.
Maar ze schijnt alleen te kunnen schitteren in een gezelschap van het
derde en vierde garnituur. Gelukkig maakt de toneelgroep het enkele
weken later grotendeels goed met Les femmes savantes van Molière. Maar
op de achtergrond blijft de vraag staan, wanneer er nu eens een belangrijk
stuk komt in een volwaardige bezetting en wanneer bij zo'n gelegenheid
de zaal ook eens vol zal zijn. Maar die halflege zaal wordt dan ook geweten aan de verhoogde, tè hoge prijzen: 'Waren die meer billijk gesteld,
wij geloven, dat de schouwburg niet minder bezoekers geteld zou hebben
dan bijna den geheelen winter het geval is geweest', aldus de conclusie.
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Nu liggen naar ons idee de normale toegangsprijzen (doorgaans van
f 0.49 tot f 1.50) niet hoog. te meer niet. als men weet. hoeveel waar men.
tenminste kwalitatief, voor zijn geld krijgt. Er wordt als compliment genoteerd, dat een voorstelling, die om zeven uur pleegt te beginnen, dank
zij korte entre*actes en snelle changementen om elf uur is beëindigd. Men
krijgt op één avond dan ook vrijwel altijd twee stukken. Bij het Duitse
toneel is de regel, dat er na het zware (of minder zware) werk nog een
licht toetje komt. Dat bevalt de L.C.-recensent beter dan het Franse svsteem. dat eerst een hors d"oeuvre kent en dan pas echt uitpakt. En als
mademoiselle Agar haar Phèdre doet voorafgaan door Molière's Amphxtrion. dan valt die volgorde helemaal verkeerd. Want Molière is in dat
stuk niet eens origineel (hij werkt naar Plautus). maar wel scabreus. Het
kan best zijn. dat de slechte indrukken bij Molière het eindoordeel over de
Phèdre negatief hebben beïnvloed. Een recensent was en is ook maar een
mens. die vanwege de nieuwswaarde der besprekingen getrouwelijk vermeldt, hoe de zaal op een en ander reageerde. Welnu. Leeuwarden had
een gretig en dankbaar theaterpubliek. Het woord 'applaudissement'
rondt steeds opnieuw de besprekingen af.
De recensent is overigens niet de enige, die de vinger bij de pols van het
provincialisme houdt. Er zijn ook schrijvers van ingezonden stukken. De
heer W. S. bij voorbeeld, die in de pen klimt om een voorlopige balans op
te maken van de Duitse bijdragen aan het Leeuwarder culturele leven. Er
is nu een spoorlijn naar Duitsland en daarvan maakt het gezelschap van
Auerbach dankbaar gebruik. Al eerder kwam hij naar Groningen en nu
vertoont hij zich ook in Leeuwarden. Dat begon met terrein-verkenningen
èn met succes. De Leeuwarders willen komen — al is er bij het derde stuk.
Sareisse. minder publiek — en zorgen bij de vierde voorstelling voor een
afgeladen zaal. En juist over diè voorstelling breekt W. S. de staf. Van
Auerbach en Fräulein Borchardt vindt hij het spel natuurlijk en keurig.
Maar de andere spelers zijn slecht. Om van de chansons maar te zwijgen,
zo plat en triviaal als ze zijn. Bovendien heeft van de zangers niemand een
dragelijke stem. Het is alleen maar — zo merkt hij tenslotte discriminerend
op — 'muziek voor Eskimo's en Samojeden'.
Een week later heeft Auerbach zijn antwoord in de krant. Hij past er
voor op geen anti-kritiek te leveren. Maar hij wil graag kwijt, dat in de
kleine en grote Duitse theaters Der Goldonkel een repertoirestuk is en dat
hij in Groningen een herhaling heeft moeten geven. Maar Leeuwarden is
blijkbaar Groningen niet. Daar moet hij eerst de markt verkennen. Hij
heeft dan ook niet zélf beslist over de stukken, die hij in Friesland speelt.
Hij volstond met het overhandigen van een repertoirelijst met 15 à 20
stukken. Daaruit kon de voorlopige commissie, die zich het toneelleven in
Leeuwarden heeft aangetrokken, een keus bepalen (en Auerbach wilde
hoogstens van advies dienen en toelichtingen geven). Als hij had geweten,
dat Der Goldonkel zo zou worden ontvangen, dan zou hij het stuk aan de
commissie hebben ontraden. Maar hoe kon hij dat weten? In elk geval
kan hem. Auerbach. niets worden verweten. De commissie koos.
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Het ingezonden stuk van W.S. heeft trouwens het Leeuwarder vertrouwen in Auerbach niet erg geschokt. Men blijft komen, meteen naar
het volgende stuk. Zitronen (waarvan de L.C. in de recensie opmerkt, dat
in deze voorstelling geen knollen voor citroenen zijn verkocht) en het
volgende seizoen komt Auerbach terug, vrijwel wekelijks — voor een
dankbaar gehoor en met over het algemeen gunstige besprekingen, al
lijken ons. op een afstand van een eeuw. misschien de operetteachtige
toestanden wat twijfelachtig.
Over de accommodatie in Leeuwarden valt zo voor en na ook een
woordje. In een ingezonden stuk wordt geconstateerd, dat het schouwburg-locaal 'aan geen enkelen billijken eisch van den tegenwoordigen tijd
voldoet — voor eene stad als Leeuwarden, waar men als 't ware dweept
met toneelspeelkunst, een schande'. In wat minder krasse woorden, die
echter door regelmatige herhaling hun gewicht krijgen, zegt de L.C. hetzelfde. De Harmonie te Groningen (waarbij ook een eigen orkest behoort)
is in elk opzicht het voorbeeld. Daarvan is al enkele jaren sprake, ook
weer in 1877. Een orkest voor de Harmonie laat nog lang op zich wachten.
Het Svmfonie Orkest Leeuwarden (S.O.L.) komt er na een lange voorgeschiedenis in 1918. de Harmonie is er in 1881.
Het provinciale karakter van Leeuwarden met zijn ontoereikende
schouwburg, zijn dikwijls beneden de maat blijvende uitvoeringen, zijn
verdeeldheid onderling komt toch ook wel tot uiting in een gebrek aan
harmonie tussen de betrokkenen. Zonder coterietjes en gehakketak kan
het blijkbaar niet. In één opzicht biedt 1877 een vredig tafereel. Drie jaar
eerder zijn twee zangverenigingen gefuseerd tot De Zangvereeniging en
die combinatie levert nu een echte oratoriumuitvoering op. Het is een
soort gewapende vrede. Want in 1878 heeft Leeuwarden alweer een
tweede koor. De Nieuwe Zangvereeniging. onder Maurice Hageman. en
begint de concurrentiestrijd opnieuw.
In zijn acht Leeuwarder jaren (tot 1883) roert deze Hageman zich geducht. Hij trekt ook het muziekonderwijs aan zich. waarvoor hij een gemeentelijk subsidie plus een lokaliteit (de bovenzaal van de Waag) weet te
verwerven. Maar dat neemt Wedemeyer hoog op. Hij heeft ook zijn
verdiensten voor het Leeuwarder muziekleven (oogstte hij geen lof met
zijn leiding van Die Jahreszeiten?) en hij heeft daarenboven al lang een
particuliere muziekschool. Moet hij die opheffen en voor 'een kruiersloon'
hulponderwijzer worden bij die Hageman? De strijd wordt tot in de L.C.
gevoerd, maar bloedt dan dood. Hagemans muziekschool wordt min of
meer officieel dè muziekschool (en over Wedemeyers instelling wordt
verder niet meer gerept). Wat men van Hageman wil zeggen, hij is
energiek en hij heeft kennis van zaken (aangaande schoolmuziek, volkszang, maar ook aangaande kamermuziek, want dank zij Hageman is deze
periode een bloeitijd van kamermuziekavonden: nu eens niet kwantitatief
— drie per winterseizoen — maar. zoals men uit executanten, programma's
en besprekingen mag aflezen — vooral kwalitatief).
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Hoewel de Leeuwarder Courant trouw is in het publiceren van besprekingen en — in bijzondere gevallen — van voor-besprekingen, die de
lezers attent maken op niet-alledaagse culturele gebeurtenissen, heeft geen
manifestatie zoveel aandacht gekregen in 1877 als het optreden van de
Fisk Jubilee Singers. Het optreden van deze groep negerzangers en
-zangeressen — voor het eerst op tournee door Nederland na al gezongen
te hebben in Amerika-zelf. in Engeland en in Zwitserland — wordt terdege
voorbereid. Niet op muzikale, maar op charitatieve gronden. De Amerikaanse neger is nu vrij. heeft een universiteit gesticht, wil zedelijke en
verstandelijke ontplooiing van zijn zo lang onderworpen volk. maar heeft
daartoe niet voldoende middelen. Aangezien de negers van nature muzikaal zijn. is er vanwege de Fisk University een koor. de Fisk Jubilee
Singers. gevormd, dat door middel van concerten de universiteitskas wil
versterken. Friesland kan daaraan mee helpen. Het koor komt zingen in
Leeuwarden, in de Grote Kerk. en in Sneek. in de Martinikerk.
Niet iedereen is zo enthousiast als de L.C. dat is in haar eerste publicatie, die grotendeels is ontleend aan het Utrechtsch Dagblad. Weerwerk
komt er van ds. Tinholt van Koudum. redacteur van de Workumer krant
De Banier. Onder de kop De Jubilé-Zangers schrijft hij: 'Wij Nederlanders zijn toch een zeer snugger volk. Wij dragen met geestdrift bij voor
eene Christen-academie van bevrijde slaven in Amerika, ontroerd door de
zangen dezer arme lieden en sluiten intusschen het oor voor de droeve
weeklacht van Atchineesche weduwen en weezen èn berooven eigen
academieën en scholen van hun christelijk karakter èn zullen wellicht over
100 jaren eens denken aan eene academie op Java'. Toch blijkt dit
achteraf maar voor de helft een nee-woord te zijn. Ondanks zijn bedenkingen meldt ds. Tinholt zich prompt als collectant, wanneer in de overvolle Sneker Martini geld gemaakt moet worden voor de Fisk Universitv
(want er is in Leeuwarden en Sneek veel gegeven voor het goede doel:
aan toegang, aan programma's, aan tekstboekjes, aan collecte).
Het artikel in de Leeuwarder Courant, in het zondagsnummer van
1 april (al was het concert reeds de maandag tevoren: dikwijls worden
kunstrecensies opgespaard voor de zondag), houdt in feite het midden
tussen een verslag en een echte recensie. Dat valt te begrijpen voorzover
er werkelijk verslag gedaan moet worden (en het relaas wekt dan ook de
indruk, dat er meer gepraat en gemediteerd is dan gezongen), maar het
wordt lastiger te begrijpen, als men weet. dat de Fisk Jubilee Singers
destijds een opening hebben gemaakt naar enig begrip voor de eigen
zangcultuur van de negers en voor het eigen karakter van de spirituals.
Daarover is niets gezegd in de voorbesprekingen en de recensie-zelf beperkt zich tot de volgende opmerkingen: 'Voor ieder, die de verwachting
op kunstgebied niet te hoog had gestemd, was de indruk, in 't algemeen,
zeer gunstig. Het is de natuur, die in deze zangers een muziekale gave
heeft gelegd; hunne zangen zijn ongekunsteld en eenvoudig, ofschoon
sommigen niet van eentoonigheid zijn vrij te pleiten. Hunne koraalliederen zijn prachtig: zonder eenige begeleiding heffen zij aan, een orgel-
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geluid ontrolt aan hunne lippen, hunne crescendo's, diminuendo's en
fluisterende pianissimo's zijn voortreffelijk. Van schreeuwen, overstemmen of detoneeren is geen sprake. Menig zangkoor, zoowel hier als elders,
kan aan dezen zo alleszins gekuischten. afgeronden zang een voorbeeld
nemen. De heer Loudin. die een solo zong. heeft een prachtig, diep.
basgeluid van grooten omvang, dat menig zanger van professie hem mag
benijden'.
Veel wezenlijke gegevens levert het verslag niet op. Als er al met geen
woord wordt gerept over wat de Jubilee Singers ten gehore brachten, mag
men ook niet meer verwachten, dat er wordt ingegaan op de inhoud en de
structuur van de spirituals, dat er enig begrip blijkt te zijn voor de herkomst van deze muziek, dat ook wordt onderkend, hoe de authenticiteit
van de spirituals is omgebogen naar Europese smaak (want de zettingen,
die gebruikt werden, zijn nogal Schubertiaans geweest) en dat de eventuele eentonigheid verklaard zou kunnen worden uit het oorspronkelijk
alterneren tussen de voorganger (die de tekst voortstuwt) en de gemeente
(die zeer korte, pakkende refreinen veelvuldig herhaalt). Er is. niet alleen
in Leeuwarden en Sneek. geluisterd met westerse oren en met een minimum aan voorkennis, waarbij graag wordt toegegeven, dat het ensemble
de westerse smaak vrij ver tegemoet is gekomen. Destijds kon men
overigens niet vermoeden, dat in de handboeken van de twintigste eeuw
de Fisk Jubilee Singers steevast met ere worden vermeld, omdat ze een
eerste brug hebben geslagen tussen Amerikaanse negermuziek en Europa.
Het concert in Sneek krijgt onder meer zijn neerslag in het Friesch
Volksblad. De beschouwing is geschreven in de vorm van een brief aan
Waling Dijkstra, die op de bewuste avond een spreekbeurt verzorgde in
Makkum en het evenement moest missen. Over de uitvoering zelf schrijft
N.N. (die zich verder niet bekend wil maken; het is hem voldoende, dat
Waling Dijkstra zijn naam weet) bitter weinig: 'earst hie 'k der wol nocht
oan. mar op 't lest net safolle mear. It wie hwet ientoanich. Twa fan de
frouljue hiene moave stimmen, dy hearde men altiid boppe alles út'. Het
valt. zeker na alle voorpublicaties in de kranten, tegen. Ook de uiterlijke
verschijning van het koor is geen meevaller: 'It foei my net mei. dat se net
swarter wienen. Twa fen de froulju wieren wol sa blank as ik, mar it hier
en vet mear de tsjûkke lippen forklapten hjar oukomst wol'.
Maar strikt genomen kwam N.N. amper voor de muziek en meer voor
de entourage en voor het publiek, waarover hij stellig leesbaar, maar heel
schamper schrijft. De dominees hebben het vooral gedaan, niet alleen,
omdat ze zo talrijk zijn opgekomen, maar ook, omdat ze hun invloed
duchtig hebben laten gelden, zodat de kerk gevuld is met mensen, die
niets met muziek en zang op hebben en een dergelijk liefdadigheidsconcert feitelijk niet eens kunnen betalen. Ook verder zijn er ergernissen in
overvloed. Het hele optreden is één geldklopperij. Er wordt te veel gepraat en gezwetst. En wat moet je zeggen van al dat handgeklap en
voetgestamp. Waling Dijkstra heeft dat dan wel niet meegemaakt, maar
N.N. stuurt hem een programma toe. Daarover moet hij eens oordelen:
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'Fine jij 't net tige stichtlik as der njungentsien kear oan ien. op allerhanne
menearen en met allerhanne drayen en bochten songen wurd: 'Wij zijn
verlost' enz. enz.?'
Waling Dijkstra blijkt in zijn antwoord al evenmin gesticht te zijn door
al die herhalingen. Hij drijft er de spot mee. niet al te fijnzinnig trouwens.
Maar hij wil ook wel kwijt, dat hij niet begrijpt, dat je bij zulke teksten
met een universiteit en met studenten te maken hebt. Het zijn geen natuurmensen meer. die zangers, maar veel blijken van vernuft en smaak
vertonen ze niet. Inmiddels zet Dijkstra dit incidentele optreden in een
breder kader. Leren de Friezen het dan nooit? Zullen ze door ondervinding nooit wijzer worden? Als er maar iets uitzonderlijks uit het buitenland komt. dan rennen de mensen erheen en geven hun geld er aan uit.
En als het spel uit is. beklagen ze hun geld en zien ze. dat ze beetgenomen
zijn. Voorbeelden zijn er te over. We hebben een 'poepetroep' op bezoek
gehad onder de naam van de Tiroler zangers (en die zouden een volgend
jaar niet terug behoeven te komen). Daarna kwam er een operettegezelschap onder directie van Auerbach. 'it selde slach folk as dy Tirolers mar
hja ûndernamen de saek wer oars en mei splinternij lawaei'. Er is vervolgens een paardespul uit Amerika geweest (en al heeft de boer het dan
krap. daaraan besteedt hij zijn geld om tot zijn spijt te ontdekken, dat het
ook met dat circus één keer is en dan nooit weer). Zó moet je ook die
negerzangers bekijken. Het zingen viel (natuurlijk) niet mee. maar de
opbrengst van de concerten was uitstekend — voor een goed doel. al blijft
er van het geld ook weer het nodige hangen (want er werd eerste klas
gereisd en in de voornaamste logementen overnacht). En dat was dan wel
Fries geld . . . het enige, dat in deze onderneming Fries mocht heten. Om
Friesland gaat het Waling Dijkstra. Maar als het anderen in Leeuwarden
— in dit artikel voornamelijk gepresenteerd door de recensenten van de
Leeuwarder Courant — om grote culturele gebeurtenissen gaat. leest men
eveneens teleurstelling af: op papier zijn de beloften voor een winterseizoen rijker dan in een provinciale hoofdstad waargemaakt kan worden.
Enfin, iets is meer dan niets. Een andere keus is er blijkbaar niet.
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Friesland en het toerisme
S. J. van der Molen
"Friesland mag dan op het eerste gezicht een vlakke, agrarische provincie zijn met bouw- en weiland, bij nadere beschouwing biedt dit gewest
meer variatie dan de tien overige provincies", zo stelt de Encyclopedie van
Friesland (1958) niet zonder zelfvoldoening onder het trefwoord toerisme
vast (het lemma vreemdelingenverkeer bevat alleen gegevens over de
organisatie hiervan in Friesland). Na de verschillende aantrekkelijkheden
te hebben opgesomd lezen we: "Het gevolg is. dat Friesland steeds groter
aantrekkingskracht op de toerist uitoefent" '. Anno 1977 is men geneigd
te constateren, dat de gevolgen van die aantrekkingskracht zo langzamerhand, tenminste plaatselijk of regionaal. Frieslands vermogens te boven gaan. In elk geval kan er thans van een toeristisch probleem worden
gesproken. Hoe zat dat in 1877?
We zouden deze vraag niet hoeven te stellen, als in dat jaar niet bij
Hugo Suringar te Leeuwarden verschenen was — volgens Wumkes 2 op 10
augustus, maar die datum blijkt te zijn gekozen omdat er toen in de
Leeuwarder Courant een recensie werd opgenomen: het boek zal dus
eerder van de pers zijn gekomen — Friesland en de Friezen, met de ondertitel Gids voor reizenden 3. Voorzover bekend is dit de eerste publicatie
die bewust mikte op het prille toerisme in deze provincie en het boekje in
rood met gouden opdruk zou nog lang de enige Friese reisgids blijven.
Want zo zullen wij het wel moeten verklaren, dat dr. Jac. P. Thijsse. die in
de jaren 1912 en daarna materiaal verzamelde voor zijn Verkade-album
Friesland (1918). nog een exemplaar kocht bij Meijer en Schaafsma. Hij
noemt het werkje uiteraard "allergeweldigst verouderd", maar vindt toch
ook. dat het door de bijdragen "van vele brave en knappe Friezen, nog
altijd dubbel en dwars de moeite waard is om geraadpleegd te worden" 4 .
Dat het boekje niet. zoals enkele vroegere uitgaven, voor de eigen inwoners werd geschreven, maar voor de niet-Friese recreant, blijkt uit het
woord vooraf van Suringar. die schrijft dat van enkele plaatsen of monumenten geen gewag is gemaakt "omdat de toerist deze plaatsen niet bij
voorkeur zal opzoeken en de oudheidkenner wel gansch andere hulpmiddelen dan dit boekje zal te baat nemen om te vernemen wat hij weten
wil". Kennelijk verwachtte hij van de toerist een andere belangstelling
dan van de oudheidkundige, maar het is dan wel merkwaardig te zien dat
andere gebouwen dan de met opzet niet behandelde kerken van Oosterend en Oudega-Sm. wèl worden beschreven en aangeprezen.
Trouwens, even verderop blijkt de uitgever meer te hebben willen geven dan alleen een gids: "Het doel was om een algemeen overzicht te
geven van Friesland en van het leven der Friezen: om in eenige trekken
het karakter te teekenen van 't volk en het land". Inderdaad beantwoorden de vele bijdragen op met name folkloristisch gebied, waarvoor vooral
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Waling Dijkstra tekende, niet aan hetgeen in de eerste plaats van een
reisgids verwacht mocht worden. Dat is wel het geval bij de routebeschrijvingen, terwijl de medewerkers stellig overtuigd waren van het toeristische doel. gezien bijvoorbeeld een uitlating van de Bolswarder M. E.
van der Meulen. als hij het heeft over de omstreken van zijn stad: "Dit
hoofdstuk is voor den rustigen toerist, voor hen, die den aanleg hebben,
den lust om op een klein terrein eenige waarnemingen te doen". Een van
de adverteerders legt zelfs een rechtstreeks verband tussen het boekje en
de historische tentoonstelling. Het is de logementhouder van "Heidewoud". T. T. Joustra. die de lezers aldus toespreekt: " 't Behoeft U bijna
niet gezegd te worden, dat gedurende en na de bezichtiging der Friesche
Tentoonstelling een bezoek aan 't Oranjewoud U alleszins is aan te bevelen".
Wie zich afvraagt hoe het in 1877 met het toerisme in Friesland gesteld
was. zou eerst wel eens willen weten hoe het er in die tijd met het toerisme
in Nederland in het algemeen voorstond. Helaas blijkt daarover geen literatuur te bestaan. Ik vond in dr. J. G. Rademakers' Toeristen en toerisme, dat overigens over het moderne toerisme handelt (1966). alleen
maar een Histoire des vacances van Patrice Boussel genoemd (Paris. 1961).
dat ik niet kon raadplegen en waarvan de titel ook de indruk wekt dat het
een algemeen werk betreft. Wat het beknopte historische gedeelte bij
Rademakers aangaat, er valt weinig meer uit af te leiden dan wat de leek
al had verwacht, namelijk, dat het toerisme in de 19e eeuw alleen bedreven kon worden door lieden in het bezit van ruime financiële middelen
en veel vrije tijd en dat het reizen bevorderd werd door de opkomst van
spoorwegen en stoomboten.
Een halve eeuw voordat deze Friese reisgids verscheen, zag het eerste
nummer van de beroemd geworden reeks gidsen van Karl Baedeker het
licht: 1829 (Koblenz). Had de Friese uitgever misschien allereerst gerekend op hetgeen Rademakers voor onze tijd vaststelt, namelijk: "Bijzondere manifestaties, tentoonstellingen en festivals bijv. kunnen drommen
naar landen en steden doen stromen, waar zij in dat bepaalde jaar niet en
soms zelfs nimmer heen zouden gaan"?
Het is best mogelijk, dat het "toerisme" in Friesland heeft geprofiteerd
van de tentoonstelling in 1877. maar men krijgt bij schrijvers die enkele
jaren daarna hun mening geven over het toerisme, niet de indruk dat de
gids van Suringar later nog zoveel niet-Friese lezers heeft getrokken. In
elk geval valt in het ongesigneerde, maar blijkens de Catalogus der Stedelijke Bibliotheek van Leeuwarden (1932) door P. C. Margadant geschreven artikel over een bezoek aan Friesland in jaargang 1883 van De
Aarde en haar Volken (zie gemakshalve de reprint Friesland in grootvaders
tijd. ingeleid en toegelicht door S. J. van der Molen. 1969) te lezen: "Ware
Friesland eene provincie, die bereisd werd. dan zou Leeuwarden het
aangewezen rendez-vous zijn van alle toeristen: doch dit is niet het geval:
in mijn hotel waren schier geen andere gasten dan handelsreizigers, die
ook des middags de tafel bevolkten". Dit is duidelijke taal. Trouwens.
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dezelfde auteur verklaart, dat wie zijn bekenden "bij het bespreken van
reisplannen voor de volgende zomer" vertelt, dat hij naar Friesland of
Groningen, naar Zeeland of Limburg gaat. dadelijk de vraag te beantwoorden krijgt: "Wat gaat ge daar doen?" Blijkt dat geen familiebezoek
of zakenreis te betreffen, dan zal men u. aldus Margadant. misschien in
stilte uitlachen. In de provincies zelf denkt men er niet anders over: "Dat
iemand bloot als toerist, enkel uit belangstelling (...) komt. wordt doorgaans eerst na nadrukkelijke verzekering geloofd: maar dan zijt ge ook
dubbel welkom".
Waar vacantiereizen makende Nederlanders dan wel heengingen? Het
antwoordt luidt: de Harz of de Saksische Schweiz. de Rijn of Thuringen.
het Schwarzwald of Zwitserland, plus in Nederland "enkele bevoorrechte
plekjes, waarheen de mode een fatsoenlijk mensch vergunt te gaan". Dit
klopt met een snedige uitlating van de genoemde Van der Meulen: "Die
echter eenmaal in Bolswards omstreken is, is stellig iemand, die een oog
heeft voor de eigenaardigheden van dit landschap (...). anders zit hij op
een Rijnboot. een Alp of in Parijs".
Suringar mag nog zoveel moois en merkwaardigs over Friesland weten
te vertellen, hij verzwijgt één ding, dat het toerisme ook onmogelijk kon
bevorderen : de miserabele reisgelegenheid. J. Craandijk wijdde er in zijn
bekende Wandelingen door Nederland (1882-1890) een lang klaaglied aan.
Dat hij zijn bezoek aan Friesland had uitgesteld, lag aan "de oude klacht,
dat Friesland zo arm is aan behoorlijke reisgelegenheden (...) 't Heeft wat
in, eer een reisplan kan worden gemaakt, dat in den minst mogelijken tijd
het meest mogelijke voordeel belooft! De spoorbaan kan ons maar voor
zeer enkele gedeelten dienen. Overigens — er varen stoomboten, maar niet
eiken dag (...) Daar rijden ook wagens (...) Maar deze wagens — aangenomen dat zij niet op onmogelijke uren vertrekken — brengen u slechts
een eind weegs, en van hun eindstation resten u vaak nog eenige uren
afstands. die gij òf wandelend langs een eentonigen weg. òf gezeten in een
duur huurrijtuig kunt afleggen. Verkiest gij het laatste niet, dan verliest gij
uw besten tijd. Maakt gij van eigen rijtuig gebruik, laat dan uw geldbeurs
welgevuld zijn" 5.
De schrijver had overigens gehoopt, dat de opkomende "trams" hem
ten dienste zouden staan, maar het bleef bij de lijn Dokkum-station
Veenwouden. In de andere lijnen zat weinig schot, wat Craandijk toeschrijft aan de boeren in de gemeenteraden, die tegen de stoomtram zijn.
Dat kan ook gemakkelijk, want zij hebben paard en wagen en zijn vanwege hun paarden "niet zelden doodelijk bevreesd" voor de tram. Margadant blijkt dit relaas ook te hebben gelezen (het werd dus vóór 1883
neergeschreven) en hij spreekt van "een vermakelijk tafereel van de
moeiten, de beslommeringen, de teleurstellingen, die de reiziger in
Friesland wachten. En in waarheid : aan het ideaal onzer moderne toeristen (...) beantwoordt Friesland tot dusverre niet". Hij raadt dan ook aan
de wandelstok ter hand te nemen en wijst verder op het feit, dat er in elk
dorp wel een rijtuig te vinden is.
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Wat biedt Suringars gids zelf als vervoersmogelijkheden? Niet zonder
reden is een hoofdstuk getiteld: "een rijtoer van Leeuwarden over 't Bildt
naar Harlingen". Wie een tochtje wil maken van Leeuwarden uit via
Heerenveen. Gorredijk. Beetsterzwaag. Drachten en terug naar de Friese
hoofdstad, "doet wel 's morgens op den eersten trein (sneltrein) in
Leeuwarden plaats te nemen naar Heerenveen" en dan verder per rijtuig
te 2aan. Geschikte rijtuigen zijn in het Heeren-logement (in het centrum)
te krijgen. Als Van der Meulen zijn lezers voorgaat naar Blauwhuis
(vanwege de nieuwe r.k. kerk van Cuypers). beveelt hij degene die haast
heeft, een rijtuig aan en anders de Workumer barge te nemen tot Tjerkwerd en vandaar verder te voet. Hij heeft geen kritiek op dit vervoermiddel: "Men neme de proef gerust. Ge zit op goede kanapé's. het schip
is niet zo ruim als dat naar Leeuwarden, maar toch ziet ge aan alles dat ge
u bevindt op een druk veer". Voor Gaasterland en Joure wordt de Hollander "boven een vermoeiende spoortrein" de stoomboot van Amsterdam naar Hindeloopen aanbevolen. Voor een voetreis door Gaasterland
wordt aangeraden van Bolsward af de barge naar Workum of. alweer, een
rijtuig te nemen. Maar de barge beviel D. Hansma niet. In: "Van Leeuwarden naar Sneek" raadt hij aan niet plaats te nemen in dat vervoermiddel, omdat er grote kans is "om u bijna vier uur te zitten vervelen".
Ook — "hoe gemakkelijk die reis ook moge zijn" — moet men geen gebruik maken van de omnibus, "waarin men veelal aan eigen gedachten is
overgelaten"(! ) Nee. neem liever een ... rijtuig.
Naar Schiermonnikoog te reizen blijkt een ware expeditie, maar wie
Kollumerland wil zien. kan in Buitenpost uit de trein stappen, terwijl
degene die de Zuidoosthoek van Wolvega uit wenst te bezoeken, in
Leeuwarden de morgensneltrein moet nemen die om 8 uur in Wolvega
aankomt. In Wolvega — u raadt het al — zijn weer goede rijtuigen te
krijgen. Als het aan de Leeuwarder hotelhouders lag. zou Friesland best
geschikt zijn voor toeristisch bezoek. In de Gids voor reizenden adverteren
de hotels De Nieuwe Doelen en Het Wapen van Friesland dat er bij
aankomst van iedere trein een omnibus bij het station staat, zoals het
Wapen van Friesland in Holwerd meedeelt, dat voor verder vervoer
paarden en rijtuigen te huur zijn. Het boekje licht verder redactioneel in
over de beschikbare etablissementen, waarbij onderscheid wordt gemaakt
tussen logementen en koffiehuizen en over wagens, trekschepen. stoomboten en diligences.
Waarheen ging de reis? Wij hebben al een aantal tochten genoemd,
waarbij nog komen: door de Dongeradelen en Ferwerderadeel naar
Leeuwarden: over Veenwouden, Rinsumageest en Trvnwouden naar
Hardegarijp. Het Waterland wordt door Johan Winkler geestdriftig en
romantisch beschreven en krachtig aangeprezen. Hij spreekt er schande
van. dat zelfs de meeste Friezen daar nooit komen, terwijl het er toch zo
prachtig is. Hoe men er moest komen, vertelt hij echter niet. Het blijft bij
een tocht op papier, waarbij men gebruik maakt van een particulier jacht,
dat zijn gasten aan het Vliet opneemt en hen in Sneek weer afzet. Helaas
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wordt verzuimd mee te delen welke menslievende particulieren hun jacht
of boeier voor toeristen ter beschikking stellen. Met andere woorden: het
Waterland was toeristisch nog volledig ontoegankelijk.
Bij het doorlezen van het boekje blijkt, dat er eigenlijk maar van één
interprovinciaal toeristencentrum (en wel voor dagjesmensen) kon worden
sesproken. Dat was Appelscha met zijn 500 ha. duinen en zijn 20 meter
hoge Boschberg. die met zijn koepel een geschikte plaats was "om er zich
op het heete van den dag zeer landelijk te legeren, vooral wanneer men
wat "koude keuken" heeft mede genomen, en het kan zeer wel gebeuren
dat men er eene familie, b.v. uit het ongeveer drie uur verwijderde Assen
aantreft, die met hetzelfde doel hier is aangekomen". Merkwaardig is hier
het gebruik van de aanduiding "landelijk", waarin al iets doorklinkt van
de later rtog sterk toenemende stedelijke visie op het geruste leven ten
plattenlande. Ja. hoewel men toen duidelijk de aanwinsten van trein en
stoomboot positief beoordeelde, schijnt de stedeling (want dat zal de
toerist toch grotendeels geweest zijn. even afgezien van gegoede lieden die
op het platteland woonden, maar toch geen plattelanders genoemd konden worden) op zijn tijd een zekere rustieke primitiviteit in de voorzieningen ook wel te hebben gewaardeerd.
Een aardig voorbeeld daarvan geeft de beschrijving van Kippenburg,
"midden in de Gaasterlandsche bosschen", waar "een zoo uitnemend
logement is. waar een zekere Jakob Koopmans met zijn weerbare (warbere?) vrouw alles doet. om 't verblijf zoo aangenaam mogelijk te maken.
Wacht daar geen prachtig hotel. Op de witgeschuurde vloer der bovenzaal
ligt geen kleed, de trap er heen is wat steil, een kellner zelfs ontbreekt,
maar al verrast gij hen door uw komst, dan is in betrekkelijk korten tijd
een overvloedig maal met kostelijke spijzen voor u gereed en Jakob heeft
maar even weg te duiken in zijn welvoorzienen kelder, om u te verkwikken met eenige van de beste wijnen". Wie er een of meer nachten wil
vertoeven, legt zich neder "op het frisch en zindelijk leger" en voor
wandelen is er alle gelegenheid. En wie daar genoeg van heeft, wordt
Jakobs tentwagen aanbevolen, waarvan overigens eerlijk wordt getuigd:
"alweer geen landouwer of panier".
De reiziger door Gaasterland wordt als hij "nu misschien naar Holland
vertrekken moet" (weer een verwijzing naar de toerist uit het westen),
aangeraden te zorgen 's avonds 9 uur bij de Lemsternachtboot te zijn. "Is
't geen nacht met druk veevervoer(! ). dan is deze reis wel te doen. en is
men goed vermoeid van de lange wandeltochten dan zal 't wellicht gelukken op de breede banken der kajuit, door 't eentonig gebrom der
schroef heen te slapen en dan wint men veel tijd. want in den vroegen
morgen ten omstreeks 3 ure is men reeds aan den Oosterdoksdijk weer te
Amsterdam". Blijkbaar ging de schrijver (Van der Meulen) er niet van uit,
dat de Hollandse recreant hoge eisen stelde!
Door Gaasterland en Appelscha te noemen zou men kunnen menen,
dat de gids de weg wees naar alleen gewilde plaatsen en streken en men
zou dan kunnen uitmaken waarheen de toerist in Friesland liefst zijn
102

Wumkes.nl

S. J. VAN DER MOLEN — Friesland en het toerisme

schreden (niet alleen zinnebeeldig bedoeld) placht te richten. Dit blijkt
evenwel niet het geval. Vrijwel geheel Friesland wordt in zeventien routes
bezocht met van de eilanden alleen Schiermonnikoog en de conclusie
moet dan ook luiden, dat het toerisme hier nog zo weinig ontwikkeld was.
dat in beginsel heel Friesland terra incognita vormde en er geen sprake
kon zijn van een bepaalde voorkeur bij de vreemdeling. In wezen was dus
de gids van Suringar een vroege vorm van "Friesland-promotion",
waarbij nog wel de vraag interessant is, hoe de auteurs van Friese bodem
hun eigen provincie "zagen".
Vergelijking is alleen mogelijk aan de hand van de reportages van
Margadant en Craandijk. Het dient gezegd . dat kennelijk van Friese zijde
niet getracht is de toeristische objecten mooier voor te stellen dan ze
waren, al was het natuurlijk ook weer niet de bedoeling de zaken extra
zwart te schetsen. Als tekenend voorbeeld plaats ik hier naast elkaar delen
van de beschrijvingen van M. E. van der Meulen (links) en P. C. Margadant (rechts) over Hindeloopen:
"De aanblik van de eerste Friesche stad is
niet uitlokkend, men kan zich nauwelijks
voorstellen, dat dit weleer een bloeiende
zeehaven is geweest (...), dat de kerk die
daar zoo eenzaam ligt aan 't einde van 't
stadje, vroeger op een plein lag, terwijl
gansche straten zich uitstrekten naar de
zeezijde, waar nu langs de breede dijkhelling niets dan weide te zien is (...) Bovenal
echter belangrijk is het eigenaardige dat de
Hindeloopers gekenmerkt heeft in kleederdracht en huisraad, in zeden en gewoonten.
Eene merkwaardige proeve van de inrichting hunner huizen is te zien in eene kamer
in ouden stijl die nog aanwezig is, terwijl
ook nog menige gevel op den vroegeren
bouwstijl wijst. Vooral aan de kleederdracht
en wel bij uitnemendheid der vrouwen,
werd door deze veel zorg besteed (...) Van
dit alles (n.1. klederdracht en meubels.
v.d.M.) zijn in Hindeloopen nog eenige
overblijfsels aanwezig, doch het meeste is
verspreid in de provincie en elders"*.

"Het ideaal eener doode stad, ziedaar Hindeloopen (...) Het rijtuigje ratelt over de
keien: maar zelfs dat ver van alledaagsche
geluid wekt niemand uit de diepe sluimering, waarin hier alles verzonken schijnt. In
de donkere, sombere gelagkamer der herberg, waar wij even toeven, is niemand:
Hindeloopen schijnt uitgestorven. — In
waarheid, ge zoudt het der diep vervallen
stede niet aanzeggen, dat zij eens eene
bloeiende handelsstad is geweest (...) En wat
misschien nog treuriger is: Hindeloopen
heeft genoegzaam alles verloren, wat het
vroeger karakteristieks en eigenaardigs had.
Wilt ge hindelooper kamers, hindelooper
meubelen, hindelooper
kleederdrachten
zien. ga dan naar het museum te Leeuwarden, ga desnoods naar het Panopticum te
Amsterdam, maar ga niet naar Hindeloopen. Daar zoudt ge niet vinden wat ge
zocht. De enkele mannen en vrouwen, die
ge hier misschien ontmoet, onderscheiden
zich in voorkomen en kleederdracht door
niets van hunne landgenooten elders: en wat
de versiering en betimmering der huizen,
wat de oude meubelen en het voorvaderlijke
huisraad aangaat — dat alles is voor verreweg het meerendeel sinds lang naar de vier
winden verspreid (...) Het antieke Hindeloopen (...) is verdwenen en wat thans nog
over is, heeft niets der aandacht waardig"'.

We kunnen dus vaststellen, dat in wezen beide schrijvers wel zo ongeveer hetzelfde beweren, maar dat de Fries nog enige lichtpuntjes probeert te ontdekken, terwijl de Hollander zonder meer het trieste vonnis
velt. In ieder geval wijkt de Hindeloper karakteristiek in de gids sterk af
van de moderne "Hindeloopen-promotion". al dient te worden gezegd,
dat de aanwezigheid van het door Margadant gemiste museum en de
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recente restauraties het beeld veel minder somber maken dan Van der
Meulen en Margadant het schilderen. In zoverre berust het VVV-beeld in
onze dagen niet op louter toeristische propaganda.
Ruimtegebrek laat niet toe meer voorbeelden ter vergelijking aan te
halen. Als we even afzien van de meer dan bloemrijke taal, waarmee
Winkier het Waterland verheerlijkt, dan kan worden geconstateerd, dat
Friesland en de Friezen als eerste poging tot een objectieve toeristische
benadering van deze provincie zeker de lof verdiende, die de recensie van
de Leeuwarder Courant op 10 augustus 1877 kenmerkte. Aldus: "Aan de
ouden van dagen zal het boeksken stellig in aangename herinnering
brengen, dat zij de voorgestelde reizen hebben gemaakt: aan de jeugd kan
het tot gids verstrekken bij de reizen door haar te doen, maar vooral ook
voor de vele vreemdelingen, die dit jaar om de historische tentoonstelling
Friesland bezoeken, zal het van groot nut en tot veel genoegen zijn. Zekerlijk hebben ook deze laatsten er een goede verwachting van — men ziet
ze toch overal met het keurig uitgevoerde boekje in de hand. en reeds
meer dan één noemde het: een onmisbare Friesche Bädeker". Daar kon
de ondernemende Suringar het mee doen!
Noten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

blz. 627.
Stads- en Dorpskroniek II, blz. 414.
door mr. A. J. Andreae, mr. J. G. van Blom J.G.z.. G. Colmjon. Waling Dijkstra, D.
Hansma, H. de Jong, M. E. van der Meulen. S. K. Sipma en Johan Winkier, 346 blz.
blz. 21. waar men ook leest: "Wij vonden, dat er heusch wel eens een heel nieuw boek
over Friesland mocht verschijnen, want dat land is 't waard".
zie de reprint uit 1968 (Europese Bibliotheek. Zaltbommel), blz. 94.
blzz. 188-189. Het huis met de kamer in oude stijl was waarschijnlijk de bakkerij van
Sikkes, die P. H. Witkamp met de tekenaar Hekking bezocht en afbeeldde (zie S. J. van
der Molen. Van Workum naar Lemmer in 1860. in: Leeuwarder Courant 3 febr. 1973).
blz. 51.
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Bestuurlijke ontwikkelingen
Van de acht Statenzittingen in 1976 trokken drie zóveel publieke belangstelling, dat zij
buiten het Provinciehuis moesten worden gehouden. Op 28 januari behandelden de Friese
Staten de Nota Wonen (de eerste stap op weg naar het Streekplan Friesland) en de resultaten
van de daarover in de herfst van 1975 gehouden inspraak onder de Friese bevolking. Ruim
800 mensen, die bij de inspraak betrokken waren geweest, hadden het voornemen te kennen
gegeven om deze Statenzitting bij te wonen; een unicum in de geschiedenis van de provinciale democratie. Om deze massale toeloop van belangstellende burgers en burgeressen te
kunnen opvangen, weken de Friese Staten uit naar het Beursgebouw in Leeuwarden. Barre
winterse omstandigheden — mist en gladde wegen — waren er de oorzaak van. dat er
"slechts" 500 mensen kwamen opdagen. Zij luisterden in de kille en weinig sfeervolle Beurs
naar een vier uur durend Statendebat. waarin met name het probleem en de levenskansen
van het kleine dorp centraal stonden. De Statenleden hadden op dit punt een behoorlijke
"warming up" gehad. Zij waren bestookt met pleidooien voor meer ruimtelijke armslag voor
de kleine dorpen, die zich door de teneur van de nota Wonen (concentratie van woonvoorzieningen in de grotere kernen) in hun bestaansmogelijkheden bedreigd voelden. Aan
de vooravond van de Statenvergadering verscheen nog een paginagrote advertentie in de
Friese dagbladen, waarin 150 verenigingen van dorpsbelang onder het motto: "Wij willen
wonen in kleine dorpen", zich verzetten tegen een rigoureuze beperking van de woningbouw
in het landelijk gebied ter versterking van de groei van de grotere kernen en de verhoging
van het woongenot in de steden. De gezamenlijke actie van de kleine dorpen, die zich in de
loop van het jaar nog wel vaker zouden roeren, vond wel weerklank bij de Statenleden, die
in meerderheid van mening bleken, dat aan degenen, die zich thuis voelen in een kleine
kern. de mogelijkheid niet moet worden onthouden om daar te (blijven) wonen.
In de jaarlijkse bijstelling van de Structuurschets Friesland, die in de Statenvergadering
van 27 oktober werd behandeld, kon men de resultaten van de eerste ronde van de inspraak
over het streekplan terugvinden in de vorm van een voorlopige voorkeur voor de zogenaamde "evenredige verdeling", waarbij de nieuwbouw over de verschillende groepen kernen (stedelijke centra, centrumdorpen, zelfstandige dorpen en afhankelijke dorpen) wordt
verdeeld overeenkomstig het aandeel van die groep in het inwonertal van Friesland. Een
duidelijke tegemoetkoming aan de wensen van de bewoners van de kleine dorpen.
Op 17 maart is de Statenvergadering gehouden in de Provinciale Bibliotheek: toen was de
beslissing over het tracé voor de dijkverhoging tussen Zwarte Haan en de Ternaarderpolder
aan de orde. F.en ambtelijke werkgroep had over deze netelige kwestie op 16 januari een
rapport uitgebracht, waarvan de conclusie was. dat de uiteindelijke keuze zou moeten gaan
tussen twee van de vier mogelijkheden: tracé A (verhoging van de bestaande zeedijk) of
tracé D (aanleg van een nieuwe zeedijk met gelijktijdige inpoldering van 3800 ha. buitendijkse kwelders en landaanwinningswerken. waarvan 2600 ha. uitermate geschikt zou zijn
voor pootaardappelteelt). Na een debat van bijna acht uren kozen Provinciale Staten met 39
tegen 15 stemmen voor tracé D. Tegen plan D. dat 123 miljoen meer moet gaan kosten dan
plan A. stemden 11 leden van de PvdA. 3 leden van de FNP en het enige PPR-lid. De
FNP-fractie deed te elfder ure nog een poging tot een tussenoplossing door het indienen van
een zogenaamd "forklaeijersplan". maar zonder resultaat. Op grond van de duidelijke
uitspraak van de Friese Staten dienden Gedeputeerde Staten begin-september een concessie-aanvraag in bij de minister van Verkeer en Waterstaat voor de aanleg van een nieuwe
zeedijk tussen Zwarte Haan en de Ternaarderpolder volgens tracé D. Tegen het verlenen
daarvan konden bezwaren worden ingediend en binnen de gestelde termijn kwamen 48.272
bezwaarschriften bij Gedeputeerde Staten binnen. Daarvan waren 47.458 gelijkluidend
volgens een voorgedrukt model van de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, één van de meest actieve tegenstanders van plan D. Ruim 15 procent van de bezwaarschriften was afkomstig uit Friesland.
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De Waddenzeeproblematiek hield ook nog op andere wijze de gemoederen bezig. Op 25
mei publiceerde de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zijn nota over de
Waddenzee ter voorbereiding van een planologische kernbeslissing voor het Waddenzeegebied. In deze nota staat de gedachte centraal, dat de Waddenzee als natuurgebied behouden
moet blijven en activiteiten, die het karakter en de waarde van de Waddenzee als natuurgebied bedreigen, zoveel mogelijk dienen te worden ingeperkt. Voor inpolderingen in het
Waddengebied, zo wordt in de nota gesteld, zal geen toestemming mogen worden verleend,
tenzij uit nationale en/of regionale overwegingen zwaarwegende argumenten daartoe aanleiding geven. Het ligt in de bedoeling om de behandeling van de concessie-aanvraag voor
plan-D en de zeker twee jaar durende procedure voor de planologische kernbeslissing voor
de Waddenzee parallel te laten lopen, zo liet "Den Haag" weten. Het zal dus voorlopig nog
wel niet stil worden rond de Waddenzee!
De drie Waddenprovincies, Groningen. Friesland en Noord-Holland, hebben in een gezamenlijk commentaar in hoofdlijnen ingestemd met het beleidsvoornemen van de regering
t.a.v. de Waddenzee, In een afzonderlijk commentaar herhaalde het provinciaal bestuur van
Friesland echter nog eens z'n standpunt met betrekking tot plan D. De drie Waddenprovincies maakten in 1976 goede vorderingen met de coördinatie van hun Waddenzeebeleid.
Zij tekenden op 1 april 1976 een convenant (overeenkomst), waarin de afspraak werd gemaakt om het Waddenbeleid zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en te richten op het
in stand houden van het zeegebied als een samenhangend natuurgebied. De drie provincies
verbonden zich om omwikkelingen en activiteiten, die aan dit streven afbreuk zouden doen.
zoveel mogelijk tegen te gaan. Aan een speciale Waddenwet en Waddenraad verklaarden de
provincies niet zoveel behoefte te hebben. Wel pleitten zij voor een coördinatie van het
beleid op de verschillende bestuursniveaus. Er werd een gezamenlijke projektleider in dienst
genomen (gedetacheerd in Friesland) om het gemeenschappelijk beleid gestalte te geven en
met name de werkzaamheden te coördineren ten behoeve van de interprovinciale structuurschets voor het Waddengebied.

Om nog even te blijven op het gebied van de ruimtelijke ordening: ook de Verstedelijkingsnota van de (voortvarende) minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
zorgde voor de nodige beroering. In deze nota werd het streven naar een drastische spreiding
van de bevolking over het land losgelaten, dus geen sterke groei meer van de bevolking in
het Noorden om de volte in het Westen zo dragelijk mogelijk te maken. In het Noorden
werden twee steden aangewezen als groeisteden: Groningen en Zwolle. Het gemeentebestuur
van Leeuwarden en het provinciaal bestuur van Friesland vonden het een onaanvaardbare
zaak. dat de minister de Friese hoofdstad niet de status van groeistad wilde geven, maar de
minister hield tijdens een bezoek aan Friesland op 7 oktober "het been stijf: Leeuwarden
kwam naar zijn oordeel niet in aanmerking voor de begeerde titel. Wel wilde hij de Friese
hoofdstad laten profiteren van bepaalde groeistadfaciliteiten zoals locatiesubsidies voor
nieuwe stadswijken. Camminghaburen o.a.

De derde kwestie, die zozeer de aandacht van de Friese bevolking trok. dat de Staten voor
de behandeling ervan een ander onderkomen moesten zoeken, was de "stavering". de door
Gedeputeerden voorgestelde (beperkte) wijziging van de spelling van de Friese taal. Er lag
een Statenbesluit van 5 november 1969 om de spellingskwestie te laten rusten tot 1980, maar
in verband met de invoering van het Fries als verplicht leervak op de lagere scholen en het
op stapel staan van enkele belangrijke Friese uitgaven (bijbelvertaling, liedboek voor de
kerken en Groot Fries Woordenboek) leek het wenselijk om vóór 1980 een besluit over de
spelling te nemen. Er werd een "staveringskommisje" ingesteld, die met een verdeeld advies
kwam. Gesteld kan worden, dat het onderwijs koos voor verandering van de spelling en dat
de culturele sector tegen verandering was. In onderwijskringen bestond bovendien verschil
van mening over de vraag hoever een spellingswijziging zou dienen te gaan. Gedeputeerde
Staten besloten te kiezen voor de middenweg: een beperkte wijziging. "In 10.000 km. beurt,
mear is 't net", aldus Gedeputeerde drs. J. Mulder.
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Die keuze is het college niet door iedereen in dank afgenomen. Er ontstond een felle en
vaak emotionele discussie tussen de voor- en tegenstanders over de door Gedeputeerde
Staten voorgestelde elf punten van wijziging. Aan de vooravond van het Statendebat over de
"staverings"-kwestie schreef Jaap Noordmans in de Leeuwarder Courant: "Der is mar ien
kar: forsmite! ". En de "Foriening ta bihâld fan de Fryske stavering" verzamelde 13.352
handtekeningen om het advies van Noordmans kracht bij te zetten. Het voorstel van Gedeputeerde Staten tot bijstelling van de spelling van de Friese taal werd evenwel (op één
onderdeel na) aangenomen, zij het met een krappe meerderheid: 26 stemmen voor en 22
stemmen tegen. Er werden een paar verzoeken tot de Kroon gericht om het Statenbesluit te
vernietigen, maar allengs bedaarde het rumoer rond deze interne Friese kwestie. Het Statendebat en de door de Staten aangenomen wijzigingen, die officieel op 1 januari 1980 van
kracht worden, verschenen in de loop van 1976 in de vorm van een boekje "Swart op Wyt".
Het vond zoveel aftrek, dat er al spoedig een herdruk moest komen.
Op 21 april 1976 maakten Gedeputeerde Staten hun definitieve voorstel tot gemeentelijke
herindeling van Friesland bekend: het aantal gemeenten zou teruggebracht worden van 44
tot 26 (22 op het vasteland en de 4 eilandgemeenten). In één opzicht week het voorstel af van
dat van de ambtelijke werkgroep, die het plan had voorbereid: Gedeputeerde Staten wilden
Bolsward en Wonseradeel samenvoegen, de werkgroep niet. De reacties op het voorstel
waren niet mals. Met name van de zijde van de achttien tot verdwijnen gedoemde gemeenten werd ongezouten critiek geoefend op de plannen van de provincie. Niet alleen de
gemeentebesturen kwamen in het geweer, er werd zelfs een actiecomité gevormd, waarin 160
verenigingen van dorpsbelang van met opheffing bedreigde gemeenten hun krachten bundelden om het onheil af te wenden. Er kwamen slagzinnen in omloop als "Us gemeenten fan
de kaert? Gekkepraet! ". Het provinciaal bestuur beijverde zich om duidelijk te maken, dat
er nog een lange weg met allerlei inspraakmogelijkheden afgelegd zal moeten worden,
voordat de plannen in kannen en kruiken zijn.
Minder moeite had men in Friesland met het concept-wetsontwerp tot reorganisatie van
het binnenlands bestuur, dat de minister van Binnenlandse Zaken op 10 december bij het
parlement indiende. Het behelst de plannen voor de vorming van 24 provincies nieuwe stijl,
waarbij Friesland onaangetast zou blijven. Van Friese zijde is alleen gesteld, dat er geen té
rigoureuze overheveling van taken mag plaatshebben van de gemeenten naar de nieuw te
vormen provincies, dat aan de gemeenten zoveel mogelijk de uitvoerende en verzorgende
taken dienen te worden gelaten en dat de gemeentelijke herindeling van Friesland geen
vertraging mag ondervinden.
De stuurgroep regionalisatie, gevormd door de gemeenten en de provincie, kwam in 1976
met het advies om Friesland wat de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden betreft te
verdelen in vijf regio's: Noordoost (Dokkum e.o.). Noord (Leeuwarden e.o.). Zuidwest
(Sneek e.o.). Zuidoost (Heerenveen e.o.) en Oost (Drachten e.o.).
Aan de voorbereiding van het Streekplan Friesland werd in 1976 naarstig verder gewerkt.
Een projectgroep bracht volgens schema op 7 mei de tweede deelnota. de Nota Werken, in
de openbaarheid. Geen bemoedigend werkstuk, want de voornaamste conclusie luidde, dat
de groei van de werkgelegenheid in Friesland in de eerstkomende jaren onvoldoende zal zijn
om vóór 1987 in de tot dat jaar noodzakelijke 30.000 nieuwe arbeidsplaatsen te voorzien.
Ook deze nota. die nogal negatief werd ervaren en beoordeeld, is weer op ruime schaal in
inspraak gegeven en de animo om daaraan deel te nemen was opnieuw verheugend groot.
De georganiseerde landbouw in Friesland reageerde met een tegennota. waarin werd gemaand tot het betrachten van uiterste terughoudendheid bij de bestemming van landbouwgrond voor andere doeleinden: elke 1000 ha. minder landbouwgrond zal werkgelegenheid van 157 mensen in gevaar brengen. De landbouw, zo werd betoogd, is van grote
betekenis voor de werkgelegenheid in Friesland, omdat 37.000 mensen werk vinden in de
landbouw, dat is ruim 21 procent van de Friese beroepsbevolking. Direct en indirect ontleent
zelfs 33 procent van de beroepsbevolking zijn bestaan aan de landbouw. Daarom dringt de
landbouw aan op behoud en zo mogelijk uitbreiding van cultuurgrond: uitvoering van plan
D en structuurverbeterende werken.
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De zorg voor het milieu maakte in 1976 een belangrijk deel uit van het provinciaal beleid.
In het rapport "Milieuzorg, op weg naar een integraal beleid", schetste het provinciaal bestuur een samenhangend beeld van de milieuzorg in Friesland en stippelde het lijnen uit
voor wat er gedaan moet worden op dit terrein. Het rapport zegt dat een verdere vervuiling
van water, bodem en lucht in Friesland niet toelaatbaar is en dat met het oog op de rehabilitatie van het landschap een bebossingsplan en /of landschapsplan nodig wordt geacht,
nader uit te werken in het streekplan. De Staten stelden een provinciale verordening vast ter
bescherming van zeldzame planten. Friesland kreeg in de persoon van de heer G. Jutten als
eerste provincie een consulent voor de natuurbeschermingseducatie. Op 1 januari 1977 trad
de nieuwe landschapsverordening voor Friesland in werking, waarin met name bepalingen
voorkomen om ontsiering van het landschap door woonschepen e.d. tegen te gaan.
Op het terrein van de waterhuishouding deden zich in 1976 twee feiten voor. die het
vermelden waard zijn. Daar was allereerst de oprichting en reglementering door Provinciale
Staten (in hun vergadering van 16 juni) van het elfde en tevens laatste geconcentreerde
volmachtenboezemwaterschap. de "Middelsékrite", onder gelijktijdige opheffing van 39
bestaande kleinere waterschappen. Daarmee is, althans op provinciaal niveau, de besluitvorming voltooid in,het proces van de concentratie van boezemwaterschappen en veenpolders in Friesland, waarvoor in 1960 het startsein werd gegeven. In de afgelopen vijftien jaar
zijn de voordien bestaande 270 waterschappen en 900 particuliere polders opgegaan in elf
nieuwe waterschappen, die in grootte variëren van rond 20.000 tot rond 40.000 ha. De
Middelsékrite is met z'n 39.400 ha. het grootste waterschap; het strekt zich op het grondgebied van twaalf gemeenten (inclusief Leeuwarden en Sneek) uit van Leeuwarden tot de
Langweerder Wielen en het Heegermeer. Het hele grondgebied van Friesland, met inbegrip
van de stedelijke bebouwing, is nu onder beheer gebracht van geconcentreerde boezemwaterschappen.
Het tweede opmerkelijke feit was de verschijning op 20 november van de nota over het
boezembeheer in Friesland. Daaruit bleek, dat de meningen over deze aangelegenheid
binnen het college van Gedeputeerde Staten verdeeld waren. Een meerderheid was voor
overdracht van het boezembeheer (het-kwantitatieve waterbeheer) aan één waterschap voor
boezem en zeedijken; een minderheid wilde het boezembeheer bij de provincie (de precies
honderdjarige Provinciale Waterstaat) houden.
Om nog enkele andere feilen te releveren waarmee het provinciaal bestuur bemoeienis
had: de Friese zeedijken doorstonden het geweld van de orkaan van 3 januari, al was er
enige schade bij Zurich en was de situatie bij Ferwerd even precair: de werken aan de
dijkverhoging Lauwerszee-Holwerd werden voortgezet. Na 165 jaar kreeg Friesland weer een
universitaire vestiging: op 23 augustus opende staatssecretaris dr. G. Klein het Sociaal Hoger
Onderwijs Friesland, een experimentele studierichting in de sociale wetenschappen. De
werkgelegenheid bleef zorgen baren: de Friese industrie viel met 33.897 werknemers terug
tot het niveau van 1965 (jaarverslag ETIF) en eind-januari 1976 was één op de tien Friezen
werkloos. De Haagse PTT-ers bleven protesteren tegen overplaatsing naar het Noorden (o.a.
Leeuwarden), maar de Tweede Kamer hield voet bij stuk en zei dat er niet getornd mag
worden aan de plannen tot spreiding van rijksdiensten. De CDA-Statenfractie drong bij de
begrotingsdebatten in december aan op een staatssecretaris voor regionale zaken en stelde
voor om Friesland tot proefgebied voor de decentralisatie te maken. En tenslotte: Friesland
ging 1976 in met 560.614 inwoners, 6.935 meer dan er begin-1975 waren. Het geboorteoverschot over 1975 (te weten 2.784) was echter weer kleiner dan in het voorafgaande jaar.
A. J. WIJNSMA
Rekréaesje en milieu
Yn 1976 is der in boek útkommen dat "De Weermachinerie" hyt en dat gans omtinken
krigen hat. De waermasine sloech nammentlik wer op in wûndere manear troch en der
rûgele mar sinne en waermte út en de rein like wol op. Ljouwert krige oer it hiele jier 1800
uren sinne (320 mear as gewoan) en yn Fryslân foei 500 mm reinwetter (260 minder as
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normael). Idéael foar de rekréaesje. mar foar de boeren wie 't ien stik ellinde. De greiden
waerden brún. giel. read en swart; it fé hie gjin drinken en gjin fretten mear. "It liket de
Sahel wol", sei yn augustus in boer út Gaesterlân. de hoeke dy't mei it Amelân it slimst to
lijen hie fan de droechte.
Trije waerme simmers efterinoar. Wy sille ús der mar net vn fordjipje oft dat komt troch
it smelten fan de iiskap of de noardliker koerts fan de depresjes nei Europa, feit is: 1976 wie
droech en waerm. It sinnichst sûnt 1959 (doe hie Ljouwert noch 100 sinne-ûren mear) en it
droechst sûnt 1921. doe't der mar 422 mm wetter foei en de kij mei de amer boarnd wurde
moasten. Nou hiene wy yn elts gefal de Iselmar noch. dêr't wy mar út taepje koene: de
boeren mochten wolris in krans lizze by it stânbyld fan ir. Lelv. ornearre deputearre Eringa
ein-juny al. Gewoanlik hat Fryslân alle dagen 10 miljoen kubike meter wetter nedich foar de
lánbou. Ut 'e Iselmar koene wy deis 8 miljoen krije. yn hiele droege riten 6 of 4: de Iselmar
koe it op 't lést ek net mear oan. Der hat in snuorje west dat wy vn Frvslân de helte fan alle
wetter brûkten dat de Isel oanfierde. Brûkten — dat wol sizze: fan dy acht miljoen waerd
Grinsiân twa miljoen taskikt. twa miljoen fordampte alle dagen en fjouwer miljoen waerd
brûkt om de fearten en marren troch to spielen: by De Lemmer en Starum der vn en bv
Harns en Dokkumer Nije Silen der út. Dat trochspielen hat wierskynlik ek makke, dat wy
hast gjin lést fan botulisme hiene: de Biesbosch krige nou de folie klap: dêr stoaren 15.000
fan alle 50.000 einen en oare wetterfûgels dy't troch botulisme oan 'e ein kamen.
Boeren. Boarger-biskerming en bûtenwenstich aktive tsjinstplichtigen hawwe mei pompen
en brânspuiten it wetter oer it lân (en de barnende bosken) brocht: dêrtroch én troch de
echte rein dy't yn septimber-oktober foei binne wy oan in ramp ûntkommen. Mar de Frvske
boeren hiene ûnderwilens ai in skea fan oer de hûndert miljoen. . .
De waermte en de sinne dreauwen de minsken de fvts op (Batavus rekke útforkocht! ) en
nei it wetter ta. De eilannen leine to fier fuort om samar in middeisskoft to baeijen —
hoewol: troch it waerme waer en de droege lucht wiene der loftspegelingen. sadat de eilannen by Ljouwert wei to sjen wiene. . . — en dêrom teach it siichjes-svkjend folk nei de
Iselmar-iggen. Oan de Hollânske kusten wie op 't lést sprake fan "strânwurgens" (de
minsken bleauwen leaver thús yn 't skaed). mar op 'e Lemmer murken se dêr neat fan:
mids-july hiene se dêr al 20.000 strânklanten mear hawn as vn deselde snuorje fan '75.
Hoe't it krekt mei de tarin nei de eilannen stie. wurdt net rjocht dúdlik. Boargemasters
woene wol (alle fjouwer eilannen krigen in nijenien. . .). mar de gasten lieten it forhâldingsgewiis hwat sitte. It ETIF hat útdoktere. dat acht persint fan alle Nederlanners, dy't yn
1975 mei fakânsje giene. de Waedeilannen foar kar naem en vn 1974 wie dat noch alve. Yn
1976 hat dy tindins him fuortset. Mei de Pinksterdagen wiene der noch mear gasten op 'e
eilannen as Pinkster '75. mar bv it bigjin fan "de Boufak" wiene it minder. Doe herberge
Flvlân 8900. Skylge 30.000. it Amelân 27.000 en Skiermuontseach 7500. Nóch freget men jin
òf: hwer litte hja se? It Amelân forlear yn de Bonifatiusstoarm fan 3 jannewaris (doe waeide
to Ljouwert de Bonifatius-toer om) it hotel Steinvoorte. Skylge rommet sa súntsjesoan de
losfêste simmerhúskes op en Skiermuontseach mocht syn kampearterreinen net útwreidzje.
Faeks lei it andert yn hwat by it ôfskie fan ien fan de boargemasters sein waerd: alderlei
bousels wurde ta simmerwent forheven — de "wyldgroei" op dat stik is slim. Flylân sil der
oan 'e ein fan 'e Badwei in hotel by ha en dat is lang eltsenien net nei 't sin: de natûr (wurdt
sein) kin net noch mear gasten forneare. In oare fraech is oft de bakker dat kin: dy moat yn
it heechseizoen alle wiken foar 13.500 bollen riede en kin dêrnei wer mei 600-700 ta.
It forkear op 'e eilannen boazet noch hieltiten oan: der foelen yn 1976 in pear deaden. Op
Skvlge wurdt nou tagelvk mei de rioelearing in fytspaed by de greate dyk lans oanlein (de
maetregels om it autoforkear to biheinen binne útsteld). Ek op it saneamde autoleaze
Skiermuontseach witte hja der fan mei to praten: yn 1960 kamen 160 auto's mei de postboat
oer. vn 1975 wiene it 3970. Dat is 25 kear safolle. . .
De fearboaten — ja. dat wist hwat! Yn maert kamen de Amelanners yn opstân tsjin de
hege tariven en hja blokkearden de feardaem by Nes. De minister wie der net ûngefoelich
foar en makke ôfsûnderlike tariven foar eilanners en net-Amelanners. mar dy giene de
Amelanners net fier genôch. De fjouwer eilângemeenten prate nou mienskiplik mei de
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provinsiale en strak mei de rvks-oerheit om ta in algemiene regel to kommen, dy't as 't heal
kin ek foar de gasten noch in foardieltsje ynhâldt.
It Waed.— Hja hiene it der oer op in kongres yn Novosibirsk en de Keninginne sei yn har
Troanrede: "Het Waddengebied dient als onvervangbaar natuurgebied behouden te blijven". Dat wie eins in bifêstiging fan hwat de minister fan Romtlike Oardering yn maeije al
vn svn "Nota Waddenzee" sein hie. "Djûre folksforlakkerij. al dy nota's", sei in riedslid fan
Ferwerderadiel. mar men kin der mar rekken mei hâlde. Der wie yn Fryslân gans krityk op
de nota: "de minske dv't yn it Waedgebiet wennet en wurket wurdt net neamd. dy is net vn
tel". Hwa't lést hwat in Arnhimsk Keamerlid yn oktober op in kongres to Grins sei. soe it
hast tinke: "de bifolking yn it Noarden moat gjin stim yn 't kapittel ha. hwant dan soene de
boppe-nasionale wearden fan it Waed forgetten wurde kinne". . . Hja wie de iennichste net
buten Frvslân dy't graech meiprate woe: it Wrâld Natûr Fûns dounse op in gala-joun yn
Den Haech 1500 goune byinoar foar it Waed en goed 48.000 minsken (foar 85 persint
net-Friezen) stjûrden kant-en-kleare biswierskriften fan de Lannelike Foriening ta Bihâld
fan it Waed nei it Ljouwerter provinsjehûs ta. Dat gie tsjin de konsesje-oanfraech fan Deputearre Steaten om tusken Holwert en Swarte Hoarne in nije dvk-yn't-slvk to lizzen (plan
D). dêr't de Steaten op 17 maert mei 39 tsjin 15 stimmen ta bisletten hiene. De útspraek fan
it regear oer plan D wie der oan 'e ein fan 1976 noch net. dat der sille ek fan 't jier noch wol
hiele rigen ynstjûrde stikken komme tsjin "de milieumaniakken", "de milieumaffia" en "it
milieuterrorisme" fan de iene partij en tsjin de dôfhûdige Friezen en lânbou-organisaesjes.
dy't har stil hâlde en skamje moatte. fan de oare kant. Trouwens: de "ynspraekproseduere"
dy't nedich is foar in Planologyske Kearn-bislissing foar it Waed sil ek noch wol hwat losmeitsje.
It moaije rêstige simmerwaer hat gans silers en motorboatefolk forlokke om it Waed en
binammen de Iselmar op to gean. Dêrtroch wie it op de marren miskien sa fol noch net as it
by hwat losser waer wêze kind hie. Lânrotten loaikje by waerm waer yn 't hea; it farrensfolk
wurdt. sa't it liket. folie mobiler en sa sil 't wol komme dat de brêgewippers en slûsmasters
it noch drokker hiene as yn 1975. Doe al giene der 26½ persint mear boatsjes de alve
"vnfalspoarten" fan Frvslân yn en út as yn 1974 en (wurdt rûsd) yn 1976 kaem der op 'en nij
in 25-30 persint by. De slûs to Starum bygelyks, de drokste yn- en útgong foar plezierfarders.
liet vn 1975 oer it hiele jier 27.922 boatsjes troch; oant en mei augustus wiene dat yn 1976
al 31.000. Yn 1975 fearen der goed 111.000 jachtsjes troch de alve Fryske wetterpoarten: yn
1974 wiene dat goed 88.000 (doe mar 1,3 persint mear as yn '73). Dochs seit Provinsiale
Wettersteat dat der yn 1975 in dúdlike tobekgong to merkbiten wie yn de rekréaesjefeart nei
Fryslân ta. De konklúzje kin hast net oars wêze as dat wy sels faker út- en yngien binne.
Dat it farrensfolk gjin sit yn 't gat hat, is in krym foar de autoriders: de brêgen steane soms
tiden omheech. Oer 1975 binne de sifers bikend: de Jeltesleatsbrêge by De Hommerts stie
tweintich dagen lang troch de bank sawn uren deis omheech, de Grouster brêge 5½. Foar de
Jeltesleatsbrêge is der yn 1976 hwat op útfoun: fjouwer kear it ûre fiif menuten omheech; it
hat skoan foldien. De Grouster brêge is en bliuwt to leech: 5,30 meter (de measte nije brêgen
binne sawn meter en de fêste brêgen oer de Aldewei by De Jouwer en yn 'e Tsjûkemar
tolve). In tunnel lyk as by Twellegea soe de útkomst wêze, mar dêr is it nou to let foar. En
ûnderwilens meitsje de boatebouwers hieltiten mar greatere en heger optuge skippen. . .
Dat is in gefolch fan de tanommen woltier: greater, sterker, séweardiger en bylkeriger
boaten. dy't tagelxk in goede jildbilizzing binne. Alhoewol: de aksje tsjin "swart" jild, dat yn
boaten stutsen wurdt, hie fan gefolgen dat der efkes minder lúkse jachten boud waerden en
in pear hellingen giene dêrtroch nei beppe-kelder. Twa Grinzer studinten ha foar in skripsje
útrekkene. dat de wettersporters yn Fryslân oer 't generael in "rojael ynkommen" hawwe, yn
trochsné 28.000 goune. Dochs is de farbilêsting, dy't al in jiermannich driget. der noch net
kommen: der wie gans opposysje tsjin omt krekt de "modale" (it moadewurd fan 1976 foar
gemiddelde) boatsjebisitter de lider wurde soe. In nij idé fan in Rotterdamske "ekolooch"
wie: toeristebilêsting yn de slûzen fan de ynfalspoarten.
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De Turfroute fan De Gordyk nei Appelskea waerd hwat minder brûkt: 1100 skippen tsjin
1962 it jiers dêrfoar. Dat kaem mei trochdat in brêge yn it heechseizoen in wike ticht siet en
Drinte vn forbân mei de droechte alle plezierfeart op syn kanalen forbea. Hoe't it vn 'e
takomst mei dizze Kompagnonsfeart komt moat ôfwachte wurde. Der moat hiel hwat dien
wurde oan de wallen, brêgen en slûzen en is dat forantwurde? Jawis. sizze wettersport-organisaesjes: der wurde yn Fryslân elk jier al fyftich farwetters ûnbrûkber makke foar de
farderij trochdat brêgen forfongen wurde troch in daem en dat komt del op alle wiken ien.
Dat: de Turfroute moat al bliuwe. En der moatte ek noch mear jachthavens komme. binammen nou't der in "lizplakke-foroardering" kommen is. dy't de hiele boatsjeboel buten it
seizoen nei de jachthavens forwiist. De 90 jachthavens mei 12.412 plakken dy't wy nou
liawwe (yn '70 wiene it 53 mei 6571 plakken) kinne it Fryske boatebisit op gjin stikken nei
bergje: yn '74 al wiene der 17.320. nammentlik 9544 motorboaten en 7776 sylskipkes.
De kwaliteit fan it iepen wetter hie der yn sa'n droege simmer út soarte wol oan. mar it
foei net ôf. Dêr komt by dat de minsken sa't it liket hwat oppassender wurde: de sechste
Himmeldei (24 april) levere mar 811 kubieke meter ûnrant op: de jierren dêrfoar wie it 1033.
1697 en 1975 kúb. Nou wie it tal himmelders ek in stik leger: 2937 tsjin 5355 yn '75 en 7172
vn '74. Dat réens en opbringst sa lyts wiene. hat foar de Marrekrite oanlieding west om to
bisluten, dat dit foarlopich de léste Himmeldei wie.
In hiel apart haedstik wie yn 1976 de relaesje boer en lânskip. Yn febrewaris kaem CRM
mei trije "griene nota's", dêr't de nasionale parken en lânskipsparken wer yn op 't aljemint
kamen. Fêst stiet noch neat. mar CRM gie ûnderwilens troch mei it oankeapjen fan
natûrgebieten yn ruilforkavelingen en dat joech spanningen, û.o. om Koudum hinne. "De
CRM-claim is god-onterend", sei in wethâlder. It wurdt tiid. tocht de Fryske lânbou, dat wy
ek ris mei in nota komme en it waerd in deeglikenien: "De Friese landbouw, een algemeen
belang". Tink der om. sizze de Fryske boeren der yn. it giet om minsken! Sûnt 1970 is yn
Frvslân 6500 hektare kultuergroun forlern gien en elke 1000 hektare is goed foar 157 arbeidsplakken. In oantaesting fan it boerebilang is in oantaesting fan it algemiene Fryske
bilang. ék fan tael en kultuer. Fryslân driget (sa likernôch is de "teneur" fan de nota) in
soarte fan wingewest to wurden foar frjemde milieu- en lànskipshearen. dy't like koloniael
tinke as eartiids de lânhearren.
Botsingen mei milieu-minsken wiene der ek as it gie om it bouwen fan toersilo's by de
pleatsen (vn it Grouster Hôflàn kaem ien fan 32 meter en by Oentsjerk steane twa dy't heger
binne as de âlde sealtektoer) en fan lizboksestâllen. Fan de 9500 fébuorkerijen ha 1200 nou
sa'n platte stal en oer tsien jier sille dat 3000 wêze. wurdt forwachte. De likernôch 10.000
âlde Fryske pleatsen krije it de kommende tweintich jier swier. sa waerd foarsein. Dat by
Eastrum in lizboksestâl boud waerd yn goed-Fryske styl (kop-hals-romp) is moai fansels.
mar — sei ir. Kai Bouma en dy wól oars wol — "it is de earste en it sil de léste ek wol wêze".
It is tó djûr: it reidtek op 'e skuorren allinne al koste 100.000 goune. Omtinken krigen ek de
houtwallen, hege diken of dykswâllen yn de Walden: yn Achtkarspelen en Tietsjerksteradiel
sil bisjoen wurde hoe't 270 kilometer wâl redden wurde kin. bgl. troch in kapgebod yn sté
fan in kapforbod.
Gans trelit hat der west om it aeisykjen. Yn jannewaris '76 joech it ministearje bilies:
Fryslân mocht in wike langer ljipaeisykje, oan 13 april ta, mar de tsjinstanners slûgje net. Yn
novimber noch hie "De Nieuwe Linie" it oer "de Friezen en hun folkloristische moordpartijtjes" en fan 't jier wurdt der grif ek noch mannich ljipaei ûnder de hoantsen útbret.
Der bliuwe trouwens foar 1977 noch wol mear probleemkes dy't útiten wurde moatte: it
plan om in great lânboumuseum to krijen as ûnderdiel fan de Aldfaers Erf-route: de Riperkrite (de Keninginne wie der op bisyk, mar hie de 60 miljoen dy't it kostje moat net by
har): de hotelakkomodaesje (sûnt 1970 binne wy steanbleaun op 144 hotels mei goed 5000
bedden en dat komt mei troch de konkurrinsje fan de kampearterreinen, simmerhúskes en
twadde wenten): al of gjin 46 meter hege féfoertoer fan de CAF to Snits: al of gjin sjitterij
fan de soldaterij yn 'e Lauwersmar: de twadde wenten (yn 1970 wiene der op 'e fêste wâl
1849 en nou 3519) en de simmerwentekompleksen. Der is hwat argewaesje oer hwat de
"bilizzingsmaetskippijen", meast BV's. dêr mei útheve of net mear útheve omt hja fallyt
sloegen, mar de ûntjowing giet troch. Jidskenhuzen, Wâldsein en De Lemmer (dêr allinne al
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225-260 nije rekréaesjewenten! ) binne drok oan 't bouwen. En it forkeapjen slagget ek
aerdich. hwant "it natûrparadyske foar rike skevels en geastlik warge doktorandussen" (dat
Frvslân neffens de Fémerkskriuwer fan 'e Ljouwerter Krante wurden is) lukt noch altiten.
Komme se net út harsels. dan wurde se wol oanlokke troch de publikaesjes. dv't hieltiten
talriker en moaijer wurde. Fan hwat der yn 1976 útkaem neame wv: "Waddenzee, natuurgebied van Nederland. Duitsland en Denemarken" (Harns/'s-Graveland 1976) dat der
útkvpt hwat djûre en moaije útmunstering oanbilanget: "Oost-Ameland - Biologische
waarden, bedreigingen en aanbevelingen voor onderhoud en beheer" (Den Haech 1976):
"Schiermonnikoog, een rijk verleden, een rijker heden" fan A. C. de Haan (Skiermuontseach
1976): "Ameland bekijken en kennen" fan H. Hoogenberg (Teksel 1976); "Terschelling wetenswaardigheden en wandelingen" fan N. Keuter-Wijminga (Boalsert 1976): "Vogels in
Friesland I". foar de fûgelleafhabbers (Ljouwert 1976): de Fryske VVV joech de "Wateratlas
Friesland" en de "Wegen- en monumentenatlas Friesland" út (Ljouwert 1976) en dan wiene
der noch oanfolle werprintingen fan S. J. van der Molen syn "Van Oerd tot Mokkebank". It
Fryske Gea yn 45 jier (Ljouwert 1975) en "Terpenland" dat ûnderskreaune op forsyk fan it
ûnderwilens opdoeke "Klaeibouskip" oanpast hat (Sint Anne 1975).
K. S1KKEMA
Beeldende kunst
Om in eigen huis. het Fries Museum, te beginnen: in de zomermaanden kreeg Willem
Bartel van der Kooi. 140 jaar na zijn dood. een overzichtstentoonstelling. Ten leste dus. En
terecht. Maar in zekere zin ook voorspelbaar. Niet alleen, omdat Van der Kooi het onderwerp was van de dissertatie van dr. C. Boschma. de directeur van het Fries Museum, maar
ook omdat elders in Europa de schilderkunst rond 1800. het neoklassicisme. waartoe de
Friese schilder mede gerekend kan worden, herijkt wordt. Van een toenemende belangstelling voor Van der Kooi was overigens al eerder sprake. In 1947 wijdde het F.M. reeds een
expositie aan Friese schilderkunst tussen 1750 en 1850. Toen was Willem Bartel van der
Kooi reeds een hoofdfiguur. Maar deze keer kon het werk van hem (en van enkele kunstenaars in zijn naaste omgeving) in een breder kader worden getoond. De catalogus telde 80
nummers en 31 illustraties, maar mag toch ook worden gezien als een voorschot op de nog
te verschijnen handelseditie van de dissertatie. In het voorwoord van de catalogus moest wel
worden aangetekend, dat Van der Kooi noodgedwongen de tijdelijke afsluiting van het
expositieprogramma van het Fries Museum is geworden: over 1977 zal er geen tentoonstelling van het F.M. in deze rubriek kunnen worden gemeld; voor 1978 en volgende jaren
zullen er, in een speciale tentoonstellingsruimte, regelmatig exposities worden gehouden.
Het Princessehof heeft sedert zijn heropening dergelijke tentoonstellingsruimte(n). die
benut worden op een wijze, welke respect afdwingt. Voor een groot deel hebben de exposities betrekking op het zo uitgesproken verzamelgebied van het museum, de keramiek, in
het verleden en heden. Het heden was vertegenwoordigd door Gerard van Westerloo. door
zes Engelse keramisten (Gordon Baldwin. Deirdre Burnett. Colin Pearson, Mary Rogers.
Peter Simpson en Geoffrey Swindell, die allen porseleinen objecten maken), waaraan de
Engelse Glenys Barton werd toegevoegd, door Theo Dobbelman en Jan van der Vaart —
evenzoveel gelegenheden om met nadere ontwikkelingen in de keramiek kennis te maken.
Alle tentoonstellingen werden van een meestal bescheiden, maar handig catalogusblad
voorzien, waarbij gebruik werd gemaakt van steeds hetzelfde formaat, wat de herkenbaarheid van de tentoonstellingen en van het organiserend museum ten goede komt.
Van heel ander formaat was de catalogus bij de tentoonstelling van Sukothai- en Swankalok-keramiek uit Siam, die altijd al wel is verzameld, maar de laatste tijd erg in trek is
gekomen. De tentoonstelling gaf een zeer ruim overzicht, dat zijn neerslag heeft gekregen in
een forse catalogus van 148 pagina's, met een schat aan (213) afbeeldingen. In nauw verband
met de tentoonstelling, maar toch ook op eigen benen circuleerde het boekwerk als een
dubbelnummer (nos. 82/83) van het Mededelingenblad van de Vrienden van de Nederlandse Ceramiek.
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Iets verder buiten de keramische cirkel waren er in het Princessehof tentoonstellingen van
weefsels van Loes van der Horst en van schilderijen en tekeningen van Eva van Steenbergen,
beide exposities weer gedocumenteerd met catalogi op het hierboven reeds gesignaleerde
vaste formaat. Heel anders, onder auspiciën van de Stichting Cultuurgeschiedenis van de
Nederlanders Overzee, was de tentoonstelling van tekeningen en voorwerpen, gemaakt door
Nederlanders in Japanse internerings- en krijgsgevangenenkampen. De traditie om de zomertentoonstelling te wijden aan een Friese kunstenaar werd voortgezet (en, naar mondelinge mededeling, afgesloten) met een presentatie van werk van Gerrit Benner. Dat klinkt
minder opmerkelijk — er zijn immers in den lande diverse Benner-tentoonstellingen geweest
— dan het bleek te zijn. De keus van de 98 stukken (zoveel toch nog, dat een klein deel niet
kon worden opgehangen)was gemaakt uit Fries bezit. Dat bood een apart aspect — zonder
een afgerond beeld van Benner's werk tot vandaag, maar wel met de mogelijkheid na te
gaan. wat er van Benner in voornamelijk particuliere collecties bleef of kwam — dat nog
versterkt werd door het feit. dat het veelal om ouder werk ging. de meerderheid der inzendingen van voor circa 1954. enkele stukken zelfs van voor 1945.
Wanneer er. zoals dat in deze rubriek al enkele jaren het geval is. gekozen wordt voor een
vermelding van exposities, die van een catalogus waren voorzien, schuilt daarin de onbillijkheid, dat een museum als 't Coopmanshûs te Franeker. waarin dikwijls opvallende tentoonstellingen elkaar snel opvolgen, te weinig aandacht krijgt. Om budgettaire redenen is het
deze actieve instelling niet mogelijk om steeds verzorgde (en naderhand ook bruikbaar
blijvende) catalogi te publiceren. In 1976 lukten die publicaties overigens beter dan in eerdere jaren: doordat de tentoonstellingen ook door andere musea en/of galeries werden
overgenomen waren er meer catalogi dan anders. Paul Bonger's 'European art and mv reflection' passeerde Franeker op een route van Amsterdam (Stedelijk Museum) naar Middelburg (Zeeuws Museum). De in elk geval fleurige presentatie van Van de Werken (met een
ook al fleurige catalogus — de inleidingen in het Nederlands, het Spaans en het Fins . . .)
reisde door naar Oud Gastel. Voor de catalogus bij de tentoonstelling van reclame van Jan
Rotgans. Pieter van der Hem en Jan Wijga — een boeiende collectie, niet zonder nostalgie —
kon worden samengewerkt met de Uitgeverij Alternatyf te Buitenpost en dat betekende èn
veel afbeeldingen èn alle ruimte voor een lezenswaardige inleiding van Peter Karstkarel.
Harlingen (Hannemahuis) en West-Terschelling (Natuurhistorisch Museum) vonden elkaar in het gezamenlijk organiseren van een tentoonstelling van 42 werken van Douwe
Zevlemaker (1875-1962). geboren op Terschelling en getogen op zee (eerst de botter, later
tussen Harlingen en Huil), die zijn wereld van loodsen, van boten op de Waddenzee, het
Vlie en in het Schuitegat schilderde in de jaren na 1910. toen hij in Harlingen een logement
hield. Oók een tentoonstelling met nostalgische kanten èn met recht op een catalogus, waarin
de Tersehellinger kunstenaar Deodatus bijzonder aardige gegevens over de man en zijn werk
noteert.
Veel informatie biedt het catalogusblad over de tentoonstelling Hellas in miniatuur, een
verzameling Griekse kleinkunst, die door het Museum van Oudheden te Leiden geëxposeerd
werd in het kerkje van Olterterp. in de vroege herfst.
Gedurende de hele maand juli exposeerde het dorp Oldeberkoop niet alleen zichzelf.
maar organiseerde het ook op uiteenlopende plaatsen in het dorp zeer verscheiden werk —
tekeningen, grafiek, plastiek, keramiek, edelsmeedwerk — van een twintigtal kunstenaars.
H. KINGMANS
Fryske tael- en letterkunde
A l g e m i e n . Op 28 april 1976 hawwe Provinsiale Steaten fan Frvslân mei 26 tsjin 22
stimmen op útstel fan Deputearre Steaten it bislút nomd ta in (biheinde) staveringsforoaring
dv't. sa't it nou wiist. mei vngong fan 1980 "offisieel" wêze sil. Foar hwa't miende dêrop
foarút rinne to moatten skreau J. Boersma in hantliedinkje De Fryske stavering (AFUK);
hwa't der nocht oan hat en gean de innen en oanen fan it Steatebislút ris nei kin him
fordjipje vn in gearfetting Swart op wvt ("Hwat de Steaten seine fan it Staveringsfoarstel"...)
fan E. S. de Jong (dv't yn 1976 drs. R. Straatsma opfolge as amtner taelbifoardering). útjown
troch de Provinsiale Foarljochtingstsjinst yn gearwurking mei de Provinsiale Kommisje bifoardering Frvsk taelsebrûk.
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De vnfiering fan it Frysk as forplichte learfak op de basisskoallen — ek vn 1980 — waerd
dit jier neffens plan fierder taret; foar ús "public relations" op dit mêd soarge it departemint
fan Underwiis en Wittenskippen troch fan de yn 1975 yn it Frysk en Nederlânsk forskvnde
foarljochtsjende brosjuere fan Kr. Boelens nou ek in Ingelske. Frânske en Dútske versv vn it
Ijocht to jaen.
Frysk(talich) foarpaginanijs yn it ôfroune jier wiene fierders de bineamingen ta heechlearaer Frvsk oan de Rvksuniversiteit to Grins (as opfolger fan W.J.Buma) fan fil. lic.
(habil.) Nils Rudolf Arhammar en ta bûtengewoan heechlearaer Frvsk oan de Frije Universiteit to Amsterdam fan dr. A. Feitsma en dr. H. D. Meijering.
T a e l k u n d e . In mennich ôfsûnderlike publikaesjes kaem ek dit jier wer fan û.o. de
Grinzer rjochting en wol yn de rige Estrikken: nr. 51 wie drs. J. van der Kooi svn ynventarisaesje fan De 'Frvske' wurden út Kiliaen mei de oantekeningen fan Gerard van Hasselt en
Eeltsje Halbertsma; nr. 53 stie op namme fan dr. B. Sjölin: 'Min Frysk'. Een onderzoek naar
hei ontstaan van transfer en 'code-switching' in gesproken Fries. Syrt pleit foar "een rationele,
op de concrete behoeften der taalgemeenschap afgestemde taalzorg" waerd al vn safier oan
foldien. dat vn 1976 fan provinsjewegen in wurkgroep oprjochte is foar de "ontwikkeling fan
Frvske wurden en útdrukkings vn it offisiële forkear". De Amsterdamske skoalle publisearre
ûnder de titel Literatuur in sociaal perspectief de tekst fan de lezingen dy't yn 1974 to
Ljouwert halden waerden op in symposion, organisearre troch de Ynteruniversitaire
Stúdzjerie Frysk (útjowerij Rodopi. Amsterdam).
De dialektstúdzje kin wiis wëze mei C. Roggen syn Woordenboek van het Oosterschellingsl
Wêdenboek fon et Aasters dat de Fryske Akademv forskine liet. De AFUK joech fan deselde
auteur in taelboek Aestersk foar Hollânsktaligen: Aasters. Oosterschellinger dialect. Drs.
L. Pietersen syn stúdzje Taalsociologie, minderheid, tweetaligheid, meertaligheid (Tjeenk
Willink. Grins) hat dúdlik yn in forlet foarsjoen en itselde kin sein wurde fan dr. Johan M. Wijnstra svn dissertaesje Het onderwijs aan van huis uit Friestalige kinderen. Verslag
van een evaluatie-onderzoek in een meertalige regio (Steatsútjowerij, Den Haech). Fan Pietersen waerden fierders taelsosiologyske stüdzjes opnomd yn twa ingelsktalige wurken op dit
mêd: Issues ans Trends in Frisian Bilingualism (vn: Joshua Fishman. ed.. Advances in the
Studv of Societal Multilingualism: The Hague) en: Language Ideology — National Ideology
— Bilingualism. The Frisian Case (yn: Verdoodt and Kjolseth. eds.. Language in sociologv.
Louvain).
Foar it signalearjen fan yn tydskriften forskynde stüdzjes is dit oersjoch net bidoeld: wy
folsteane dêrom mei it neamen fan twa útrinders: prof. dr. H. T. J. Miedema syn artikel
"Namen en latinisering in de eerste oudfriese oorkonde" vn Naamkunde jg. 8. nr. 1-2 en it
praktvske ôfskiedsgeskink dat syn meiwurkers prof. dr. W. J. Buma oanbean hawwe. ntl. in
printe vnhâldsopje.fte fan it tydskrift Us Wurk (fan it Frysk Ynstitút oan de Rvksuniversiteit
to Grins). jiergong I — XXV. Ta BLslút moat wiisd wurde op in haedstik Frvske fûgelnammen, dat J. Boersma bydroegen hat yn it earste diel fan "Vogels in Friesland" (De Tille.
Ljouwert).
L e t t e r k u n d e . Priisfragen. De útslach fan de romanpriisfraech fan de KFFB wie: 1.
Margryt Seinhorst-Poortstra: Il stille wener; 2. H. Hoogeveen: De spulbrekker (vn de rin fan
1976 forskynd). Yn de berneboekepriisfraech fan de KFFB koe de priis takend wurde oan
Jante Geartsma ( = J. Regter-Geertsma) foar Herman fan twa heech (yn 1976 útkommen).
Yn dit rubrykje moat grif ek neamd wurde dat foar 1976 de Lutinepriis fan de gemeente
Skylge takend waerd oan drs. T. J. Steenmeijer-Wielenga foar har vn 1972 útjowne stúdzje
Ds. J. S. Bakker en het IVesterschellings. — De jury foar de Rely Jorritsmaprizen wurdt der
de léste jierren net rojaler op. yn safier dat it tal priiswinners gans lvtser is as wol west hat.
mar it moat sein wurde dat it bikroande wurk ornaris fiks nivo hat. Priiswinners by de
forhalen wiene Eppy Dam en Bauke Oldenhof. by de gedichten Jan Dotinga en Goos van
der Vliet. — De "Piter-Jelles-priis" fan de stëd Ljouwert waerd takend oan Theun de Vries
foar syn oersetting fan D. A. Tamminga's In memoriam. — De ûnderskiedingen vn de toanielpriisfraech fan de Fryske Kultuerried wiene foar: Jeltsje Reinalda (De Spion). Berber van
der Geest IFrij. f rij. f rij) en Mindert Wynstra (Se wist net dat de wolf in ûndier wie). — It

114

Wumkes.nl

Panorama van Friesland in 1976
toanielselskip "Trvater" skreau sels ek in toanielpriisfraech út. dêr't Jelle van der Meulen
mei Yn 'e Riperkrite as winner útrûgele.
Proaza. De lvtste helte fan de goed 30 titels dy't men. rûm rekkene. ta it yn 1976 forskynd
belletristysk proaza rekkenje mei. wiene earste printingen. Om sjen to litten dat der op dit
mêd dochs in moai great forskaet yn genre en generaesje oan 'e merk komt neam ik dy nije
titels hjir allegear efkes. alfabetysk op auteursnamme: Paulus Akkerman: Fan alle wallen
(portret fan in kollaborateur; De Terp); Piter Boersma: Hwat der ban (qua sfear en komposvsje moderne forhalen fan in jong auteur: K.U.); A. Brouwer-de Beer: Martsen Marij en
oare forhalen (De Terp): idem: De stjelp op Koehoal (jeugdoantinkens fan dizze jierrige
skriuwster. pakesizzer fan Waling Dykstra; It Fiskershúske. Moddergat): Berber van der
Geest: Frjemd, alderfrjemdst (acht mini-forhalen. it earste proaza fan dizze dichteres; de
Strikel): H. Hoogeveen: De spulbrekker (roman út kristlik ûnderwysformidden yn de jierren
'20: Osinga): Lieuwe Hornstra: Sniejacht (in twadde bondel forhalen fan dizze auteur fan it
svmboalvsk réalisme: De Tille); Sjoerd Leiker: In wolk fan tsjûgen (in kar út syn fynbislipe
forhalen, mar ek út svn kritvsk proaza en syn fersen: K.U.): Y. Poortinga: De ring fan it
Ijocht (de earste fan gans in rige folksforhael-samlingen dy't op priemmen stiet en dêr't de
folkskundigen op in oar plak harres fan sizze meije. Hwat my oanbilanget: èk literatuer fan
it boppeste buordtsje: De Tille/Bosch & Keuning): idem: Och myn leave jonge (mear
anekdotv.ske folksforhalen. opfallend troch in bvsûndere trant fan praten hjir en dêr: Friese
Pers): S. Schoffelmeer: Blommen foar Minke (ienfâldich forhael fan dizze yn 1976 forstoarne
r.k. auteur: Osinga): Piter Terpstra: 80.000 vn in stêd (simultaen-roman dy't him ôfspilet yn
hjoeddeisk Ljouwert: gjin plak om to forkearen. as men de auteur leauwe mei; Friese Pers);
Klaes Ysbrandv (pseudonvm): Myn hert foun in haven (net al to opwinende oantinkens fan
in âld-séman dy't ta vnkear komt: Osinga). Guon "reprints" fortsjinje it grif. hjir om har
kwaliteit signalearre to wurden; biskate "klassiken" hearre der ommers to wezen en to
bliuwen?: N. J. Haisma: Peke Donia (Osinga): S. Kloosterman: Hengist en Horsa (Osinga)
en Tr. Riemersma: Fahrxk (K.U.).
Poê'zv. Fan de njoggen titels, nij of yn reprint útkommen. moat fêststeld wurde dat dêr gjin
inkeld debút by is. Wvlst. ôfgeand op de literaire tvdskriften. guon jongere dichters grif oan
bondeljen ta binne. De folsleine list sjocht der sa út: Jan J. Bylsma: Jan Krukje en svn maten
(Friese Pers): Joop Boomsma: Wetter, stien en san (K.U.): Daniël Daen: De iken fan Dodona
(K.U.); idem: Fitraezjewrâld (K.U.): Karel Ferdinand Gildemacher: Seker, blauwe Piter is
un Sneker (twa printingen, yn eigen bihear): Anne Jousma: Libbensgong (Alternatyf): idem:
Kleiliet om Auk (Osinga): D. A. Tamminga/Theun de Vries: In memoriam (twade printinge.
De Tille/Bosch & Keuning): Geart (van der Zwaag): 2 x 25 quatrinen (twa printingen.
K.U.). Twa dingen falie jin op. Yn it foarste plak komme de generaesjes hjir lang sa dúdlik
net (mear) oan bod as bv it belletristysk proaza (sjoch boppe). Yn it twadde plak: it sil net
faek barre dat fan guon dichters yn ien jier twaris in bondel útkomt (hwat bv Daen en
Jousma it gefal west hat) en likemin. dat in fersebondel yn it jier fan forskinen nochris
werprinte wurde moat (hwat Gildemacher en Van der Zwaag barre mocht).
Literatuerskiednis. Planút in unike forskining is dr. D. Simonides har tekstútjefte fan De
briefwiksel tusken Simke Kloosterman en Douwe Kalma (Frysk Ynstitút, Grins: Estrik nr. 52).
Unvk omt it hjir twa kaeifigueren út it Frvsk-literaire libben oanbilanget èn omt it de earste
tekstútjefte is fan in wierliken wichtige literaire briefwiksel yn it Frysk. Drs. O. Vries syn
Eelke Meinerts (1732-1810) moat hjir neamd wurde as in goed foarbvld fan serieus biografysk ûndersyk (Us Wurk 1976-1).
Forskaet. Guon útjeften dy't min to rubrisearjen wiene meije hjir noch in plakje fine.
Alderearst diel VIII fan Shakespeare's Wurk vn oersetting fan dr. D. Kalma dat mei dit diel
(Coriolanus: Pericles: Cvmbeline: Venus en Adonis: De rôf fan Lucretia: Sonnetten en
fersen) svn foltôging krigen hat (Fryske Shakespeare Stifting). Yn Op reis nei it Rvk fan ds.
H. J. Brouwer (De Terp) hawwe wy. sûnt Huismans en Wumkes c.s.. lang om let wer in
bondel(tsje) Frvske preken yn printe foarm. De stap is hwat ryklik great. mar wy wolle hjir
dochs ek noch neame Geart Jonkman silger svn stripforhael Bearend Barebvt (it alfte forhael). dat it lang om let dochs ek noch ta in boekútjefte brocht (A. van Wvk). Al wie it
allinne mar om to yllustrearjen dat it mêd dat it Frysktalich boek bislacht hwat langer hwat
breder wurdt. En sa heart it ek. fansels.
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Berneboeken. Telle wy de seis, nei it Frânsk biwurke berneprinteboekjes dy't de AFUK
ütbrocht hat. net mei dan komme wy op in totael fan tsien titels yn dit skift. dêr't fiif
earstlingsprintingen by binne. En dv koene allegearre. elk yn har genre, skoan munsterje —
in moaije konklúzje om mei to bisluten. It wiene: Jante Geartsma: Herman fan twa heech
(Osinga): Diet Huber: De Tehsjebeam (Friese Pers): Henk van der Meer: Kwek-kwek-mimemvn (bernesankjes. AFUK en K.U.): Tjitte Piebenga: Ut de wûndere útdragerij 11
(AFUK): Baukje Wytsma: Romke Timen Tomke (De Terp).
De tvdskriften. Alternatvf mei de jiergong 1976 dan as de (definityf. liket it) "léste" oankundige hawwe. dêr stiet foaroer dat de oare literaire of semi-literaire periodiken allesbihalve de moedfearren hingje lieten as men sjocht dat hja út wiene op fornijing en forbettering. Trotwaer bygelyks die alle war om ta in mear objektive en rasionele bioardieling fan
de eigentiidske poëzy to kommen. Hjir is wolbiret op wei nei in mear folsleine formule en
Sonde kriget sa njonkenlytsen redaksioneel de fuotten ek hwat better ûnder it gat. It nije
tvdskrift Sneed, dat yn 1976 bigoun is to forskinen. oprjochte "troch in tal meast jonge
Friezen dv't har net fine kinne yn it tinken fan it tradisjonele kader fan de Fryske Biweging".
bijowt him dúdlik op polityk-maetskiplik mêd en heart dus yn dizze gearfetting net thús.
Omt de kronikeurs fan de redaksje fan De Vrije Fries sa rojael de frije hàn plichtsje to
krijen, haw ik it der op weage en neam it alteast.
FREARK DAM
Archeologie
Helaas moest in het Panorama voor 1975 de rubriek Archeologie verstek laten gaan. Wij
7.ullen trachten dit hiaat thans op te vullen.
Eerst moet echter worden ingegaan op de activiteiten van de amateurs. Steeds meer blijkt
dat velen door de archeologie worden aangetrokken en zich daar metterdaad en vrijwillig
mee willen bezighouden. In georganiseerde vorm levert dit weinig problemen op: de
Archéologyske Wurkgroep van de Fryske Akademy en het Fries Museum samen, alsmede de
afd. Noord-Nederland van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland hebben met de
tot opgraven bevoegde instanties èn met elkaar een zodanige samenwerking opgebouwd, dat
zij door de genoemde instellingen thans met graagte, zeker in Friesland, worden ingezet.
Langzamerhand beschikt de Archéologvske Wurkgroep nu — mede door een in 1976 gegeven cursus — over ervaren krachten. Het valt daarbij op. dat het enthousiasme groter
wordt en men zich steeds loyaler opstelt tegenover de doelstellingen van de bevoegde instanties en de Monumentenwet 1961.
Helaas is dat begrip bij de niet-georganiseerde "amateur" over het algemeen ver te zoeken: bij deze gaat het om eigen voordeel, vaak zelfs ook om geldelijk gewin. In 1976 is daar
veel last van ondervonden, mede door enkele persartikelen. waardoor een ongezonde, vaak
in nachtelijke uren botgevierde belangstelling voor vondstterreinen ontstond en interessante
objecten vrijwel niet achterhaalbaar zijn verdwenen of vernield. Wij willen op deze plaats
graag een beroep doen op de pers om over bodemvondsten en opgravingen en hun betekenis
voor de Friese historie positief gerichte en voorlichtende artikelen te schrijven. Het zou het
werk van de archeologen zeer ten goede komen.
Van belang is ook. dat de overheid het werk van de archeologen steeds meer waardeert. In
Friesland wordt veel medewerking ondervonden van de Landinrichting en haar onderdelen,
met name waar het er om gaat in ruilverkavelingen archeologische objecten te sparen, te
herstellen, of, als verdwijnen onherroepelijk blijkt, tijdig te onderzoeken. Zo konden in de
rvk. "De Bjirmen" geconstateerde vernielingen weer grotendeels, althans landschappelijk,
worden hersteld en elders (zie hieronder) belangrijke opgravingen worden ondernomen. Ook
de provinciale en gemeentelijke overheden verlenen een steeds groter wordende medewerking, al is die van enkele gemeenten nog wel voor (sterke) verbetering vatbaar.
Voor 1975 en 1976 vallen de volgende onderzoekingen te vermelden. Bij Oostrum.
Oostdongeradeel. werd een laat-mesolithisch/vroeg-neolithisch vuursteenatelier ontdekt en
ten dele' onderzocht. Er werd géén directe samenhang geconstateerd met de neolithische
vondsten onder de eigenlijke terp (Panorama 1974). maar hiermede moet toch rekening
worden gehouden. De in 1974 genoemde vindplaats van vuurstenen artefacten nabij Raard.
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VVestdongeradeel. bleek niet alleen te staan, maar meer westelijk enkele tegenhangers te
hebben.
Uit Brons- en Vroege Ijzertijd zijn geen vindplaatsen onderzocht, wel uit de Vóórromeinse
en Romeinse Uzerlijd, voornamelijk in het terpengebied. Bij Lollum. Franekeradeel. werden
in een terpzooi vele scherven van streepband-. kartelrandig en gefacetteerd-randig aardewerk verzameld en een fragment van een La-Tène-glazen ring. Bij Minnertsga kon met
medewerking van de gemeente Barradeel een fraai terpje volledig worden hersteld, terwijl bij
Birdaard. Dantumadeel. een belangrijke waarneming kon worden gedaan, die inhield dat de
kern van de dorpsterp in de Romeinse tijd op een zandkop is gelegd, waarbij vele ingravingen in de zandkop zijn gedaan. Tussen Peins en Slappeterp. gem. Menaldumadeel. bleek
een hooggelegen perceel een woonvlak uit de 4e eeuw te overdekken, waaruit o.m. een fraaie
Westerwanna-pot te voorschijn kwam.
Van veel belang is het onderzoek dat door het Instituut voor Aardwetenschappen van de
VU. te Amsterdam in N.O.-Friesland wordt verricht naar het winnen van zout in de Romeinse tijd en later. Talrijke zoutveen-winplaatsen zijn hier. samen met het Biologisch-Archaeologisch Instituut, ontdekt. Een en ander laat reeds bepaalde conclusies toe over de periodiciteit van de transgressies die hier hebben plaatsgehad en over de tijden waarin de
zoutveenwinning en het zoutbranden werden uitgeoefend.
Bij Appelscha is bij toeval een vindplaats van Volksverhuizingstijd-aardewerk vastgesteld.
Deze zal in 1977 nader worden onderzocht.
Het grootste aantal onderzoekingen betrof de Middeleeuwen. In alfabetische volgorde
noemen wij Anjum. Oostdongeradeel. waar in de Herv. kerk in samenwerking met de
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek de tufstenen voorganger van de
huidige bakstenen kerk werd teruggevonden, alsmede enkele bouwfasen in deze laatste
konden worden vastgesteld. Te Ballum. gem. Ameland, werd op het voorterrein van het
vroegere Camminghahuis een Iaat-16e-eeuws depot van bronzen kookgerei ontdekt in een
ter plaatse gegraven afvalput. Dit is het eerste grote bronsdepot uit die tijd in het noorden
van ons land. Bij wegaanleg bij Buitenpost, gem. Achtkarspelen. werd een middeleeuwse
terreinverkaveling ontdekt en enkele waterputten uit dezelfde tijd. Uit één daarvan kwam
een pot te voorschijn die oudtijds met hars bleek te zijn hersteld! In Franeker werd het
fundament van de toren van het Botniahuis opgemeten, dat bij de afbraak van het hotel "De
Koornheurs" was gevonden. Een fraaie hoeveelheid rond 1600 te dateren aardewerk en
ander huisraad is hier geborgen. Te Holwerd. gemeente VVestdongeradeel. werd in een huis
in het centrum een 16e-eeuw.se fundamenten-figuratie opgemeten, terwijl in Langweer.
Wvmbritseradeel. op het terrein van het vroegere Osinga state van veenzoden opgebouwde
waterputten werden gevonden en laat-m.e. aardewerk geborgen.
In de bouwput van het nieuwe gemeentehuis te Lemmer. Lemsterland, zijn belangrijke
waarnemingen gedaan over het ophogen van het stadscentrum in de 17e en 18e eeuw. Wel
is het bijzonder jammer dat in de ontstane vlakken van de bouwput, waaruit veel vondstmateriaal is geborgen, géén opgravingen en opmetingen konden worden ondernomen,
hoewel de gemeente alle medewerking verleende. Een opgraving in het koor en aan de
buitenzijde van de kerk te Lutjewoude. Kollumerland. leerde dat deze 18e-eeuwse kerk ten
dele op middeleeuwse fundamenten van een grotere kerk rust. De westpartij hiervan wordt
nog nader onderzocht. Op het kerkhof van Oosterend. gem. Hennaarderadeel. kon een
12e-eeuwse sarcofaag worden ontgraven, waarop ook het (onversierde) deksel nog aanwezig
bleek, terwijl in Tzummarum, Barradeel. kon worden vastgesteld, dat de huidige woonhuizen
aan de zuidoostkant van het kerkhof over een middeleeuws deel van dit kerkhof zijn gebouwd. In Sneek werden op het bouwterrein van "De Ielânnen" nederzettingsresten uit de
14e eeuw vastgesteld, terwijl in de Herv. kerk te Wijns, gem. Tietjerksteradeel. de oorspronkelijke middeleeuwse vloer en de oude altaarplaats in het koor konden worden teruggevonden.
Speciale vermelding verdienen de grote opgravingen te Harlingen. mogelijk gemaakt door
de welwillendheid van het gemeentebestuur en de aannemer van het nieuwe havenplan.
Professioneel werden hier onderzocht twee z.g. verhoogde woonplaatsen, beide uit de 13e tot
15e eeuw. De eerste was reeds bekend'en stond op de Monumentenlijst, maar moest verdwijnen. De tweede kwam na intensieve terreinstudie èn door het vinden van enkele wa-
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terputten aan het licht. Een en ander leerde dat men hier in de genoemde periode ten dele
door de zee opgeslijkte hoogten heeft bewoond, maar deze ook zelf nog eens heeft opgehoogd en voorzien van een gracht, die bij hoog water vol stroomde en als zodanig, vooral als
de hoogwaterstand het omringende land maar even overdekte, een extra uitwijk-mogelijkheid voor dit water bood. De bij de tweede gevonden waterputten, die naast de eigenlijke
woonplaats waren gelegen, toonden een zeer uiteenlopende constructie van secundair verwerkt wrak- of afbraakhout en m.e. biertonnen van verschillende hoogte.
De gemeente Doniawerstal steunde een onderzoek in de kerkhof- en klokkestoelheuvel
van Ouwster Nijega. Vastgesteld werd. dat deze heuvel een restant is van een hooggelegen
veengebied en dat op deze heuvel een 14e-eeuwse bakstenen kerk heeft gestaan, die gefundeerd was op met zand volgestorte, in het slappe veen uitgegraven sleuven. De westelijke
sluiting van deze kerk stond op een bredere zandbaan dan schip en koor. waarbij de ondergrond voor deze sleuf nog eens extra versterkt was met berkestammen. De plattegrond
van de kerk is weer op de heuvel aangebracht.
Ook bij De Veenhoop. ter plaatse van de vroegere Klusewier. gem. Smallingerland. werd
in de rvk. "Boornbergum" een op een in het veen gestorte zandbaan gebouwde m.e. kerk
teruggevonden, zij het slechts in de plattegrond van de zandbaan. Daaronder bevond zich
een uit veenzoden gebouwde heuvel, waarop een houten kerk had gestaan waarvan de
plattegrond, bewaard in paalkuilen met paalresten. volledig bekend is geworden. Westelijk
van deze kerk was een grafveld aangelegd, waarvan de sporen werden teruggevonden in de
vorm van houten kistbodems. De zandsleuven van de tweede kerk sneden zowel deze kistbodems als de plattegrond van een kleine uit hout en kleizoden gebouwde woning, die
kennelijk nog aan de bouw van de kerk- en kerkhofheuvel vooraf was gegaan en op het oude
maaiveld van het oorspronkelijke veen was opgetrokken. Mag men verband leggen tussen
deze kleine woning en de naam Klûsewier? Ook bij de tweede kerk hoorde een grafveld.
waarin o.m. een uit tufstenen gebouwd graf werd gevonden. Deze belangwekkende opgraving was door de Landinrichting en de gem. Smallingerland mogelijk gemaakt.
Van na 1600 dateren de onderzoekobjecten te Weidum. gem. Baarderadeel. waar het
gelukte in de Herv. kerk de door elkaar geraakte skeletten in een grote familie-grafkelder na
minutieus onderzoek weer te separeren, terwijl in Harlingen. op het terrein van de nieuwe
haven met de amateurs veel belangrijk materiaal verzameld werd uit de Harlinger gleibakkerijen en uit het aldaar gestorte stadsvuil uit de 17e en 18e eeuw. Ook op diverse andere
plaatsen in Friesland mocht het gelukken cultuurresten uit die periode te bergen, o.m. te
Dokkum (nieuw winkelcentrum). Bornwerd. Westdongeradeel. en Leeuwarden (diverse
bouwputten in en buiten de stad).
Tenslotte vermelden wij dat in de diverse ruilverkavelingen het aantal archeologische
vindplaatsen van verschillende ouderdom zeer belangrijk is toegenomen, terwijl wij van
verschenen publicaties er drie van groot belang willen noemen. Ten eerste het werk van
M. W. Ter Wee over de geologische bodemopbouw van een groot gebied rond Sneek
(Toelichtingen bij de Geologische kaart van Nederland 1 : 50.000. blad Sneek. 10 west en
oost. Haarlem 1976). dat ook voor de archeoloog belangrijke gegevens en uitgangspunten
biedt, het samenvattende werk van Gesine Schwarz-Mackensen over de benen naalden van
Haithabu. waarin ook aandacht wordt besteed aan vondsten elders en in Friesland (Berichte
über die Ausgrabungen in Haithabu 9. Neumünster 1976) en het artikel van G. Elzinga in
De Vrije Fries 55. 1975: Rondom de "Vikingschat van Winsum". waarin wordt aangetoond
dat deze en een aantal andere uit dezelfde bron komende voorwerpen vals zijn.
G. ELZINGA
M onumentenzorg
K e r k e n . Drie grote restauraties kwamen in 1976 gereed: de Grote Kerk te Leeuwarden
en de kerken in Stiens en Anjum. De Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden werd in oktober voorlopig in gebruik genomen, maar de officiële overdracht is uitgesteld tot ook het
herstel van de kosterij gereed zal zijn. waarschijnlijk in het najaar van 1977. In het volgende
verslag dus meer over deze kerk.
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De restauraties van de kerken in Stiens en Anjum vertonen verschillende overeenkomsten,
daar het beide forse dorpskerken betreft, die ontstaan zijn door een latere uitbreiding van de
romaanse tufstenen kerk. In beide kerken was in de vorige eeuw het koor afgesloten van het
schip: in Anjum zette men in 1890 een schot voor het koor. terwijl in Stiens in 1854 het orgel
op een galerij tussen koor en schip was gezet. Tot in het begin van deze eeuw was onder die
galerij nog een vrije toegang naar het koor. maar toen werd die toegang dichtgemetseld en
is de preekstoel onder het orgel gezet. Ook in Anjum was in 1890 de preekstoel van de oude
plaats aan de zuidmuur verplaatst naar het schot. Deze koorafsluitingen vonden in de
tweede helft van de 19e eeuw in meer kerken plaats om te voorkomen dat men "overtollige"
ruimten zou verwarmen met de toen in gebruik komende grote gietijzeren kachels: voordien
maakte men van stoven gebruik. Dergelijke afsluitingen vond men ook in bijv. Workum en
Tzum. en vindt men nog in bijv. Grouw en Nijland. Funktioneel was zo'n schot wel. fraai
bepaald niet. terwijl het meubilair een strakke lengte-opstelling kreeg.
In Stiens en Anjum is na uitvoerig beraad besloten de oorspronkelijke toestand te herstellen: in beide kerken is de preekstoel weer naar de oude plaats aan de zuidzijde gebracht
en is de opstelling van de banken aangepast. In Anjum werd het schot voor het koor verwijderd en in Stiens is het orgel weer teruggebracht naar de westelijke galerij. Beide interieurs zijn nu weer indrukwekkende ruimten geworden. Men mag kerkvoogdij en dorpsgemeenschap dankbaar zijn voor deze prestaties, want deze monumenten zijn voor de hele
provincie van groot belang. Voor beide restauraties tekende het architektenburo Van Manen
en Zwart in Drachten. De kosten bedroegen in Anjum ƒ 1.140.000. in Stiens ƒ 1.371.227.
De Stichting Alde Fryske Tsjerken kon mede dankzij de subsidies in het kader van de
werkloosheidsbestrijding twee restauraties uitvoeren, n.1. die te Augsbuurt (ƒ81.334) en te
Hijum (ƒ 142.062). In Hijum werd de toren door de gemeente Leeuwarderadeel hersteld.
Wordt de kerk te Hijum weer gebruikt voor kerkdiensten, in Augsbuurt is dat niet meer het
geval. Al jaren was de kerk buiten gebruik en zij heeft nu een bestemming gekregen voor
kulturele aktiviteiten in de gemeente Kollumerland. Er is enkele malen een tentoonstelling
van schilderijen en andere kunst gehouden, terwijl af en toe een muziekuitvoering plaats
had. Ook in deze beide gevallen werd de restauratie geleid door Kijlstra en Algra van het
buro Van Manen en Zwart uit Drachten.
In 1976 kwam het herstel van de torens in Ternaard en Arum gereed, respektievelijk onder
leiding van Van Manen en Zwart en Dubbeling-partners uit Groningen. Gelukkig kon nu
ook de restauratie van enkele orgels in reeds eerder herstelde kerken klaarkomen, n.1. in
Deinum en Sloten. Van het beroemde orgel in de Bolswarder Martinikerk is het derde
klavier hersteld.
Tenslotte nog drie restauraties, die uitgevoerd werden door het buro Otfringa uit Groningen met een afdeling in Leeuwarden. Het betreft de kerk te Weidum (ƒ350.000). te
Oenkerk (ƒ350.000) en kerk en toren te Wijns (ƒ300.000). Met name de beide eersten
hebben een bijzonder fraai interieur, dat op een gevoelvolle wijze is hersteld: de evenwichtige indeling van banken aan de noordmuur rond de kansel aan de zuidzijde bleef
gehandhaafd.
REGN. STEENSMA
W o o n h u i z e n . In 1976 is het wel erg duidelijk geworden dat er in feite alleen nog met
subsidie van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in de woonhuizen-sector kan worden gerestaureerd. Voorheen was restauratie een zaak van het ministerie
van Cultuur. Recreatie en Maatschappelijk Werk. de provincie en de gemeenten, thans van
de ministeries van CRM en VRO. de provincie en de gemeenten. Voorwaarde voor deelname van het ministerie van VRO is, dat in elk geval een goedgekeurd rehabilitatieplan aan
de activiteiten in een bepaalde stad/dorp ten grondslag ligt.
Gemeentebesturen, die actief inhaken op een aanwijzing tot beschermd stads- of dorpsgezicht van hun stad of hun dorp(en) of daarop anticiperen, derhalve al het mogelijke doen
om op zo kort mogelijke termijn tot een structuurschets met het daaruit voortvloeiende rehabilitatie- en saneringsplan te komen, zullen de boot niet missen, d.w.z. het schip met geld
niet voorbij zien varen. Dat houdt dan tevens in, dat op grond van een zoveel-jarenplan
jaarlijks subsidies worden verstrekt. Het is onbegrijpelijk dat er toch nog gemeentebesturen
zijn. die op grond van welke overweging dan ook deze schepen kennelijk niet (willen) zien.
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c.q. geen mogelijkheden zien zodanige voorwaarden te scheppen dat "lossen" mogelijk
wordt: te meer onbegrijpelijk, omdat alle betrokken instanties bereid zijn alles te doen om te
helpen.
Een visie op de toekomst is in dit verband moeilijk te geven, hoewel de mogelijkheid, dat
verreweg het meeste geld naar de grote, grotere en grootste steden zal gaan. niet moet
worden uitgesloten. Of er dan nog kruimeltjes in onze dorpen terecht komen, moet worden
afgewacht.
In 1976 werden restauraties voltooid in de volgende gemeenten:
Baarderadeel: De Havens 4 en Dr. Miedemastrjitte 2 te Bozum.
Bolsward: Dijkstraat 13-15. Grootzand 8 en 9, Hoofdstraat 23, Jongemastraat 1 en
Marktstraat 2.
Dokkum: Diepswal 33. Harddraversdijk (voormalige ijsherberg). Markt (voormalig weeshuis) en Vrijgevochten Waltje 18-24.
Ferwerderadeel: Kerkpad 4 te Ferwerd en Lange Buorren 8 te Marrum.
Harlingen: Heiligeweg 8. 16 en 46. Grote Bredeplaats 2, Kerkstraat 1, Noorderhaven 40.
41. 72 en 99. Roptaweg 12. Rozengracht 4. Schritsen 57-57a. Voorstraat 23. 27. 29. 58. 97 en
101. Vijverstraat 12. Zoutsloot 16, 41. 95 en 101. Zuiderhaven 5 en 9.
Hindeloopen: Buren 2/Nieuweweg 12. Buren 23 en Nieuwstad 35.
Kollumerland: Oosterdiepswal 8 en 21 en Voorstraat 55 en 56 te Kollum.
Leeuwarden: Bredeplaats 2. Bij de Put 13. Doelestraat 2-4. Eebuurt 10. St. Jacobsstraat 15.
Kleine Hoogstraat 6. Monnikemuurstraat 111. Tweebaksmarkt 47 en Voorstreek 24-26 te
Leeuwarden en Oan 'e Dyk 30-32 te Snakkerburen.
Oostdongeradeel: Balth. Bekkerstrjitte 21. Kerkbuurt (tussen 14 en 16). M. van Loonstrjitte
ongenummerd en 6 en Tsjerkebuofren 6 te Metslawier.
Sloten: Achterom 92. 93 94 en schuur en Kerksteeg 54.
Vlieland: Dorpsstraat 27. 28 en 53 en Kerkplein 5 (pastorie).
Westdongeradeel: Hogebuurt 15 te Holwerd en Tsjessensweg 3 te Waaxens.
Wonseradeel: Bleekstraat 10 en Krommesloot 5 te Makkum en Buren 20 te Piaam.
Workum: Algeraburen 27. Begine 8. Dwarsnoard 63. Noard 84. 110 en 164 en Súd 81. 86
en 132.
Wxmbritseradeel: De Skatting 79 en 81 (hellingloods en -huis) te Heeg en Vosseleane 2
(brugwachterswoning) te Woudsend.
M o l e n s . In 1976 kwamen restauraties gereed in de volgende gemeenten:
Leeuwarden. De molen op de Froskepôlle werd gerestaureerd. Een goed beheer is bij deze
gemeente gewaarborgd.
Menaldumadeel. De actieve gemeentelijke molenstichting is er in geslaagd de fraai gesitueerde molen onder Marssum te restaureren. Deze molen, die als lesmolen wordt gebruikt,
neemt eindelijk weer de plaats in die hem toekomt.
Utingeradee/. Het molentje aan de Polsloot kon worden gerestaureerd met gelden die
beschikbaar waren gesteld in het kader van werkloosheidsbestrijding.
Wonseradeel. In de ruilverkaveling Wonseradeel-Noord werden de molen "De Eendracht"
onder Dijksterburen en de "Pannekoekstermolen" onder Schettens gerestaureerd. Deze twee
molens gaan over naar de stichting "De Fryske Mole" en hebben reeds hun eigen vrijwillige
molenaar, leden van "It Gild Fryske Mounders".
Wvmbritseradeel Na vele jaren als troosteloze aanklacht in het dorpsbeeld van Woudsend
te hebben gefungeerd, is — dankzij de eigenaar — de houtzaagmolen als een in- en uitwendig
bouwkundig en ambachtelijk monument herrezen. De restauratie is mogelijk geworden door
de "Hollandsche Molen", die hiervoor gelden, geschonken door de jubilerende Rabobanken.
beschikbaar heeft gesteld.
"
J. F. STALLINGA
M o n u m e n t e n w a c h t . Sinds 1 januari 1977 opereert de afdeling Friesland van de
"Stichting Monumentenwacht Nederland" onder de naam "Monumentenwacht Friesland".
Hoewel de binding met de landelijke stichting, waar o.a. de algemene beleidslijnen worden bepaald, blijft bestaan, wordt het eigenlijke werk in de verschillende regio's
verricht, wat uit een oogpunt van decentralisatie ook het meest wenselijk is.
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In Friesland hebben thans twee monumentenwachters een volledige taak aan de geregelde
inspecties van ruim 200 historische bouwerken. voor een belangrijk deel kerken en torens.
Een groot aantal daarvan behoort tot het bezit van de Stichting Alde Frvske Tsjerken.
waarmee Monumentenwacht Friesland een voorbeeldige samenwerking heeft.
Landelijk vallen op dit moment rond 800 objecten onder de zorg van de Monumentenwacht in Friesland. Groningen. Drenthe. Utrecht. Noorbrabant en Zeeland. In oktober 1976
is met de kerk van Zweins. eigendom van de Stichting Alde Frvske Tsjerken. het 750e object
aan de zorgen van de Monumentenwacht toevertrouwd. Dit heuglijke feit is op gepaste wijze
gevierd, o.a. met een ontvangst door het gemeentebestuur van Franekeradeel in het gerestaureerde Martenahuis te Franeker. Deze geste van Franekeradeel. dat ook verschillende
gemeentelijke objecten aan de zorgen van Monumentenwacht heeft toevertrouwd, viel bijzonder in de smaak bij de landelijke en buitenlandse persvertegenwoordigers.
Dank zij belangrijke subsidies van de rijks- en provinciale overheden behoren de financiële moeilijkheden, waarmee de Monumentenwacht aanvankelijk te kampen had. nu tot het
verleden. Mede door steun van het provinciaal bestuur van Friesland beschikt Monumentenwacht Friesland nu over een restauratiematerialenbank inde historische boerderij Fjouwerhûs onder Menaldum. die na de bijna voltooide restauratie voor dit doel bijzonder geschikt is. Ook ten aanzien van dit depot is op een plezierige wijze samengewerkt met de
Stichting Alde Frvske Tsjerken. Verder beschikt de Monumentenwacht over een hulpdepöt
voor restauratiematerialen in Schraard. dicht bij de woonplaats van de Friese monumentenwachters. Het is een oude timmerwerkplaats, die Monumentenwacht Friesland huurt van
de Stichting Piaem.
Het nut van geregelde inspecties van historische bouwwerken slaat zonder meer vast. Dit
wordt, gezien de aanmeldingen als abonnee, gelukkig ook door steeds meer eigenaren ingezien. Hopelijk zal de witte service-bus. die wellicht dit jaar mede dank zij het Anjerfonds
Friesland kan worden vervangen door een nieuwe, een bekende verschijning worden in nog
meer gemeenten dan nu al het geval is.
H. J. ZIJLSTRA
Volkskunde
V o l k s v e r h a a 1. De kennis van het Friese volksverhaal is in 1976 ten zeerste verrijkt
door het verschijnen bij De Tille - Bosch en Keuning van De ring fan il Ijoeht. Frvske
forhale-n. sammele en útjown troch Ype Poortinga. op te vatten als het eerste deel van een
reeks werken op dit gebied. Het 416 bladzijden tellende w-erk bevat: wûnder- en tovermearkes. legindemearkes. noveltemearkes. grappige teltsjes. diereteltsjes. ligersteltsjes. Een
groot deel van de circa 300 nummers is afkomstig van Roel Piters de Jong en Stefde Bruin.
wier verhalen wat vorm en inhoud bestreft sterk van elkaar verschillen. Van De Bruin bijvoorbeeld zijn 35 verhalen niet in de internationale tvpenindex van Aarne Thompson te
vinden. Dit blijkt uit de nauwgezette opgave van de A.T.-nummers die J. van der Kooi heeft
bijgedragen en waaruit o.m. duidelijk wordt, dat het verhaal waarop de titel berust, ook tot
bedoelde categorie behoort. Ongetwijfeld zal de wetenschappelijke kant van deze. als
bloemlezing voor een breed publiek op te vatten publicatie aan de orde komen in het toegezegde proefschrift van Van der Kooi: A type index of folktales in west-frisian popular lileralure and oral tradilion.
Dr. Tjaard W. R. de Haan bundelde met steun van CRM zijn Nederlandse volksverhalen,
herkomst en geschiedenis (Den Haag 1976). Uiteraard werd daarbij Friesland niet vergeten,
getuige (bijgewerkte) studies als Rixt van het Oerd (sage van Ameland). Het Vrouwtje van
Staveren. Overvaart der zielen als Waddensage. terwijl ook in "t Henneklaid is mie te lang en
"De droom van een kasteleinse Fries materiaal werd aangedragen. (Bij de kasteleinse gaat het
om het bekende Pealtsje fan Easterlittens).
V o l k s d a n s . Naar aanleiding van een artikel in het orgaan van de Nederlandse
Volksdansvereniging werd mevrouw Elsche H. E. Korf-Schröder door de Stichting Ons
Schellingerland in de gelegenheid gesteld om onder de titel Terschelling . . . danst in de
Terschelling-reeks een volledige beschrijving met muziek te geven van alle (32) volksdansen,
die thans op het repertoire van de drie eilander dansgroepen staan. Paul Vogt maakte van
alle dansen karakteristieke foto's en S. J. van der Molen zorgde voor volkskundig-historische
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aantekeningen. Bovendien wist de (gediplomeerde) schrijfster in het Schellinger materiaal
meniamaal eigen aspecten te ontdekken. Het is de eerste regionale volksdansdocumentatie in
Nederland.
V o 1 k s k u n s t. Onder de titel "Hindeloper schilderen is "in" " wees S. J. van der Violen
in de Leeuwarder Courant van 24 december 1976 op de "rage" om als vrijetijdsbesteding z.g.
Hindeloper schilderen te beoefenen, dit n.a.v. de verschijning van het boekje Hindeloper
schilderkunst voor amateurs (uitgave afdeling Groningen (! ) van de Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen). Hoewel dit werkje van grote belangstelling voor het traditionele Hindeloper schilderwerk getuigt en het een herdruk bevat van een biografie van "neo"schilder G. S. Huttinga (1883-1963). meent v.d. M.. dat dit na-schilderen van Huttinga c.s. van
weinig creativiteit getuigt. Er treedt een soort vervalsing op. doordat allerlei voorwerpen —
ook die in de 18e eeuw nooit traditioneel werden beschilderd — nu een beurt krijgen met het
penseel van amateurs, die verder geen enkele band hebben met Hindeloopen.
M o l e n s . Het standaardwerk Molenbouw (Zutphen 1976) van Anton Sipman (met de
ondertitel: Het staande werk van de bovenkruiers) is niet alleen van belang vanwege de
opmetingen van Friese bovenkruiers (industrie- en poldermolens), maar vooral omdat de
auteur in dit boek van 560 bladzijden (een stuk van zijn levenswerk), gegevens vermeldt
betreffende wat men zou kunnen noemen het Fries-eigene van de bovenkruier (in Friesland
uiteraard). De schrijver maakt melding van twaalf kenmerken, die betrekking hebben op
bouw en inrichting en die niet eerder waren opgemerkt en beschreven. Het is te verwachten,
dat Sipman ook voor andere molentvpen in Friesland tot opmerkelijke resultaten komt.
S c h e p e n . Later dan de bedoeling was. verscheen bij De Tille van de hand van Jan
Zetzema (Fries om utens op Marken) het boek De Friese palingaken. Dit werk is niet zo zeer
van belang als historisch-volkskundige studie, maar door de omstandigheid, dat de schrijver
als jongeman nog op de ielaak "Korneliske Ykes" heeft gevaren. Hij verzamelde toen al veel
materiaal uit de volksmond en legde met een eenvoudige camera in de jaren "30 in binnenen buitenland interessante momenten vast. Als bijdrage tot de kennis van de vermaarde
palingvisserij en -handel in Gaastmeer-Heeg-Workum is deze 500e uitgave van de Frvske
Akademv ontegenzeggelijk van betekenis.
Het plezierschip tot de zakelijke volkskunde rekenend, moet gewezen worden op het artikel "De fjouwerachten van Eeltje Holtrop van der Zee" door E. G. Duvvis in het Jaarboek
1973 en 1974 van het Fries Scheepvaartmuseum en de Oudheidkamer te Sneek. Hierbij sluit
aan de bijdrage van S. ten Hoeve over "Het binnenjacht van de Friese stadhouderlijke familie", dat gegevens bevat, die niet alleen de naam van de bouwmeester onthullen, maar die
ook duidelijk maken, dat het snij- en beeldhouwwerk aan dergelijke schepen geen anonieme
"volkskunst" was. maar het werk van beroepskunstenaars, in dit geval van Gerbrandus
Reiners van der Haven te Leeuwarden. Als volkskundig-recreatief element mag het ijszeilen worden beschouwd. H. G. van Slooten beschrijft met veel bijzonderheden het ijszeilen
op het Makkumer meer in 1871 en '76. Hij drukt zelfs een reglement af'van het admiráalzeilen met ijsschuiten. dat voor 17 januari 1871 was beraamd.
In de Leeuwarder Courant van 14 augustus 1976 publiceerde KI. Sierksma boeiende gegevens over een "pronkschip". dat twee Dokkumer schuitmakers in 1750 bouwden voor de
keurvorst Clemens August. Ook dit schip was versierd met "klassvk fykwurk. dèr't efteroan
in ségod (Poseidon) en in hoarnblazer (Triton) mei tusken harren vn twa "wetter-hynders"
(de hillige dieren fan Poseidon) fan to sjen binne" (op de originele waterverftekening in het
archief van Munster).
V e t g e b r u i k. In Volkskundig Bulletin 2. 1 (augustus 1976) wordt onder de titel "Het
vetgebruik in Nederland (1900-1925)" door Jozien Jobse-van Putten het resultaat gepubliceerd van een onderzoek door middel van een vragenlijst in december 1970 verzonden op
verzoek van de Europese volkskunde-atlas over het olie- en vetgebruik vóór de eerste wereldoorlog in een twaalftal gerechten. Het artikel noemt ook factoren, die het gebruik van
slachtvetten. boter, oliën en margarine verklaren en geeft opmerkingen bij zeven, sterk
verkleinde kaarten. Uiteraard is Friesland daarop steeds vertegenwoordigd, soms grotendeels
negatief, zoals bij "toegestane en verboden vetten in de vasten". Het bewuste onderzoek is
overigens karakteristiek voor de richting, die de hedendaagse volkskunde inslaat.
S. J. VAN DER MOLEN
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FRIES GENOOTSCHAP
VAN GESCHIED-, OUDHEID- EN TAALKUNDE
Beschermvrouwe H.M. Koningin Juliana
148e verslag, over het jaar 1976

Het algemeen en het dagelijks bestuur vergaderden in het verslagjaar
elk vijf maal.
In de algemene ledenvergadering op 28 april werden mejuffrouw Van
Riesen en de heren Rinzema en Van der Sluis herkozen als bestuursleden.
In de loop van het jaar namen — daartoe door andere werkzaamheden
gedwongen — als zodanig afscheid de heren dr. Regn. Steensma en
mr. J. G. Beversluis', laatstgenoemde bedankte tevens voor het bestuurslidmaatschap van de Stichting Het Fries Museum. Het thans verloren
gegaan persoonlijk contact tussen beide besturen zal hopelijk spoedig
kunnen worden hersteld. In het bestuur van It Underwiisfûns foar de
Frvske tael werd de heer Steensma. die daarin — met de ereleden mr. H.
Schootstra en H. G. van Slooten — namens het Genootschap zitting had,
vervangen door de heer Van der Sluis.
Aan het einde van het jaar was het aantal Genootschapsbestuurders
geslonken tot het statutaire minimum: het bestuur werd toen gevormd
door:
drs. L. van der Sluis, voorzitter (definitief aftredend 1979),
W. Dolk. secretaris (aftredend 1978),
H. J. Wierda. penningmeester (definitief aftredend 1977),
H. L. Sixma baron van Heemstra, Balk (def. aftredend 1977),
mej. E. C. A. van Riesen (definitief aftredend 1979).
mr. J. Rinzema. Dronrijp (definitief aftredend 1979),
drs. D. P. Keizer, Veenwouden (aftredend 1978).
Op de jaarvergadering werd de ledencontributie voor particulieren gehandhaafd op het elf jaar geleden vastgestelde bedrag van (ten minste)
ƒ 15 en — vooruitlopend op een in uitzicht gestelde statutenwijziging — die
voor bedrijven en instellingen gebracht op (ten minste) ƒ50 per jaar.
Besloten werd om de begunstigers in de ledenadministratie op te nemen
en datgene, wat zij boven ƒ 50 bijdragen, rechtstreeks ten goede te doen
komen aan de Stichting Het Fries Museum, die het zal storten in haar
aankoopfonds.
De liquidatie van de Genootschapsbibliotheek kon definitief worden
afgewikkeld. Met tussenpozen van een maand verzond het antiquariaat
De Tille de prijscatalogus achtereenvolgens aan een aantal wetenschappelijke bibliotheken enz., aan de geïnteresseerde Genootschapsleden (die
op deze mogelijkheid twee maal in het bulletin waren geattendeerd) en
aan de eigen relaties. Nadat de toen nog onverkochte boeken en bloc aan
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De Tille waren overgedragen, bleek de netto opbrengst van de gehele
transactie ruim ƒ45.000 te zijn.
Het 65e deel van De Vrije Fries kwam eerst medio juni gereed. Van de
zeer gevarieerde inhoud moet in ieder geval worden genoemd de door G.
Elzinga gegeven beschrijving van het Fries Munt- en Penningkabinet te
Franeker. Dit is het vijftiende deel. dat met financiële en redactionele
steun van de Fryske Akademy werd uitgegeven; het telt 192 pagina's en is
daarmede het omvangrijkste nummer van de nieuwe reeks, die in 1969
aanving, toen tijdschrift en jaarverslagen werden gecombineerd tot een
jaarboek.
In 1969 werd ook begonnen met de publicatie van een eenvoudig mededelingenblad. Van dit Fries Museum Bulletin verscheen inmiddels een
twintigtal afleveringen (waarvan vier in dit verslagjaar). In samenwerking
met de Federatie van Friese Musea en Oudheidkamers zal een proef
worden genomen met de uitgave van een wat uitgebreider mededelingenblad.
Van het vorig jaar uitgegeven boek "Friesland monumentaal, In takomst foar ús forline" is een nieuwe editie opgelegd. In totaal zijn nu 9000
exemplaren gedrukt (en voor het overgrote deel verkocht), wel een bewijs,
dat er thans grote belangstelling bestaat voor de bouwkundige monumenten in Friesland.
In december, aan de vooravond van het jubileumjaar, kon de Genootschapsleden worden aangeboden "De 16-jarige Piet van der Hem
aquarelleert in Friesland". In deze brochure zijn gereproduceerd tien
getekende prentbriefkaarten. aanwinsten van het Fries Museum. Het bestuur is dank verschuldigd aan de kunstschilder Dick Osinga, die de inleiding voor zijn rekening nam. en aan de directie van de Friesland Bank,
die in de hoge reproductiekosten participeerde.
De lezingen werden gehouden op 5 februari. 2 april en 8 oktober: de
tweede in het gehoorzaaltje van het museum (60 toehoorders), de beide
andere in de aula van de Provinciale Bibliotheek (resp. 100 en 35 toehoorders).
Oud-bestuurder ds. J. J. Kalma sprak met warmte over "Piter Jelles.
Fries, dichter en politikus": de dichter D. A. Tamminga droeg door
voordracht uit Troelstra's werk aanzienlijk bij tot het slagen van de avond
(zie Leeuwarder Courant van 6 februari). Na afloop werd in het Frysk
Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum een aan Piter Jelles en
Nvnke van Hichtum gewijde tentoonstelling geopend.
De directeur van de vereniging Hendrick de Keyser. ing. W. Raue.
vroeg — in woord en beeld — aandacht voor de problemen, verbonden
aan de restauratie van eigendommen der vereniging (vooral monumentale
woonhuizen, ook in deze provincie).
Het medelid J. J. Schilstra. bekend als publicist over koekplanken. bezorgde belangstellenden een uiterst genoegelijke avond met "bladeren in
's bakkers prentenboek". Spreker had. behalve een grote collectie dia's,
meer dan honderd koek- en suikerwerkplanken meegebracht, die van
hand tot hand gingen.
De dagexcursie op 25 september leidde naar Noordbroek (onlangs gerestaureerde romano-gotische kruiskerk). Slochteren (tentoonstelling in de
Fraevlemabors) en Assen (vereroot Provinciaal Museum). De 82 deelne126
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Zilveren huwelijksbeker. 1638. door Jarig Gerrits van der Lely. Leeuwarden, aankoop Fries
Museum, inv.nr. 1976-284. gefinancierd uit de bijdrage van het Genootschap.

mers toonden zich dankbaar voor het werk van de excursiecommissie, die
weer bestond uit de Genootschapsleden mr. E. N. Heemskerk (voorz.). H.
Kingmans (secr.). mej. E. C. A. van Riesen en J. van der Hoek.
In de loop van het jaar konden 90 nieuwe leden worden ingeschreven
(vorig jaar 100). door overlijden verloor het Genootschap 23 (20) leden,
door bedanken 18 (42). Hieruit resulteert een ledenwinst van 49 (38).
Opvallend is. dat de totale aanwas van de laatste tien jaar slechts 103
leden bedroeg (aanmeldingen: 765; verlies door overlijden 196; idem
door bedanken: 466). Blijkens de (hierachter afgedrukte) ledenlijst is circa
drie kwart van het huidige ledental reeds langer dan tien jaar bij het
Genootschap aangesloten. Die lijst vermeldt twee ereleden. 1819 leden
(waaronder drie buitengewone) en 28 begunstigers.
Het bestuur betuigt gaarne zijn dank voor de steun, opnieuw van zo
vele zijden ondervonden.
Leeuwarden. 26 april 1977.

De secretaris.
W. Dolk.
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Staat van opbrengsten en kosten 1976

Opbrengsten:
Contributies
Donaties
Verkoop depôtboeken
Liquidatie bibliotheek
Verhuur gebouw aan Stichting Het Fries Museum
Vergoeding roerend goed
1/10 verkoopsom dienstwoning
Renten

ƒ 27.308,82
„ 4.140,—
„ 2.665,30
„ 45.172,—
, 13.375,—
„ 4.323,80
„ 1.100,—
„ 13.218,60
ƒ111.303,52

Kosten:
Bijdrage aan Stichting Het Fries Museum
Idem uit Eysingafonds
Idem uit donaties
Lidmaatschappen etc
Publicaties
Secretariaat
Lezingen, excursies
Afschrijvingen
Diversen
Saldo

ƒ 15.000,—
„ 1.500,—
„ 2.190,—
„
80,—
, 18.144,89
„ 4.296,90
, 1.135,63
„ 2.150,—
„ 5.698,82
, 61.107,28
ƒ111.303,52

De penningmeester,
H.J. Wierda.
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Haast nog sterker dan voorgaande jaren werd 1976 beheerst door de
bouwactiviteiten voor de museumuitbreiding. In juli en augustus verlieten
de medewerkers hun oude kantoren om zich tijdelijk in de Kanselarij te
vestigen. De balie werd verplaatst naar de Grote Pier-kamer en de oude
ingang aan de Koningsstraat ging weer dienst doen. Nadat ook de bibliotheek en de schilderijenzaal ontruimd waren, kon de aannemer beginnen met de wijzigingen in het bestaande pand Turfmarkt 24 en de
aansluitingen met de nieuwbouw. Reeds eerder waren de kamers 7 en 8
aan het publiekcircuit onttrokken. Een derde, voor het publiek duidelijk
zichtbare, ingreep vond plaats in november, toen gedeelten van de porseleinzaal en de archeologie met schotten werden afgesloten, waarbij
vooral in de laatste afdeling de expositie belangrijk beknot werd. Bovendien kwam de verbinding tussen beide zalen te vervallen.
In het totaal der bouwwerkzaamheden trad het afgelopen jaar een belangrijke vertraging op tengevolge van het niet tijdig loskomen van de
vereiste subsidies en vergunningen. Dientengevolge kon de aannemer pas
op 26 juli met de derde fase beginnen, terwijl de tweede reeds op 11 maart
was afgesloten. Door deze vertraging moet helaas de in september 1977
geplande heropening van het museumcomplex uitgesteld worden tot
voorjaar 1978. Overigens lopen de bouwwerkzaamheden sedert de hervatting zeer voorspoedig; de liftkoker op de oude binnenplaats en de
overkapping op de Bisschopvleugel zijn in snel tempo verrezen, terwijl,
minder zichtbaar, de afwerking van de nieuwe vleugel goed vordert. Inmiddels zijn twee van de drie gevels aan de Turfmarkt ook grotendeels
gerestaureerd. Een, vooral financiële, tegenvaller was de constatering dat
de vloer van de toegangshal en de achterliggende zaal, door ouderdom en
tengevolge van de heiwerkzaamheden, dermate verzakt is dat deze geheel
vervangen moet worden.
Door het vertrek van de laatste gebruiker van dat gebouw, het Rijksarchief van Friesland, kon — zoals hierboven reeds aangestipt — de
Kanselarij tijdelijk ter beschikking komen voor kantoren en opslag van
het Fries Museum. Het bestuur blijft een permanente museale bestemming van de Kanselarij nastreven voor die bestanddelen van de museumverzamelingen, die ook na het gereedkomen van de nieuwe vleugel
geen plaats zullen kunnen vinden aan de even zijde van de Turfmarkt.
Met name wordt gedacht aan de grote staatsieportretten van de Friese
stadhouders, aan een meer coherente uitbeelding van de geschiedenis van
Leeuwarden, aan een ruimer en aantrekkelijker keuze uit de rijke kostuumverzameling en aan het overbrengen van de 17e-eeuwse schilderkunst, teneinde in het bestaande museumgebouw ruimte te maken voor
eind-18e- en 19e-eeuwse Friese schilderkunst.
129
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Op 16 december besloot de raad van de gemeente Tietjerksteradeel het
gebouw Stania state te verhuren aan een stedebouwkundig bureau. Eerder
gemaakte plannen om aldaar het Verzetsmuseum (Stichting Historisch
Centrum) te vestigen, geraakten daarmee van de baan. Daar wij onder
deze omstandigheden een voortzetting van de opstelling van de Friese
landbouwcollectie niet verantwoord achtten, werd besloten de verzamelingen naar Leeuwarden (Kanselarij) en Fogelsangh state over te brengen
en aldaar voorlopig op te bergen. Dit ondanks het feit, dat voor de in de
laatste jaren onbevredigende huisvesting op Stania state nog steeds geen
behoorlijk alternatief is gevonden. De aankoop voor dit doel van een in
een der ruilverkavelingen buiten gebruik geraakte kop-hals-rompboerderij
stuitte af op bezwaren van de subsidiegevers. Het bestuur tracht thans
langs andere wegen tot een oplossing te komen.
In het eind van het verslagjaar verschenen het rapport van de Coördinatiecommissie Fries Museum-Princessehof, alsmede de nota "Naar een
nieuw museumbeleid" van de Minister van C.R.M. Beide stukken kunnen
belangrijke gevolgen hebben voor het Fries Museum en hadden en hebben dan ook de bijzondere aandacht van het bestuur.
Mede door de bouwactiviteiten en de daarmee gepaard gaande verhuizing heeft het personeel veel moeten improviseren en vaak onder
moeilijke omstandigheden gewerkt. Dank zij aller inzet is alles vlekkeloos
verlopen, hetgeen hier dankbaar gememoreerd mag worden.
Op 1 oktober begon de heer H. de Haan zijn werkzaamheden als museumconsulent in Friesland onder auspiciën van de Federatie van Friese
Musea en Oudheidkamers, maar met het Fries Museum als basis. Hij
woont de stafvergaderingen van het museum bij, waardoor beide partijen
op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op eikaars gebied. De samenwerking verloopt uitstekend.
Een belangrijke gebeurtenis in het afgelopen jaar was de promotie van
de directeur, de heer C. Boschma, op een proefschrift over Willem Bartel van der Kooi. Op 2 juli, de warmste dag van het jaar, verdedigde hij in
het Academiegebouw te Utrecht zijn proefschrift in aanwezigheid van vele
belangstellenden, onder wie het vrijwel voltallige museumpersoneel.
Het bestuur van de Stichting was per 31 december 1976 als volgt samengesteld:
J. G. Brugman, voorzitter
mr. E. N. Heemskerk, secretaris
drs. C. Vlas, penningmeester
mevr. drs. M. A. Tichelaar-van den Hoek
J. D. van der Velde.
Het bestuur vergaderde 11 maal, alsmede eenmaal met de voltallige
museumstaf. Het totaal aantal bezoekers aan de door de Stichting beheerde musea bedroeg 50.114 (1975: 53.703).
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Fries Museum
Personeel
Na bijna acht jaar bij de archeologische afdeling gewerkt te hebben,
verliet mevr. T. Elzinga-van der Brug het museum per 1 september. Zij
heeft zich op vele wijzen verdienstelijk gemaakt voor de afdeling, maar
moest zich vooral staande trachten te houden in de steeds wassende
stroom van aanwinsten. Zij werd opgevolgd door de heer D. M. Visser,
aanvankelijk als invaller, maar na 1 december in volledige dienst van het
museum.
De steeds omvangrijker en ingewikkelder wordende administratieve en
boekhoudkundige werkzaamheden maken het noodzakelijk een fulltime
administrateur aan te stellen. Tegen het eind van het jaar gaf de provincie
toestemming tot het aantrekken van een dergelijke kracht. De heer
F. de Vries had inmiddels reeds per 15 juni een andere functie binnen het
provinciale apparaat aanvaard, zodat er een tijdelijke oplossing gevonden
moest worden. De heer J. Postmus van het accountantsbureau Dijker en
Doornbos heeft de zaken voortreffelijk waargenomen. Nog juist voor het
eind van het jaar konden sollicitanten voor deze funktie opgeroepen
worden, waaruit de heer J. van Wijk uitgekozen werd. Hij zal per 15 januari 1977 zijn werkzaamheden beginnen.

Hans van der Horst, aanleg van de Groeneweg te Leeuwarden, pentek.. inv.nr. Pk. 1976-5.
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Helaas kon het dienstverband in de T.A.P.-regeling van de heer
J. A. Weultjes na 1 november niet verlengd worden. Wij missen hem
node, want hij was een waardevolle kracht bij onderhoud en opbouw van
tentoonstellingen.
Op 1 maart begon de heer K. Vos, krachtens de T.A.P.-regeling, zijn
werkzaamheden t.b.v. de inrichting der tijdelijke werk- en depotruimten
in de Kanselarij, het overbrengen van bestanden en de administratieve
voorbereiding van de definitieve inrichting der depots na het gereedkomen van de nieuwe vleugel.
De fotografische afdeling werd per 1 augustus belangrijk versterkt door
de komst, in T.A.P.-verband, van de heer W. Walta. De steeds toenemende vraag naar foto's t.b.v. onderzoek, illustratie etc. én t.b.v. de eigen
dokumentatie van het museum, maakt deze uitbreiding zeer welkom.
Mevr. G. P. Mertens-Slieker verrichtte op vrijwillige basis inventarisatiewerkzaamheden.
De personeelsexcursie vond plaats op 26 mei en voerde naar het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen, dat uitgebreid bezichtigd werd, en naar
Heiloo. waar recreatieve aspecten de aandacht opeisten.
De personeelssamenstelling per 31 december 1976 was:
C. Boschma, directeur
J. A. Bosmans, conservator, plaatsvervangend directeur
G. Elzinga, conservator archeologische afdeling
H. Kingmans, hoofd educatieve dienst
S. I. E. Wille-Engelsma, conservatrice textielafdeling
G. Elzinga, conservator prentenkabinet
M. R. Nauta, hoofd interne dienst
J. Postmus, waarnemend administrateur
J. Hofstra, museumassistent
S. T. Postma, museumassistent
J. G. de Wal, museumassistent
D. M. Visser, assistent archeologische afdeling
J. Bontekoning-Barendrecht, typiste-telefoniste, halve dagen
J. van der Meer, typiste-telefoniste, halve dagen
J. J. Mülschlegel-Koornstra, adm. assistente, part-time
J. K. Boschker, veldassistent
J. Jonkman, conciërge
G. Zondervan, toegevoegd medewerker: museumassistent
T. de Jong, toegevoegd medewerker: magazijnbediende
F. M. de Lang, toegevoegd medewerker: fotograaf
A. Struiksma, encadreur
E. Sluyter, administratief assistente archeologische afdeling
F. Plantinga-Steigenga, schoonmaakster
K. Vos, coördinator verhuizingen
W. Walta, fotograaf.
Gebouwen
De heren Jonkman en Weultjes verrichtten vele kleine onderhoudswerkzaamheden. De ruimten in de Kanselarij werden door de heren Vos
en Weultjes voor gebruik geschikt gemaakt.
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Werkzaamheden
I n v e n t a r i s a t i e : De nieuw binnengekomen voorwerpen werden
geïnventariseerd. Een aantal voorwerpen dat bij de verhuizing te voorschijn kwam, werd eveneens geïnventariseerd. Er werden 466 inventariskaarten getypt.
T e x t i e l a f d e l i n g : Onder de vele textielaanwinsten is één stuk
bijzonder vermeldenswaard. Het is een 17e-eeuwse, ongedateerde knottedoek. waarop staat:
DM / + GODT + GROET + U + LIEF + TOT + ALDER/EEREN
+ GI + SIET + Dl + LIEF + DE + N/AEST : GOD : DE : HEERE
: MIN : OOGEN : M/OOGEN : U : VER : LIESEN
: MAER : MIN / + HART + SAL + GEEN + ANDER + KIESEN
/ DOUWE + HOMMES + SOON + ANNO / DM
De doek heeft vier hoekmotieven en een groot vierkant in het midden.
Zeer bijzonder is. dat er zich in onze collectie een andere ongedateerde,
17e-eeuwse knottedoek bevindt met weliswaar een andere tekst maar met

Knottedoek, XVII, Douwe Hommes, inv.nr. 1976-304.
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eenzelfde indeling, met soortgelijke midden- en hoekmotieven en met de
naam: FONGER HOMMES.
Geïnventariseerd werden alle nieuwe aanwinsten, enkele groepen textilia en sieraden zoals bonte doeken, oorijzers, gespen, mutsenspelden en
oorhangers. De oorijzers werden tevens alle gefotografeerd. Mevrouw
W. J. Niemeyer-Huysse zette de documentatie van merklapmotieven
voort.
De expositieruimte van de textielafdeling heeft een opknapbeurt gehad.
De kleine vitrines werden anders ingedeeld (wat misschien in verband met
het 'vaste' gidsje wel eens wat moeilijkheden op kan leveren). Aan de
inrichting werd het 1,30 m. hoge poppenhuis van Roelofke Asman toegevoegd, in een daarvoor speciaal gekreëerde vitrine. Het poppenhuis
werd gemaakt omstreeks 1830 en stelt de apotheek Tuinen 16 te Leeuwarden voor (Dit in 1937 afgebroken pand stond op de plaats, waar nu
het Leger des Heils gevestigd is; vgl. artikel van W. Dolk in de Leeuwarder Gemeenschap, januari 1967). Verder werd een vijftien-tal borduurlappen (merklap. stoplap e.d.) opgehangen. Sinds er enige lappen als
handwerkpakket in de handel verkrijgbaar zijn. bestaat hiervoor veel
belangstelling. De lappen laten precies 250 jaar borduurkunst zien; ze zijn
van 1662 tot°19l2.
In de hal van het museum werd in het voorjaar een 'vogel'-vitrine ingericht. Voorwerpen van allerlei materiaal, maar waarop steeds een (of
meer) vogels te zien waren, werden hier aan het publiek getoond. De
vitrine 'het wapen van Friesland' die verleden jaar in de hal stond verhuisde nu voor enige tijd naar de hal van het Provinciehuis. Zeven poppen uit onze collectie werden in het voorjaar uitgeleend aan het museum
'het Admiraliteitshuis' in Dokkum, waar een poppententoonstelling werd
gehouden. Twee merklappen, gedateerd 1713 en 1756, uit ons bezit,
kwamen als handwerkpakket in de handel. Eén ervan verscheen in het
septembernummer van het handwerkblad 'Ariadne'.
Vele malen werden inlichtingen verstrekt. Een bijzondere gast was
mevrouw Naomi Tarrant, Royal Scottish Museum, Edinburg, die de sitscollectie bestudeerde.
P r e n t e n k a b i n e t : De belangstelling voor de collecties van het
prentenkabinet neemt nog steeds toe. Evenals in het voorgaande jaar werd
door velen gebruik gemaakt van de verschillende verzamelingen ten behoeve van studies, publikaties en restauraties. Vooral de topografische
atlas werd veel geraadpleegd. Scholieren met name gebruikten het aanwezige materiaal voor scripties, een dia-klankbeeldserie, schooltentoonstelling e.d. In de toekomst zal deze belangstelling waarschijnlijk nog
toenemen. Naast bovenstaande werkzaamheden heeft de conservator een
begin gemaakt met het inventariseren van de collectie architectuurtekeningen. Deze inventarisatie zal in 1977 afgerond zijn, waarna de collectie
toegankelijk is voor het publiek.
In het najaar is in opdracht van het Fries Genootschap een begin gemaakt met de samenstelling van een boek met oude foto's van Friesland
tussen ± 1860 en ± 1920. Behalve uit de eigen collectie werd een keuze
gedaan uit de verzamelingen van verschillende andere musea, oudheidkamers en particulieren. Het boek zal in 1977 ter gelegenheid van het
150-jarig bestaan van het Fries Genootschap verschijnen.
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Aardewerk plaquette, XVIII, Delft, inv.nr. 1976-283.
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Prenten en tekeningen werden uitgeleend aan het Küsten-Museum op
het eiland Juist (W.Dld.), aan het Coopmanshûs te Franeker, voor de
tentoonstelling "The Dutch Republic in the days of John Adams", in
verschillende plaatsen in de Verenigde Staten gehouden naar aanleiding
van het 200-jarig bestaan van de V.S., en voor de tentoonstelling over
W. B. van der Kooi in het Fries Museum.
De heer Struiksma zette zijn encadreurswerkzaamheden voort, waardoor de topografische atlas nu bijna geheel in dozen opgeborgen is. Begonnen is een fotodocumentatie van de atlas aan te leggen om de atlascollectie te beschermen tegen overmatig gebruik.
In tegenstelling tot het voorgaande jaar telt de aanwinstenlijst een groot
aantal nummers. Dit was vooral te danken aan de schenking van 142
werken van de hand van Johanna Bottema (1918-1974) door haar echtgenoot de heer L. Schwarzschild. Het merendeel van de bladen heeft
dieren tot onderwerp.
Belangrijk was ook de schenking van tien kleine aquarellen van de
hand van Piet van der Hem (1885-1961). Deze werden in de zomer van
1902 geschilderd en als prentbriefkaarten aan zijn klasgenoot Arius Fockema verzonden. Als boekje, voorzien van een inleiding door de heer
D.Osinga, zijn ze door het Fries Genootschap en de Friesland Bank als
geschenk uitgegeven.
Door aankoop werd o.a. een negental pentekeningen met topografische
gezichten van Leeuwarden en Franeker verworven. Deze zijn van de hand
van Hans van der Horst. Andere aanwinsten waren o.a. architectuurstudies van A. Swart (1813-1837), leerling van W. B. van der Kooi, knipsels
van Jantje III, drie roodkrijttekeningen van Germ de Jong en het portret
van Pier Pander (potloodtekening) door Bramine Hubrecht.

Jantje III, Knipsel, inv.nr. Pk. 1976-228.
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Staande klok met slagwerk, door Arent en
Theunis Haakma, Leeuwarden, inv.nr.
1976-297.
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Zeskantig zilveren knottedoosje, 1649, door
Okke Jansen, Franeker, inv.nr. 1976-285.

Twee zilveren zoutvaatjes, 1764, door Pieter
Meeter, Leeuwarden, inv.nr. 1976-286.

D i v e r s e n : De werkgroep van kunstgeschiedenisstudenten uit Groningen, die leven en werk van Wybrand de Geest heeft bestudeerd, is
begonnen de gegevens op schrift te stellen. Het werk is echter nog niet
geheel afgerond.
Ook dit jaar vervaardigde de B.V. de Handelsdrukkerij van 1874 reprodukties van afbeeldingen uit het Prentenkabinet ten behoeve van haar
zakenrelaties, n.1. van tekeningen van de stadhuizen te Harlingen en
Franeker en het Marktplein te Workum (door C. Pronk) en van het
stadhuis van Dokkum (door J. Verstege). Het museum ontving een ruim
aantal exemplaren voor de verkoop.
Onderhoud verzamelingen
De volgende schilderijen werden gerestaureerd door de heer N.van
Bohemen, Den Haag:
Inv. nr.
1966-399 W. de Geest, portret van Ernst Casimir,
i 95 F
W. Troost, Verlaatsdwinger,
2003
J. Bonga, Liauckemastate.
8893
G.B., stilleven.
De' heer P. de Dood, Amsterdam, restaureerde:
Inv.nr.
1975-84 W. B. van der Kooi, Jezus en de Samaritaanse vrouw.
De restauratie van het poortje van Bennema state in het Centraal Laboratorium te Amsterdam nadert zijn voltooiing.
Aanwinsten
De aanwinsten in 1976 zijn groot in getal en uiteenlopend van karakter.
Op een veiling te Amsterdam kon een schilderij van Otto de Boer
(1797-1856) gekocht worden, voorstellende een Friese wildverkoopster ( ±
1830). Het schilderij is in restauratie (1976-66). Eveneens op een veiling
kochten we een 18e-eeuwse Delftse plaquette met de voorstelling van het
Vrouwtje van Stavoren (1976-283). Op gebied van de edelsmeedkunst zijn de volgende aankopen vermeldenswaard: 1976-284, een
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zilveren huwelijksbeker (1638), met versiering van o.a. schoenmakersgereedschappen, door Jarig Gerrits van der Lely (Leeuwarden, werkzaam
1628-1668); 1976-285, een zeskantig zilveren knottedoosje (1649), door
Okke Jansen (Franeker, werkzaam 1646-1673); 1976-286, twee rechthoekige zilveren zoutvaatjes (1764), door Pieter Meeter (Leeuwarden
1734-1798; 1976-289, een kerkboek met twee gouden sloten in filigrainwerk (1789), door Nicolaas Swalue (Leeuwarden 1750-1812). Een fraaie
aankoop was ook de staande klok, met datum en maanstandaanwijzing,
gesigneerd door Arent (1702-voor 1765) en Theunis (1709-1785) Haakma,
die tot 1755 samen in de Koningsstraat in Leeuwarden een klokkemakerswinkel dreven. Onze klok, die een mooi gegraveerde wijzerplaat heeft,
moet dus van voor dat jaar dateren (1976-297).
Het museum ontving wederom vele schenkingen, waarvan vermeld
dienen te worden een vroeg-19e-eeuwse grote glazen hanglamp (1976-88)
en een gedenkstukje van haar op ivoor (1976-173), dat bijzonder interessant is doordat het een signatuur draagt, n.1. van P. Schuil, haarwerker
te Leeuwarden, 1861. Het blijkt dat deze Petrus Schuil aanvankelijk
goudsmid was, doch zich later bezig hield met het maken van kunsthaarwerken.
Tentoonstellingen
Tengevolge van de voortschrijdende verbouwing moest het tentoonstellingsprogramma in 1976 sterk beknot worden. Na eind augustus konden wij helemaal geen exposities meer houden en deze situatie zal gedurende 1977 voortduren.
De tentoonstelling van werken van Tjipke en Marijcke Visser en
Bram van der Lyke, die op 12 december 1975 begon, werd op 16 februari
gesloten.
De tentoonstelling "De Kanselarij, recht en straf in Friesland", geopend
op 19 december 1975, trok veel belangstelling, vooral ook van scholen. De
expositie werd verlengd tot 23 februari.
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Van 20 maart tot en met 4 april hielden de Witte Paters uit Rotterdam
in het museum een expositie van etnografica uit zwart Afrika, ebbehouten
sculptuur van de Makonde-stam en bronzen van de Bobo-stam. Aangezien sommige stukken te koop waren, kwamen vele bezoekers, voor een
deel nieuw voor het museum, op dit gebeuren af.
Ter afsluiting van het tentoonstellingsprogramma en samenvallend met
de promotie van de directeur werd van 18 juni tot en met 22 augustus een
overzichtstentoonstelling van het werk van Willem Bartel van der Kooi
gehouden. Dankzij de medewerking van vele particulieren en openbare
instellingen kon een goed beeld gegeven worden van het oeuvre van deze
voor Friesland zo belangrijke meester. Tevens werd aandacht besteed aan
zijn leertijd en aan die kunstenaars die hij op zijn beurt onderwees.
Dankzij een doelsubsidie van het ministerie van cultuur, recreatie en
maatschappelijk werk kon het Fries Museum in februari een tentoonstelling van Fries zilver, onder de titel Frisisk S^lv 1600-1850, organiseren
in het Nationaal Museum te Kopenhagen, die ruime belangstelling trok.
Uitgegeven bruiklenen
Voor de volgende tentoonstellingen werden bruiklenen tijdelijk ter beschikking gesteld:
550 Jaar Universiteit Leuven, "Stedelijk Museum Leuven;
Het Uithangbord. Noordbrabants Museum 's-Hertogenbosch;
In de kaart gekeken. Museum Willet-Holthuysen Amsterdam;
Landbouwtentoonstelling Z.P.C., Stiens;
De Koning-Stadhouder en Henric Piccardt, Fraeylemaborg Slochteren:
Tjipke Visser, De Waag Workum;
Leendert Scheltema, Openbare Bibliotheek Wateringen;
Fries Zilver, Jubileumtentoonstelling Fryske Krite Apeldoorn;
De Friese Nassau's, Historisch Museum Moerman Apeldoorn;
Amsterdam in de put, Amsterdams Historisch Museum Amsterdam;
The Dutch Republic in the Days of John Adams (1775-1795),
Philadelphia - New-York - Raleigh, N.C. - Chicago;
De Sneker Waterpoort , Fries Scheepvaart Museum Sneek;
The European Vision of America, Cleveland — Washington — Parijs.
Vertegenwoordigingen
De directeur nam van 14-18 september deel aan een reis door Nederland en België van het Internationale Comité voor Musea van Archeologie en Geschiedenis van de I.C.O.M.
Bezoek
Het Fries Museum werd in 1976 door 42.318 personen bezocht (1975:
45.314). Het terugschroeven van de activiteiten na augustus tengevolge
van de verbouwing is ongetwijfeld debet aan deze daling. Op 14 september ontving gedeputeerde drs v J. Mulder namens het Provinciaal Be140
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stuur van Friesland het Internationaal Comité voor Musea van Archeologie en Geschiedenis van de I.C.O.M, in het museum.
Op 2 januari en 29 december hielden wij weer "open dagen", waarbij
bezoekers hun antiek en curiosa aan het oordeel van de staf konden onderwerpen. Deze antiekkeuring vond op 29 december plaats in de zojuist
opgeknapte en met portretten van de Friese Nassau's versierde, grote zaal
van de Kanselarij. De bezoekersaantallen waren resp. 730 en 335.
Catalogi en gidsen
Er werden 2103 gidsen in de Nederlandse taal verkocht, 321 Engelse en
57 Franse. Het aantal verkochte prentbriefkaarten bedroeg: 5583 (2830)
gekleurde en 649 (149) zwart-witte. Er werden 12 diaseries en 171 dia-sets
verkocht.

Kerkmuseum Janum
De inrichting van het dubbele woonhuisje op de terp kon door gebrek
aan mankracht nog niet plaatsvinden, doch dit zal hopelijk in 1977 zijn
beslag krijgen. Het aantal bezoekers van het kerkmuseum bedroeg 2801
(1975: 2316). Er werden 988 gidsen verkocht.

Museum Fogelsangh state
Helaas konden de restauratieplannen voor het gebouw in het afgelopen
jaar nog niet uitgevoerd worden. De beheerder kreeg in de drukke zomermaanden assistentie van de heer A. H. Damen, die door het Administratief Centrum te Kollum ter beschikking werd gesteld.
Er kwamen 3781 bezoekers (1975: 5021) en er werden 483 gidsen verkocht.

Landbouwmuseum Stania state
Zoals boven reeds werd vermeld bereikte de treurige situatie op Stania
state in 1976 een dieptepunt.

Fries Munt- en Penningkabinet
Het Fries Munt- en Penningkabinet werd door 1214 personen bezocht
(1975: 1052). Er werden 87 gidsen verkocht.
C. Boschma
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Educatieve Dienst
Voor de educatieve dienst is het verslagjaar 1976 duidelijk in twee perioden opgesplitst. Tot aan de zomervacantie kon het werk op de normale
wijze voortgang vinden. In de vacantie viel de verhuizing van de dienst
naar de Kanselarij. En na de vacantie kon de draad dan wel weer worden
opgevat, zij het in een museum, waarvan tengevolge van de nieuwbouw
enkele kamers waren gesloten (en dat houdt tegelijkertijd de beknotting
van een aantal educatieve mogelijkheden in) en waarin ook het gehoorzaaltje aan het gebruik was onttrokken.' Gelukkig bood de Kanselarij de
ruimte voor een tijdelijke gehoorzaal, die eind augustus (en dus precies
voor de weer te verwachten groepsbezoeken) werd opgeleverd. Ook toen
kon er opnieuw op de oude voet worden doorgegaan, zij het met enige
beperkingen: het werk diende zich voortaan in twee gebouwen af te
spelen (de museumlessen in de Kanselarij, de museumopdrachten in het
museum zelf), waardoor toch de greep op de groepen verminderde terwijl
het vertonen van klankbeelden voor individuele bezoekers geheel
achterwege moest blijven, omdat bezoek en klankbeeld-presentatie zich in
verschillende gebouwen afspeelden (en bovendien de Kanselarij in de
week-ends, wanneer juist het individuele bezoek het grootst is, hermetisch
gesloten was).
Een druk jaar was het overigens toch. Weliswaar iets minder druk dan
het topjaar 1975. maar daarvoor is eenvoudig een verklaring te vinden.
Die ligt niet in de lange, warme zomer, die minder invloed op het museumbezoek had dan men zou verwachten, maar in het karakter van de
tentoonstellingen. In 1975 werden namelijk drie Leeuwarder onderwerpen
aan de orde gesteld — de Grote Kerk, Leeuwarden als winkelstad ('Van
straatwinkel tot winkelstraat') en de Kanselarij — terwijl in 1976 alleen de
Kanselarij-tentoonstelling bleef lopen en wegens overgrote belangstelling
van de kant der Leeuwarder basisscholen verlengd moest worden. In 1976
was er verder een expositie van Afrikaanse kunst (met goed bezoek, dat
door vertegenwoordigers van de Witte Paters, die de tentoonstelling opzetten, werd begeleid) en natuurlijk de overzichtstentoonstelling van
Willem Bartel van der Kooi, die echter in de zomermaanden viel, in een
periode met vrijwel geen groepsbezoek. De begeleiding van deze tentoonstelling bestond dan ook uit een klankbeeld, dat — toen al bij gebrek
aan een gehoorzaal — werd vertoond in de bestuurskamer.
Het tentoonstellingsbeleid van de laatste jaren heeft aangetoond, dat er
van de zijde der Leeuwarder onderwijsinstellingen, in het bijzonder van
het basisonderwijs, om begrijpelijke redenen — de belangstelling voor
heemkundig gericht geschiedenisonderwijs — grote toeloop is naar tentoonstellingen over een onderwerp, dat met de historie van Leeuwarden
samenhangt. Dat bleek in het vorige jaar opnieuw op de Kanselarij-tentoonstelling. Het bleek in december weer, toen een hospitant van de Rijks
Pedagogische Akademie te Leeuwarden, Anne Tolsma, een project
maakte over de Grote Kerk — met een museumles in de Kanselarij en een
excursie naar de vrijwel volledig gerestaureerde kerk — en de agenda van
deze excursies meteen voltekend werd. Anne Tolsma was één van de
hospitanten, die het reilen en zeilen van een educatieve dienst kwam
mee-maken. In 1976 waren er nog vijf anderen, drie studentes van de
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R.P.A. te Leeuwarden en van de C.P.A.'s te Sneek en Dokkum en twee
studenten van de Dokkumer C.P.A. Allen liepen ze een hospiteerperiode
in het museum mee en ieder leverde een bijdrage aan het educatieve
werk. dat telkens nieuwe ideeën en impulsen behoeft. In de eerste
maanden van 1976 was de dienst ook nog versterkt geweest met Tom
Sandyck, student van de Agogische Akademie te Leeuwarden.
Wat betreft de bezoekcijfers: de toeloop van groepen spreidde zich ook
dit jaar gelukkig weer vrij regelmatig over alle maanden, met uitzondering
van juli en augustus en met — in verband met de Kanselarij-tentoonstelling — een duidelijke top in januari en februari. In het totaal kwamen
er 425 groepen (in 1975 waren het er 482), die met elkaar 10.145 personen
telden (vorig jaar 12.067). een gemiddelde per groep van nagenoeg 24. In
samenwerking met "Huis aan Huis" werd in de Paasvacantie weer een
speurtocht georganiseerd, ditmaal over de Elf Steden, waarvoor de tekeningen waren gemaakt door de R.P.A.-hospitante Fokje Propsma. Ook na
de Paasvacantie bleef deze speurtocht dienst doen. zoals dat met de
speurtochten altijd het geval is geweest (maar de eerdere speurtochten
bleken in de tweede helft van 1976 onbruikbaar te zijn geworden, omdat
een aantal vertrekken afgesloten werd).
In verband met een aantal excursies over het onderwerp Friese volkskunst werd het klankbeeld over dit onderwerp herzien. Geheel nieuw was
het klankbeeld bij de Van der Kooi-tentoonstelling. In het verslagjaar
werden 29 lezingen gehouden, te weten in Akkrum, Amsterdam. Bergum
(twee keer), Bussum, Eestrum. Exmorra, Drogeham, Grouw (twee keer),
Harlingen, Harkema-Opeinde, Koudum, Leeuwarden (acht keer). Makkum. Oppenhuizen. Oudega H.O., Schiermonnikoog, Warga, Westergeest,
Wommels en Zwaagwesteinde.
H. Kingmans
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Archeologische Afdeling
Tot onze spijt kan over 1976 thans slechts een zeer bescheiden verslag
worden uitgebracht. Dit vindt zijn oorzaak in vertrek, ziekte, vervanging
en onregelmatige wisseling van personeel, welke feiten, gevoegd bij het
steeds nijpender wordende tekort aan mankracht, tot een grote achterstand leidden. Ook het vele extra werk door de verhuizing van de depots
ging ten koste van de normale werkzaamheden.
Hartelijk hopen wij dat de rapporten over de personeelsbezetting en
over de noodzakelijk te verrichten inventaris- en depot-werkzaamheden,
uitgebracht door de hoogleraar-directeur van het Biologisch-Archaeologisch Instituut der Rijksuniversiteit te Groningen en ondergetekende,
weerklank mogen vinden. Onze jaarlijkse verslagen, die wij in principe
met zoveel genoegen samenstellen, zijn steeds somberder van toon geworden, voornamelijk omdat de toename van de belangstelling van buitenaf voor de archeologie gepaard gaat met evenredige afname van de
werkzaamheden, die door de te bescheiden bezetting van de afdeling
verricht kunnen worden.
Wat het personeel betreft, delen wij mede dat mevrouw T. Elzinga-van
der Brug, na acht jaar haar beste krachten als eerste assistente aan de
afdeling gewijd te hebben, per 1 september ontslag moest nemen. De heer
D. M. Visser uit Kollum, die per 1 mei reeds in W.S.W.-verband aan de
afdeling was toegevoegd, volgde haar per 1 december op en is met moed
begonnen. De heer T. de Jong, die steeds met veel plezier en ijver de
vondsten reinigde, sorteerde en deponeerde werd in november ernstig ziek
en is helaas nog niet hersteld. Mejuffrouw W. Runia, sedert 1 juni 1975 in
het kader van de bestrijding van de jeugdwerkloosheid als actieve typiste
werkzaam, kon op 1 april 1976 een andere, vaste baan krijgen en werd per
12 april opgevolgd door mej. E. Sluyter, die per 31 mei moest worden
ontslagen, maar per 1 augustus weer beginnen mocht. Een en ander
vergde echter veel improvisatie en veel inwerktijd.
De heer J. K. Boschker zette de verkenningen in het veld met veel
succes voort, waarbij enkele tientallen vindplaatsen van archeologisch
materiaal aan de bestaande reeks konden worden toegevoegd. De Landinrichting komt veel dank toe voor de mogelijkheden die zij schept om de
heer Boschker actief te doen zijn. De heer G. A. van Eldert te Leeuwarden
verrichtte weer belangeloos veel uitstekend lijmwerk. Mevrouw
G. P. Mertens-Slieker, die enkele jaren vrijwillig bezig was met het ordenen van de collectie benen voorwerpen, gaf begin februari de wens te
kennen daarmee te willen ophouden. Dat was jammer, omdat zij een goed
eind gevorderd was en bijna aan het beschrijven toe was. Helaas ligt dit
werk nu nagenoeg stil.
Voor de gedane opgravingen verwijzen wij naar het in De Vrije Fries
1977 te verschijnen Panorama, afd. archeologie. Hier willen wij echter nog
noemen de belangrijke opgraving ter plaatse van de "Klûsewier" nabij De
Veenhoop. waar de funderingen van een middeleeuwse woning, een
houten en een bakstenen kerk, alle daterende uit de 13e en 14e eeuw,
werden teruggevonden: het onderzoek aan een dijkprofiel nabij Wierum
en het terugvinden van de noordelijke kerkhofbegrenzing bij de Herv.
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kerk aldaar, welke begrenzing weer zal worden aangegeven. Het terugvinden van de funderingssleuven der voormalige kerk op de kerkhofheuvel te Ouwster Nijega was een onverwacht succes, terwijl het vaststellen van middeleeuwse woonheuvels ten noordoosten van Harlingen
eveneens verrassend was. In de Herv. kerk te Wijns kwamen de middeleeuwse vloer en een altaar in het koor te voorschijn.
De grote z.g. "pottenzolder" in het museumgebouw moest ter wille van
de museumuitbreiding worden ontruimd. Alles werd naar de Kanselarij
overgebracht, hetgeen zeer veel werk met zich meebracht. Ook een deel
van de vaste archeologische expositie moest worden afgebroken en het
tentoongestelde ingepakt. Hierdoor is de expositie van materiaal uit de
drie Steentijden en de Brons- en Ijzertijd voorlopig onmogelijk geworden,
evenals van de oudste ceramiek uit de Friese kleistreken. Ook de kantoorruimte werd naar de Kanselarij verplaatst. Voor diverse exposities
binnen en buiten Friesland werden voorwerpen beschikbaar gesteld, die
alle weer veilig terugkeerden. Enige bruiklenen in de provincie werden
gecontroleerd, waarbij sommige opnieuw werden opgesteld, o.a. in het
nieuwe lagere schoolgebouw te Bozum. Twaalf maal werden lezingen
gehouden, terwijl diverse excursies werden geleid, o.m. voor de Teleac-cursus Graven naar het Verleden, de Archéologyske Wurkgroep van
de Fryske Akademy/Fries Museum (van welke groep in 1976 weer veel
medewerking werd ondervonden), de studenten van het Instituut voor
Prehistorie te Leiden en het Nammekundich Wurkforbân van de Fryske
Akademy.
Van bijzonder karakter was de medewerking aan het project "Aid
Dyksark", waartoe het initiatief is genomen door de Dienst Lauwerszeewerken van Rijkswaterstaat en dat beoogt het in Friesland nog aanwezige
oude dijkwerkersgereedschap etc. bijeen te brengen, met de bedoeling het
beheer te doen voeren door het Fries Museum. Vele waterschappen zegden medewerking toe en gaven belangrijke stukken en aantallen in
bruikleen, die in het Expozee-gebouw van de genoemde Dienst in een
aantrekkelijke expositie zijn ondergebracht. Men kan dit initiatief mede
beschouwen als een grote bijdrage tot wat wordt genoemd de "industriële
archeologie", daar blijkt dat een aantal gereedschappen op zeer oude
vormen teruggaan. Van een en ander wordt tevens een documentatie samengesteld in samenwerking met de Fryske Akademy. Op de opening van
de expositie werd een voordracht gehouden over archeologisch dijkonderzoek in Friesland.
Aan diverse onderzoekers werd hulp geboden in de vorm van het voor
studie beschikbaar stellen van collectie-onderdelen. Een grote studie is
verricht door drs. H. W. Jacobi over benen "glissen" (schaatsen) en door
de heer S. H. Achterop over stenen hamers, terwijl de heer E. Kreger
vondsten uit Midlum voor een dorpsstudie tekende.
Medewerking werd verleend aan de jaarlijkse conferentie van archeologische en historische musea, aangesloten bij de I.C.O.M., en aan het
congres van de Kring "Geschiedenis van de Pharmacie in de Benelux"
van de Kon. Ned. Mij ter Bevordering van de Pharmacie, waarvoor een
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kleine tentoonstelling van scherven van apothekerspotten en bronzen
vijzels werd verzorgd met medewerking van het Princessehof Museum.
Ten behoeve van een internationaal schaakconcours te Leeuwarden werd
aan de Gemeente Leeuwarden de middeleeuwse schaakkoning van
elandgewei uitgeleend voor het maken van souvenir-afgietsels voor de
deelnemers. Ondergetekende woonde congressen bij van Nederlandse
archeologen te Amersfoort en over middeleeuws aardewerk te Brussel.
Veel correspondentie van scholieren met vragen over de prehistorie en de
terpen moest worden beantwoord, terwijl ook talrijke bezoekers een oordeel vroegen over door hen meegebrachte "oudheden".
Een bijzonder afscheid was dat van dr. J. G. N. Renaud, wetenschappelijk hoofdambtenaar van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, die met pensioen ging. Van zijn grote kennis van middeleeuws vaatwerk en de kastelenbouw in de loop der eeuwen heeft het
Fries Museum vele jaren sterk geprofiteerd.
In de erebundel "Festoen", voor mevr. prof. dr. A. N. Zadoks-Josephus
Jitta, ter gelegenheid van haar afscheid als hoogleraar aan de R.U. te
Groningen, verscheen een bijdrage van ondergetekende: "Hommage uit
Friesland", waarin het vele wordt geschetst dat Friesland en het Fries
Museum aan "Mevrouw Zadoks" te danken hebben.
Wij komen dan nu toe aan het noemen van enige der belangrijkste
aanwinsten; wij hopen in het verslag 1977 een en ander weer in de gebruikelijke uitgebreide vorm te kunnen beschrijven. Voor de geschiedenis
van het terpafgraven is een belangrijk document het laadbewijsboekje
voor aan schippers afgeleverde terpaarde, afkomstig van de terp van Janum en geschonken door de heer A. P. Zandstra te Hardegarijp. Zo'n
boekje was, hoewel er meerdere in Friesland in omloop zijn geweest, nog
niet in het Fries Museum aanwezig.
De heer J. K. Boschker verzamelde weer belangrijke bewijsstukken voor
het bestaan van vuursteen-ateliers in de verschillende Steentijden in diverse delen van Friesland. Bij De Blesse (Weststellingwerf) vond hij een
fraaie neolithische pijlspits en in het nieuwe havengebied bij Harlingen
het snedegedeelte van een stenen bijl, hetgeen voor deze vindplaats uitzonderlijk is. De afd. Staatsbosbeheer van de Landinrichting schonk een
bijl van kwartsiet, gevonden nabij Wynjeterp (nu Wynjewoude) in Opsterland. Uit de Vroege Ijzertijd werd een vuurstenen sikkelfragment uit
Makkum (Wonseradeel) bekend, dat B. A. Fijnheer, aldaar, in bewaring
gaf.
Ook uit de vroegere en latere cultuur-perioden kwamen vele vondsten
binnen, deels door activiteiten van het eigen personeel. Uit Blija (Ferwerderadeel) ontvingen wij van resp. de heren A. en L. Brouwer een
fraaie slijpsteen en een potvistand, die stellig in de terpentijd in de grond
is geraakt. De heer G. van Sloten te Stiens (Leeuwarderadeel) schonk een
daar gevonden zeer fraaie splijtpen van been. terwijl de heer G. van der
Meulen aldaar, vele interessante stukken terpvaatwerk afstond, gevonden
bij rioleringswerk. Hiertoe behoort ook een wandfragment van een Romeinse amfoor. Mej. D. Pruim, Groningen, en de heer J. Scheffer, Menaldum, vonden bij Jelsum (Leeuwarderadeel), o.m. een stenen graan146
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Neolithische pijlspits
De Blesse, L. 2,4 cm.

kneuzer en schonken die met ander materiaal. Bij Slappeterp (Menaldumadeel) werd door de familie Engelse-Schindeler een zg. Eddelaker of
Westerwanna-pot gevonden uit de 3e eeuw en gaarne afgestaan, terwijl
E. Paulusma uit Grouw een interessant benen fluitje uit Folsgare (Wymbritseradeel) ter beschikking stelde. Uit de Volksverhuizingstijd dateren
fraai versierde scherven van Angel-Saksisch aardewerk, een geschenk van
de heer G. Jonkers te Appelscha en aldaar gevonden. Dit is de eerst
bekende vondst van dien aard uit Ooststellingwerf.
Ook uit de middeleeuwen kwamen vele voorwerpen aan de verzamelingen ten goede. Bij de Klûsewier (zie boven) werd door de heer
K. Leistra te Drachten o.m. een fraaie bolpot gevonden, terwijl de
Archéologyske Wurkgroep het genoegen smaakte bij de opgravingen te
Harlingen een gave 13e-eeuwse kan te bergen.
Een genereuze schenking deed mevrouw D. Eilander-Kerkhof te Hardegarijp, die uit de nalatenschap van haar zuster een bijzonder fraaie
14e-eeuwse, hoge steenwerken kan afstond, destijds gevonden te Goutum
(gem. Leeuwarden). Eigen personeel en amateurs vonden nabij Sneek een

14e-eeuwse Siegburger kan
uit Goutum, H. 35,5 cm.

" <*

Wumkes.nl

147

FRIES MUSEUM - Jaarverslag 1976

16e-eeuwse grape in situ, Grote Kerkstraat Leeuwarden. H. 29,0 cm.

versierde benen bikkel en bakstenen paardefiguren. terwijl in de Herv.
kerk te Wijns (Tietjerksteradeel) interessante fragmenten van kandelaars
en kerkelijk vaatwerk werden gevonden, die in de kerk zijn tentoongesteld. Een m.e. baksteen met kattepootindrukken, gevonden bij het
klooster Genezareth (Ferweradeel), werd door de heer H. Sjoerdsma te
Hallum afgestaan, terwijl mej. H. Schaper te Wolvega een nabij "De
Ooievaar" aldaar gevonden 16e-eeuws kannetje in bewaring gaf door
bemiddeling van mevrouw J. Hooisma-Bloem aldaar. In Lemmer kon een
grote hoeveelheid scherfmateriaal worden verzameld uit de bouwput van
net nieuwe gemeentehuis; de bewerking daarvan is in volle gang. Uit
Leeuwarden is als geschenk van R. Koster aldaar, een 16e-eeuws pijpaarden Christuskind afkomstig, terwijl de heer J. R. de Jong te Sybrandaburen (Wymbritseradeel) een koperen kandelaar op ijzeren pen uit de
17e eeuw in slatmodder vond en afstond. De fa. Jongbloed CV. te
Leeuwarden schonk een in 1969 in de Grote Kerkstraat gevonden bijzonder grote aardewerken grape uit ± 1600; te IJlst werd een 17e-eeuwse
gouden knoop in grachtmodder gevonden, alsmede enige voorwerpen van
pijpaarde, glas en tin, die de heer W. Schuurmans aldaar in bewaring gaf.
Bijzondere vermelding verdienen de vele vondsten, daterende uit de 16e
tot 19e eeuw, gevonden op het nieuwe haventerrein te Harlingen. Dit
werd door vele amateurs o.l.v. de heer Mensonides bijeengebracht,
waarbij het personeel van de Ballast Nedam Groep BV en de Gemeentepolitie veel, hier dankbaar te memoreren medewerking verleenden. Er
bevinden zich vele producten van de Harlinger pottebakkerijen onder.
Van groot belang is de schenking van de heer H. de Haan uit Franeker,
die door hem destijds in 1975 bij de Botnia stins gevonden ceramiek uit de
eerste decennia rond 1600, glaswerk etc. afstond, nadat het eerst door
148

Wumkes.nl

FRIES MUSEUM ~ Jaarverslag 1976

..-ÆSL-.

-;¾¾¾;, _„
-ST!** --j. .

Vroeg 16e-eeuws Rijnlands kannetje. De
Ooievaar nabij Wolvega, H. 8.4 cm.

zijn zorgen was gerestaureerd. Er zijn zeldzame typen vaatwerk bij, alsmede Friese majolica-voorwerpen. De Christelijke Lagere School te Rijperkerk (Tietjerksteradeel) verleende veel medewerking bij het verzamelen van middeleeuws later aardewerk uit een bouwput aldaar, terwijl mej.
De Boer en de heer G. de Vries uit Hallum (Ferwerderadeel) een door
hen gevonden grafsteen (met gaaf wapen, de naam Pieter Martensz. en
datum 16 juni 1600) afstonden. Als laatste noemen wij de grote collectie
18- en 19e-eeuws aardewerk, gevonden in een stortplaats nabij Nijelamer
(Weststellingwerf) en geschonken door de heer G. Cnossen aldaar. De
heer G. A. van Eldert (zie boven) heeft hieruit weer vele vormen kunnen
samenstellen.
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Wij zijn er ons van bewust nog velen niet genoemd te hebben, maar wij
hopen dat zij ervan overtuigd zijn dat ook hun schenkingen bijzonder
welkom zijn en hun terechte plaats in de collecties hebben gekregen of
nog zullen krijgen.
Dit korte verslag moge dan ook eindigen met een woord van dank aan
allen, die op enigerlei wijze de afdeling hebben gesteund. Speciaal noemen wij nog eens de directie van de Landinrichting, de georganiseerde
amateurs, maar ook de vele "individualisten", die door hun enthousiasme
en belangstelling ons een riem onder het hart staken! Verheugend is ook
de geste van het Gemeentebestuur van IJlst, om in het plan "De Rat"
aldaar, nieuwe straten te benoemen met namen betrekking hebbend op
daar door ons gedane vondsten.
G. Elzinga
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Lijst van aanwinsten

Inventarisnummers
1976
1

Mes met zilveren heft, 1798. door Jacobus Halbertsma, Gorredijk.

2

Zilveren aansteekkomfoor, 1863, vermoedelijk door S. F. Reitsma,
Heerenveen.

3

Rinkelbel gemaakt van een zilveren munt uit West-Friesland, 1759.

4

Bijbel met zilveren sloten met inskriptie: Akke Frankes 1796.

5

Bijbel met gouden slot, 1875.

6

Bijbel met zilveren slot, 1884.

7

Beugeltas met zilveren beugel en haak, 1887.

8

Beursje met zilveren beugel, 1879, door J. L. v.d. Pauw, Schoonhoven.

9

Beursje met zilveren beugel, 1900, door J. L. v.d. Pauw, Schoonhoven.

10

Leren mannebeurs met zilveren beugel, 1889, door J. v. Geelen,
Schoonhoven.

11

Gouden horloge (remontoir) in etui.

12

Kristallen odeurflesje met gouden dop, XIX B.

13

Odeurflesje met gouden dop, XIX B.

14

Zilveren lepel, 1856, door H. Ament, Joure.

15

Zilveren lepel.

16

Een paar mutsenspelden, zilver en diamant.

17

Een paar ovale zilveren gespen.

18

Een paar zilveren gespen, door H. L. Glasz, Gorredijk.

19

Een paar zilveren gespen, door H. Ament, Joure.

20

Vier zilveren schortknopen, door R. S. Zijlstra, Drachten.

21

Een paar zilveren manchetknopen, vermoedelijk door R. S. Zijlstra, Drachten.

22

Zilveren armband.

23

Een paar zilveren oorhangers met diamanten.

24

Een bloedkoralen collier met gouden slot.

25

Twee strengen bloedkoraal.

26

351 bloedkoralen kralen.

27

Broche van goud en bloedkoraal.

28

Broche van goud en bloedkoraal.

29

Rouwsnoer van eboniet.

30

Rouwoorhangers van eboniet.

31

Leren sigarettenetui.

32

Rouwfalie.

33

Fichu van witte gekloste tule.
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34

Bedrukte wollen fichu.

35-39

Katoenen en zijden doeken.

40

Floddermuts van Rijsselse kloskant.

41

Drie stroken Rijsselse kloskant.

42

Vier bollen van floddermutsen.
De nrs. 1-42 geschenk van de dames A. en Sj. Andringa, Heerenveen.

43

Willem Bartel van der Kooi, portret van Pieter ten Behm Wentholt
(1791-1864), 1811, doek 78,5 x 64,5 cm.

44

- , portret van Nieskia Reiniera Wentholt (1789-1862), 1812,
doek 78 x 64,5 cm.

45

- , portret van Lucia Petronella Wentholt (1794-1867), 1815,
doek 78 x 64,5 cm.

46

- , portret Van Jacobus Wentholt (1798-1879), 1827, paneel 34 x 28 cm.
De nrs. 43-46 bruikleen van de erven F. H. Wentholt.

47

Pijpraam en pijpstokken.

48-51

Floddermutsen van tule en katoen.

52

Gebreide katoenen muts.
De nrs. 47-52 geschenk van mevr. T. Habekoté-Dijkstra, Leeuwarden.

53

Doopkleding bestaande uit doopjurk, kleed, onderrokken, mouwen en linten.

54

Hedendaagse pop, geheel ingebakerd in luiers, hemdje enz. uit 1894.
De nrs. 53-54 geschenk van mevr. C. Plantenga, Bussum.

55-65

Verzameling textiel.
Herkomst onbekend, reeds eerder binnengekomen.

66

Otto de Boer, Friese wildverkoopster, ± 1830, doek 104 x 83 cm. Aangekocht.

67

N. H. Bulthuis, leeuw, beeld van eikehout, 1975.

68

—, meisje met bloemenmand, beeld van lindehout, 1975.
De nrs. 67-68 geschenk van N. H. Bulthuis, Huizum.

69

Otto de Boer, portret van pastoor J. H. von Schelve (1852-1880 pastoor te
Wytgaard). 1855, doek 76 x 61 cm.
In bruikleen van de R.K. parochie, Wytgaard.

70

Wandtekst gedrukt op fluweel. Aangekocht.

71

Wandkleed, herten in bos. Aangekocht.

72

Lettermerklap, 1720.

73-77

Schoolhandwerken van Grietje H. Roorda, Weidum, uit het begin van deze
eeuw, o.a. stoplap en poppekleren.

78

Gedenkdoek 25-jarig huwelijksfeest van koning Willem III en koningin
Sophie, 1874.

79

Slingerdoek.

80-83

Flodder- en tipmutsen.

84

Zijden schort.

85

Mahoniehouten kluwenhouder.
De nrs. 72-85 geschenk van P. Roorda, Krommenie.

86

Gedenkdoek, bedrukt met almanak 1878.
Geschenk van W. D. Radersma, Stiens.

87

Geelkoperen graanweger of pool, XVIII. Aangekocht.

88

Glazen hanglamp, XlXa.
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IJzeren schommelwieg.

90

Skooldermantel.

91-98

Verzameling textiel.
De nrs. 88-98 geschenk van mevr. B. J. de Raad-Sluyterman, Rheden.

99

Katoenen vrouwejak, 1805-1810. Aangekocht.

100

Katoenen rok. Aangekocht.

101-103

Fichu's. Aangekocht.

104

Sitsen en katoenen fragmenten.
Geschenk van mevr. W. J. Lange-Nedermeyer, Rotterdam.

105-109

Letterlappen, naailap, stoplap, broddellap, Jet de Wit, Sneek, ± 1900.
Geschenk van mevr. C. Epema-Vaas, Leeuwarden.

110

Tien stukken huishoudzeep, vóór 1940.
Geschenk van K. J. Bekkema, Drachten.

111

Houten bezorgschotel voor vlees, XXa.
Geschenk van mej. G. v.d. Woude, Franeker.

112

Klomplaarzen voor slikwerkers en turfgravers.
Geschenk van S. Braaksma, Ferwerd.

113-152

Verzameling textiel, o.a. bestaande uit proefstukken voor handwerkakte
( ± 1900), vrouwenkleding en een pop.
Geschenk van mevr. D. Tilstra, Makkum.

153

Borduursel, twee vogels op tak.
Geschenk van mej. S.Timmermans, Leeuwarden.

154-156

Matraszak, onderrok, fichu.
Geschenk van mevr. S. Dijkstra, Leeuwarden.

157

Vaandel Leeuwardens Mannenkoor, 1867.
Geschenk van M. de Wal, Leeuwarden.

158-160

Floddermutsen.
Geschenk van mevr. T. Smeenk-Zeevat, Zaltbommel.

161-166

Hemden en fichu's.
Geschenk van de dames Pranger, Leeuwarden.

167

Hemd met borduurwerk, K.S. 1801.
Geschenk van E. S. de Jong, Bolsward.

168

Pijpraam met stokjes.

169

Peperstrooier van wit geglazuurd aardewerk.
De nrs. 168-169 geschenk van mevr. B. Göbel-Lootsma, Appelscha.

170

Hugo W. C. van Schaik (1872-1946). olieverfschets Bruggen over de Maas te
Luik. paneel 15,5 x 21.5 cm.

171

—. Oude vrouw op binnenplaats te Beets. doek op paneel 46,6 x 31,5 cm.

172

—, meisjesportret, doek 41,8 x 28,5 cm.
De nrs. 170-172 legaat van mej. C. P. van Veenhuysen, Meppel.

173

Petrus Schuil (1828-1886; haarwerker te Leeuwarden), gedenkstukje met
haar op ivoor, 1861.
Geschenk van D. C. Aartsma, Ede.

174

Handsnijder voor wrongel, XIX B.
Geschenk van Sj. v.d. Burg, Jelsum.

175

Groen geëmailleerd lampekapje. XXa.
Geschenk N.N.
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176

Schilderskam, XIX B.
Geschenk van H. Meinsma, Jorwerd.

177

Koektrommel Holland-Friesland Lijn. Aangekocht.

178

Leren messchede, 1732.
Geschenk van W. Graafsma, Heerenveen.

179

Ernst Leyden, portret van Tjipke Visser, 1931, doek 80 x 75 cm.
Geschenk van mevr. M. Visser, Bergen.

180

Gietijzeren deurkruk, XIX B.
Geschenk van mevr. Th. E. Bergstra-Koen, Oosterend.

181

Goudse pijp met het wapen van Friesland, XIX B.
Geschenk van mej. R. Stienstra, Leeuwarden.

182

Twee dakleien met afbeelding van de toren te Akkrum.
Geschenk N.N.

183

Daklei met afbeelding van de Grote Kerk te Leeuwarden.
Geschenk van de Restauratiecommissie Grote Kerk, Leeuwarden.

184

Tegel (Mosa) met afbeelding van Hotel Zeezicht, Harlingen, ± 1975.
Geschenk van Hotel Zeezicht, Harlingen.

185

Tegel (Tichelaar, Makkum) met afbeelding van het familiewapen Wiarda
± 1975. Geschenk N.N.

186

Lakstempeltje van been.
Geschenk van P. Roorda, Krommenie.

187

Grote schaal van Lemster aardewerk met kerfsneedecor.
Geschenk N.N.

188

Blikken trommeltje met afbeelding van Mata Hari.
Geschenk van R. de Groot, Sexbierum.

189

Droste cacaobusje.

190

Roomkannetje van glas.
De nrs. 189-190 uit een oude keukenkast in het museum.

191

Daklei met afbeelding van de kerk te Deinum.
Geschenk van J. van Daalen, Leeuwarden.

192

Apothekersspuitje.

193

Een paar veenschoenen voor een paard.
De nrs. 192-193 geschenk van G. Pilat, Rijperkerk.

194-195

Trotseerloodjes.
Afkomstig van de kerk te Berlikum.

196

Blikken trommel voor toffees.

197

Drabbelkoekenbus.

198

Twee pakjes tabak.
De nrs. 196-198 geschenk van S. Wiersma, Drachten.

199

Vijf pakjes tabak.
Geschenk van firma Nijdam, Franeker.

200

Handmolen voor moederkoren.

201

Percolator voor thijmsiroop.

202

Glas-in-lood-raam, ontworpen door A. Baart Sr.

203

Grote ronde pan met schenktuit, email.

204

Email waterketel.

205-206

Schudzeven voor poeder.
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207-208
209

Stopflessen.
De nrs. 200-208 geschenk van mevr. A. Cath-Bouman, Leeuwarden.
Asbak.

210-212

Oude flessen.
De nrs. 209-212 geschenk N.N.

213

Negen (apothekers-)gewichtjes.
Geschenk van A. Knoot, Breukelen.

214

Acht onderzetters met topografische afbeeldingen uit Friesland.
Geschenk van V.V.V. Friesland-Leeuwarden.

215

Miniatuur melkbusje van koper.

216

Miniatuur bokaal van zilver, 1819 Leeuwarden.

217

Miniatuur flesje.

218

Zak-inktkokertje met pennetje.

219

Pijpeluizer van been en zilver, XIX B.
De nrs. 216-219 geschenk van N.N.

220

Tjerk Bottema, Zelfportret, doek 50 x 39,5 cm.
Legaat van Johanna Bottema, Amsterdam.

221

Porseleinen kop en schotel t.g.v. het 50-jarig huwelijk van
W. B. Kloosterman en L. M. Sijtsma, 1852. Aangekocht.

222

Rekenmachine, XX a.
Geschenk van mevr. A. J. Kop-v.d. Berg, Leeuwarden.

223

Glasraam van het kantoor van W. Mylius, in granen.
Geschenk van S. W. Mylius, Tietjerk.

224

Tjipke Visser, beeld "De berusting". ± 1910, gips hoog 66,5 cm.
Geschenk van J. P. Tichelaar, Makkum.

225

Fototoestel, XX a. Aangekocht.

226

Passerdoos met inhoud, L. J. Harri. Amsterdam, XIX b.
Geschenk van Jonkvrouwe J. M. de Jonge, Bilthoven.

227

Twee oude flesjes.
Geschenk van mevr. T. de Vries, Engwierum.

228

Koperen klep van brievenbus, afkomstig van het (afgebroken)
Stadsziekenhuis te Leeuwarden.

229

Model van een makelaar van ûleboerden.
Geschenk van S. Reitsma, Waaxens.

230

Kerkstoel uit de Grote Kerk, 1842-'44.
Geschenk van de Restauratiekommissie Grote Kerk. Leeuwarden.

231

Vier Deventer stoelen. Aangekocht.

232

Houten ton om beschuiten in te bewaren. Aangekocht.

233

Lampetstel (kan, kom, zeepdoos), Soc. Céramique.

234-235

Twee petroleumstellen.

236

Koperen ketel.

237

Mahoniehouten pijpenstandaard met 6 Goudse pijpen.

238-239

Twee koperen kruikjes.

240

Knijpkat.

241

Riga nap.

242

Beschilderde houten lepel.
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243

Twee petroleumblikken.

244

Groot waterfilter van aardewerk.
De nrs. 233-244 legaat J. v.d. Mey, Leeuwarden.

245

Wandbord.

246

Kollekte-busje Israëlitisch Wezenfonds Leeuwarden.

247

Versierde bloempot van aardewerk.

248

Aankondigingsbord.

249

Sluitgewicht.

250

Twee schoenleesten.

251-276

Ouderwetse gebruiks- en siervoorwerpen als kop en schotels,
voorraadbussen, stopfles, vaasjes, wandbord en -tegels, asbak enz.

277-279

Hoedepennen, kraagjes en kleedjes.
De nrs. 245-279 geschenk N.N.

280

Roomkannetje. Regout, Maastricht.
Geschenk van J. v. Daalen. Leeuwarden.

281

Rijkversierde bruigomspijp, gebroken.

282

Bedrukt zijden doekje.
De nrs. 281-282 geschenk N.N.

283

Ruitvormige aardewerk plaquette, in blauw beschilderd met het "Vrouwtje
van Stavoren", Delft XVIII. Aangekocht.

284

Zilveren huwelijksbeker van Cornelis Feickesz en Toentie Wigersd. 1638,
door Jarig Gerrits van der Lely, Leeuwarden. Aangekocht.

285

Zeskantig zilveren knottedoosje, 1649, door Okke Jansen, Franeker.
Aangekocht.

286

Twee zilveren zoutvaatjes, 1764, door Pieter Meeter. Leeuwarden.
Aangekocht.

287

Zilveren tabaksdoos met inskriptte, 1840, door Ype Bruinings, Joure.
Geschenk van mevr. A. van Netten-Bijma, Drachten.

288

Gouden horloge in schildpad foudraal. 1761, door Thomas Dale, Londen.
Geschenk van H. de Jong, Pingjum.

289

Kerkboek met gouden sloten, 1789, door Nicolaas Swalue, Leeuwarden.
Aangekocht.

290

Kerkboek met zilveren slot, door H. Gaastra, Gorredijk.

291

Zwart fluwelen tas met zilveren beugel en haak, 1887, door Wed.
G. Hoogendoorn, Schoonhoven.

292

Zwart fluwelen beursje met zilveren beugel, 1846, door J. K. Kijlstra,
Drachten.
De nrs. 290-292 geschenk van M. H. den Heyer, Voorthuizen.

293

Ladenkastje met verfstoffen voor de huisschilder.
Geschenk van mevr. T. Miedema-Dijkstra, Damwoude.

294

Wipkar. Aangekocht.

295

Polychroom Makkumer schaaltje, Tichelaar Makkum, gemaakt t.g.v.
100-jarig bestaan Prov. Waterstaat Friesland.
Geschenk van Prov. Waterstaat Friesland, Leeuwarden.

296

Familie-omnibus. Aangekocht.

297

Staande klok met slagwerk door Arênt en Theunis Haakma, Leeuwarden,
vóór 1755. Aangekocht.
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298

Houten profielschaaf.
Geschenk van J. Otma. Leeuwarden.

299

Glassnijder met diamant, ± 1900.
Geschenk van S. Grijpstra, Leeuwarden.

300

Aarden pijpekop voor Duitse pijp.
Geschenk van K. G. Smit, Irnsum.

301

Noodkacheltje ("rus") uit W.O. II.
Geschenk van V. Bottema, Leeuwarden.

302

Stukje oorlogszeep.
Geschenk van J. Zijlstra. Witmarsum.

303

Pendule en twee kandelaars, versiering van ranken en bloemen, door
J. Kroes, Leeuwarden, ± 1904. Geschenk N.N.

304

Knottedoek. XVII. door Douwe Hommeszoon; met bruine zijde op wit
linnen tekst en dekoratie geborduurd. Aangekocht.
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Lijst van aanwinsten Prentenkabinet

Inventarisnummers
Pk. 1976
1-9

10

8 pentekeningen en 1 potloodschets met topografische gezichten in Leeuwarden en Franeker. vervaardigd in de jaren 1970-'75 door Hans van der
Horst. Aankoop.
"De Vlie-strom". kaart uit de atlas van Reyley, 1972 uitgegeven te Wenen,
afm. van het koper 35,4 x 22,7 cm. Aankoop.

11

"Friesland 1861", kaart uitgegeven door de Gewest. Vereeniging
Noord-HoUand van het Ned. Onderwijzers Genootschap, waarschijnlijk in
1866 uitgegeven door C. L. Brinkman. Amsterdam, afm. van het koper 16.2 x
20.4 cm. Aankoop.

12

Nieuwe kaart van Friesland, afkomstig uit de "Leidsman der Jeugd". 1841.
afm. van het koper 13.6 x 9.7 cm. Aankoop.

13

„Friesland 1855", als nr. 11, uitgegeven door C. L. Brinkman, Amsterdam,
afm. van het koper 14,5 x 18,6 cm. Aankoop.

14-16

3 foto's uit ± 1890 met gezichten in Leeuwarden.
Geschenk van dr. C. Boschma. Leeuwarden.

17

"Eernewoude", ets door Johannes Elzinga (1893-1969). gesigneerd en gedateerd 1956, afm. van het koper 21 x 32,8 cm.
Geschenk van dr. C. Boschma, Leeuwarden.

18-30

57 portretfoto's, 73 prentbriefkaarten en 2 topografische gezichten.
Gedeeltelijk aankoop, gedeeltelijk geschonken door B. Hooijenga, Drachten,
en J. Hofstra, Leeuwarden.

31-172

Werken van Johanna Bottema (1918-1974), bestaande uit penseeltekeningen,
gouaches, aquarellen, houtsneden en potloodtekeningen: onderwerpen: dieren, ontwerpen voor behang, naaktstudies. ontwerpen voor ex-libris. affiche
en nieuwjaarskaart, portretten.
Geschenk van de heer L. Schwarzschild, Amsterdam.

173

"A dedication to Bacchus", ingekleurde staalgravure door A. Blanchard naar
een schilderij van L. Alma Tadema, 1892, afm. 46 x 89 cm: in lijst. Aangekocht.

174-176

3 foto's met gebouwen, waaronder één van hotel "de Klanderij" te Leeuwarden.
Geschenk van de heer en mevrouw J. Lukas, Leidschendam.

177

"Boonstra, verfwrijver en doekopspanner bij Van der Kooi", zwartkrijttekening
met wit gehoogd door Tjeerd Eernstman (1801-1886), gesigneerd T.E., afm.
van het blad 44,5 x 29,2 cm.

178

"Studie naar het leven / van T. Eernstman", zwartkrijttekening met wit gehoogd, tekst verso., afm. van het blad 45 x 29,4 cm.
177 en 178 aankoop.

179-184

8 foto's met topografische gezichten, ± 1935.
Geschenk N.N.
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185

Herinneringsplaat aan de geboorte van M. A. de Ruyter, fototvpie L. van
Leer, Amsterdam, afm. 35.8 x 26.5 cm.
Geschenk N.N.

186

Herinneringsplaat aan 25-jarig jubileum van koningin Wilhelmina,
1898-1923. T.v.d. Laars inv.. fotolitho L. van Leer. Amsterdam, afm. 51 x
35,5 cm.
Geschenk N.N.

187

Zittende vrouw, potloodtekening door B. T. Boer, gesigneerd r.o.. afm. 51 x
35.5 cm.
Geschenk N.N.

188-200

13 schoolplaten. uit verschillende series.
Gedeelte aankoop, gedeelte geschenk R. Y. Stalman. Zurich.

201-212

10 wandkaarten en 2 schoolplaten.
Geschenk Hoofd der school. Oude Bildtdijk.

213

Serie van 10 kleine aquarellen met topografische gezichten, door Piet van der
Hem (1885-1961) in 1902 vervaardigd en als prentbriefkaart aan Arius
Fockema verzonden.
Geschenk dr. R. A. P. Fockema en dr. P. D. Fockema. Zuid-Afrika.

214

11 perspektiefstudies en 9 bouwkundige studies, pentekeningen door Albert
Gerrits Swart (1813-1837), leerling van W. B. van der Kooi. Aankoop.

215

Perspektiefstudie. pentekening door Cornelis Wester (1809-1870). leerling van
W. B. van der Kooi. Aankoop.

216

Boerderij te Deinum. pentekening door Germ de Jong (1886-1967). gesigneerd en gedateerd 1947. afm. 34 x 42 cm.

217

Dorpsgezicht, roodkrijttekening door Germ de Jong. gesigneerd, afm. 50,5 x
40.2 cm.
216 en 217 geschenk van mr. P. Scheltema Beduin. Driemond.

218

"Topographische / atlas / van het / Koningrijk der Nederlanden", herzien
1884-1885, schaal 1 : 200.000. vervaardigd door de Topografische Inrichting
in Den Haag. Aankoop.

219

"Schiller à la Cour de Weimar". lithografie door P. Cottin naar schilderij van
Edouard Ender, uitgegeven door de firma Coupil et Cie te Parijs. 1867. afm.
van de steen 72 x 85.5 cm: in zwarte lijst.
Geschenk van mej. Kuipers te Leeuwarden.

220

11 foto's van huizen en de restauratie van de Oldehove te Leeuwarden in de
twintiger jaren van deze eeuw.
Geschenk R. Terpstra. Leeuwarden.

221

Burmania state te Ferwerd, tekening in zwart krijt door E. S. de Jong, gesigneerd r.o.. afm. 25,7 x 37.8 cm.
Geschenk T. Folkertsma, Stiens.

222

8 glasnegatieven met topografische gezichten in Friesland.
Geschenk K. A. Gaasendam, Groningen.

223

Portret van Pier Pander (1864-1919), potloodtekening door Bramine Hubrecht
(1855-1913), gesigneerd en gedateerd 1891. Aankoop.

224-233

11 knipsels met onderwerpen uit de Friese sagenwereld, in 1976 vervaardigd
door Jantje III. Aankoop.

234

Klein huisje met tuintje, aquarel door H. W. C. van Schaik (1872-1946), afm.
53,5 x 73 cm, in lijst.
Legaat C. P. van Veenhuysen, Meppel.
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235

Boerderij te Nes op Ameland, roodkrijttekening door Germ de Jong, gesigneerd en gedateerd, 1949, afm. 36,2 x 45,3 cm., in lijst.
Geschenk van de heer en mevrouw De Vries, Heemstede.

236

Verkoopaffiche voor de Singernaaimachine, fotolitho door Wilhelm Greve,
Berlijn, ± 1890, afm. 94,5 x 43,3 cm., in lijst achter glas.
Geschenk M. de Wal, Leeuwarden.

237

Foto pand Tuinen 6, Leeuwarden, ± 1925.
Legaat J. v. d. Mey, Leeuwarden.

238

Poëzie-album van Tjitske Ydema, 1904.
Geschenk T. Ydema, Makkum.

239

"Verheugd Leeuwarden, / zijnde een verhaal / van de blyde inkomst / van
den alder door lugtigsten vorst en heere Willem de Vyfde", etc, beschrijving
door Abraham Ferwerda, 1777. Aankoop.

240

Album amicorum of Poëzie-album van Rolina Maria Hora Siccama, vrouwe
van Klinckema (1773-1838), losbladig album in koker van leer, 1789. Aankoop.

241

Poëzie-album van Rolina Maria Bouricius (1827-1898). losbladig album in
doosje in boekvorm, band van leer met ingeperst patroon, 1840. Aankoop.

242

Poëzie-album van Susanna Maria Gerharda Bouricius (1832-1886). losbladig
album in doosje in boekvorm, band van stevig karton met ingeperst patroon,
1848. Aankoop.

243

Bundel feestzangen en andere bescheiden van de Joodse gemeente te Leeuwarden uit de jaren 1935-1947.
Geschenk N.N.

244

Koning Willem III, koningin Emma en prinses Wilhelmina, chromolitho in
lijst. afm. 37,3 x 47,5 cm.
Geschenk G. W. Huizinga, Mantgum.
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Fries Munt- en Penningkabinet
Enige aanwinsten en andere gegevens
De belangstelling voor het Kabinet vertoont een stijgende lijn. In 1976
bezochten niet alleen 1214 bezoekers de expositie, maar nam ook de vraag
naar determinatie van in particulier bezit of in de bodem gevonden
stukken toe: 129 personen kwamen — soms met tientallen munten en
penningen — persoonlijk om inlichtingen vragen, terwijl tevens enige
tientallen schriftelijk gestelde vragen moesten worden beantwoord. Gelukkig kon in alle gevallen uitkomst worden geboden, mede dank zij de
hulp van het Koninklijk Penningkabinet te 's-Gravenhage, dat in specialistische zaken steeds geraadpleegd mocht worden. Ondanks het vele
werk aan een en ander verbonden, is deze ontwikkeling toch verheugend,
mede omdat de geboden dienstverlening meer dan eens tot aanwinsten
leidde, terwijl zij ook tot meerdere kennis voor het in Friesland nog
aanwezige bezit strekt. Opvallend is echter dat het percentage valse
stukken, vooral wat betreft antieke en Koninkrijksmunten, groter wordt.
De toenemende vraag naar waardevast beleggingsmateriaal speelt hierbij
een belangrijke rol, maar menigeen komt helaas bedrogen uit!
Mevrouw H. Kool-de Vries verrichtte haar toezichthoudende taak weer
tot alle tevredenheid en beschreef bovendien enige grote collecties penningen, die reeds lang in het bezit of juist verworven waren, terwijl zij ook
op ander administratief
terrein veel hulp bood.
Mevrouw
A. G. Nubé-Hijink te Grouw zette haar vrijwillige arbeid aan de Romeinse vondstmunten op doeltreffende wijze voort, waardoor weer vele
inventariskaarten definitief konden worden getypt. Aan de expositie
werden enige nieuwe aanwinsten toegevoegd, terwijl de verlichting op
enkele plaatsen werd hersteld.
Speciale belangstelling kreeg de grote, door S. Singelsma te Goutum
vervaardigde herinneringsplaquette n.a.v. het 200-jarig bestaan van de
Verenigde Staten van Amerika. Deze plaquette, die de erkenning van
Amerika door de Friese Staten in 1782 symboliseert en de motieven
herhaalt van de in 1782 geslagen officiële penning, werd enkele weken in
het Kabinet tentoongesteld, voordat hij naar Amerika werd verzonden als
geschenk aan de regering. Verschillende bezoekers bleken alléén voor
deze plaquette naar Franeker te zijn gekomen met de opmerking dat men
"dit net mocht forsitte" en negeerden de rest van het geëxposeerde volkomen! De plaquette en de ontwerpen ervoor werden geflankeerd door
de Amerikaanse vlag, beschikbaar gesteld door de afd. Voorlichting van
de gemeente Leeuwarden, en het Friese dundoek.
Voor de expositie werd een definitieve gids samengesteld, waarin tevens
de geschiedenis van het Fries Munt- en Penningkabinet is beschreven.
Deze gids verscheen eerst als artikel in De Vrije Fries 1976, p. 93-115, en,
voorzien van enige verbeteringen, als nr. 7 in de reeks Facetten van het
Fries Museum. De openingstijden werden, in verband met de gebleken
minimale belangstelling op zaterdag gewijzigd in "van maandag tot en
met vrijdag", terwijl propaganda voor het Kabinet werd gemaakt in lezingen op uitnodiging voor "It Kristlik Frysk Selskip" te Leeuwarden (24
maart) en buiten Friesland voor de Numismatische Kringen te Zutphen
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(27 jan.), te 's-Gravenhage (22 april) en te Groningen (21 mei). Van bijzonder karakter was de viering van het 25-jarig bestaan van de Kring te
Groningen op 17 december, waarvoor door ondergetekende een numismatische quiz werd samengesteld.
Vererend waren de uitnodigingen van de AMRO-Bank te Leeuwarden
en de Spaar- en Voorschotbank te Surhuisterveen de teksten te verzorgen
van door deze banken uit te geven folders, resp. t.g.v. de opening van een
nieuw bijkantoor te Leeuwarden en het 400-jarig bestaan van Surhuisterveen. Beide instellingen verbonden niet alleen aanzienlijke schenkingen
(zie hieronder), maar ook tentoonstellingen aan deze gebeurtenissen,
waarvoor belangrijke inzendingen in bruikleen werden afgestaan en de
expositie grotendeels door het Kabinet werd verzorgd. Deze exposities
duurden resp. van 11 tot 25 juni en 1 tot 11 september. Het was verheugend, dat in de genoemde folders speciale aandacht aan het Fries
Munt- en Penningkabinet mocht worden besteed.
De aanwinsten 1976 zullen in het Verslag over 1977 weer nauwkeurig
gerubriceerd verschijnen. Dit jaar moeten wij volstaan met het vermelden
van de belangrijkste, hetgeen echter niet inhoudt dat de thans ongenoemde niet welkom zouden zijn. Integendeel, op zichzelf wellicht niet
zeldzame of kostbare stukken vormen vaak juist een belangrijke aanvulling van het bezit, vooral als het in de Friese bodem gedane vondsten
betreft. Dat zijn meestal munten en deze werpen waardevol licht op de
geschiedenis van het muntverkeer in Friesland. Kortom: elke bodemvondst is zeer welkom en wordt dankbaar aanvaard.
Door schenking, aankoop of in bewaarneming mocht het Kabinet in
1976 weer een verheugend tal aanwinsten boeken. Wij noemen daarvan
van de heer J. Althuisius, Tzummarurri (3-gulden Utrecht 1786 en Koninkrijksmunten): AMRO-Bank, Leeuwarden (verguld-zilveren Friese
Landdagpenning 1601); mej. L. Beaumond. Noordwijk aan Zee (dubb.
stuiver Friesland 1597); mevr. S. Beerstra. Appelscha (penning Willem III
70 jaar, 1887); J. Y. de Boer, IJlst (penning 1602. dezelfde als verslag 1975,
p. 190, de 2e uit IJlst! ); S. Brouwer, St. Jacobiparochie (gasmunten Het
Bildt); B. Bijmolen, idem (duit Zutphen 1687 en oord Spanje 1710);
Commissaris der Koningin in Friesland (o.m. erepenning Commissaris
1945-1975); W. Conijn, Terschelling (denar Hongarije 1555); M. Couperus, Leeuwarden (legp. Leeuwarden 1435-1935); mr. J. Gorter, Hardegarijp (3 zegelstempels notariaat rond 1900, door bemiddeling van mr.
G. A. Bontekoe, Oosterwolde); H. Grijpstra-Kingma, Brantgum (5 kopeken Rusland 1786); A. J. Hofman, Leeuwarden (erepenningen Zr. E. Inia,
1897-1955): T. de Jong, Berlikum (een grote collectie Friese reclamespeldjes en -insignes, ca. 1960-1970); H. J. Jullens-van Duinen, Giekerk
(Koninkrijksmunten): erven J. Kroes Jz. Leeuwarden "(prijspenning Wereldtentoonstelling St. Louis 1904); J. O. Kuipers. Leeuwarden (Ierse
noodmunt 1690); Van der Meulen's Beschuitfabriek, Hallum (reclamespeldjes); Philips Drachten (penningen 25- en 75-jarig bestaan); B. J. de
Raad-Sluyterman. De Steeg (gouden dukaat Utrecht 1760. uit oud-Fries
bezit); H. J. C. J. Rogaar-Fontein, Hilversum (17e-19e-eeuwse Friese familie- en herinneringspenningen en Oranjepenningen, w.o. die op het
huwelijk van Prins Willem van Oranje met Prinses Maria van Engeland
1641): P. Roorda. Krommenie (o.m. Schuttersprijs Franeker 1821 en
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Aan S. P. Roorda (geboren te Weidum,
wonende te Amsterdam) in 1935 vereerde
penning met gravering naar ontwerp van
zijn kinderen.

aan zijn ouders (vader S. P. Roorda was afkomstig uit Weidum) vereerde
penningen en draagtekens IJsclub en Toneelvereniging Weidum); de heer
en mevr. Rijgersberg-Golombioszky, Slappeterp (Oranje-penningen 1896,
1923, 1937. dubb. 1896): Spaar- en Voorschotbank, Surhuisterveen (Deze
bank liet door 's Rijks Munt een herdenkingsmunt slaan t.g.v. het
400-jarig bestaan van het dorp, waarbij o.m. van onze adviezen gebruik
werd gemaakt en een bronzen oord naar het oude Friese type ontstond,
die op de jubileumtentoonstelling Survento van 1 tot 11 september zelfs
wettig betaalmiddel was. Voor de hulp, door het F.M.P. ook verleend bij
het inrichten van de stand van de bank op de tentoonstelling, schonk de
Spaar- en Voorschotbank de bronzen, zilveren en gouden versie van deze
oord, de piedfort-slagen van de gouden en zilveren exemplaren en een
bedrag van ƒ 2000 voor het aankoopfonds, alles bij monde van de directeur, de heer J. Bekkema, die de stuwende kracht achter dit alles is geweest); Sportvereniging Insulinde, Leeuwarden (wandelmedaille 1976 met
uitbeelding van de op 3 januari 1976 neerstortende Bonifatiustoren! );
G. Tadema-de Beer, Leeuwarden (erepenning 1791 Mij. Redding van
Drenkelingen in 1907 uitgereikt aan J. Tadema); mevr. D. Terpstra,
Marssum (alle ruim 50 door haar voordrachts- en toneelkunst gewonnen
zilveren en verguld zilveren medailles en prijzen, alsmede alle andere
souvenirs en documentatie hierop betrekking hebbende); B. J. van der
Valk, Oosthem (fraaie, tot "rinkelbel" vermaakte Taler van Saksen-Thüringen 1582); J. B. Westerhof, Sneek (jubileum-"sceatta's" 1250-jarig bestaan Eist en Westervoort): A. Wielinga. Oenkerk (alle circa 125 met de

Zilveren afslag jubileumoordje Surhuisterveen 1576-1976.

163

Wumkes.nl

FRIES MUSEUM - Jaarverslag 1976

postduivensport gewonnen medailles, penningen, bekers en andere prijzen
van wijlen J. Twijnstra (†1972) te Leeuwarden, met toestemming van de
erven): mevr. G. van der Woude, Franeker (3 gouden vijfjes 1912, in 1927
door wijlen haar broer Chris van der Woude (†1975) te Franeker als
derde prijs op de P.C.-kaatspartij gewonnen).
Aan allen, ook aan de nu niet genoemden, komt zeer oprechte dank toe
voor de soms zeer waardevolle schenkingen, waarmede zij het Fries Munten Penningkabinet zeer wezenlijk hebben verrijkt. In het bijzonder willen
wij daarbij nog eens noemen de verguld zilveren Friese landdag-penning
van 1601, het eerste verguld zilveren exemplaar dat bekend is geworden
en door de AMRO-Bank is geschonken, de genereuze gift uit oud-Fries
familiebezit van mevrouw H. J. C. J. Rogaar-Fontein te Hilversum, de
zeldzame schuttersprijs in 1821 te Franeker gewonnen door L. R. Fontein
en geschonken door de heer P. Roorda te Krommenie, de schenking van
de Spaar- en Voorschotbank te Surhuisterveen, de collectie door mevr.
D. Terpstra te Marssum gewonnen medailles en prijzen, de collectie
prijzen van wijlen J. Twijnstra als geschenk van de heer A. Wielinga te
Oenkerk, de Saksische-Thüringse tot Friese rinkelbel vermaakte Taler van
1582 van de heer B. J. van der Valk te Oosthem en de kostbare kaatsprijs
van wijlen de heer Chr. van der Woude als geschenk van mevr. G. van der
Woude te Franeker.
Als voornaamste aankopen vermelden wij: Friese halve leeuwendaalder
van 1611, zilveren en bronzen "proof'-slag van het Surhuisterveenster
jubileumoordje 1976 en een zilveren draagteken van het Friese regiment
in de Tiendaagse Veldtocht 1836.
Verder willen wij graag met dankbaarheid gewag maken van het belangeloos verrichte, voortreffelijke herstel door de heer J. van der Kamp
te Leeuwarden van een historisch interessante, 18e-eeuwse hanger van
provinciale duiten. De heer A. Haitsma te Drachten schonk ten behoeve
van de numismatische bibliotheek twee belangrijke antieke boekwerken,
te weten het te Amsterdam in 1617 gedrukte werk van Georgius Chanler,
"Nieuwe Keysers Chronica . . . gethogen uyt de gheloofvveerdichste Origineele Munten .. . etc." en het in Leiden in 1723 uitgegeven boek van
Joachim Oudaans, "Roomse Mogentheit. .. Opgeheldert uit meer als
Dertienhondert oude roomse gedenkpenningen".
Tenslotte mag hier niet ontbreken een gelukwens voor dr. H. Enno van
Gelder, de directeur van het Koninklijk Penningkabinet, die op 28 mei
zijn bijzonder hoogleraarschap in de numismatiek te Leiden aanvaardde.
Het Fries Munt- en Penningkabinet is hem en zijn medewerkers veel dank
verschuldigd voor de reeds vele decennia ondervonden medewerking en
adviezen.
G. Elzinga
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Naamlijst van leden en begunstigers
April 1977
1939
1946

Ereleden:
Slooten, H. G. v. - EL 1971
Schootstra, mr. H., Doorwerth - EL 1972
Leden, waaronder begunstigers (B), buitengewone (BL) en corresponderende leden
(CL), met jaar van benoeming en woonplaats (indien onvermeld: Leeuwarden):

1968
1964
1975
1973
1976
1948
1956
1960
1971
1963
1968
1965
1965
1977
1959
1954
1959
1968
1968
1941
1970
1965
1967
1951
1942
1928
1959
1956
1948
1963
1951
1927
1970
1967
1973
1969
1938
1940
1958
1972
1928
1965
1952
1966
1958
1970
1968
1972
1969
1959

Aarts, mr. W. A. A.
Abma, drs. G.
Abma, drs. G. W.
Achterop, S. H., Assen
Addens. mr. H.
Adema, G. J.
Adema, G. Th., Blaricum
Adema, W. J., Franeker
Adema, mr. W. J.
Adolfs, mr. C. K., Wolvega
Aeyelts, mr. H. F., Sliedrecht
Akker, drs. J. v. d., Zuidhorn
Akker dr. M. v. d., Wetsinge
Akkerman, J., Oenkerk
Akkerman, S., Sneek
Albada, dr. L. E. W. v.. Vries
Albarda, C. P.
Alberda, S. G., Kortenhoef
Alberts, prof. dr. W. Jappe, Voorst
Aleva, mr. J. H., Haarlem
Algemene Bank Nederland — B
Algera, A. J., Dronrijp
Algera, D., Noordwijk
Algera, prof. dr. L., 't Harde
Algra, B. C.
Algra, H.
Algra, J., IJlst
Algra, prof. mr. N. E., Doorn
Alkema, J.
Alkema, M. O., Drachten
Alsem, drs. D. M.
Alta, R., Wommels
Amsterdam-Rotterdam Bank — B
Andela, drs. P. S., 's-Gravenhage
Andreae, mr. H. Beucker, Drachten
Andreae-de Monchy, A. Fockema,
Beetsterzwaag
Andriesse, ir. D. C.
Andringa, A., 's-Gravenhage
Andringa, Sj.
Andringa-Luiking, A. J. v.
Anema, J.
Anema, J.
Anema, mr. J., Rotterdam
Anema, mr. J. T., Utrecht
Anema, K., Deventer
Anema, mej. S., Oldeberkoop
Anink, Bob, Blaricum
Annema, W., Delft
Annema, W., Haren
Annyas, C. W. P.

1975 Apeldoorn, A. A. T. v., Wapenveld
1943 Asbeck, F. W. A. baron v.,
Amersfoort
1949 Asperen, P. G. v.
1971 Asselbergs, B., Leiden
1959 Assen, dr. G. A. M. v., Wateringen
1963 Atema, D., Grouw
1963 Atema, H. B., Stiens
1948 Atema, L.
1950 Atema, mr. T. A., Oegstgeest
1969 Aten, mr. D.
1966 Aukema. N.
1967 Aukes, A. G., Valbonne Fr.
1968 Aukes, H„ Ezinge
1949 Aukes, H. W. F., Sneek
1961 Baarsma, R. P., Dokkum
1948 Baart, A. H.
1966 Baaijens, M., Amersfoort
1963 Bakker, C , Appelscha
1961 Bakker, drs. F. J., Groningen
1967 Bakker, dr. G.. Sneek
1965 Bakker. H., Hardegarijp
1960 Bakker, prof. dr. J. T., Kampen
1965 Bakker, dr. M.
1954 BakKer, S., Botsward
1969 Bakker, T.C., Bolsward
1968 Bakker-Huizinga, A., Tietjerk
1960 Banda, A. M„ Kollum
1961 Banga, P., Dokkum
1960 Bangma, drs. W. A., Dokkum
1956 Banning, drs. J., Dedgum
1966 Barentsen, A., Drachten
1968 Barge, mr. F. A. R., Amersfoort
1949 Bartstra, dr. D. S., Bennekom
1961 Baudet, P.J.F., 's-Hertogenbosch
1954 Beek, mej. J. A., Drachten
1957 Beek, mr. J. H.
1918 Beekhuis, mr. C. H., Amsterdam
1953 Beekhuis, mr. C. H.
1968 Beelaerts v. Blokland, jhr. H.,
Heelsum
1977 Beelaerts v. Blokland, jhr. mr. M. A.,
's-Gravenhage
1951 Beeling, A.C.
1950 Beem, H„ Hilversum
1973 Beest, P. B. v. Voorst v., Oudehaske
1969 Beetsma, J., Drachten
1957 Beetsma, P., Lemmer
1962 Beetstra, A.
1938 Beetstra, J. K., Dokkum
1967 Beiboer, dr. O. L., Ureterp
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1968
1947
1956
1965
1957
1977
1960
1948
1969
1977
1962
1977
1959
1949
1968
1967
1959
1971
1961
1952
1964
1956
1950
1961
1944
1962
1961
1973
1954
1954
1960
1969
1977
1960
1967
1972
1967
1964
1977
1968
1950
1941
1950
1943
1975
1951
1976
1964
1958
1960
1965
1965
1965
1965
1968
1968
1958
1968
1975
1955
1973
1957

- Leden/ijst

Beintema, D. K.
Beintema, dr. J., Naarden
Beintema, T.
Bekius, D., Aalten
Bekius, mr. H. S„ Helvoirt
Bekkema, K„ Drachten
Belonje, dr. J., Alkmaar
Bendien, H. M., Boornbergum
Benes-Puschnig, R.
Berg, W. Th. A. ter, Almelo
Berg, A. D. v. d.
Berg, mevr. drs. H. M. v. d„ Utrecht
Berg, ds. J. C. v. d., Heerenveen
Berg, ir. K. v. d.
Berg, drs. N. P. v. d., Amsterdam
Berg-v. d. Spek, C. v. d.
Berg & Kop, v. d.
Berghuis-Metzlar, M. S.
Bergsma, mr. A. C , Holten
Bergsma, mr. G., Amsterdam
Bergsma, I., Dokkum
Bergsma, I. W., Roden
Bergsma, J. J., Enschede
Bergsma, mr. M. C. W., Wierden
Bergstra, F. J.
Beth, J. E. W„ Augustinusga
Bettman, mej. M. H., Amsterdam
Beuckens, H.
Beumer, C. W., Haulerwijk
Beuningen, H. J. E. v., Langbroek
Beusekom, H. v., Bergum
Beversluis, mr. J.G.
Beyma thoe Kingma,
jhr. mr. C. L. v., Zwolle
Bieleveld, B., Bergum
Bierma, H., Dronrijp
Bierma-v. d. Zee, R.
Bierman, mr. G. M.
Binksma, L. H., Heerenveen
Blaauw, J., Franeker
Blaauwen, drs. A. L. den, Amsterdam
Blanksma, mej. A.
Blanksma, J. A., Franeker
Blanksma, P., Heerenveen
Blanksma-Kok, dr. A. C. A.
Beeker, mej. A. M.
Bleeker, W. J., Wolvega
Bleeker, Drukkerij, Heerenveen
Bleeksma, W. H. P., Haarlem
Bloembergen, S., Diepenveen
Bloembergen, mej. W.,Surhuisterveen
Bloemhof, dr. F., Rijperkerk
Blok, J. J.
Blokland, P, C , Drachten
Blom, J. J., Dokkum
Blumers, S., Almelo
Boele, mr. J. H. W. Bisschop, Bergum
Boelens, mr. L. G., Wolvega
Boeles, mr. W. E., Rotterdam
Boer, G., Oppenhuizen
Boer, dr. W. Walther
Boer, C. de, Wier
Boer, G. J. de, Sneek
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1968
1963
1973
1957
1963
1948
1959
1968
1948
1948
1965
1959
1960
1959
1972
1965
1970
1959
1958
1966
1959
1947
1950
1974
1968
1964
1953
1975
1967
1959
1949
1962
1956
1961
1943
1950
1947
1933
1948
1935
1971
1969
1955
1954
1947
1953
1949
1954
1967
1952
1964
1972
1977
1967
1976
1952
1975
1974
1947
1963
1963

Boer, H. de, Bergum
Boer, H. de, Groningen
Boer, drs. H. de
Boer, ir. H. C. de, Oegstgeest
Boer, H. F. de, Buitenpost
Boer, J. de, Sneek
Boer, J. J. de
Boer, mr. K. Y. de, Roden
Boer, M. de
Boer. P. B. de, Stiens
Boer, R. de, Giekerk
Boer, ir. R. A. de. 's-Gravenhage
Boer, S. J. de, Heerenveen
Boer, W. de, Dokkum
Boer, mr. W. H. de, Heerenveen
Boer, W. K. de, Voorst
Boer-Wassenaar, R. de
Boer, W. J. Bokma de, Utrecht
Boerlijst, ds. J. H., Koudum
Boerma, H. M., Arnhem
Boerma, mej. A. C. Westendorp
Boersma, F., Oranjewoud
Boersma, H., Amersfoort
Boersma, J., Haarlem
Boersma, J., Boornbergum
Boersma, drs. J. W., Roden
Boersma, M. J., Ee
Boersma-Sustring, I.
Boes, A.
Bogtstra, L. H. J., Wommels
Boiten, R. G.
Bokma, A., Wommels
Bokma, mr. P. C.
Bokma-Beijer, M. E.
Bol, drs. G. Ph.
Bolleman, mej. mr. P., Drachten
Boltjes, mr. J. D., Bloemendaal
Boltjes, mr. H. Kingma
Boltjes, prof. dr. ir. T. IJ. Kingma,
Norg
Boltjes, T. IJ. Kingma, Menaldum
Bolwijn, B,, Anjum
Bondsspaarbank — B
Bonga, G. M , Witmarsum
Bonga, J. A. S. R., Oosterbeek
Bonga-Hornstra, R.
Bonnema, ir. A. A., Rhenen
Bonnema, G.
Bontekoe, mr. G. A., Oosterwolde
Boomgaardt, R.
Boomsma, W. B., Hilversum
Boonstra, E., Capelle a. d. IJ.
Boonstra, drs. M. A., Giekerk
Boonstra, S., Bozum
Boonstra, S., Heemskerk
Boonstra, Tj. H.
Boonstra, W. A.
Boosman, A.
Boots, P. R., de Waal T.
Bootsma, G., Menaldum
Bootsma, H. P., Apeldoorn
Bootsma, J., Bergum
Bordes, mr. C. A. v. Walré de,
's-Gravenhage
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1950
1965
1971
1964
1976
1962
1957
1956
1957
1968
1963
1951
1972
1950
1965
1973
1952
1952
1964
1973
1977
1959
1947
1948
1957
1977
1941
1960
1957
1967
1967
1957
1949
1975
1943
1969
1953
1973
1973
1953
1952
1967
1931
1952
1961
1969
1963
1966
1970
1972
1968
1968
1952
1960
1973
1972
1969
1969
1952
1961
1973

Bordes-Grothe,
S. M. v. Walré de, 's-Gravenhage
Boringa, J.
Boringa & Zn., Bouwbedrijf S. — B
Borkhuis, L.
Borsten-Merks, M., Rotterdam
Bos, ir. J. J., Dordrecht
Bos-Brons, E. C.
Bos-v. d. Heide, dr. H. S. E., Epse
Bosch, A. C.
Bosch-Hiddema, M., Bennekom
Boschma, dr. C.
Bosgraaf, D.
Bosma, A„ Goutum
Bosma, ir. B., Eefde
Bosma, F. W. J„ Drachten
Bosma, G., Stiens
Bosma, J. G., Rotterdam
Bosma, K„ Rotterdam
Bosman, ir. R. H., Aerdenhout
Bosmans, drs. J. A., Warga
Botke, drs. Y., Niehove Gr.
Bottema, mej. H., Roordahuizum
Bottema, dr. J. A., Blaricum
Bottema, U. J., Heerenveen
Bouma, A.
Bouma, G. J., Heeze
Bouma, ir. G. J. A., Olterterp
Bouma, J.
Bouma, mr. J. G., Amsterdam
Bouma, dr. K. J., 's-Gravenhage
Bouma, P., Stiens
Bouma-v. d. Werff, J.
Bouwes, A. A.
Braak-Pons, J.
Braaksma, drs. H. M., Assen
Braaksma, W.
Brand, J. E. Ph„ Damwoude
Brand-Wiersma, A. K., Rijswijk Z.H.
Brandenburg, K.
Brandsma, mevr. F. A.
Brandsma, J. G., Soest
Brandsma, J. S.
Brandsma, dr. W. L., Groningen
Brantsma, mr. G. F., Bavel
Bredius, mr. A., Brussel
Bregman, B., Heerenveen
Breman, mej. C J.
Brenninkmeijer, J. A.
Brenninkmeijer, Alg.
Confectiehandel C. & A. — B
Bresser, C. L.
Breugel, ds. P. v.
Breuker, Ph. H., Bozum
Breuning, M. C.
Brinkman, ir. J., Goutum
Broekema, Th., Gorredijk
Broekhuizen, ir. C , Heerenveen
Broersma, Joh.
Brolsma, N., Grouw
Brolsma-Slot, A., Grouw
Bron, E. J. S., Sneek
Brongers, J. F., Vegelinsoord

1964
1954
1944
1956
1941
1953
1975
1942
1965
1944
1962
1965
1961
1949
1961
1976
1975
1952
1963
1968
1977
1960
1960
1947
1970
1957
1951
1965
1948
1963
1947
1958
1977
1971
1948
1928
1961
1975
1962
1940
1965
1944
1961
1965
1958
1950
1936
1965
1968
1960
1946
1940
1959
1965
1946
1962
1976
1968
1969

- Ledenlijst

Brons, W„ Gorredijk
Broos, J. F., West-Terschelling
Brouwer, dr. A.
Brouwer, F. G., Rome
Brouwer, dr. H., Heerenveen
Brouwer, J., Heerenveen
Brouwer, mr. J., Sneek
Brouwer, prof. dr. J. H.
Brouwer, J. W., Dokkum
Brouwers, A. S., Bergum
Brouwers, ir. L. IJ.
Bruggink. mej. drs. G. G.
Brugman, J. G.
Bruin. mej. dr. C , Heerenveen
Bruin, ds. C. de, Franeker
Bruin, H. J. F. de
Bruin, J. de, Zwaagwesteinde
Bruin, P. A. de
Bruin, U. de, Sneek
Bruins, dr. L. H., Leens
Bruinsma, mr. F. A., Amsterdam
Bruinsma, ds. J. W., Gaastmeer
Bruinsma, Y. A., Joure
Buisman, M. C , Heerde
Buisman Zuivelexport, Kon.R. — B
Buitenhuis, J. W„ de Wilgen
Bultsma, J. T.
Buma, dr. T. J.
Buma, prof. dr. W. J., Groningen
Buma, mr. B. v. Haersma, Sneek
Buma, B. W. v. Haersma. Rotterdam
Buma, J. C. Hopperus, Amersfoort
Bunskoeke, J.. Heerenveen
Burg, R.
Burg, N. v. d., Jelsum
Burg-Borger, M. v. d., Emmeloord
Burgers, C. A., Amsterdam
Butselaar-de Jager, A. v.
Buurma, D. H., Katlijk
Buijtenen, dr. M. P. v., Utrecht
- BL 1964
Bij de Ley, ing. J.
Bijkerk, dr. L., Heerenveen
Bijleveld, P. C , Sneek
Bijlsma, B., Heerenveen
Bijlsma, prof. dr. U. G., Utrecht
Calkoen-v. Sminia,
C. Th. baronesse, 's-Gravenhage
Cammingha, jhr. R. C. v., Apeldoorn
Camstra, ing. M , Dokkum
Cate-Seinstra, M. ten, Balk
Cath, mej. dr. A. E., Damwoude
Cath, mr. K. J., 's-Gravenhage
Cath-Bouman, A.
Cavaljé, J. C , St. Nicolaasga
Cazemier, B. W., Oosthem
Centraal Bureau voor Genealogie,
's-Gravenhage
César, E.
Chrismar, jhr. mr. ir. K. H. A. von,
Maarn
Clercq, mr. R. O. de, 's-Gravenhage
Clerkx, mej. E. E. C , Sneek
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1942
1953
1955
1950
1960
1935
1973
1973
1973
1950
1961
1937
1967
1953
1976
1968
1947
1960
1968
1947
1973
1966
1965
1962
1955
1972
1946
1966
1960
1972
1969
1953
1974
1976
1975
1939
1952
1953
1976
1963
1938
1975
1966
1973
1943
1949
1956
1970
1969
1967
1954
1971
1969
1972
1974
1941
1971
1933
1968
1964
1963

- Ledenlijst

Cleveringa, prof. mr. R. P., Oegstgeest
Coester, mr. C. E., Middelburg
Colenbrander, mr. C , Bussum
Couperus, dr. J., Franeker
Couperus, M.
Cramer von Baumgarten, drs. B. J.,
Drachten
Cremer, ds. J. D., Amstelveen
Cup, T., Bussum
Cuperus, mr. K. W., Capelle a.d. IJ.
Cuperus, mr. M., Naarden
Cuperus, ds. R. C , Bennekom
Cuperus, S. D.
Dalstra, W., Sneek
Dam, F., Amsterdam
Dam, F., Veenwouden
Dam, G. v.
Damsma, mej. H., Epe
Daniels, mr. B., Hattem
Dannenberg, mej. I. T.
Dantuma, T., Drachten
Dantuma-de Vries, A.
Datema, ds. P., Middenmeer
Deddens, ds. D.
Deen, mej. G. A. v.
Deinema, ir. J., Lochem
Deinum-Hylkema, P., Haarlem
Deknatel, ir. J. C. 's-Gravenhage
Demes, J. G. M., Dokkum
Derksema, mr. R. P. J„ Eefde
Detmar, dr. S. J.
Dicke, J. C.
Dielès, drs. J. V. S.
Dikken & Hulsinga
Dikkerboom, mevr. G. Y.,
Heerenveen
Doesum, J. v.
Dokkum, J. H. M. v.. Franeker
Dolk, W.
Donath. mr. J. W. F., Baarn
Donselaar, mr. J. v., Drachten
Dorrestein, dr. R., Zeist
Dorssen, mej. H. A. v., Colmschate
Douma, A.
Douma. ds. A. K. W„ Hardegarijp
Douma, ir. H.
Douma, mr. H. H., Zwijndrecht
Douma, dr. S.
Douna, S. M.
Douwe Egberts, Joure — B
Douwen, mr. K. J. v., Willemstad C.
Douwes, D., Murmerwoude
Drayer, J. W.
Drenth, G.
Driesum, D. J. v„ Katlijk
Droge, Gebr., Utrecht
Drooge, A. v., Harlingen
Drooge, J. A. v., Warga
Drijfhout, G.. Heerde
Duintjer, mr. A. N.
Duintjer Tebbens, mr. M. M.
Duker, mej. J., Amstelveen
Dull tot Backenhagen, A. B.

1971
1965
1947
1963
1970
1972
1965
1957
1965
1960
1965
1952
1963
1962
1974
1975
1956
1957
1956
1937
1951
1967
1975
1976
1976
1936
1957
1962
1969
1947
1960
1965
1968
1949
1948
1964
1941
1958
1975
1976
1955
1955
1968
1966
1950
1956
1958
1974
1959
1957
1965
1958
1971
1973
1956
1968
1960
1976
1969
1974
1965
1976
1977
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Dunlop-Enerka, Drachten — B
Dunnen, W. den
Dusseldorp, mej. ds. H. E.
Dutman, H. J.
Duursma, D. J.
Duvergé, mej. H.
Dyck, A. J. v., Dokkum
Dijk, G., Sellingen
Dijk, P. L., Amsterdam
Dijk, G. M. v., St. Annaparochie
Dijk, drs. J. K. v., Lieshout
Dijk, ir. K. E. v.
Dijk, W. v., Gorredijk
Dijk, W. v„ Sneek
Dijkman, C , Neer
Dijksma, mevr. mr. M. A.
Dijkstra, A., Oosterwolde
Dijkstra, A. J., Amersfoort
Dijkstra, B. A„ Ballum
Dijkstra, mej. E.
Dijkstra, ds. F., Tzum
Dijkstra, ing. F., Wassenaar
Dijkstra, G.
Dijkstra, H. H., Sneek
Dijkstra, J,, Heerhugowaard
Dijkstra, dr. J. M.
Dijkstra, J. Y., Oosterhesselen
Dijkstra, dr. K., Suawoude
Dijkstra, drs. M., Beetsterzwaag
Dijkstra, dr. M. H. W. K„ Breda
Dijkstra, ds. P., Langweer
Dijkstra, mej. R.
Dijkstra, S., 's-Gravenhage
Dijkstra, S. G.
Dijkstra, dr. S. J., Schaesberg
Dijkstra, ds. W., Groesbeek
Dijkstra, W.
Dijkstra, W.
Dijkstra-Visser, B.
Ebbinge, mr. E.
Ebels, E.
Edens, dr. W. J., Drachten
Edes, B., Bakkum
Eecen, mr. D. F. A.
Eelen, mej. J. J. v.
Eerdmans, mej. M., Zeist
Eerdmans, mej. mr. T. T., Apeldoorn
Efdée, J.
Ehrenburg. C. A., Zwagerveen
Ehrhardt, ir. H.
Eising. H. T.
Ekeren. D. A. v.
Ekkart. drs. R. E. O., Leiden
Eldert, G. A. v.
Ellerbroek, C , Epe
Elsaker, A. B. M.v. d.
Elzer, G., St. Annaparochie
Elzinga, drs. G., Hardegarijp
Elzinga, G.
Elzinea, H.. Bolsward
Elzinga, K.
Endlich. J., Haarlem
Engelen, A. C , Heerenveen

FRIES GENOOTSCHAP
1977
1974
1977
1968
1939
1943
1964
1962
1969
1953
1966
1972
1976
1951
1942
1975
1954
1970
1966
1962
1967
1957
1967
1956
1944
1972
1948
1968
1939
1965
1947
1964
1958
1965
1956
1962
1954
1947
1952
1958
1954
1965
1947
1967
1963
1949
1953
1970
1968
1964
1962
1959
1952
1951
1965
1938
1946
1968
1946
1968
1948
1972

Engelen, A. C , Heerenveen
Engelmoer, K. H.
Engels, drs. M.
Engels, P. J.
Engelsma-de Vries, A., Sneek
Engelsman, B. A., 's-Gravenhage
Eppinga, J., Harlingen
Erich, S. F., Bergum
Eriks, J. H., Amersfoort
Eringa, ir. L
Everaars, D., Sneek
Evertman, A. H., IJsbrechtum
Eijer, J. H. W., Harlingen
Eysinga, jhr. C. v., St. Nicolaasga
Eysinga, jhr. mr. D. v., Torino
Eysinga, jhr. I. F. Burmania
v. Humalda v., 's-Gravenhage
Faber, A.
Faber, D.
Faber, drs. D„ Tietjerk
Faber, F., Lemmer
Faber, dr. H., Bieda
Faber, H. F.
Faber, J„ Workum
Faber, prof. dr. J. A., Bennekom
Faber, K.
Faber, L. J., Goutum
Faber-Hornstra, G.
Faddegon, G. H., Amsterdam
Feddema, A. J.
Feddema, H.
Feddema, J., Eindhoven
Feddema, J. J., Schiermonnikoog
Feekes, ir. R. G. M. P., Tietjerk
Feen, J. J. v. d.
Feenstra, G.. Arnhem
Feenstra, J., West-Terschelling
Feenstra, P. H., Drachten
Feenstra, R., Resteren
Feenstra, prof. mr. R., Leiden
Feitsma, prof. dr. A., Grouw
Felser, ir. H. C , Donkerbroek
Feltz, mr. W. A. baron v. d. Wassenaar
Fennema, mr. A. G., Amsterdam
Ferf, H. A., Amsterdam
Ferwerda, dr. F. P., Wageningen
Ferwerda, dr. H.
Fetlaar-Kingma, A., Ede
Flach, Drukkerij, Sneek - B
Flier, mr. G. v. d., Doorn
Fokkema, mej. B.
Fokkema, drs. S. P.
Fokma, C. W.
Fokma, mr. J. J., Rotterdam
Folkertsma, P., Oldeboorn
Fontein, mr. F., Huizen
Fontein. F. Matak, Arnhem
Foppes, mr. E.
Formsma, ir. H. J., Wassenaar
Franke, D., Eernewoude — CL
Frankena, mr. A. H.
Freutel-v. Es, T., Roden
Friese Mij van Landbouw — B

1971
1961
1968
1961
1965
1962
1950
1955
1969
1960
1964
1955
1969
1962
1970
1976
1948
1968
1976
1971
1955
1971
1958
1976
1974
1977
1968
1948
1963
1965
1964
1972
1968
1967
1973
1972
1967
1970
1958
1947
1968
1963
1974
1950
1955
1938
1961
1951
1976
1970
1970
1965
1966
1960
1966
1946
1952
1977
1977
1977
1957
1973

- Ledenlijst

Friesland Bank - B
Gaast, B. G. v. d., Harlingen
Gaastra, F. S., Lisse
Gaastra, G., Oranjewoud
Gaastra, J. D., Sneek
Gaastra, T„ Zeist
Galama, prof. dr. E., Hilversum
Galiën, S. M. v. d., Bilthoven
Gans, dr. L., Amsterdam
Gans, M. H., Amsterdam
Ganzinga, S.
Garwe, J. H. v.
Gastel, W. v„ de Bilt
Geerts-den Heyer, A. H.
Geertsma, H. P.
Gelder, mr. G. A. de, Oudemirdum
Gelder, S. v.
Gelder, H. Smidt v., Overveen
Gelderblom, H., Drachten
Gemeentearchief, Alkmaar
Gemeentearchief, Groningen
Gemeentebibliotheek, Rotterdam
Gemeentemuseum
't Behouden Huys, West-Terschelling
Gerbenzon, D.
Gerbenzon, mevr. J.
Gerbenzon, M.
Gerbrandij, G. M., Nijland
Gerbrandij, H. M„ Sneek
Germs, ir. G. J. B„ Hilversum
Gerritsma, J. B.
Gerritsma, drs. K. W., Drachten
Gerson, prof. dr. H., Groningen
Geurtsen, R. A. M., Voorburg
Giffen, mr. D. F. v., Hilversum
Ginjaar, C , Kollum
Girisch-Tombrock, A. M. A.
Glas, ir. C , Tietjerk
Glazema, dr. P., Deventer
Gnodde, W.
Goddefroy, mej. L. C.
Goede-Lodder, mr. N. M. de, Grouw
Goedemoed, H. A. J., Ferwerd
Goedhart, ds. J. M., Zwolle
Goinga, W.
Goot, mej. G. F. C. v. d.
Gorter, mr. J., Bilthoven
Gorter, K., Sneek
Gosliga, T„ Drachten
Goslings, ir. H., Drachten
Gosses, mej. M., Goutum
Graaf, mej. T. de
Graaf, drs. W. M. de
Graaff, drs. C. de, Sneek
Graafsma, W., Heerenveen
Graatsma, T.. Sneek
Gramsma, H.
Gratama, mr. S. Willinge, Zwolle
Gratama-Stichting, Zwolle - B
Greben, P.
Greef, ds. W. de, Dokkum
Greep, dr. P., Sneek
Greidanus, K., Amsterdam
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1954
1975
1947
1959
1962
1977
1973
1977
1955
1967
1958
1960
1972
1958
1967
1964
1976
1968
1974
1948
1965
1977
1956
1966
1977
1968
1977
1949
1968
1946
1968
1959
1960
1977
1960
1977
1924
1929
1965
1959
1964
1956
1960
1964
1965
1953
1943
1961
1972
1972
1952
1965
1964
1956
1947
1957
1965
1971
1955

- Ledenlijst

Greidanus, mr. E. Idema,
's-Gravenhage
Groenink, R.
Groot, mej. Cl. de
Groot, N. J. de, Glimmen
Groot, R. de, Sexbierum
Groot, S. de. Woudsend
Groot, mej. drs. W. S. de, Soestdijk
Groot-Hovens Gréve, T. de,
Bozum
Gros, ir. H.
Grotenhuis, jhr. R. M. J. F. L. v.,
Nijmegen
Grouwstra, ir. K. J.
Grunstra, J., Bolsward
Grijpstra, S.
Guibal-Haitsma. C. F.
Gulik, R. v., Beverwijk
Haagsma, F. M., Purmerend
Haagsma, ir. T.
Haaksma, G., Anjum
Haan, B. M. de, Marssum
Haan, C. de, Antwerpen
Haan, E. de
Haan, H. de, Franeker
Haan, H. de, Steenwijk
Haan, H. C. de, Peins
Haan, H. L. de, Huins
Haan, J. F. de, Franeker
Haan, drs. J. L. de, Oenkerk
Haan, M. J. de, Veenwouden
Haan, S. de. Steenwijk
Haanstra, mej. G.
Haar, H. W. ter, Noordbergum
Haar, M.ter
Haarsma. S., Wyckel
Haas, C. de, Alphen a. d. R.
Hacquebord, drs. A., Dokkum
Hacquebord, L., Utrecht
Haga, mr. A., Zwolle
Haga, J. M., Amsterdam
Hageman, H. W.
Haima, Ae. Tj., Weidum
Hainje, A., Oranjewoud
Haisma, ir. J. P., Bergum
Haitjema, ing. J., den Helder
Haitsma, A., Drachten
Hajema, ir. R., Assen
Hakman, dr. G. E.
Halbertsma. drs. H., Amersfoort
Halbertsma, H. J.
Halbertsma, J. J., Bussum
Halbertsma, mej. drs. M. E.,
Groningen
Halbertsma, P. G.. Grouw
Halbertsma, mr. S. J., 's-Gravenhage
Halbertsma, T. E., Wirdum
Halbertsma, mr. T. M., Aerdenhout
Halbertsma, mr. Tj., Wassenaar
Halbertsma, Tj.. Zeist
Halsema, ds. G. v., Schettens
Ham-v. Slooten, T. R. v. d.
Hamburger, J. W„ Sloten

1971 Handelsdrukkerij van 1 8 7 4 - B
1953 Hanje, U.
1966 Hannema, B. J., Almen
1946 Hannema, B. J., Hantum
1950 Hannema, dr. D., Heino
1953 Hannema, U.
1966 Hannema, dr. U. D., Drachten
1912 Hannema-Buma, A. A. S.,
. 's-Gravenhage
1921 Hannema-Stork, J., Oosterbeek
1959 Hansma, A. L., Makkum
1950 Harinxma thoe Slooten, B. A. Ph.
baron v., Ankeveen
1940 Harinxma thoe Slooten, mr. B. Ph.
baron v., 's-Gravenhage
1951 Harinxma thoe Slooten, mr. C. L.
baron v.. Bilthoven
1977 Harinxma thoe Slooten, mr. W. L.
baron v.
1953 Harmse, ir. F. H.
1959 Harmsma, H., Bergum
1971 Harmsma-Otten, G. C , Olterterp
1932 Hattink, H. J. Ph., Santpoort
1955 Haytink, mej. M. G.
1964 Heeg, mr. R., Norg
1965 Heemskerk, mr. E. N.
1971 Heemskerk-Bloem, J. A.
1947 Heemstra, jkvr. M. J. baronesse v.
1944 Heemstra, dr. F, S. Sixma
baron v., Laag Zuthem
1953 Heemstra, H. L. Sixma baron v., Balk
1957 Heep, J. H.
1963 Heerema, J.
1955 Heeringa, T., Drachten
1976 Heeroma, J. F., Hilversum
1967 Heida, K. T., Noordwolde
1972 Heidanus, B., Drachten
1965 Heide. B. v. d.
1965 Heide, dr. R. F. v. d„ Brussel
1963 Helderman, C.
1973 Heidoorn, H . G .
1960 Hellema, Ae., Hallum
1968 Hellinga, D., Beetsterzwaag
1958 Hellinga, prof. ir. F., Wageningen
1963 Hellinga, H., Heerenveen
1959 Hellmers, H. A. R., Beetsterzwaag
1937 Hem, K.v.d.
1953 Hem, S. G. v. d., Jorwerd
1967 Hemmes, S., Oosterend
1956 Hendriks, mr. H.
1966 Hendriks, P.
1954 Hepkema, mr. G. F.
1967 Hepkema, mr. J. T. M.
1967 Heringa, J. W., Leiden
1949 Heringa. S.. Hengelo
1972 Hes. J. v.
1964 Heslinga, A.
1968 Hessling, J. N. Mc Inroy,
Voorschoten
1953 Hettema, F.
1964 Hettema, ir. H. J., Emmeloord
1975 Hettema, J., Voorburg
1965 Hettema, S.
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1971 Hettinga, H., Beetsterzwaag
1959 Heukels, drs. H., Dokkum
1964 Heuvel-Swierstra, C , Amsterdam
1965 Heydema, P. W., Rasquert
1957 Hibma, A. J.
1935 Hibma, G. H., 's-Gravenhage
1962 Hibma, J., Minnertsga
1960 Hilarides, ir. H., Harlingen
1964 Hingst, dr. J. W., Zeist
1949 Hingst, S. S., Almelo
1973 Hoeber, mej. W.
1946 Hoedemaker, Ph. J.
1968 Hoek, J. v. d.
1956 Hoek, K. J. v. d., Tinaarlo
1953 Hoek, zr. M. E. v. d., Heerenveen
1948 Hoek, dr. J. J. Spahr v. d.,
Beetsterzwaag
1943 Hoekema, ds. C. P.
1974 Hoekstra, B., Heerenveen
1967 Hoekstra, E., Almelo
1958 Hoekstra, E. K., Sneek
1977 Hoekstra, F., Zwaagwesteinde
1975 Hoekstra, J.,' Nijkerk
1941 Hoekstra, prof. dr. J., Velsen
1960 Hoekstra. M.
1955 Hoekstra, R. M., Epe
1949 Hoekstra, S., Heerenveen
1964 Hoekstra, ir. S. F., Benthuizen
1963 Hoekstra, W., Beilen
1965 Hoekstra, mr. W., Joure
1934 Hoekstra-de Jong, M. H.
1973 Hoepman, J. J.
1969 Hoeve, H. ten
1969 Hoeve, S. ten, Nijland
1967 Hofstee, mr. N. F., Leiden
1962 Hofstee, mr. P. K., 's-Gravenhage
1966 Hofstee, mej. H.
1956 Hofstra, prof. mr. H. J.,'s-Gravenhage
1968 Hogendijk. T. K.
1961 Hogerland, C. J.. Sneek
1973 Hogeveen, S. S.
1944 Hoitsma. J.. St. Jacobiparochie
1955 Hoitsma, M. A.
1949 Holkema, A.
1968 Hollander, A. A. M., Santpoort
1946 Homan, mr. H. P. Linthorst,
Wapenveld
1977 Hondius-Swart, mr. J. H.,
's-Gravenhage
1969 Honig-Prager, D., Zaandijk
1966 Hooftman, mej. A. M.
1968 Hoog, drs. J. de, Sleeuwijk
1964 Hoogland, mej. A.
1948 Hoogland, J. L.
1951 Hoogland, mr. P.
1965 Hoogslag, K. W., Bilthoven
1954 Hoogslag, ds. T.. Heerenveen
1972 Hoogwater, W. J., Zwaagwesteinde
1961 Hoogwater, W. J. A., Nijland
1965 Hoop, J. de, Dokkum
1967 Hoop, W. v. d.
1966 Hooijschuur, G., Drachten
1968 Hoppenbrouwers, P. M., Apeldoorn

1964
1957
1941
1947
1959
1975
1960
1954
1949
1955
1970
1965
1958
1944
1968
1969
1970
1959
1969
1976
1956
1955
1962
1956
1959
1966
1940
1967
1974
1960
1977
1945
1960
1969
1975
1948
1962
1969
1965
1965
1969
1954
1967
1963
1950
1965
1956
1948
1970
1968
1966
1963
1949
1973
1956
1970
1963
1970
1939
1959
1971

- Ledenlijst

Hornstra, G.
Hornstra, dr. L., Bakhuizen
Horst, drs. A. G. v. d., Oudega S.
Hout, mej. mr. J. C. v.
Hout, Th. v., Staveren
Houten, mej. E. v.
Houten, L. v., Heerenveen
Houten, J. A. v. d.
Houwen, J. W.
Houwen, W. K.
Houwen, Konfektie Wim - B
Hoving, dr. E. W.
Huber, A. B., Beekbergen
Huber, mr. F. G. A„ Goes
Huininga, J. E.
Huisman, E., Beetsterzwaag
Huisman, J.
Huisman, J. H., Heerenveen
Huismans, W. J., Drachten
Huistra, A., Buitenpost
Huitema, mr. dr. T., Wassenaar
Huizenga, mej. T. M.
Huizinga, dr. J. J., Harlingen
Hulsen, A. v.
Hummel, A.
Huystee, Th. v.
Hijenga, Jac.
Hijgenaar, J.
Hylkema-de Hoop, J., Wassenaar
Hijmersma-v. d. Hoek, S. G. E.
Iconographisch Bureau,
's-Gravenhage
Idzerda, Sj.
lest, G. C. O.
Instituut v. oudgerm. letterk., Utrecht
International institute for land
reclamation, Wageningen
Iwema, dr. J.
Jaarsma, A., Bolsward
Jaarsma, drs. A. A.
Jaarsma, J., 's-Gravenhage
Jackson, mej. E. M.
Jacobs, ir. G., Heerenveen
Jacobszoon, ds. J. P., Haarlem
Jager, mr. J. de, Fochtelo
Jager, mej. mr. M. H. de, Goutum
Jager, Tsj. de
Jansen, D., Oenkerk
Jansen, prof. dr. Jac, Utrecht
Jansen, J. E.
Jansen, R., Sneek
Janssen, J. F.
Japenga, F. J., Sneek
Jasper. H., Dokkum
Jeelof. J. W.
Jelsma, ds. T., Balk
Jensma, dr. Th. E., Dordrecht
Jippes-Dijkstra, J.
Jong, mej. A. de, Drachten
Jong, mej. A. M. de
Jong, E. D. de, Bilthoven
Jong, G. de, Loënga
Jong, H. de, Drachten
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1972
1971
1964
1967
1965
1972
1966
1965
1976
1965
1946
1965
1954
1965
1950
1976
1946
1960
1968
1976
1971
1948
1968
1957
1975
1977
1956
1977
1951
1960
1975
1953
1965
1936
1965
1965
1963
1940
1972
1975
1946
1966
1938
1967
1959
1964
1963
1971
1965
1977
1954
1956
1954
1966
1974
1949
1976
1966
1959
1973
1963
1969
1965

- Ledenlijst

Jong, H. P. de, Marssum
Jong, H. S. de, Heerenveen
Jong. I. de, Balk
Jong. J. de, Beetsterzwaag
Jong, J. de, Sneek
Jong, J . D . d e
Jong, J. F. de, Gorredijk
Jong, ds. J. G. de, Hoogebeintum
Jong. J . G . d e , Mantgum
Jong. mr. J. H. de, Voorschoten
Jong, J. J. de. Heerenveen
Jong. M. de. Oenkerk
Jong. P. de
Jong, P. de
Jong, P. P. de
Jong, R. de
Jong. R. P. de. Ouwsterhaule
Jong. R. Th. de. Gorredijk
Jong, Rinus de, Enschede
Jong. S. de. Joure
Jong, S.H. de
Jong. T. J. de, Schillaard
Jong, W. de, Voorschoten
Jong. W. G. de, Tietjerk
Jong-Schootstra. S. de. Sneek
Jongbloed, H. J. C.
Jonge, A. de, Goutum
Jonge-Veenland, B. M. de. Oegstgeest
Jonker. J. D.
Jonkers, W., Menaldum
Jorna. J. P.
Jorna. P. J.
Jorna-Wesbonk, A., Apeldoorn
Jorritsma. H. - C L
Jorritsma, J., Bolsward
Jorritsma, ds. M , Katlijk
Joustra, A. H., Drachten
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