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Twee Friese portretten uit 1600 

R. E. O. Ekkart 

In het Groeningemuseum te Brugge bevinden zich portretten van een 
onbekende man en van zijn vrouw. Zij dragen het jaartal 1600 en zijn in 
1951 door een legaat in het museum gekomen als werken van de Ant
werpse schilder Frans Pourbus de Jonge (1569-1622)'. Wanneer men de 
beide schilderijen vergelijkt met de authentieke werken van Pourbus2, is 
het duidelijk dat deze toeschrijving geenszins overtuigend kan worden 
genoemd. In weergave en schilderwijze zijn er zulke opvallende verschil
len te constateren, dat men zich kan voorstellen dat de auteurs van de 
catalogi van het Groeningemuseum eerst al een duidelijk vraagteken 
achter de naam van de schilder hebben geplaatst en onlangs zelfs de 
toeschrijving hebben teruggebracht tot "omgeving van Frans Pourbus" 3. 

Het komt mij voor dat zelfs de aanduiding "omgeving van" nog veel te 
sterk is en dat slechts een benoeming "tijdgenoot van" gezien de jaartallen 
op de portretten nog te rechtvaardigen zou zijn. De schilderijen immers 
vertonen geen kenmerken die wijzen op een ontstaan in Antwerpen of 
zelfs maar in de Zuidelijke Nederlanden, maar zijn onmiskenbaar van 
Noordnederlandse makelij. Die aanduiding Noordnederlands kan zelfs 
nog wel nader worden gepreciseerd, aangezien de kenmerken van de 
Friese portretkunst van het eind van de 16de eeuw duidelijk aanwezig 
zijn. Men vergelijke de twee portretten slechts met de door Wassenbergh 
in zijn twee boeken over de Friese portretkunst afgebeelde stukken, met 
name met de door hem aan Adriaen van der Linde, Hans de Clercq en de 
Meester van het Adie Lambertszportret toegeschreven werken, om de 
sterke overeenkomsten in houding en uitbeelding te constateren4. Moei
lijker is het om de Brugse schilderijen in te passen in het oeuvre van één 
van de door Wassenbergh gereconstrueerde meesters. 

De Friese portretkunst omstreeks 1600 

Dr. A. Wassenbergh heeft in zijn belangrijke publicaties over de Friese 
portretkunst in de 16de en 17de eeuw tientallen her en der verspreide 
Friese beeltenissen van omstreeks 1600 bijeengebracht. Een scherpe ana
lyse van het verzamelde materiaal stelde hem in staat diverse kunste
naarshanden te onderscheiden, waarvan hij er enkele in verband kon 
brengen met ons overgeleverde kunstenaarsnamen en andere benoemde 
naar een typerende eigenschap, een bijzonder kenmerkend werk of een 
werkgebied. Op deze wijze ontstonden noodnamen als resp. de Meester 
van de aaneengestrengelde AE, de Meester van het Adie Lambertszportret 
en de Fries-Groningse meester. Wassenberghs verzamel- en ordenings-
werk vormt, dankzij de diepgaande studie die hij aan het onderwerp 
wijdde, een onmisbare basis voor elke onderzoeker op dit terrein. Dat zo'n 
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onderzoeker daarbij wel eens bepaalde details anders zal interpreteren 
dan Wassenbergh deed, spreekt vanzelf; een dergelijk verschijnsel ziet 
men bij de beoefening van de kunstgeschiedenis telkens weer en kan 
langzamerhand leiden tot een verdere verdieping van de bestudering van 
een onderwerp. 

Zulke interpretatieverschillen zijn nu juist van bijzonder belang bij een 
poging de twee anonieme schilderijen uit het Groeningemuseum een 

Adriaen van der Linde (?), Portret van een onbekende man, 1600. 
Groeningemuseum, Brugge. 
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plaats te geven temidden van de verdere Friese portretkunst van die tijd. 
Zo zien we opvallende overeenkomsten tussen het vrouwenportret en de 
uit 1605 stammende beeltenis van Lutz van Walta, die door Wassenbergh 
is toegeschreven aan de Meester van het Adie Lambertszportret5. Met de 
andere op naam van deze anonymus geplaatste werken 6 zijn er vrijwel 
geen bijzondere overeenkomsten, behalve dan de nogal ongelukkig ge
schilderde hand op het Brugse mansportret, die een zekere gelijkenis 

Adriaen van der Linde (?), Portret van een onbekende vrouw, 1600. 
Groeningemuseum, Brugge. 
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vertoont met die op de afbeelding van Sijds van Sytzama uit 1608. Bij een 
nadere beschouwing blijkt echter dat het genoemde portret van Lutz van 
Walta een wel zeer geïsoleerde plaats inneemt in het verder zeer homo
gene en kwalitatief nogal zwakke oeuvre van de Meester van het Adie 
Lambertsz-portret: de compositie wijkt af, de figuur is veel minder 
"platgeslagen" uitgebeeld en de weergave van het gezicht is beduidend 
beter dan bij de andere stukken. Naar mijn mening behoort het portret 
van Lutz van Walta niet tot het oeuvre van de Meester van het Adie 
Lambertszportret en hebben de overeenkomsten tussen dit schilderij en 
het Brugse vrouwenportret geen consequenties voor een eventuele toe
schrijving daarvan. 

Nog sterkere overeenkomsten zijn er tussen de twee portretten in 
Brugge en de beeltenissen van Johan Tjarda van Starkenborgh en Gaets 
van Grovestins (1595), Wytze van Cammingha (1596), Johannes Henricus 
Rhala en Aaltje de Veno (1598), Gerbrand van Ornia (1601) en Titia 
Tritzum (1605). Deze zeven schilderijen werden in 1934 door Wassen-
bergh met enkele andere stukken toegeschreven aan de Vlaamse emigrant, 
die later met grote waarschijnlijkheid kon worden geïdentificeerd als 
Adriaan van der Linde 7. In 1967 heeft Wassenbergh in het door hem 
gereconstrueerde oeuvre een scheiding aangebracht en de drie eerstge
noemde stukken op naam van Van der Linde gelaten en de vier andere 
toegeschreven aan diens stief-schoonzoon Hans de Clercq8. Argument 
voor deze splitsing is een kwaliteitsverschil, waarbij de aan De Clercq 
toebedeelde stukken als slechter en minder levendig tegen de andere af
steken; de verdere ontwikkeling van Van der Linde wordt gekoppeld aan 
drie kinderportretten, die echter naar mijn mening zeker niet aan deze 
kunstenaar mogen worden toegeschreven9. 

Gezien de sterke onderlinge samenhang binnen de groep van de zeven 
genoemde en van enkele andere portretten komt het mij voor dat Was-
senberghs oorspronkelijke opvatting, waarin al deze werken werden be
schouwd als van één hand, namelijk die van de Vlaamse emigrant, juist is. 
Vaker immers ziet men dat een kunstenaar, overgeplant uit een verder 
ontwikkelde omgeving naar een provinciaal centrum, door routine en 
gebrek aan inspiratie in zijn werk een zekere vervlakking vertoont. 
Adriaen van der Linde, die in Brugge geboren werd en waarschijnlijk via 
Holland naar Leeuwarden gekomen is en tenslotte van 1605 tot zijn 
overlijden in 1609 in Bolsward heeft gewerkt, kan ook een dergelijke 
vervlakking hebben ondergaan. Er bestaat bovendien geen reden om aan 
te nemen dat Hans de Clercq een zo getrouw volgeling van de stiefvader 
van zijn echtgenote is geweest. 

De schilderijen in Brugge 

De twee portretten uit 1600 in het Groeningemuseum vertonen vele 
overeenkomsten met de genoemde groep aan Adriaen van der Linde 
toegeschreven werken. Men vergelijke voor de houdingen de portretten 
uit 1601 en 1605, voor de handen bovendien de portretten uit 1596 en 
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1598 en voor de gelaatsweergave, vooral die van de man, ten slotte ook de 
beeltenissen uit 1595. In levendigheid aansluitend bij de vroegste werken, 
vertonen de Brugse schilderijen anderzijds de egale achtergrond die we 
ook zien bij de stukken van 1598 en later. Een klein maar niet te ver
waarlozen detail wordt gevormd door de opschriften, geschilderd in de bij 
Van der Linde gebruikelijke strakke stijl en voorzien van de opvallend 
lange schreef aan de onderzijde van de voorste poot van de A, zoals die 
ook aanwezig is op diverse andere werken van zijn hand. 

Tot nu toe zijn uitsluitend stilistische motieven aangevoerd om de 
portretten uit Brugge in verband te brengen met de Friese portretkunst uit 
het einde van de 16de en het begin van de 17de eeuw. Documentaire 
bronnen voor een dergelijke bewering lijken ook niet aanwezig te zijn, 
want de schilderijen zijn niet gesigneerd, dragen geen wapenschilden en 
geen opschriften betreffende de leeftijden en hebben ook geen oude 
naamsaanduidingen van de voorgestelden aan de achterzijde. Daarbij 
komt nog dat de bij het Brugse mueum bekende herkomst niet verder gaat 
dan de schenking aan het museum in 1951 door twee plaatselijke verza
melaars. Gelukkig echter is het mogelijk gebleken iets over de vroegere 
geschiedenis van de portretten te achterhalen. 

In de jaren omstreeks 1900 zijn er op veilingen talloze collecties fami
lieportretten uiteengeraakt. Veel van de toen geveilde stukken zijn in
middels niet meer aanwijsbaar en de catalogi geven doorgaans slechts van 
enkele van de belangrijkste werken afbeeldingen, zodat het doorgaans 
nogal moeilijk is om zulke verzamelingen te reconstrueren. Dit geldt ook 
voor de in maart 1899 bij Frederik Muller in Amsterdam gehouden vei
ling, waarin de bezittingen van J. C. Bysterbos uit Zwolle en mejuffrouw 
G. W. Dijk uit Amsterdam samengevoegd waren. Enkele nummers uit de 
veilingcatalogus trekken onze bijzondere aandacht: een gesigneerd, maar 
ongedateerd vrouwenportret van Wybrand de Geest en een groep ano
nieme portretten uit de jaren 1560-1634, waarvan er enkele versierd waren 
met helaas niet nader beschreven wapenschilden 10. In deze bijeenhorende 
groep portretten treffen we twee stukken aan die blijkens de beschrijving 
ongetwijfeld identiek zijn met de schilderijen in het Museum te Brugge n ; 
bovendien herkennen we in één van de andere nummers gemakkelijk een 
werk, dat Wassenbergh — die niet op de hoogte was van deze herkomst — 
al in 1934 publiceerde als een door de Meester van de Bannelingenpor
tretten vervaardigde beeltenis van Ubbo van Aylva uit 1576 12. Dat er in 
de veiling in ieder geval meer elementen waren, die afkomstig waren uit 
de familie Van Aylva, wordt bevestigd door de vermelding in de catalogus 
van een houten wapenschild van dit geslacht13. 

Conclusie 

Op grond van stylistische en documentaire gegevens kunnen de twee 
anonieme portretten uit 1600, die zich als werken uit de omgeving van 
Frans Pourbus de Jonge bevinden in het Groeningemuseum te Brugge, 
worden toegeschreven aan een Friese meester. Er zijn aanwijzingen dat de 
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voorgestelden in direct verband stonden met de familie Van Aylva of dat 
althans door vererving hun portretten zijn samengekomen met bezittingen 
van deze familie. Door het ontbreken van wapenschilden en leeftijds-
aanduidingen op de schilderijen is het echter vooralsnog niet mogelijk 
deze voorgestelden te identificeren. Er zijn in de schilderwijze opvallende 
overeenkomsten te constateren met de werken die worden toegeschreven 
aan de hoogstwaarschijnlijk als Adriaen van der Linde te identificeren 
zgn. Vlaamse emigrant. Mogelijk kunnen de twee portretten uit 1600 op 
zijn naam gesteld worden, maar gezien de vele onduidelijkheden die er 
nog bestaan ten aanzien van deze schilder en zijn Friese tijdgenoten, moet 
een dergelijke toeschrijving wel van een vraagteken worden voorzien. 
Indien Van der Linde inderdaad de maker van deze schilderijen geweest 
is, is het wel een bijzondere speling van het lot dat deze werken ruim 
drieëneenhalve eeuw na hun ontstaan toevallig juist in het museum van 
zijn geboorteplaats Brugge terecht gekomen zijn. 

Noten: 

1. Olieverf op paneel, respectievelijk 106,5 X 81,6 cm. en 107 X 81,5 cm. Inventarisnum
mers 1241 en 1242, in 1951 gelegateerd door Mr. en Mevrouw O. De Meulenaere-Van 
den Berghe. 

2. Vgl. L. Burchard in: U. Thieme & F. Becker, AUgemeines Lexikon der bildenden Künstler 
von der Antike bis zur Gegenwart, dl. XXVII, Leipzig 1933. p. 315-319; P. Philippot, "Le 
portrait à Anvers dans la seconde moitié du XVIe siècle". Bulletin Musées Royaux des 
Beaux-Arts de Belgique 14 (1965), p. 163-196. 

3. Cat. 1960 door H. Pauwels, p. 97. nr. 68-69; Beknopte cat. 1973 door D. de Vos, p. 85. 
4. Vgl. A. Wassenbergh, L'Art du portrait en Frise au seizième siècle, Leyde 1934; idem, De 

portretkunst in Friesland in de zeventiende eeuw, Lochem 1967. 
5. Wassenbergh 1934. nr. 67; Wassenbergh 1967, p. 14. Het schilderij bevond zich eertijds 

op kasteel Panshanger in Hertford, maar werd op 16-10-1953 bij Christie's in Londen 
geveild (cat.nr. 143, als door Cornelis de Vos). 

6. Wassenbergh 1934. nr. 63-66, 68-72. 
7. Wassenbergh 1934. nr. 82-89. De identificatie als Van der Linde werd voor het eerst 

naar voren gebracht door D. J. van der Meer, "Schilders in Friesland in de 16e eeuw", 
De Vrije Fries 46 (1964), p. 214-256. 

8. Wassenbergh 1967, p. 19-21. 
9. Wassenbergh 1967. p. 20. nr. 7, 8 en 9, met erratum op blz. 138. Bij het eerste van deze 

drie portretten, dat uit 1597. zie ik geen duidelijke overeenkomsten met de andere 
werken van Van der Linde of van een andere Friese kunstenaar uit die jaren; de twee 
portretten van kinderen met een rinkelbel zijn. zoals ik elders binnenkort hoop aan te 
tonen, niet Fries maar Westfries. Wel van de hand van de Vlaamse emigrant acht ik de 
beide kinderportretten uit 1592 en die uit 1599 en 1607 (Wassenbergh 1934, nr. 79, 80, 
87 en 91). terwijl de toeschrijving van enkele andere stukken (idem, nr. 81, 90 en 92) m.i. 
mogelijk maar niet zeker is. 

10. Veiling Amsterdam (Fredenk Muller). 7/8-3-1899. nr. 12 en 25-33. 
11. Nr. 30 en 31. 
12. Nr. 28. zie Wassenbergh 1934. nr. 56. 
13. Nr. 78. Vermoedelijk kwamen deze stukken uit het bezit van mej. G. W. Dijk, maar 

zekerheid daarover bestaat niet. 
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Friese bureaukratie in Den Haag. Het ambt 
van klerk wegens Friesland ter Griffie van de 
Generaliteit. 

Oebele Vries 

Toen in de tijd van de Saksische hertogen de eerste "provinciale" 
ambtenaren hun intrede in Friesland deden, zijn zij ongetwijfeld niet met 
gejuich binnengehaald. l Zij verschenen immers ten tonele als handlan
gers van een buitenlandse overheerser, terwijl zij bovendien zelf in veel 
gevallen (hoeveel?) vreemdelingen waren. Zij vormen een door de histo
rici nog niet ontdekte groep en dat geldt al evenzeer voor de Friese 
ambtenaren uit latere perioden. Zo zijn de regenten uit die tijd van de 
Republiek der Verenigde Nederlanden meermalen het onderwerp geweest 
van gedegen historisch onderzoek2, terwijl de ambtenaren uit hetzelfde 
tijdvak schimmige figuren zijn gebleven. Wij weten dan ook erg weinig af 
van de aard der werkzaamheden, de bezoldiging, het aantal, de sociale en 
genealogische achtergrond van de Friese overheidsdienaren uit het ver
leden. 

Voordat wij verder gaan, is het wellicht goed hier de begrippen regent 
en ambtenaar te definiëren. Onder regenten worden verstaan zij die deel 
hebben aan de regering, zitting hebben in de regeringscolleges, terwijl met 
ambtenaren die ambtsdragers worden bedoeld die in dienstbetrekking tot 
de overheid staan, m.a.w. de voorgangers van de moderne ambtenaren. Er 
moet dan ook terdege onderscheid worden gemaakt tussen een "regen
tenambt" als dat van Rekenmeester (lid van de Rekenkamer van Fries
land) en een "dienend ambt" als dat van Secretaris van dezelfde Re
kenkamer. 3 

Het ambt dat hier nader zal worden verkend, is er een van de tweede 
kategorie. Het bijzondere ervan is dat de betrokken ambtenaar zijn 
werkzaamheden diende te verrichten buiten de provincie Friesland en wel 
in Den Haag. Zoals bekend had het gewichtigste regelingscollege van de 
Republiek, de Staten-Generaal, in deze plaats zijn vaste zetel gekozen, 
nadat de vergaderplaats aanvankelijk nogal eens had gewisseld. Ook an
dere belangrijke Generaliteitscolleges en -bureaux waren er gevestigd: de 
Raad van State, de Generaliteits Rekenkamer, de Generaliteits Muntka-
mer, de Generaliteits Finantie, het Generaliteits Klein Zegel, het Comp-
toir-Generaal van de Unie. Dit betekende dat vrijwel voortdurend enige 
Friese regenten in Den Haag verkeerden voor het bijwonen van de sessies 
der regeringscolleges of het deelnemen aan het kommissiewerk. 

De Staten-Generaal, het hoogste wetgevende en uitvoerende college in 
zaken van de buitenlandse politiek, defensie en financiën van de Unie, 
beschikten over een Griffie, die onder leiding van de belangrijkste Ge-
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neraliteits-ambtenaar, de griffier, geleidelijk uitgroeide van de schrijfka
mer van Hare Hoog Mogenden tot de algemene staatssekretarie van de 
Republiek.4 Het hoeft geen verwondering te wekken dat vooral rond en 
zelfs in deze Griffie zich in de loop van de zeventiende eeuw een legertje 
van agenten, solliciteurs en correspondenten begon te vormen. Deze 
personen waren belast met het op de hoogte houden van hun opdracht
gevers (vooral bestuurscolleges van plaatsen in de Generaliteitslanden) 
van de voor hen belangrijke beslissingen die in Den Haag werden geno
men. De opdracht van de agenten en solliciteurs bestond verder uit het 
indienen van requesten bij de in Den Haag residerende collegièn en ge
woonlijk ook nog uit het overzenden van het "publicque nieuws" uit die 
plaats, voorzover dat niet in de couranten kwam. Voor het verrichten van 
deze werkzaamheden waren vooral de in de Griffie van de Staten-Ge
neraal te werk gestelde klerken zeer gezocht.5 In een heel wat voordeliger 
positie bevonden zich de zeven souvereine provinciën van de Republiek, 
want zij beschikten over hun eigen klerken in de Griffie. Deze werden in 
de wandeling ook wel eens met de benaming "agenten" aangeduid. 

Provinciale klerken 

Deze situatie dateerde van 1618, toen een reglement werd ontworpen 
waarin was voorzien in de aanstelling door elk der provinciën van een 
door hen zelf bezoldigde klerk ter Griffie. Holland en Zeeland hadden de 
toelating van dergelijke "provinciale klerken" naast het eigenlijke grif
fiepersoneel niet raadzaam geacht.-Zij vreesden, naar later zou blijken 
niet geheel ten onrechte, dat er op deze manier problemen zouden kunnen 
ontstaan ten aanzien van de toch al niet zo gemakkelijk te handhaven 
geheimhouding ("secretesse"). Toen zij er niet in slaagden de andere 
provinciën daarvan te overtuigen, gingen zij tenslotte ook zelf over tot de 
aanstelling van provinciale klerken.6 

Doordat de eigenlijke Resolutieboeken van de Friese Staten pas in 1627 
beginnen7, onttrekt zich aan onze waarneming wat in Leeuwarden nu 
eigenlijk precies werd besloten in verband met de schepping van het ambt 
van klerk in Den Haag. Uit de resolutiën van de Staten-Generaal is echter 
bekend dat op 1 november 1618 zekere Jan de Wit door Friesland werd 
genomineerd als klerk in de Griffie. Nog voordat hij de eed als zodanig 
had afgelegd, werd hij al vervangen door Cornelis Ruysch, die op dat 
moment klerk was van Gedeputeerde Staten van Friesland (tot 1617 klerk 
bij de Generaliteits Rekenkamer). In feite was Ruysch, die op 5 december 
1618 werd beëdigd, de eerste in de reeks van klerken wegens Friesland.8 

De aard en ook de omvang van de werkzaamheden van de nieuwe 
klerk zijn aanvankelijk allesbehalve duidelijk. In de loop van de tijd 
moeten die echter zo zijn toegenomen dat Gedeputeerde Staten van 
Friesland overgingen tot de aanstelling van een assistent-klerk in Den 
Haag (1648), wiens status vijfjaar later werd verhoogd tot die van tweede 
klerk. Ongeveer tachtig jaar lang veroorloofden de Friese Staten zich de 
luxe van twee klerken in Den Haag (tot 1730). Daarbij is het opvallend en 
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ook wel typerend voor het Friesland uit de tijd van het Ancien Régime 
dat dit oorspronkelijk absoluut niet zo was bedoeld. In 1653 hadden de 
Staten namelijk uitdrukkelijk besloten dat het getal klerken weer tot één 
zou worden teruggebracht, zodra er een zou komen te overlijden of 
overgaan tot een andere bediening. 9 

Bij resolutie van 23 september 1713 besloten de Staten andermaal tot 
opheffing van de tweede klerksplaats in geval van vakature, ditmaal op 
aanbeveling van een kommissie "tot het formeren van enige pointen van 
menage" (bezuiniging). 10 Het verschil met de vorige keer was dat zij nu 
bij de dood van een der beide klerken de daad bij het woord voegden. 
Diens plaatsvervanger, die had aangeboden het ambt tegen het sterk 
verlaagde traktement van 1000 guldens te bedienen, kreeg een afwijzend 
antwoord op zijn rekest. '• 

Toch bleven zelfs na dit tijdstip nog geruime tijd twee klerken voor 
Friesland in de Griffie schrijven. In 1731 werd aan de toen aftredende 
klerk Hoogstad namelijk toegestaan zijn plaats in de Griffie te behouden, 
zij het buiten kosten van de provincie. Tot zijn overlijden in 1740 vindt 
men in de zgn. "Haagsche Heerenboekjes" 12 dan ook nog steeds twee 
klerken van Friesland vermeld. Spoedig daarop (maart 1742) verzocht de 
ene overgebleven klerk (ook Hoogstad geheten) om zijn zwager Daniel 
Fer als adjunct te mogen gebruiken, ook weer buiten last en bezwaar van 
de provincie. In zijn rekest liet hij duidelijk uitkomen dat zijn ambt ei
genlijk te zwaar was voor één man. Na zijn aftreden in 1764 behield ook 
hij zijn plaats in de Griffie als oud-klerk. 13 Hierdoor was hij in staat zijn 
andere ambt, dat van agent van het Vrije van Sluis, te blijven uitoefe
nen. 14 Na zijn vertrek uit Den Haag in 1777 schijnt de zittende ambte
naar de assistentie van een oud-klerk echter te hebben moeten ontberen. 

Naast Friesland konden ook enige andere gewesten over meer dan één 
klerk in Den Haag beschikken. Dit gold voor Holland, dat er liefst vier en 
vanaf 1790 zelfs vijf had, en voor Gelderland, dat er een had voor elk van 
zijn drie kwartieren. De Landschap Drenthe beschikte over een agent èn 
een klerk ter Griffie, maar liet beide ambten vanaf 1772 door één persoon 
bedienen. 15 

In 1771 werd de Friese klerk ter Griffie verblijd met een wijziging van 
zijn titel. Dit had hij te danken aan een initiatief van de drie klerken van 
Gedeputeerde Staten, de twee van de Staten en de ene van de Finantie en 
Rekenkamer van Friesland, die bij rekest hadden verzocht om de veran
dering van hun titel in die van commies. 16 De Staten waren zo royaal ook 
hun klerk in Den Haag in het vervolg met de naam commies aan te 
duiden. 

Het begeerlijke ambt van klerk dan wel commies in den Haag is mèt de 
federale struktuur van de oude Republiek ten onder gegaan. De vervan
ging van de Staten-Generaal door de Nationale Vergadering, waarin niet 
langer de provinciën maar de kiezers waren vertegenwoordigd (1 maart 
1796), maakte deze bediening in feite overbodig. Op 7 juni 1796 besloten 
de Representanten van Friesland dan ook over te gaan tot opheffing 
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("mortificatie") van deze post. 17 Ook de andere provinciale klerken 
moesten rond deze tijd het veld ruimen, evenals de talrijke agenten. 

Rond begeving en transport 

Een belangrijk aspekt van elk ambt is de regeling van de begeving er
van. Tijdens de Republiek beschikte vooral het Collegie van Gedepu
teerde Staten over een aanzienlijk aantal ambten en wel op drieërlei 
wijze: volgens de kleine of grote politieke tour of bij meerderheid van 
stemmen. Wanneer een ambt op een van beide "touren" stond, kwam de 
begeving ervan niet toe aan het Collegie als geheel, maar aan een van de 
leden bij toerbeurt. 18 Omdat hun ambt meer dan 200 guldens jaarlijks 
opleverde, stonden de klerken in Den Haag op de grote tour. Hun post 
blijkt in geval van vakature inderdaad enige malen ter dispositie van een 
lid van Gedeputeerde Staten te zijn gesteld, dat het vervolgens aan een 
persoon van zijn keuze begaf (bijv. in 1669, 1685, 1691, 1773). 

Er was echter nog een geheel ander procédé mogelijk, dat minstens zo 
vaak werd toegepast. Het gaat hierbij om het in 1662 officieel gesank-
tioneerde recht van ambtsdragers in Friesland om hun officie over te 
dragen ("transporteren") op een door hen zelf aan te wijzen persoon. 
Hadden zij hun ambt op zijn minst twintig jaar bediend, dan was het hun 
niet alleen toegestaan zelf hun opvolger (dikwijls een familielid) uit te 
zoeken, maar mochten zij tevens van hun opvolger een "recognitie" (be
loning) ontvangen. In het andere geval was het niet geoorloofd iets van de 
overdracht te genieten. In 1723 werd deze laatste beperking opgeheven. 19 

Ook de klerken in Den Haag hebben van deze regeling naar hartelust 
gebruik gemaakt: tussen 1662 en 1796 is hun ambt zesmaal getranspor
teerd tegen vijfmaal begeven. Illustratief is vooral dat er na 1691 nog 
maar één keer een begeving plaatsvond (1773). Het was dan ook een vaste 
regel dat de zittende klerk bij Gedeputeerde Staten een rekest indiende, 
waarin hij verzocht zijn ambt te mogen transporteren. Het Collegie ver
leende hieraan onveranderlijk zijn fiat, ook al was de voorgedragen op
volger een volslagen onbekende. Alleen wanneer de ambtenaar in kwestie 
onverwachts overleed, kwamen Gedeputeerde Staten er zelf aan te pas. 
De nieuw-aangestelde klerken, voor wie het volstrekt niet noodzakelijk 
was ingeborene van Friesland te zijn, moesten er overigens wel een reis 
naar Leeuwarden voor over hebben om daar de eed van getrouwigheid af 
te leggen.20 

Van een "sollicitatieprocedure" kon uiteraard alleen sprake zijn bij 
begeving van het ambt. In één geval is daarvan iets meer bekend. In 1666 
vertrok de onderklerk Scheltinga vanuit Den Haag naar Friesland om te 
trachten het door overlijden vakant geworden ambt van tweede klerk in 
Den Haag te "obtineren". Hij heeft het echter moeten afleggen tegen 
Holwech, ondersecretaris van prinses-douairière Albertine Agnes, die 
ongetwijfeld heeft kunnen rekenen op de diskrete voorspraak van zijn 
doorluchte werkgeefster bij Gedeputeerde Staten.21 

14 



OEBELE VRIES — Friese bureaukratie in Den Haag 

m. 

X ¾ 

~S 

PiV 

Otto Viglius. 1627-1695. Miniatuur op koper. Voormalige collectie Fabius. Dienst verspreide 
Rijkscollecties. 's-Gravenhage. 

Van de zes keren dat het ambt werd getransporteerd, bleef het in ten
minste de helft van de gevallen in de familie. In dit verband verdient de 
persoon van Otto Viglius. die aan het begin van een "klerkendynastie" 
staat, de aandacht. Hij was een geboren Fries: zoon van de predikant 
Viglius Cornelii en. naar men mag aannemen, ter wereld gekomen in 
Foudgum of Marrum. de eerste twee standplaatsen van zijn vader. 22 

Vanaf 1648 was hij werkzaam in de Griffie, aanvankelijk als assistent- en 
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tweede klerk, sinds 1666 als eerste klerk. Dat zijn maatschappelijk aanzien 
ondanks zijn betrekkelijk bescheiden ambtelijke status niet gering was, 
blijkt uit zijn huwelijk met een dochter van de Haagse burgemeester 
Thomas Cletcher (1655). Toen de nog maar pas aangestelde tweede klerk 
Holwech in 1669 overleed, werd Thomas Viglius, Otto's enige zoon, met 
diens post begiftigd, niet bij transport, maar bij begeving. Het bijzondere 
was daarbij dat de nieuwe tweede klerk met zijn leeftijd van maar dertien 
jaar officieel niet eens toegang tot de Griffie had. Er werd dan ook een 
substituut aangesteld om hem tijdens zijn minderjarigheid te vervangen.23 

Hoe heeft Viglius de benoeming van zijn zoon kunnen bewerkstelligen? 
Het lijdt geen twijfel dat hij de protektie genoot van de Friese heren in 
Den Haag. Hij had zich onmisbaar weten te maken door de vele diensten 
die hij voor hen verrichtte: zij konden zich tot hem wenden voor het in
winnen van nieuwstijdingen, hij zorgde voor de verzending van partiku-
liere brieven vanuit Den Haag naar Friesland en omgekeerd voor de 
doorzending van brieven die waren bestemd voor Friese staatslieden of 
officieren in dienst van de Generaliteit buiten Friesland. Er zijn enige 
tientallen missiven van Viglius aan de bekende Willem van Haren ("de 
Ambassadeur") uit de jaren 1673-1691 bewaard gebleven, die van deze 
aktiviteiten een welsprekend getuigenis afleggen. 24 

In een brief uit 1680 vertrouwde hij Van Haren toe dat hij voornemens 
was te resigneren en zijn ambt te transporteren op David Mijtens. Zijn 
opvolger stelde hij voor als "een Neef van mijn Huijsvrouw, en een 
Persoon van geposeertheyt en oordeel". 25 Kort nadat hij voor zijn ambt 
een opvolger binnen zijn familiekring had gevonden, werd hij volgens 
eigen zeggen door een ramp getroffen. Over de aard daarvan laat hij 
verder niets los, maar uit andere bron is bekend dat zijn zoon tengevolge 
van aanvallen van "melancholie ofte swaarmoedigheid" zijn ambt niet 
meer naar behoren kon uitoefenen.26 Aan Van Haren schreef Viglius dat 
hij niet wist hoe hij het ambt zou kunnen "conserveren". De overdracht 
ervan op hemzelf had het bezwaar dat na zijn overlijden zijn zoon gebrek 
zou moeten lijden wegens het ophouden der inkomsten. Beter zou het zijn 
wanneer het hem werd vergund het ambt voor zijn zoon waar te nemen.27 

Inderdaad kwam een regeling in die geest tot stand. Gelet op de "veel
voudige swackheijt" van zijn zoon machtigden de Staten Viglius om be
nevens de twee klerken in de Griffie werkzaam te zijn en erop toe te zien 
dat alles tijdig werd afgeschreven. 28 

Viglius' kontakten met Friesland schijnen veelal gelopen te zijn via Dr. 
Johan Danyel Kutsch, klerk van Gedeputeerde Staten van Friesland. 
Deze trouwde in 1681 met Otto Viglius' dochter Anna Catharina, uit welk 
huwelijk een zoon, Otto Koetsch genaamd, werd geboren. Viglius' "ge-
namt" zou later eveneens werkzaam zijn in de Griffie van Hare Hoog 
Mogenden en wel in de funktie van commissaris van de uitheemse 
depêches (1722-1757). 29 

Het overlijden van de nog jeugdige Mijtens in 1685 betekende een 
nieuwe tegenslag voor Viglius, want hij slaagde er niet in het ambt van 
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tweede klerk voor zijn geslacht te behouden. Het werd begeven aan de 
advokaat Van der Waeyen, wiens uit Amsterdam afkomstige familie in 
die tijd invloed in Friesland wist te krijgen. Thomas Viglius, die zijn 
werkzaamheden vanaf ca. 1688 door een substituut had laten verrichten, 
transporteerde zijn ambt in 1703 op Mr. Pieter Hoogstad. Deze huwde 
korte tijd later met Thomas Viglius' zuster Hester (of Esther), zodat het 
ambt opnieuw in de familie bleef. Dat gebeurde ook in 1731, toen het 
werd overgedragen op H. L. Hoogstad, een neef van de voorgaande. 
Familierelaties bij de volgende twee transporten heb ik niet kunnen ont
dekken, maar kunnen er wel zijn geweest. 

Ook bij begeving kon het ambt soms in de familie blijven. Zo werd de 
klerk Van der Waeyen na zijn overlijden in 1691 opgevolgd door zijn 
zoon. Deze liet zijn ambt sinds 1715 waarnemen door Harman Moer
kerken, agent van de vier kwartieren der Meijerij van Den Bosch.30 Ook 
hier is weer sprake van een familierelatie: zij waren zwagers. 

In 1773, bij de enige begeving na 1700, was de begunstigde Jr. Jan van 
Echten, zoon van de op Klein Hermana State te Minnertsga wonende 
officier Jan van Echten en Alegonda Susanna van Haersolte. Zijn afkomst 
verklaart zijn spoedige promotie tot een veel hoger ambt: dat van griet
man van Barradeel.31 Opmerkelijk is dat hij na zijn aanstelling tot 
grietman (okt. 1776) nog meer dan een jaar heeft gewacht met het trans
porteren van zijn ambt van commies in Den Haag (nov. 1777). Hij deed 
het dan ook niet voor niets: er wordt beweerd dat zijn opvolger Johan 
Christoph Willem Daehne het ambt heeft gekocht voor het niet onaan
zienlijke bedrag van 11.000 guldens.32 

Deze Daehne was iemand uit de entourage van de hertog van Bruns-
wijk. Zijn vader was in 1751 als diens lakei meegekomen naar Den 
Haag.33 Zelf trad hij sinds 1782 tevens op als agent in Den Haag van de 
regerende hertogen van Brunswijk. In die hoedanigheid moest hij "de 
dikke hertog" na diens overhaaste vertrek uit de Republiek elke dag 
schrijven, "waeraan hij ook nimmer mankeerde".34 Men zou kunnen 
gissen dat de hertog graag een van zijn vertrouwelingen in de Griffie 
wilde hebben, met het oog waarop hij wellicht de hoge koopsom (acht 
jaartraktementen!) voor Daehne heeft betaald. 

Substituut- en onderklerken 

Enige bijzondere verschijnselen, die overigens kenmerkend zijn voor het 
ambtenaarschap tijdens het Ancien Régime, verdienen hier de aan
dacht. 35 Was een ambtenaar niet langer in staat zijn ambt te bedienen, 
dan betekende dit geenszins dat hij het zo gauw mogelijk op iemand 
anders moest transporteren. Het kon voor hem financieel aantrekkelijker 
zijn om de aan het ambt verbonden werkzaamheden te laten verrichten 
door een plaatsvervanger ("substituut"). Weliswaar moest hij die voor zijn 
diensten uit eigen zak betalen, maar door hem minder te laten verdienen 
dan het ambt aan inkomsten opleverde kon hij er toch nog behoorlijk wat 
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van overhouden. Men kan dit beschouwen als een pensioenregeling die de 
overheid niets kostte. 

Het is niet geheel duidelijk of de klerken in Den Haag voor een der
gelijke regeling steeds de toestemming van Gedeputeerde Staten hebben 
gevraagd. In het geval van Jan van Echten heb ik daarvan niets kunnen 
vinden, hoewel hij, nadat hij grietman was geworden, vrij zeker een 
substituut heeft gehad. Daarentegen vroeg en verkreeg Van der Waeyen 
jr. in 1715 wel officieel toestemming om zijn ambt bij substitutie te laten 
bedienen. Gedeputeerde Staten wezen er daarbij op dat ook de substituut 
de eed van getrouwigheid moest afleggen. Nadat een daartoe strekkend 
rekest bij hen was binnengekomen, verklaarden zij echter geen bezwaar te 
hebben tegen het "doen" daarvan in handen van de "eerste aenwesende" 
Friese gecommitteerde ter Generaliteit. 36 De betreffende substituut werd 
dus het maken van een reis naar Leeuwarden bespaard. 

In 1704 ontving het Collegie een rekest van de Haagse notaris en 
prokureur Jeremias Suel. Deze verklaarde al vijftien jaar lang in de 
Griffie werkzaam te zijn geweest als substituut van Thomas Viglius. 
Laatstgenoemde had echter onlangs zijn ambt getransporteerd, waardoor 
Staels "employ" als substituut was komen te vervallen. Blijkens zijn ver
zoekschrift was hij ook nadien de Griffie blijven frequenteren om aan de 
prinses-douairière van Nassau (Amalia van Anhalt-Dessau) en haar Raad 
van tijd tot tijd de stukken, memorièn en resolutiën te bezorgen die be
trekking hadden op de nalatenschap van wijlen de stadhouder-koning. 
Om dit gewichtige werk ook in de toekomst ongestoord te kunnen blijven 
doen, verzocht hij om een speciale autorisatie van Gedeputeerde Staten. 
Omdat hij als substituut al de zgn. eed van secretesse had afgelegd, had 
het Collegie hiertegen geen bezwaar. 37 

Naast substitutie kwam ook adjunctie voor. Dit hield in dat niet alle aan 
een ambt verbonden werkzaamheden werden verricht door iemand in 
persoonlijke dienst van de ambtenaar, maar wel een gedeelte ervan. Zoals 
wij al hebben gezien kreeg de klerk Hoogstad in 1742 toestemming van 
Gedeputeerde Staten om een adjunct te gebruiken buiten last en bezwaar 
van de provincie. 

Het werd als doodnormaal beschouwd wanneer een klerk een of meer 
onderklerken in dienst had die hem bijstonden bij het kopiëren van 
stukken. Hiervan hoefden Gedeputeerde Staten zelfs niet eens in kennis te 
worden gesteld, laat staan om toestemming gevraagd. Het volgende geval 
is dan ook nogal opmerkelijk. In 1656 bereikte Gedeputeerde Staten een 
rekest van Tako Scheltinga, waarin deze het Collegie verzocht de klerk 
Viglius in Den Haag te ordonneren om hem, als ingeborene van Fries
land, vóór anderen te gebruiken in het schrijven. Rekening houdende met 
zijn kwaliteiten èn met het feit dat de klerken in Den Haag dikwijls ge
bruik maakten van onderklerken met "vitieuse handen" (d.w.z. die slecht 
kopieerden), besloot het Collegie hiertoe opdracht te geven. In november 
1656 deed Scheltinga zijn intrede in de Griffie als onderklerk met het 
recht de beide Friese klerken bij absentie te vervangen. 38 
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Bezoldiging 

Tot 1653 werkten de klerken in Den Haag op schrijfloon, wat inhield 
dat zij op gezette tijden deklaraties indienden voor het door hen verrichte 
schrijfwerk. Toen in 1648 in de persoon van Viglius een assistent-klerk 
werd aangesteld, bepaalden Gedeputeerde Staten dat deze zou worden 
geëmployeerd "op de helfte van het schrijffloon" dat de andere klerk 
(Ruysch) genoot.39 Viglius had zich dus tevreden te stellen met een veel 
ongunstiger deklaratietarief. Deze toestand duurde tot 1651, toen Gede
puteerde Staten bepaalden dat beide klerken voortaan het volle schrijf
loon zouden genieten.40 Dit heeft Viglius wellicht aangezet tot verhoging 
van zijn produktiviteit, want twee jaar later klaagde het Collegie over het 
excessief hoog oplopen van de schrijflonen, waarvan de oorzaak werd 
gezocht in het overzenden van onnodige kopieën. Er werd nu een kom
missie ingesteld die opdracht kreeg een reglement op de bediening en het 
schrijfloon van de klerken in Den Haag uit te werken.41 

Het door deze kommissie opgestelde reglement, dat op 30 september 
1653 door de Staten werd goedgekeurd, bracht een belangrijke verande
ring in de wijze van bezoldiging van beide klerken. De schrijflonen wer
den afgeschaft en vervangen door vaste traktementen: voor Ruysch 400 en 
voor Viglius 350 guldens per kwartaal. Per jaar zouden zij dus respek-
tievelijk 1600 en 1400 guldens gaan trekken, wat wel minder zal zijn ge
weest dan zij hadden verdiend onder het oude stelsel. In 1669 werden 
beide traktementen met honderd guldens jaarlijks vermeerderd na een 
rekest van beide klerken.42 

Dat er nog eens een gelijke traktementsverhoging moet zijn geweest, 
blijkt uit een brief van Viglius aan Van Haren uit 1676. De traktementen 
van de eerste en tweede klerk bedroegen toen respektievelijk 1800 en 1600 
guldens. In die brief gaat Viglius in op het voornemen van de Staten om 
beide traktementen met maar liefst een kwart te verlagen. Hij beklaagt 
zich erover dat men blijkbaar geen rekening had gehouden met het feit 
dat de klerken in Den Haag zelf moesten zorgen voor de betaling van 
onderklerken, wat volgens hem wel een vierdepart van hun wedden op
slokte. Een vergelijking met de inkomsten van de provinciale klerken van 
Zeeland en Stad en Lande, die met die van Overijssel ook op traktement 
in plaats van op schrijfloon werkten, leerde hem bovendien dat die met 
respektievelijk 2400 en 2000 guldens per jaar meer verdienden, terwijl zij 
maar één kopie van de voorkomende stukken hoefden te leveren. Deze 
argumenten èn de voorspraak van Van Haren vermochten de Staten 
echter niet te vermurwen. Toen Viglius een jaar later de zaak bij de Friese 
landdag opnieuw aanhangig maakte, had hij meer sukses. De Staten be
sloten nu de beide klerken in Den Haag vrij te stellen van de korting.43 

In 1720 bedroegen de verdiensten van het tweetal nog steeds 1800 c.q. 
1600 guldens, maar omstreeks het midden van de eeuw blijkt de ene 
overgebleven klerk nog slechts 1600 guldens te trekken.44 Toen de Staten 
in 1774 een fors aantal bezuinigingen doorvoerden, was de commies in 
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Den Haag een van de slachtoffers. Naar de gewoonte van de tijd werd de 
zittende ambtenaar ontzien, maar zijn opvolger zou nog maar 1400 gul
dens mogen verdienen en bovendien zijn belangrijkste emolument, het 
papiergeld, verliezen.45 

Dit papiergeld ten bedrage van 600 guldens jaarlijks werd al vanaf 1662 
door de klerken in Den Haag genoten. Zij ontvingen deze uitkering als 
vergoeding voor de aanschaf van papier, schrijfbehoeften e.d. Zolang er 
twee klerken waren, moest het tussen hen beiden worden verdeeld. In 
1672 werd dit emolument afgeschaft, omdat de Staten meenden te weten 
dat de Generaliteit was overgegaan tot het verschaffen van schrijfmate
rialen aan de provinciale klerken. Twee jaar later moesten zij hun ver
gissing erkennen, waarna hun weinig anders overbleef dan het besluit 
weer in te trekken.46 

Als ambtenaren in dienst van de provincie Friesland waren de in Den 
Haag werkzame klerken onderworpen aan enige op alle Friese ambts
dragers drukkende lasten. Bij de aanvaarding van hun bediening hadden 
zij het zgn. aequivalent te betalen, dat voor hen was vastgesteld op 2000 
guldens. Een veel minder grote, maar wel jaarlijks terugkerende last was 
het officiegeld, aanvankelijk ten bedrage van 20 guldens, maar in het 
bezuinigingsjaar 1774 verhoogd tot 40 guldens.47 Als inwoners van Den 
Haag waren zij ook nog aan de plaatselijke belastingen op de ambten 
onderworpen. 

Taakomschrijving 

Waaruit bestond nu precies de taak van de klerken in Den Haag? Een 
in 1651 door Ruysch en Viglius opgesteld en vervolgens door het Collegie 
goedgekeurd "Reglement ofte repartitie wat elck sal schryven" geeft 
hierover enige aanwijzingen, zonder dat het beeld echter geheel duidelijk 
wordt. Het blijkt dat er tussen beide klerken "disputen" waren ontstaan, 
ten gevolge waarvan Ruysch zelfs tijdelijk was geschorst. Nu werd be
sloten tot een werkverdeling, waarbij Ruysch het schrijfwerk zou ver
richten voor de provincie en de stadhouder, mitsgaders voor de gecom
mitteerden ter Generaliteit vanwege Oostergo en het kwartier der Steden 
en Viglius alleen voor de gecommitteerden van Westergo en Zevenwou-
den. Beiden zouden verder "een halff Jaer Resolutien van haer Ho: Mo: 
jaer registers" voor hun rekening nemen. 

Hieraan is toegevoegd een "Ordre raeckende de Griffie", waarin onder 
meer is vastgelegd dat Viglius 's middags tussen twaalf en één uur op de 
Griffie zal komen om te vernemen wat er ter sessie van Hare Hoog 
Mogenden is voorgevallen of nog kan voorvallen. Bij absentie van Ruysch 
zal hij de plaats van Friesland ter Griffie waarnemen. Ook krijgt hij de 
beschikking over een sleutel van de Griffie om de stukken te kunnen 
halen die zijn heren van hem vragen. 48 

Veel duidelijker is de taakomschrijving in het twee jaar later ingevoerde 
"reglement ende instructie", dat door Gedeputeerde Staten zelf is op-
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gesteld.49 De bedoeling hiervan was, zoals reeds gezegd, een einde te 
maken aan de praktijk dat onnodige stukken werden gekopieerd. Aan 
deze voor klerken financieel voordelige zaak werd nu paal en perk gesteld 
doordat duidelijk werd vastgelegd wat er dan wèl moest worden afge
schreven. De gelijktijdige vervanging van de schrijflonen door vaste 
traktementen moedigde het onnodige kopiëren ook bepaald niet aan. 

Van alle resolutiën van Hare Hoog Mogenden en van alle "advijzen" 
uit de verschillende gewesten diende voortaan een kopie te worden ge
zonden aan de Staten, de Stadhouder en het Collegie van Gedeputeerde 
Staten. Van de adviezen moest nog een vierde afschrift worden gemaakt 
ten behoeve van de Friese Rekenkamer. De gecommitteerden ter Gene-
raliteit mochten in het vervolg zelf uitmaken wie van beide klerken zij 
wilden gebruiken, maar hun werd wel verzocht "soo veel doenlyck ega-
liteyt van schrijven" na te streven. 

Wij bezitten een verklaring van Viglius uit 1670, waaruit naar voren 
komt dat er een enigszins afwijkende praktijk was gegroeid. De onder
klerken schreven destijds vier kopieën van de "ordinaris saecken", waar
van een exemplaar werd gezonden aan: de Secretaris van de Staten, de 
Rekenkamer (die blijkbaar óók de resolutiën ontving), de eerste gecom
mitteerde van Friesland ter Generaliteit (die zorgde voor doorzending 
naar Gedeputeerde Staten) en de gecommitteerde Epo van Bootsma (die 
hetzelfde deed voor de weduwe van de stadhouder). Hierbij tekende 
Viglius nog aan dat "de vierde copye niet door expresse ordre maer door 
de gewoonte aende vorstin is gesonden gewerden". 50 

Hierna is er orde op zaken gesteld, wat moge blijken uit het feit dat er 
geen enkel verschil is tussen de werkzaamheden zoals Viglius die in een al 
aan de orde gekomen brief aan Van Haren uit 1676 beschrijft, en het 
reglement (alleen wordt er gesproken van "nouvelles" in plaats van "ad-
vijzen"). Viglius wijst er verder nog op dat hij voor zijn heren meer 
"particuliere diensten" verricht dan andere klerken doen, "doch die ick 
voor U. Excie en andere genereuse heeren gaerne doe ende waertoe ik mij 
absolut verplicht achte".51 

Het door de Friese klerken of hun onderklerken verrichte kopieerwerk 
was niet altijd een voorbeeld van nauwgezetheid. In 1684 beklaagden de 
Staten zich erover dat de hun toegezonden cohieren of dagregisters der 
resolutiën "seer vitieus en slordigh" waren gekopieerd en dat bovendien 
dikwijls stukken waren weggelaten, waarvan de inhoud de Staten juist zo 
interesseerde. In 1668 hadden ook Gedeputeerde Staten al eens gewaar
schuwd dat er bij het kopiëren geen resolutiën mochten worden overge
slagen. 52 Van het onnodige kopiëren was men nu in elk geval verlost. . . 

De instruktie uit 1653 is waarschijnlijk nooit door een nieuwe vervan
gen. Dit hoeft nog niet te betekenen dat er zich in het geheel geen wij
zigingen hebben voorgedaan in de omvang der werkzaamheden die aan 
de klerken waren opgedragen. Na 1747 (vertrek van Willem Karel Hen
drik Friso uit Leeuwarden) zullen er bijv. wel geen resolutiën en nouvelles 
meer voor de stadhouder zijn gekopieerd. Het feit dat in 1764 aan de toen 
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aftredende klerk Hoogstad werd toegestaan als oud-klerk zijn plaats in de 
Griffie te behouden om de prinses-douairière van Oranje en Nassau te 
kunnen blijven bedienen van de nouvelles en resolutiën, hoeft hiermee 
niet in tegenspraak te staan. Dit werk diende namelijk te geschieden 
buiten kosten van de provincie, wat erop kan wijzen dat deze dienst werd 
verricht op partikuliere kosten van Marijke-Muoi.53 

Het kan misschien enige verwondering wekken dat een belangrijke in
stitutie als het Hof van Friesland niet op de "verzendlijst" van de Friese 
klerken ter Generaliteit stond. De verklaring hiervoor is dat het Hof zelf 
een "correspondent" ter Griffie van Hare Hoog Mogenden in dienst had. 
Deze diende tweemaal per week alle nouvelles en resolutiën der Staten-
Generaal mede te delen en een missive op te stellen over de politieke 
besluitvorming in Den Haag. Dit werk was een bijbaantje voor klerken 
die toegang hadden tot de Griffie. De Friese klerk Dirck van der Waeyen 
en zijn substituut Moerkerken zijn beiden tevens correspondent voor het 
Hof geweest (resp. 1706-1715 en 1715-1737). Gedurende een lange 
reeks vanjaren (1737-1782) werd deze taak waargenomen door Chr. Ev. 
van Sanden, provinciale klerk wegens Holland.54 Diens opvolger Oswald 
C. Oester werd in 1796 op dezelfde dag als Daehne ontslagen.55 Overi
gens hadden de Staten al in 1774 bepaald dat deze post bij versterf zou 
worden opgeheven, waarna de commies in Den Haag diens taak zou 
overnemen. De correspondent blijkt tevens belast te zijn geweest met het 
toezenden van "de publicque nouvelles en notulen" aan de Friese Re
kenkamer. 56 

De secretesse in gevaar 

Het bewaren van staatsgeheimen was niet een van de sterkste kanten 
van de Republiek. Berucht is het uitlekken van de geheime Acte van 
Seclusie in 1654, waarvan Johan van Messen, eerste klerk in het comptoir 
van de Hollandse raadpensionaris Johan de Witt, de schuld droeg. Deze 
door De Witt in zijn eigenliefde gekrenkte klerk had Dirk van Ruyven, 
die in korrespondentie stond met de Friese stadhouder Willem Frederik, 
in de gelegenheid gesteld sekrete stukken te kopiëren. 57 

Wellicht herinnerde men zich destijds nog hoe enige jaren eerder de 
stukken van de Grote Vergadering van 1651 in handen waren geraakt van 
de Rotterdamse boekdrukker Johannes Naeranus. Bij gerechtelijk onder
zoek bleken die hem tegen betaling te zijn geleverd door Otto Viglius, 
destijds nog asstistent-klerk wegens Friesland ter Griffie. Een kommissie 
uit de Staten-Generaal onderwierp Viglius, die intussen door de Friese 
gecommitteerden ter Generaliteit was geschorst, aan een verhoor. Op haar 
rapport namen Hare Hoog Mogenden een resolutie aan waarin zij de 
Staten van Friesland verzochten tegen hun klerk naar rechte te procede
ren. 58 De omstandigheid dat geen enkele resolutie van de Staten of Ge
deputeerde Staten met betrekking tot deze zaak werd gevonden, gevoegd 
bij het feit dat Viglius nog een lange loopbaan als klerk wegens Friesland 
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stond te wachten, wettigt de konklusie dat de Staten diens toch zeer 
ernstige misstap door de vingers hebben gezien. De minder goede ver
standhouding tussen Friesland en Holland kan daarbij een rol hebben 
gespeeld. 

In 1658 werd door de Staten-Generaal een reglement ingevoerd, dat 
alle klerken, substituut- en onderklerken ter Griffie verplichtte tot het 
afleggen der eden van getrouwigheid en secretesse. Daarenboven dienden 
de provinciale klerken en hun substituten nog te zweren dat zij afschriften 
van resolutiën, brieven en andere stukken alleen zouden leveren aan de 
gecommitteerden van hun provincie of op schriftelijke last aan personen 
en colleges die deel hadden aan de generale of provinciale regering. 
Wanneer de griffier of diens commies hun daartoe opdracht gaf, hadden 
zij ook schrijfwerk ten dienste van de Generaliteit te verrichten. Als mi
nimumleeftijd voor alle klerken werd gesteld: achttien jaar. Eerder was al 
bepaald dat de klerken of onderklerken geen stukken in huis of logement 
mochten kopiëren.59 

Deze goedbedoelde resolutiën hebben echter niets kunnen veranderen 
aan de wantoestanden die destijds in de Griffie voorkwamen. In 1670 
kwam aan het licht hoezeer al ongeveer twintig jaar lang de hand was 
gelicht met de secretesse. De hoofdschuldige hiervan was niemand anders 
dan de befaamde geschiedschrijver Lieuwe van Aitzema (1600-1669), re
sident van de Hanzesteden in Den Haag. Na zijn dood werd ontdekt dat 
hij zich niet had beperkt tot het boekstaven van de geschiedenis van zijn 
tijd en het behartigen van de belangen der Hanzesteden. Vele jaren lang 
had hij daarnaast een geheime briefwisseling onderhouden met verschei
dene buitenlandse ministers, aan wie hij tegen betaling een onnoemelijk 
aantal veelal geheime stukken had geleverd.60 

Aitzema heeft dit kunnen doen door gebruik te maken van het geringe 
toezicht op de onderklerken van de provinciale klerken èn door zijn zeer 
nauwe betrekkingen met de Friese en sommige Overijsselse gecommit
teerden ter Generaliteit. Enige Friese gecommitteerden (in dit verband 
worden de namen Aylva, Bootsma, Velsen en Haubois genoemd) stelden 
Aitzema sekrete stukken ter hand. Al dan niet met hun medeweten liet hij 
die dan door zijn eigen klerken kopiëren om ze vervolgens terug te geven. 
Aldus werd de gang van zaken in 1670 voor het Hof van Holland ge
schetst door Tako Scheltinga, die van 1653 tot 1656 bij Aitzema had in
gewoond als diens persoonlijke klerk. 

Na een zeer ongebruikelijk ingrijpen van Gedeputeerde Staten, waar
van hierboven al melding werd gemaakt, had Scheltinga, evenals Aitzema 
Dokkumer van geboorte, zijn intrede gedaan in de Griffie als onderklerk 
van Friesland (1656). Omdat hij door het Collegie gemachtigd was de 
beide Friese klerken bij absentie te vervangen, had hij ook toegang tot de 
sekrete papieren in de Griffie. Het ligt voor de hand dat Aitzema dit alles 
heeft weten te regelen. Deze wist in 1659 ook nog te bereiken dat 
Scheltinga door Gedeputeerde Staten officieel werd gemachtigd om 
niet-geheime stukken uit de Griffie voor hem te kopiëren ten behoeve van 
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zijn geschiedschrijving. 61 Scheltinga verklaarde in 1670 dat Aitzema hem 
ook wel om "communicatie" van geheime stukken had gevraagd, maar 
dat hij hierop niet was ingegaan. Men is geneigd deze bewering in twijfel 
te trekken. 

In juni 1668 (volgens een andere mededeling in april) droeg Scheltinga 
met goedvinden van de Friese heren zijn kommissie over aan een andere 
voormalige klerk van Aitzema, Abraham Keijser genaamd. Deze had zijn 
voorganger in ruil daarvoor een betaling van 2800 guldens moeten belo
ven. 62 In augustus 1668 kon Keijser een aanvang maken met zijn werk
zaamheden ter Griffie, waarin hij dezelfde rechten genoot als Scheltinga 
voor hem. Kort na het overlijden van Aitzema op 23 februari 1669 kreeg 
hij echter zijn ontslag aangezegd (mei 1669). Dit moet voor hem een 
zware slag zijn geweest, want na Aitzema's dood had hij getracht diens 
winstgevende korrespondentie met buitenlandse ministers voort te zetten. 
Zijn duur gekochte post van onderklerk ter Griffie was voor hem daarom 
van vitaal belang. Waarom Viglius en Holwech hem hebben weggewerkt, 
wordt uit de verklaring van Viglius voor het Hof van Holland niet dui
delijk. In een door beide klerken bij Gedeputeerde Staten gepresenteerde 
remonstrantie (aug. 1669) is sprake van "de wandevoiren ende naelae-
ticheijt" van Keijser, zonder enige nadere toelichting. Het Collegie er
kende hun goed recht om zich te ontdoen van onderklerken over wie zij 
klachten hadden. 63 

Omdat hij blijkbaar niet kon rekenen op inlichtingen van de kant van 
Bootsma c.s., was Keijser nu geheel aangewezen op de diensten van 
Willem Hoppevelt, ook onderklerk van Friesland. Deze had weliswaar 
officieel geen toegang tot de sekrete stukken, maar door de "desordre" in 
de Griffie was hij in staat ze toch mee te nemen om te kopiëren. Op 7 
februari 1670 liep Hoppevelt door zijn al te zorgeloze gedrag tegen de 
lamp. Toen hij bezig was zijn dronkemansroes uit te slapen in de bene-
denkamer van de Griffie, vonden de daar werkzame onderklerken, die al 
langer verdenking tegen hem koesterden, in een van zijn zakken enige 
officiële stukken. Zij sloegen alarm en dat betekende het einde van het 
spel, ook voor Keijser. Op 2 mei 1670 verklaarde het Hof van Holland 
Hoppevelt "meyneedigh ende infaem" en veroordeelde hem tot eeuwige 
verbanning uit Holland en West-Friesland. Keijser onderging het zelfde 
lot, terwijl tevens zijn goederen verbeurd werden verklaard. 64 Er bleken 
nog meer mensen bij deze zaak betrokken te zijn, die eveneens werden 
veroordeeld, in de meeste gevallen bij verstek. 

Viglius slaagde erin zich van schuld vrij te pleiten. Volgens zijn ver
klaring had hij van de sekrete papieren maar drie kopieën geschreven 
(bijna altijd eigenhandig), waarvan een was bestemd voor de Secretaris 
van de Staten, een voor de eerst aanwezende gecommitteerde ter Gene-
raliteit, die zorg droeg voor de doorzending ervan naar Gedeputeerde 
Staten, en een voor Bootsma, die blijkbaar was bestemd voor de weduwe 
van de stadhouder. Soms waren er echter stukken bij die zo belangrijk 
waren dat er volgens ordonnantie van Hare Hoog Mogenden maar één 
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kopie van mocht worden vervaardigd. Hij placht deze te zenden aan de 
"premier" (eerst aanwezende gecommitteerde) van de provincie, maar 
Bootsma had meermalen een tweede kopie van hem geëist voor zich zelf. 
In de regel ("deurgaens") had Viglius dit geweigerd. In de tijd tussen het 
vertrek van Scheltinga en de komst van Keijser had Bootsma na een 
weigering gedreigd bij de provincie over hem te zullen klagen, omdat hij 
haar gecommitteerden niet wilde dienen. Desgevraagd antwoordde hij dat 
Bootsma de sekrete stukken vermoedelijk had "gecommuniceerd" aan 
Aitzema. Laatstgenoemde had hem zelfs eens aangezegd de stukken die 
hij anders aan Bootsma gaf, aan hem te geven. Hij had hier als mogelijke 
verklaring aan toe kunnen voegen dat er familiebetrekkingen bestonden 
tussen beide heren: een zuster van Bootsma was gehuwd met een broer 
van Aitzema. 

Het is, hoewel het ons enigszins buiten ons onderwerp voert, interessant 
te weten hoe de Friese autoriteiten op deze onthullingen reageerden. 
Welnu, Anthonius Kann, procureur-generaal van het Hof van Friesland, 
drukte in een aan raadpensionaris De Witt persoonlijk gericht schrijven 
zijn "verwonderinge ende verfoeyenge" over de gevelde vonnissen uit. Hij 
had zich voornamelijk gestoten aan het feit dat in de gedrukte sententie 
tegen Keijser beschuldigingen waren vervat tegen Aitzema en Bootsma. In 
verband daarmee verzocht hij om toezending van authentieke afschriften 
van de tegen hen aangevoerde bewijzen. 65 

Uit een brief van de Haagse advokaat Adriaen van der Goes blijkt dat 
sommigen in de vermelding van enige gecommitteerden ter Generaliteit in 
de sententie tegen Keijser vooral een poging zagen om deze heren van
wege hun prinsgezindheid in diskrediet te brengen. Was Bootsma door die 
vermelding alleen al niet nagenoeg meinedig en infaam gemaakt? Van der 
Goes weet ook nog te melden dat de door Friesland opgeëiste bewijs
stukken daar "seer sleght ende frivool" waren bevonden.66 De Witt 
trachtte de zaak enigszins te sussen door een brief aan Kann, waarin hij 
naar voren bracht dat Keijser onmogelijk zou kunnen bewijzen dat 
Bootsma door Aitzema voor het doorgeven van staatsstukken was betaald 
of dat Bootsma kennis zou hebben gehad van diens briefwisseling met 's 
lands vijanden.67 Het Hof van Holland bleef echter van oordeel dat hem 
geen genoegdoening kon worden gegeven, waarbij het zich met name op 
de verklaring van Viglius beriep. 68 Hoewel niet vaststaat of Bootsma zich 
heeft gezuiverd, is hij tot zijn dood in 1678 blijven optreden als gecom
mitteerde ter Generaliteit. 

Meer dan een halve eeuw later (eind 1728, begin 1729) bleken opnieuw 
enkele klerken ter Griffie zich schuldig gemaakt te hebben aan schending 
van de secretesse. Wegens het leveren van geheime stukken aan buiten
landse ministers werden een klerk van de griffier Fagel, de provinciale 
klerk van Overijssel en een onderklerk van Gelderland gearresteerd en 
veroordeeld. 69 Bij wijze van uitzondering gingen de klerken en onder
klerken van Friesland nu eens volkomen vrijuit. 

Hoewel zich deze keer ook een zgn. ordinaris klerk onder de schuldigen 
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bevond, werd toch opnieuw bewezen dat de al in 1618 tegen de invoering 
van het instituut der provinciale klerken geopperde bezwaren gegrond 
waren. Doordat zij niet onder direkte leiding van de griffier werkten, 
maar wel toegang hadden tot de sekrete stukken, hebben zij en vooral ook 
hun onderklerken zich ontwikkeld tot een niet altijd even betrouwbaar 
element in het meest vitale ambtelijke orgaan van de Republiek. 

Bijlage: Naam en ambtsperiode 

Naam 
Jan de Wit 
Cornelis Ruysch 
Hendrick Ruysch 
Otto Viglius 
Hendrick Holwech 
Thomas Viglius 
David Mytens 
Mr. Jacob van der Waeyen 
Dirck van der Waeyen 
Mr. Pieter Hoogstad 
Hieronimus Leonard Hoogstad 
Mr. Hendrik van Hoogwerff 
Pieter Abraham Fesquet 
Jr. Jan van Echten 
Johan Christoph Willem Daehne 

van de Friese klerken in 

Aanstelling 
1-11-1618 

14-11-1618 
25- 4-1624 
11- 8-1648 
20-12-1666 
24-12-1669 

8- 1-1680 
30- 4-1685 
16- 7-1691 
20- 7-1703 
26- 4-1731 
18- 4-1764 
4-12-1767 
8- 6-1773 
4-11-1777 

* Cornelis Ruysch was van 1624 tot 1656 Secretaris van 

Ontslag 
14-11-1618 
25- 4-1624 

1666 
8- 1-1680 

1669 
20- 7-1703 

1685 
1691 
1730 

26- 4-1731 
18- 4-1764 
4-12-1767 

1773 
4-11-1777 
7- 6-1796 

Den Haag 

Reden ontslag 
? 
promotie* 
overlijden 
transport 
overlijden 
transport 
overlijden 
overlijden 
overlijden 
transport 
transport 
transport 
overlijden 
transport 
opheffing ambt 

de Generaliteits Rekenkamer. 
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"Bras" met de "bras". 
Over het oud-friese "sydsulver". 

J. J. Kalma 

Tot het oud-friese vrouwenkostuum ' behoorde ook het door Waling 
Dykstra aldus genoemde "zijdzilver", dat meer officieel2 de "châtelaine" 
heet, maar waarvoor ook de woorden "bras" en, in Hindeloopen, "prak" 3 

werden gebezigd. Onder het woord "sydsulver" werden de van zilver 
gemaakte voorwerpen verstaan, die de vrouw oorspronkelijk aan de lin
kerzijde op haar rok droeg, terwijl zij aan de rechterzijde de beugeltas met 
eveneens zilveren beugel had. Een en ander hing oorspronkelijk aan een 
leren riem of gordel, die echter ook wel met zilveren plaatjes bedekt kon 
zijn of geheel van zilveren schalmen of van gevlochten zilverdraad. De 
riem verviel later en toen werd het "sydsulver", zoals ook de tas met een 
zilveren haak om de rokband vastgehecht. 

Het woord zijdzilver komt in de litteratuur geregeld voor, maar waaruit 
het precies heeft bestaan horen wij niet. Niet dat de schrijvers geen uit
sluitsel geven, maar ze zeggen telkens weer wat anders. Waarschijnlijk 
vullen ze elkaar aan. Dit is geheel in overeenstemming met de oor
spronkelijke betekenis van het woord "bras", dat rommel, verzameling, 
mengsel enz. zal betekenen 4. Wie het zijdzilver beschrijft krijgt een hele 
kollektie van meestal kleine voorwerpen, die de vrouw bij de hand wou 
hebben. Daartoe behoren sleutels, messen, een schaar, naaldenkoker, 
naaigereedschap, een speldenkussen, een vingerhoedkokertje, eetgerei, 
een lepel of vork, maar ook een tandenstoker, een oorlepeltje, huidkrab
bertje, een spiegeltje, een beursje, een horloge en ook een cachet, een 
camee, schrijfgerief, een reukdoosje met muskus, een amberbal, een 
doosje met bezoarsteen en nu vergeten wij waarschijnlijk nog wel iets. 

Wie de opgaven door de eeuwen heen nagaat komt van de sleutels, die 
eerst overheersen — de châtelaine, de burchtvrouw of kasteleines beheerde 
deze — via de 17de eeuwse tandenstoker en de bezoarsteen, het 18de 
eeuwse horlogie met een sleuteltje tot de resten, die wij in de 19de eeuw 
nog tegenkomen, maar die toen ook al steeds meer werden losgehaakt en 
eerst in de beugeltas opgeborgen en toen buiten gebruik gesteld. Om 
slechts dat te noemen: het mes was niet meer nodig en de amberbal of 
bezoarsteen verloren hun betekenis. De "equipage", het "tuigje" — nog 
twee namen voor hetzelfde — wisselden met de tijd en met de mode, tot 
zij opgeborgen werden. Als ze tenminste niet eerder, soms uit bittere 
noodzaak, versjacherd waren of bij rondreizende snuisterijenhandelaren 
voor meer modieuze opschik verruild. 

De dingen, die de vrouw meedroeg, waren vaak gebruiksvoorwerpen, 
maar ze spraken ook wel van weelde. Zoals er oorijzers in soorten waren 
— laat men niet vergeten, dat het met een ijzer begint! — zo was het ook 
met deze zaken. Meisjes en vrouwen staken er elkaar de ogen mee uit. De 
een zocht de ander te overtroeven. Zilver en goud waren vrij waardevast 
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en dienden dus ook als belegging. Zo is het te begrijpen, dat speciaal in 
het welvarende derde kwart van de vorige eeuw het "sydsulver" in 
Friesland een grote betekenis kreeg. De boer liet zijn vrouw pronken en 
haar pronk viel zo op, dat zij zelf — pars pro toto — ook straks "it syd
sulver" van de man heette. Zo ontstond in bepaalde kringen de nog wel 
gekultiveerde gewoonte, om te vragen: "Dou komst dochs ek en dan 
nimst dyn sydsulver mei?" Het is schertsend bedoeld, er is de herinnering 
aan oude boerentrots en toch klinkt het soms onbewust diskriminerend. 

Een "bras" uit het Fries Museum: Catalogus 
Fries zilver (1968) nr. 451. De afbeelding 
laat een haak met vier ogen zien, waaraan 
dubbele platte schakelkettingen. Aan de 
ketting hangen een schede van stampwerk, 
waarin een tweetandige vork, een gegoten 
ruitertje te paard, een gedreven bol reuk
doosje en een naaldenkoker van stampwerk. 
De voorwerpen moeten uit het tweede kwart 
van de 18e eeuw stammen en zijn waar
schijnlijk te Sneek gemaakt. 

Jcfci; 

f 
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De vrouw werd "verdinglicht". Maar voor de billijkheid moet er bij ge
zegd, dat de vrouwen het zich hebben laten aanleunen, dat ze aldus be
titeld werden. J. S. van der Steegh kon dan wel in zijn toneelstuk van 1878 
beweren: "De pronkskens fan de froulju is de mânlju har skuld", maar al 
was het goed ook dit aksent eens te leggen, helemaal billijk was het niet. 
De mannen tuiguen met hun paarden, de vrouwen met de opschik van 
haar "tuigjes" en al deden zij dit wel op aandrang, althans met goed
keuring van hun echtgenoten, zij deden het nillens willens. 

Wij denken bij al deze zaken aan de boerinnen uit Theun de Vries' 
"Stiefmoeder Aarde" of aan de tekeningen van C. Jetses in J. P. Wiers
ma's "Aldfaers Erf', maar de zaak is in wezen dus veel ouder. In het 16de 
eeuwse "Trachtenbuch" van de oostfriese hoofdeling Unico Manninga5 

vinden wij een en ander. In het wat opgaven van versieringen betreft rijke 
boek van M. H. Gans 6 met vele oude inventarissen lezen wij b.v., dat 
Sophie Hedwig van Brunswijk, de echtgenote van de Friese stadhouder 
Ernst Casimir (1573-1632), in 1611 in het bezit was van "ein schwarz riem, 
daran gehort ein gulden kochergen, ein gulden spigell, ein gulden 
speltküssen, ein bisenknoop (een rond knopvormig doosje met resten van 
de bisamrat) und ein klein gulden horologue". In de 16de en 17de eeuwse 
Friese inventarissen stuiten wij nogal eens op het woord "keysel", dat een 
zeel is, waaraan de "kaeijen", sleutels werden gehangen. De middel
eeuwse châtelaine bleef zich de eeuwen door laten gelden, maar de eerst 
vrij zware sleutels verdwenen van de "châtelaine" en belandden in het 
sleutelmandje. Lang was er de gedachte aan macht, macht over het huis, 
over het personeel, maar het gemak en de pronkzucht speelden ook een 
rol en de zorg voor de gezondheid evenzeer. 

Wij hebben hierboven een vrij uitvoerige lijst gegeven van wat de 
"châtelaine", het "tuigje" zoal kon omvatten. Dit gebeurde ook, om de 
indruk weg te nemen, als zou elke "bras" gelijk zijn geweest aan de an
dere. Het Woordenboek van de Nederlandsche Taal7 helpt mee aan deze 
beeldvorming door Jac. Scheltema8 te citeren, die in het begin van de 
vorige eeuw over de "bras" schreef. De Fries Scheltema vertelt, dat het 
"tuigje" uit vier zilveren kettingen bestond van ieder vijftig schakels. Hij 
zegt, dat aan die kettingen een koker hing voor een mesje met zilveren of 
agathen hecht, een sleutelring of naaldenkoker, een schaar met zilveren 
ogen en een speldenkussen met zilveren rand of een reukwerkdoosje. Dat 
klinkt heel beslist, maar wijst waarschijnlijk op een momentopname. Zo'n 
"tuigje" zal in het bezit van zijn familie zijn geweest. Er zullen hier en 
daar tradities hebben gegolden, maar hoe zijn die precies geweest? Er was 
een mode en die is, gelijk bekend, tiranniek, maar laat toch vaak plaat
selijke variaties toe. In elk geval komen wij de vier kettingen niet steeds 
tegen noch de vijftig schakels en zeker niet de door Scheltema genoemde 
voorwerpen. 

Toch spoken zulke schijnbaar korrekte opgaven lang na. De vier ket
tingen kunnen wij met enige goede wil terugvinden in het Friesch 
Woordenboek, dat bij het woord "bras" vier voorwerpen noemt en wel 

32 



J. J. KALMA — "Bras" met de "bras" 

een mesje (en schede), een schaar, een naaldenkoker en een speldenkus-
sentje in zilver gevat. Bij "sydsulver" vermeldt het woordenboek alleen de 
schaar, de naaldenkoker "en verder naaigereedschap". De Roever9 noemt 
waarschijnlijk in navolging van Scheltema ook de bal met reukwerk en 
ditzelfde vinden wij bij W. Dykstra 10, maar dan is het reukdoosje al in de 
beugeltas verdwenen. 

Behalve Scheltema moet ook een boekje over Hindeloopen n veel in
vloed hebben gehad. Hier horen wij, dat op het Hindelooper vrouwen
gewaad ter rechterzijde een zilveren, soms ook gouden beugel met zijden 
tas pronkte en dat ter linkerzijde — echter alleen bij ongehuwden — aan 
een zilveren haak met ketting een "tuigje" hing, de "prak" genaamd. Deze 
"prak" — het typisch Hindelooper woord! — wordt dan beschreven, 
waarop de schrijvers vervolgen, dat de vrouwen na het trouwen de "prak" 
door een zilveren ring met sleutels vervingen. Wij zijn hier weer bij de 
châtelaine. Het Friesch Woordenboek vertelt s.v. bras, dat deze ring met 
sleutels een geschenk was van de vader van een verloofde jongeman aan 
zijn schoondochter in spe. Deze opmerking zal aan Roosjen c.s. zijn 
ontleend, waar echter niet wordt gesproken van een geschenk van de 
vader, maar wel dat het tot de dracht van de ongetrouwden behoorde. De 
linkerzijde wijst daar ook op. Over verlovings- en trouwgewoonten horen 
wij vaker en soms in heel lyrische bewoordingen bij de beschrijvingen van 
de bras12. F. S. Sixma van Heemstra, die in zijn dissertatie 13 uitvoerig 
over een en ander spreekt, wijst terecht op de zeer verschillende samen
stelling van de "prak", waarbij hij ook vermeldt, dat de Sneker goud
smeden vaak de leveranciers waren. Het geschenk-in-zilver, dat de vader 
geeft, bestond, zoals de lezer wellicht weet, in Friesland tot voor kort. 

Wij hebben ervaren, dat de eenmaal zo gewone woorden "bras" en 
"prak" nu nauwelijks meer bekend zijn. Het zal uit het bovenstaande 
duidelijk zijn, dat gedacht moet worden aan een kurieuze kollektie 
voorwerpen, die vroeger de vrouw ten dienste stond en haar ook uiterlijk 
sierde. Het woord "bras" schijnt oorspronkelijk "rommel" te betekenen. 
Rommel droegen de jonge en oude vrouwen echter niet aan haar lijf. Zij 
waren er wel vaak "bras" mee, d.w.z. mee in haar schik. Als tenminste de 
konkurrenten niet nog mooier uit de hoek kwamen. Dan toonden zij zich 
"bras", ook "bros", licht geraakt, nors. 

De "bras" met zijn vele samenstellende delen is intussen met het oude 
kostuum verdwenen. Resten liggen in een mooi snuisterijenkastje naast 
andere dierbare herinneringen of ze belandden in een museum of oud
heidkamer. Veel is echter reddeloos verloren gegaan. Toevallig vonden wij 
een artikel in het "Friesch Volksblad", het kritische, Friese orgaan uit de 
tijd van 1876-'99. In het nummer van 26 okt. 1893 wordt op een adver
tentie gewezen. Een Leeuwarder koopman bood "zwaar vergulden oorij
zers aan van de gouden niet te onderscheiden". Tegelijk deelde hij mee, 
dat hij gouden oorijzers voor de hoogste prijs inkocht. Het Volksblad 
schrijft, dat de koopman geweten moet hebben, dat met Allerheiligen 
weer huur moest worden betaald en dat vele, eenmaal rijke pachtboeren, 
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evenals trouwens zuinige arbeiders, er moeilijk voorzaten. Hier raken wij 
even aan het trieste, dat heel velen in de jaren rond 1890 hebben mee
gemaakt en zien wij tegelijk de reden, waardoor er zoveel oude, degelijke 
en ook mooie gebruiksvoorwerpen zijn verdwenen. 

In het bovenstaande is sprake geweest van grote rijkdom, die de Friese 
vrouwen eenmaal tentoongespreid hebben. Wij gaven een soortgelijke 
catalogus als is op te maken uit wat Jesaja 3:16-23 voor de trotse vrouwen 
van Jeruzalem geeft. Zoals het eenmaal ging in het oude Israël ging het in 
het laatste kwart der vorige eeuw echter in Friesland. Er is opgemerkt, dat 
het aantal goud- en zilversmeden toen niet noemenswaard afnam. Het is 
mogelijk, maar het Friese volk — boeren, arbeiders en middenstanders — 
verarmde wel. Men zou willen weten, wat de goudsmeden hebben ge
maakt en hoeveel voorwerpen ze ook hebben uitgevoerd naar elders. 
Mogelijk kan dit artikel tot een studie omtrent die zaken inspireren. 

Noten: 

1. Vgl. W. Dykstra, Uit Friesland's volksleven, Leeuwarden 1895; reprint 1966, I, pp. 
381-387. 

2. Vgl. G. van Slooten-Kaan en T. P. Straat-Osinga, 150 jaar mode en dracht (met littera
tuur). In: De Vrije Fries 52, 1972, pp. 33-48 en 53, 1973, pp. 81-96. Zie speciaal deel 52, 
1972, p. 41. 
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Fryske almenakken foar 1850 

Ph. H. Breuker foar ds. J. J. Kalma 

Yn He ding 

Under de rike samlingen fan it Fries Genootschap hearre ek de 
ûneachlik lytse almenakjes út de sawntjinde en de achttjinde ieu. Sûnt in 
jiermannich binne se opnommen yn de kolleksje fan de Provinsjale Bi-
bleteek en mei dy fan de Ljouwerter Stedsbibleteek meitsje se in skat út 
oan populaire lektuer út eigen provinsje. Har stúdzje is fan bilang om 
mear as ien reden, mar grif jowt dy ynsjoch yn it forskynsel fan de eigen 
taelkultuer en kin se bydrage ta de skiednis fan in plattelânsbiskaving. 

Der is war dien om alle almenakken to biskriuwen en to efterheljen. De 
334 dy't der oer binne, foarmje mar in part fan hwat der west hat en fêst 
sitte der noch gans forskûle. Faeks is dizze publikaesje oanlieding ta it 
bikend meitsjen fan sokken. In list mei titels, útjowers en makkers komt 
yn diel 58 fan De Vrije Fries. 

As grins is it jier 1850 keazen. Dan hawwe Iduna (1845) en De Bye-coer 
(1846) in part fan de taek fan 'e almenakken al oernommen. Ek binne der 
dêrmei genôch fan earder biwarre om de ûntjowing fan it genre nei 
komme to kinnen. De stúdzje fan it almenak sûnt 1850 is dêrom net 
minder nijsgjirrich. Oer justjes mear as in ieu — it léste fryske almenak sil 
dat fan Jongbloed foar 1951 west hawwe (forlykje ek Kalma 1951) — lit 
har dêryn biskriuwe de forhâlding tusken folkslektuer en mear literair 
bidoelde oare peariodiken en ek de literair-kulturele ûntjowing fan min
der ûntwikkele bifolkingslagen. In fraech fan bilang bliuwt ek de forhâl
ding tusken fryske almenakken en dy út oare kriten, lykas Hollân, 
Grinzerlân of Oerisel. Undersyk dêrnei kin greater klearrichheit bringe yn 
it komplekse fraechstik fan it bysûndere karakter fan frysktalige alme
nakken. 

Hwat forstien is ûnder almenakken 

Under almenakken wurde hjir forstien de lytse boekjes dy't it nut fan in 
kalinder fan ien biskaet jier mei hjeldagen, merken en astrologyske ge
gevens forienigje mei de fordivedaesje fan foar- of neirede, in prognosti-
kaesje of praktika, klassis of kronyk, geastlike lektuer, anekdoaten, gear-
spraken, kluchten, riedsels of sankjes. Derbûten falie de losse prognosti-
kaesje en ek dy almenakken dy't mear in saeklike funksje hiene, lykas de 
comptoiralmenakken, en de populair-wittenskiplike njoggentjinde-ieuske 
folksalmenakken. Ek net rekkene binne de plakalmenakken. Fryske al
menakken is op to fetsjen as sokken dy't printe binne yn Fryslân. 

Hwat der oer is oan almenakken 

Fan de hûnderten almenakken dêr't it bistean fan bikend is, binne der 
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optheden 334 to finen, fordield oer de tiid as folget: 
earste helte sawntjinde ieu: 1620-'29:-; 1630-'39: 1; 1640-'49:2; meiïnoar 3; 
twadde helte sawntjinde ieu: 1650-'59: 18; 1660-'69: 1; 1670-'79; 16; 
1680-'89: 4; 1690-'99: 10; meiïnoar 49; 
earste helte achttjinde ieu: 1700-'09: - ; 1710-'19: 15; 1720-'29: - ; 
1730-'39: 3; 1740-'49: 1; meiïnoar 19; 
twadde helte achttjinde ieu: 1750-'59: 4; 1760-'69: 5; 1770-79: 17; 1780-
'89: 21; 1790-'99: 30; meiïnoar 77; 
earste helte njoggentjinde ieu: 1800-'09: 22; 1810-'19: 26; 1820-'29: 35; 
1830-'39: 49; 1840-'49: 54; meiïnoar 186. 

Yn trije gefallen binne der gans eksimplaren oerlevere fan in selde jier 
of twa. Dat jildt foar 1671/72 (acht), 1694 (njoggen) en foar 1718 (trettjin). 
Allegearre sitte se yn trije gelikense perkaminten bannen en wurde se 
biwarre op de Ljouwerter Stedsbibleteek. It giet foar 't neist, ek to oar-
dieljen nei de printers, om archyfeksimplaren fan de printer Joh. de 
Ruyter en syn opfolger G. Koumans. Buten dy jierren binne de measte 
almenakken oer fan 1653 en 1793, fan beiden seis. 

It aldste fryske almenak 

It earste fryske almenak sil in Heeren-feenster almanach foar 1629 of 
ien, twa jier earder west hawwe. It is net oerlevere, mar syn bistean kin 
ôflaet wurde út de Grote Heren-feenster prognosticatie foar 1629 (K.B. 
Den Haech; kopy S.B. Ljouwert, A933b) fan deselde makker, dr. Petrus 
Baardt. Dy nat it dêr oer "myn klein almanach", "myn almanach, in uwen 
(dat is fan de Steaten fan Fryslân) bedrijve dit lopende jaer 1629 uyt-
gegeven", dêr't "myn cleyne prognostico" by heart. Neffens de Grote 
Heren-feenster prognosticatie wenne Baardt dat jiers op it Fean. Yn juny 
1625 siet er noch to Frjentsjer (Suppl. EVC 25, R.A.), dat syn earste frysk 
almenak soe heechút ien foar 1626 wêze kinne. It oanbieden oan de 
Steaten is forantwurde fan 1632 oant 1644, doe't syn widdou der hwat jild 
foar barde (Steaten Gf 50 17, 18 R.A.). 

It ûntbrekken fan fryske almenakken foar de tiid kin ek wize op it feit 
dat it Ljouwerter stedsbistjûr yn 1619 prof. Nic. Mulerius to Grins for-
socht in birjocht yn syn grinzer almenak foar 1620 op to nimmen (Eek-
hoff, Twee brieven). Fan dyselde Mulerius biwarret de U.B. to Leiden in 
almenak foar 1604 (1156 H68). Hy nat tuskentiden in skoft to Harns en to 
Ljouwert wenne, dat mûglik hat er guon yn Fryslân printsje litten. Schotel 
I 26 hat in birjocht út 1596 dat fan in almenak yn Dimter printe, 523 
eksimplaren forkocht waerden oan in Snitser boekforkeaper. Net lang 
dêrfoar, yn 1573, hie de earste printer, Johannes ter Steghe, him yn 
Fryslân festige (mei oare bibliografyske gegevens ûntliend oan Kalma). It 
is oars best mûglik dat in oare Fries, dr. Reiner Bogerman, earder al al
manakken makke, hwant fan him is in "eeuwigh-duyrende prognostica
tie" foar 1547 bikend, op'en nij útjown yn it anonyme Natuyrlijcke ende 
politicque prognosticatie . . . fan 1629 (P.B., Pb 18721). Noch earder, yn 'e 
tritiger jierren, hat de Frjentsjerter Ludovicus de Vogele "in die vrie 
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consten doctor ende licentiatus medicum" in Prophecie foar 1533 en ien 
foar 1539 útjown (Bierens de Haan 5083, 5084; Kronenberg). Almenakken 
wiene dat dus net, lykas R. Cuningham, dy't skoalmaster wie to Harns, 
syn Tractaet des tijdts. A Imanach, kalender, journael oft tijdtboeck, dat yn 
1605 to Frjentsjer it ljocht seach. Dat is lykwols in searieus astrologysk 
wurk, dat dêrom buten ús bistek fait. 

Utjowers 

De earste útjower liket Claude Fonteyne to Ljouwert west to hawwen 
mei Baardt syn almenakken sûnt likernôch 1629, mar al yn 1634 printe 
Dirck Albertsz it almenak foar it oare jiers nei (Bierens de Haan 118). Om 
1645 hinne moat it tal utjowers gans greater wurden wêze. Dat fait ôf to 
lieden út de — âldst bikende — tsjerklike klacht út 1647 en dêrop wiist ek 
it bistean fan wol seis almenakprinters yn it bigjin fan de fyftiger jierren. 
De konkurrinsje wie fûl en it hoecht dêrom gjin nij to dwaen dat ien fan 
de makkers, Theod. Hoen, yn 1657 om oktroai forsocht, dat er earst fiif 
jier letter krige (Inv. 124, R.A.). 

Nei 1680 liket de hjitste hei oer to wezen, oant der fuort nei it midden 
fan de achttjinde ieu wer gans by bigjinne to kommen, lykas de utjowers 
fan folkslektuer Roorda fan 't Fean en de Olingiussen fan Snits en 
Warkum as earsten. Ut de tachtiger en njoggentiger jierren binne alme
nakken bikend fan wol njoggen utjowers tagelyk. Fuort foar 1800 sakket 
har oantal nei in stik of trije, fjouwer en op in pear jier om 1815 hinne nei, 
as der ien, twa bykomme, bliuwt dat sa oant 1850. 

De wichtichste utjowers binne wol de Coumans'en to Ljouwert fan 
hwa't mei har famyljelid De Ruyter almenakken oer mear as in ieu sûnt 
1671 bikend binne, oant yn 1774 Seydel har plak ynnaem. Mei syn dea yn 
1811 kaem der in ein oan de (Nieuw) Leeuwarder (en oare) almenakken. 
Under dy namme joech ek Wigeri, sûnt 1753, syn almenakken út, mar 
Van Altena, syn opfolger, bigoun yn 1809 mei in Vriesch almanak en dy 
namme hâldde Suringar nei 1822 oan. Van der Sluis sette útein mei ien 
foar 1776 en krige yn 1819 yn syn skoansoan Van den Bosch in opfolger. 
Dy, Suringar en Schierbeek, dy't syn earste foar 1827 útjoech, hawwe mei 
har opfolgers lange jierren elk har almenakken forskine litten. 

Biswieren fan tsjerke en senaet 

De tanimmende aktiviteit fan almenakkeskriuwers om 1645 hinne is ek 
ôf to lézen út de drokte dy't de tsjerke der fan makket. Cuperus II 123-124 
neamt buten it forbod fan 1599 foar dûmnys om almenakken to skriuwen, 
klassikale en synodale biswieren út 1647 en 1648, 1656 en 1658, 1663, 
1665, 1669 en 1670, 1700 en út 1778. De léste folget aenstouns hwat mear 
oer en yn 1700 moatte de "paepse stoutigheden" keard wurde, û.o. troch 
it forbod om de hjeldagen op to nimmen (Steaten Gk 9l R.A.). Hwat der 
dan oerbliuwt, slacht op de tiid tusken 1647 en 1670 en doe gong it der ek 
noch al om wei, nei't men út de biwarre eksimplaren wol sjen kin. De 
foar- en neireden binne meast frijhwat tsjuster, mar safolle ûntgiet jin net 
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dat de skimpskoaten oer en wer op oare almenakskriuwers en tredden net 
dúdlik wêze soene. De tsjerke hie biswier tsjin it heidenske wiersizzen 
foaral yn de Billandtsche —, (synode 1663 art. 41, Steaten Gk 9l R.A.; id. 
1665, Steaten M2 20 april) mar slimmer sil west hawwe it iepentlik bi-
spotlik meitsjen fan lju. Maeije 1647 hjit it yn de klassis Frjentsjer: "dat 
van eenige almanakschrijvers sijnde ledematen begaen worden groote 
crimina door diffamatien, calumnien, ende laesien van de goede naam 
van haar evennaesten, tot merckelycke ontstichtinge van de gemeenten" 
(archyf klassis Frjentsjer, 17/5/1647, sûnder signatuer, R.A.). 

Gans opskuor hat in almenak foar 1651 fan Claude Fonteyne jown, dy't 
er to oardieljen nei de hânskriftlike foroaringen as Nieuwe Amsterdamse 
Cantoor Almanack neiprinte fan syn Heerenfeenster — foar dat jier. Under 
twang fan Amsterdam foar't neist pakten de fryske Steaten Fonteyne oan. 
Hy waerd op 22 novimber 1650 ûntslein as printer fan it Lânskip en 
linzen setten, mar acht dagen letter op in boete fan mar leafst hûndert 
ryksdaelders frij litten (Inv. 124 R.A.). Nest in ûnsmaeklike foarrede sa't 
der gjin twadden bikend is, fol "kackerij", "stront" en "pissen" fan 
Fonteyne nei eigen forklearring sels skreaun, stie der in lang, tusken de 
kalinder trochrinnend skelfers fan him op de Amsterdamske boargemaster 
Bicker yn, dy't lieder wie fan de anti-stêdhâlderlike partij, mei strofen as: 

Frieslandt, wacht U, dat geen Bickers 
Oyt beguychlen uwen Staet: 
Bickers zyn vergifte kickers, 
In de kerck en in den Raedt. 

Foar de Senaet fan de Frjentsjerter Akademy klage juffer Walricht op 
18 des. 1651 dat Nic. Amama har dochter yn it almenak set hie (Boeles I 
313). Paskwillen wiene it, de almenakken út dizze tiid: "de ongeregelde 
propoosten ende woorden in de almenakken voor een groot deel smaec-
kende na pasquillen" hjit it yn it forslach fan de synoade op 2 maert 1658 
(Steaten Gk 9^, R.A.). Deselde synoade woe hawwe dat "het almanack 
maken ende uytgewen twee ofte drie ervarene ende eerbare mannen mach 
worden bevolen." Fan maetregels fan de oerheit datoangeande is neat 
bikend, mar de senaet fan de Frjentsjerter Akademy naem yn novimber 
1656 J.B. Wellens oan as opfolger fan har eardere printer Ids. Balck op 
dizze bitingst ûnder gans oaren: "noch gene Almanacken oft prognosti-
catien onder syne perse mogen brengen, alsoo deselve, gelijckse heden
daags ter baene coomen, zijn instrumenta pontificae superstitionis et 
idololatriae, smaecken nae en . . . Astrologiam judiciarium dewelcke bij 
alle rechtsgeleerden ende Theologanten als afgodische veroordeelt wor
den, ende daerbeneffens den gemenen man ende 't Landt vervullen met 
schimp ende geckerij, oock smadinge op goede lieden, selfs sittende inde 
regeringe van de kercke Godts ende Policij, spotredenen ende Geckerij 
moeten onder de Christenen niet genoemt worden. Ephes. 5 vers 3, 4" 
(oanhelle by Boeles I 313). 

Mear as hûndert jier letter, doe't de weelde fan de opgeande tiid op'en 
nij gans utjowers oan it almenakprintsjen sette, kaem der noch ien kear 
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forset fan 'e tsjerke en it holp likemin. It is fêst net tafallich dat krekt de 
klassis fan Dokkum har oppenearre en stipe socht by de oaren, hwant it 
sil wol om de menniste dûmny Van der Ploeg dêrre bigoun wêze. De 
wiidweidige biskriuwing út 1778 fan har biswieren folget hjir, omt dy in 
moai byld fan it almenak út dy tiid jowt. "De classis zich bezwaard vin
dende over het diep verval in zeden, waarover ook 's Lands getrouwe 
vaderen, in de Biddagsmissive jaaren achter eikanderen zo ernstig gek
laagd hebben, heeft geoordeeld der Christelijke Synodus in Bedenking te 
mogen geven, of de almanakken, die Leesboekjes en het tijdverdrijf van 
veelen, vooral van de onnoozele jeugd, daarin men somtijds zo veele laffe 
en obscoene, zeeden- en smaakverdervende dingen vind, ook Liedjes, die 
armhertig gerijmd, nog slegter van inhoud zijn, klugtjes zonder zout etc, 
niet mede als een oorspronk, waaruit het zo algemeen verval en bederf in 
zeden, smaak en beschaafdheid, als uit een schadelijke Bron hervoort 
vloeit, zij aan te merken? Of de christelijke Synodus met de E. classis niet 
nodig agt, met vereischten eerbied de Hoge overheid te verzoeken de 
Hand te willen leenen, dat de Almanach drukkeren diergelijken ver-
booden en geordonneert worde, dat zij in plaats van zulke slegtigheden 
(zo ze toch iets geven willen) nuttige Liederen, zeeden- en smaakverbe-
terende stukjes, iets uit de natuurlijke Historie, uit Gellerts of Phaedri 
Fabelen, fraaye Spectatoriale vertoogen, of in 't gemeen Dingen, die den 
Leeslust opwakkeren, het verstand scherpen en der deugdzame zaamen-
levinge nuttig zijn, te geven verplicht worden? En of het niet raadzaam 
zoude zijn, dat er desnoods hier en daar visitatoren van zulke Alma-
nachs-Deelen van de magistraten of dassen wierden aangesteld" (Oan-
helle by Cuperus II 124). Sa fier is it net kommen, hwant Deputearre 
Steaten kamen tuskenbeiden (id, I 12). 

Hwerom hie Fryslan safolle almenakken? 

De bibliografy fan Jacobsen Jensen fan nederlânske almenakken mei 
net folslein wêze, it navenant tige greate tal útjowers út Fryslân, sa't hy 
dat jowt, stiet buten kiif. De oplagen sille wol lytser west hawwe, mar it 
leit yn 'e reden dat de fraech hjir great wie fanwegen alle jiermerken dêr't 
oare provinsjes op gjin stikken nei safolle fan hiene. Jiermerken wiene it 
ek net, der waerd feestfierd, dronken en foar de kreammen mei koeke, 
amandels, pipermuntsjes of Neurenberger boartersguod en datsoarte spul 
lans roun. Almenaksmerken hjitten se en fan alle kanten kaem it folk op 
weinen der op ta setten (1780; Cuperus II 94 e.f.). Sels hwa't amper nei 
skoalle gien hie, bistammere it almenak om to sjen hwer't it merke wie 
(De boere schrieuwer II 22, 1822). 

Krekt yn de tiid doe't de almenakken opkamen, wreiden dy doarps-
merken har tige út. Yn 1605 wiene der neffens Cuningham 19 plakken 
mei in jiermerk, yn 1639 al 34 en fierders gong it tal omheech neffens it 
sifer tusken heakjes: 1653 (53), 1721 (67), 1735 (71), 1761 (69), 1785 (81), 
1831 (96) en 1881 (123; neffens opjeften út almenakken). Oare omstan-
nichheden, dy't der faeks wol west hawwe, binne net sa maklik to neamen. 
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Wiene hjir faeks ek mear printers en boekforkeapers as earne oars wol? 

De makkers 

Meastal stiet der op it titelblad fan in almenak neamd, hwa't it makke 
hat. It giet dan om de gearstaller fan de kalinder, dat yn de sawntjinde ieu 
deselde is as de auteur fan it bywurk. Sûnt de achttjinde ieu binne dat twa 
of mear, al wurde dy oaren sa goed as nea neamd. De foroaring hàldt 
forbân mei de útwreiding fan de almenakstikjes. De earste almenak-
makkers wiene gelearden of auteurs as Baardt, Nic. Amama, Joh. Arcerius 
en Joh. Hilarides en skoalmasters net to min, dy't ek wol notaris of 
lânmjitter wiene. Sûnt it midden fan de achttjinde ieu is der in great 
forskaet oan nammen, dy't gauris hearre by feinten, famyljeleden of 
kunde fan de printer. Dat wiene meast opslûpen jonges fan in jier of 
fyftjin, en ek wol jonger noch. Mei Marten Joukes, skoalmaster to Drie-
sum, kaem der om 1790 hinne mear regel yn it almenak meitsjen, dat is to 
sizzen, dy wurke foar mear útjowers tagelyk. Dat diene ek syn opfolgers 
Evert Sjerps Ferwerda (1805-1822), timmerfeint to Ljouwert, en Elte 
Martens Beima fan Eastemar (1823 en letter). 

Twa kear komt it foar dat as makker in populaire literaire figuer neamd 
wurdt. Dat is yn 1718 mei it Frieske boere almanach it gefal, dat makke 
hjit fan Waatze Gribberts en yn 1779 mei it Oprecht nieuw Hallumer al
manach fan Maayke Jakkelis. 

Plaknammen yn titels 

Net sûnder oerdriuwing hjit it wol dat hast elk plak yn Fryslân syn 
eigen almenak hie. It binne der mar 33. Forlike mei almenakken buten de 
provinsje is dat lykwols in ûnbidich great tal. Dêr hjitte se nei it wenplak 
fan de printer Dordrechtse — (1621, Schotel I 61), Nieuw Delfsche chro-
niick — (1623), Deventer — (1635), Groeninger — (1643) of Steenwijker — 
(1664; allegearre naemd troch Jacobsen Jensen), en allinne ien as de 
Nieropper — (1676, id.) is neamd nei it wenplak fan de makker, sa't dat yn 
Fryslân regel wie. Dêr koe dat ek al min oars mei al dy Ljouwerter 
printers, al gou dat biswier net om 1629 hinne doe't Fonteyne it earste 
almenak útjoech. Baardt syn namme hat grif de trochslach jown, of hwa 
wit hat er to'n earsten de forkeap oan himsels halden. 

De bân tusken wenplak fan de makker en namme fan it almenak bliuwt 
útsoarte op'en dûr net bistean, as't de earste gearstaller al forstoarn is. Dy 
ûntbrekt ek as oare útjowers in populaire titel oernimme. Sa kiest Ul-
pianus Lamberti Grijzert — hwa't dat ek wêze mei — foar syn almenak fan 
1657 de namme Dubbeld Heerenfeenster — omt dy it beste bikend is. 
Immen as G. Coumans to Ljouwert joech ûnder oare nammen gelikense 
almenakken út, fêst omt de keapers oan har "eigen" hongen. Sa hie er yn 
1718 in selden as (Nieuw) Leeuwarder —, — Drachtster — en mei in bytsje 
forskil as — Bolswarder —, in oare gelikensen as — Sneecker — en — 
Heerenf eenster — in tredden as — Dockumer —, — Huysumer — en (justjes 
oars) as — Ternaerder —, fierders in — Kollumer —, dy't gelyk wie oan de 
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It vignet fan dit fryske almenak liket wakker Dit printsje liket wol eeht, mar dat hat der 
op ien út deselde tiid fan in fransken, dat wol oan: it is ek brûkt foar it Nieuw 
ôfpnnte is op it omslach fan Bollème syn Drachtster - fan 1770. Sa hawwe ek it 
boek. Faeks hawwe de forbiningen tusken Ackrumer Friesche boere — fan 1671. it 
de lannen noch wol gans direkter west (9,5 x Nieuw Oudkerckster — fan 1678 en it Nieuw 
7.0 sm.). Huizumer — fan 1782 itselde doarpsgesicht 

(9,5 x 7,0 sm.). 

— Billants —, dan noch in — Worckumer — net oars as in — Harlinger —, 
wylst de Frieske boere — deselde kalinder hie as de tredde. Dy alme
nakken wiene ek nochris neiprintingen fan eardere, al of net mei in oare 
titel. 

Tsjin it lést fan de achttjinde ieu kaem de oantsjutting Friesche — op, 
dy't sûnt it bigjin fan de njoggentjinde ieu de iennichste waerd. De earste 
kears hat foarsafier't bikend is, de patriot H. L. van Buma to Snits dat yn 
1788 dien, dy't al gau neifolgers to Ljouwert foun yn H. Post (1794) en J. 
van der Haak (1795). Earder noch hie Roorda op It Fean sines Friesch en 
Drentsch — neamd. Fêst hat it kommersjele bilang meispile dat in alge-
miene titel yn prinsipe greater ôfsetgebiet hie en faeks ek wol argewaesje 
om al dat efterlike gedoch fan by inoar opbiedende plaknammen yn in 
tiid dat hollânske almenakken mei gravueres en nijerwetske lektuer tige 
yn 'e moade rekken. Van Buma en Post adfortearje rominsten wakker mei 
har Friesche almenakken "in de smaak der Hollandsche" (L.C. 
13/12/1788, id. 6/12/1788). 

Keapers en forkeapers 

Oer de forsprieding fan de almenakken is net it measte bikend. Yn it 
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algemien sil dy ek gjin problemen jown hawwe, alteast net yn dat part fan 
'e provinsje dat in geregelde hannelsforbining mei de stêdden hie. Grif 
hawwe de boeren ek al yn de sawntjinde ieu like fêste klanten op 'e 
wykmerken dêrre west as letter, doe't it der sa om en ta gong neffens 
Hepkema: "Wie nog een almanak!" Dat is de uitroep op de markt der 
Friesche hoofdstad en ook elders de laatste weken voor 't Nieuwe jaar en 
maar weinigen, die geen tijdwijzer mee naar huis brengen" (Nieuw ad
vertentieblad 31/12/1898) of W. Dijkstra: "Hwet foar en nei nijjier rinne 
op 'e wykmerken de almenaksjoaden yen hast om" (Fr. Wb.). Ek op it iis 
wiene se to krijen, sa't bliken docht oan in oantekening yn in Friesch 
almanak foar 1838 fan Suringar: "Op zee gekocht by Harlingen den 30 
Januarij 1838". 

De measte lju lykwols sille har almenak wol kocht hawwe fan in 
kreamer, dy't der yn de sechstjinde ieu, en faeks wol folie earder, al op de 
greatere plakken wiene. Dat sa'n kreamer ek boekespul yn syn marse hie, 
stiet mei safolle wurden yn Baardt syn Friesche boere practica fan 1640. 
Op it titelblêd fan de Bredaesche almanac fan 1664 stiet er sels, mei in 
pikheak yn 'e hân, krekt as swalke er mei 't skip fan it iene plak nei it 
oare. Foar sa'n kreamer, Tjerk, waerd de almenaksfulling "Mengelmoes 
van veelderleije seer aardige kluchten" printe, dy't ynboun is efter it 
Nieuw Worckummer — fan 1694. It hat fêst ek in kreamer west yn Eas-
terwierrum, dy't yn 1715 50 almenakken op rekken stean hie by in 
(Ljouwerter?) printer (A. Feitsma e.o., Estrik XXXVIII II oanf. II 16-21). 
It rounbringen tsjin in lytse forgoeding troch de eardere plysjelju, dat om 
1800 hinne algemien wie yn Utert, Hollân en Brabân bygelyks (Van der 
Poel I 105, 146, 197; id. II 91), is hjir neat fan bikend. 

Sa't it skynt hiene de kreamers der in foech ferske by om har alme
nakken oan de man to bringen. Yn de Dubbeld Heeren-feenster — fan 
1657 hjit it: "door dien den Heeren-feenster almanach U.E. so menigen 

jaren gedient hebben om tot goedt contentement van alle menschen, doch 
insonderheydt diese met lust en vermaeck gebruyckt hebben, en om dat 
den naem van den hoogh gheleerden dr. Petrus Baardt, soo haest niet 
souden uyt onze ghedachten verdwijnen, soo heb ik my mede begeven in 
't tafelet (dat is de marse) van de kramers om dat sy in 't uyt-roepen der 
almanach en haer niet souden verzinnen, want het varsjen van den 
Heeren-feenster almanach alderbest in de memorij is door oorsaecken sy 
dat al langhe jaren ghekent hebben en 't oudste is van al dieder nu he-
dendaeghs in swangh gaan". 

In oaren, de Beetster-swaegster — foar 1658 fan Joh. Arcerius, skriuwt: 
"Het sal veele menschen in onse landstreeke wel nieu duncken, dat ik 
onder andere almanakmakers mede durf voor den dagh komen, daar 
doch soo veele inde werelt syn, datmen voor het krijten en kermen vande 
kramers naulijx syn ooren kan stoppen, roepende vast: Billands alma
nakken, Franeker almanakken, Harlinger almanakken, Leeuwarder al
manakken; Frieske boere almanakken, jaa noch meer die te langh vallen 
te noemen." 
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De forkeapers kochten se by't hûndert fan de printers, sa't út de 
neamde rekken fan 1715 bliken docht, en ek út adfortinsjes fan Obbe 
Spanjaard fan Stienwyk dy't slach levere mei Roorda fan 't Fean, en fan 
Van der Sluis yn de L.C. fan 10 des. 1769 en 25 nov. 1775. It skeelde 
sahwat de helte yn de priis: 100 fan seis sturen it stik kosten 3 goune en 
15 sturen. De priis hong oars ôf fan it oantal stikjes dat efter de kalinder 
winske waerd. De sawntjinde-ieuske dy't foarsafier't se biwarre binne, net 
folie buten kalinder en prognostikaesje hiene, kosten in stûr of ek wol seis 
duiten (1651, resp. 1671), dy út de achttjinde ieu mei har forskaet oan 
fullings rounen útinoar fan 10 duiten (1762, 1785), oer twa sturen oant seis 
ta en dan wiene der noch de lytse foar 10 peinjes of ien stûr. Om de priis 
leech to halden waerden tusken 1787 en 1810 wol almenakken sûnder 
reade letters útjown. De gewoane njoggentjinde-ieuske almenakken kos
ten in dûbeltsje, de tsjûke yn in kreas buordpapieren bantsje in kwartsje. 

Oer oplagen is inkeld hwat bikend fan in almenak fan Nic. Mulerius 
foar 1620 to Grins printe. Op 7 oktober 1619 skreau hy oan it Ljouwerter 
stedsbistjûr dat har opjefte yn de almenakken "die noch te drucken sijn, 
verhaelt sal worden. Ie meene datter noch wel thien duisent sullen ghe-
druckt worden, boven den genen, die al reeds gedruckt zijn. Hadde die 
missive 14 dagen vroeger gecomen, so soude 't in alle almanacken gestaen 
hebben" (Eekhoff, Twee brieven). Tsjintwurdich makket de fa. Gebrs. 
Van Staden B.V. te Apeldoarn alle jierren 190.000 fan de Enkhuizer — en 
10.000 fan de Deventer — (skriftlike meidieling fan 1 maert 1978). 

Gegevens oer keapers en lezers fan almenakken lizze ek net foar't op-
skeppen. Neffens it Arumer — fan 1645 koene dokters, "opstekers" en 
chirurgyns der net buten om de gaedlike bihannelingstiden dy't út de 
opjeften oer de stân fan moanne en planeten ôf to lézen wiene. Kreamers 
en boerefammen hienen bilang by ljochtmoanne en merkedagen, 
ambachtslju moasten de hjeldagen witte, omt se dochs "veel liever in de 
kroeg sitten op een heylige dach, dan se heel swaer arbeyden" en de 
pleitsike boeren founen de fakânsjes fan it Hôf deryn. Sa'n oanprizing 
leart wol dat heech en leech almenakken kocht. 

Foar't neist ha se bysûnder yn de gunst stien by it jongfolk, dat der 
leafdesskiednissen en sankjes yn fine koe. Yn in inkeld gefal stiet der in 
eigendomsoantekening yn in almenak en sa to sjen giet it foar't neist om 
jonge minsken, greate bern faeks wol. Allinne "Wieger Foppes Mossel 
1784" yn it Billands — fan dat jiers is sûnder folie wurk to plak to bringen 
as de lettere Frjentsjerter pedel, dy't yn 1817 stoar, 51 jier âld. Hy hat dus 
in achttjin jier west doe't er syn namme yn it almenak sette. De oaren 
binne: "1793 Inte Ottes den 26 november, zyn albenak Anno Bustum" 
(Dockumer - 1794), Pietertje Sippes 1809 (Leeuwarder - 1807) en "Jelle 
Meintes zyn almenack dat is een groote leugenzak" 1804 (Leeuwarder — 
1791) en fierders noch trije, dy't ûnder "It Frysk" hjirnei neamd wurde. 
Wissichheit is der hwat dit oangiet mei de forklearring fan in menniste 
Akkrumer skuonmakker út 1738, dat hy syn jonge leaver in almenak to 
lézen joech as de Heidelberger catechismus (Cuperus II 142, 143). Fjirtich 
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jier letter klage de Dokkumer klassis oer dy smoarge almenakken, "die 
leesboekjes en het tijdverdrijf van veelen, vooral van de onnoozele jeugd" 
(o.w. 124; 1778). "Gedrukt om de jeugd/Te wekken tot vreugd" hjit it fan 
it almenakstikje "Het vermaaklyk gezelschap van . . . dwergpostuuren" yn 
it Nieuw Leeuwarder — fan 1775. Ek de reklame fan Van der Haak wiist 
de kant fan de jeugd út. Hy priizget syn almenakken oan mei sankjes 
"zeer vermakelyk op gezelschappen" of mei "de Friesche zanglust, zynde 
eene verzameling van uitgekipte zangstukken, naar de hedendaagsche 
mode en smaak, en op bekende wyzen in de smaak der jeugd geschikt; als 
mede onderrigting van een meenigte differente zoorten van contra-dan
sen, zo als dezelve hedendaagsch op gezelschappen by de jeugd gedanst 
worden" (L.C. 4/12/1790 en 6/12/1794). Yn de "Foar-reden" fan '/ Op-
riucht frijssche-boere almanack foar 1672 hjit it, dat it makke is "ten tjinste 
fen oes Huusljoe en Huusljoe bern / en wies haer Feynten en Fammen 
oon / wanneer dattet mercke is inne Steeden en Geen / om haer op 't 
moyst op te proncktjen / en mey elcktjoor ta kaemer te gaen / en ien 
swiete Barndewiin te drincken / en dan ien reys fen het Boostjen to 
praaten." "De Vriesche Carbonari" op de doarpen by hwa't de Lapekoer 
yn 1823 der sa ynfoel, sille grif wol dyselde feinte- en fammebounen west 
hawwe (Dijkstra, Bijdrage 137). 

Oare bifolkingsgroepen waerden boun troch stichtelike fulling of klas
sis, in list fan dûmnys, oardere neffens it plak dêr't se stiene en mei op-
jefte fan it jier fan yntré. Sa sit der yn it krektneamde eksimplaer fan it 
Nieuw Leeuwarder — foar 1775, dat foar 't neist it hiele founs fan Seydel 
bislacht, ek in "Verzameling van eenige geestelijke gezangen, opgestelt 
voor de oprechten en ware vroomen." 

Lju dy't fan 't waer ôfhongen mei har wurk, hiene bilang by praktika of 
wiersizzer. Fan Suringar, de Ljouwerter printer dy't om syn foarkommen 
— en om dat fan syn almenakjes yn har perkaminten omslachjes fansels — 
"it perkaminten mantsje" neamd waerd, gie it forhael dat er op in sim-
merdei yn it Bildt ûnforwachts skûlje moast foar in tongerbui. Hy stapte 
in boerehiem op en frege de boer om ûnderkommen. Doe't dy lykwols op 
syn fraech hearde dat hy it wie, krige er ta biskie: "Dan kenne jou wel 
deurgaan, want in jouw almanak staat voor vandaag mooi weer" (Van der 
Veen, N. Doek. Ct. 5 feb. 1963). 

Sa koe it almenak mei syn forskaet oan fullings "naar elks verkiezing" 
gear to stallen (4/12/1773 L.C., adf. Seydel), alle kanten út en elk foun 
der wol hwat fan syn gading yn, al wie it allinne mar de kalinder. 

Foroaring fan de ynhâld 

Almenakken hawwe as âldste bywurk prognostikaesjes of praktika's, dat 
itselde is yn assimilearre foarm. fêst mei in folksetymologyske (by)bi-
tsjutting fan praktysk to wezen. Schotel hat se nuver genôch foar twa ûn-
derskate dingen oansjoen. It wiene astrologyske foarsizzingen oer rampen 
en oare greate saken en ek oer it waer, dat stadichoan it measte omtinken 
krige. Se waerden noch lang los útjown, alteast noch yn de twadde helte 
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fan de sawntjinde ieu. Fan Baardt binne der guon biwarre — de âldste is 
fan 1629, en yn 1640 joech er sels ien yn it frysk út —, en ek Hoen stalde 
se gear. De earsten hjitten Grote Heeren-feenster prognosticatie, de oaren is 
gjin eksimplaer fan oer, dat de titel is net wis, mar yn de Bitellingsor-
donnânsjes fan de Steaten steane se as "Billantse groote prognosticatie" 
(29/12/1658, Steaten Gf 51 4 R.A.). Fêst wiene de útjeften yn lyts formaet 
ornearre foar de almenakken. Nei de sawntjinde ieu skine de praktika's yn 
Fryslân út de moade rekke to wezen, hwant dan is it allegearre saneamde 
wiersizzers. Oars wie dat mei de (Oprechte) Steenwijker almanak bygelyks, 
dy't oant yn de twadde helte fan de foarige ieu en faeks noch wol langer 
neist de wiersizzer in praktika joech, bisteande út twa bledsiden oer de 
planeet dy't dat jiers regearde en oer de fjouwer tiden fan it jier (neffens 
eksimplaren yn de Aldheitkeamer op it Hearrenfean). 

Yn de rin fan de tiid hie elk fan twaën syn eigen ynhâld krigen, sa't hjir 
bliken docht, mar tonearsten wie de wiersizzer in fariant fan de prog-
nostikaesje of profety. Under al dy wiersizzers waerd yn it bigjin fan de 
sawntjinde ieu dy fan de Italiaenske heechlearaer Anthonio Magino 
(1555-1617) it forneamdst. De earste yn ús lân dy't ik neamd seach, is De 
Italiaensche waerseggher. Dat is een prognosticatie... door Antonio Ma
gino foar 1622 (Knuttel 3303). Lang sil er hjir doe noch net bikend west 
hawwe, hwat blike kin út de wurden fan Baardt dy't yn 1629 halden 
waerd foar de auteur fan "seker Geschrift ge-intituleert den onvervalschten 
Italiaenschen waer-segger, over den Jare 1629, weet ick by wien gecom-
pileert", sa't er sels skriuwt, mar hy kin sels wol in "prognostico" meitsje: 
"Ick behoeve (Godt danck) des lompen tuyges niet, so lange daer oude 
ende treffelijcke Autheuren te becomen zijn" (Grote Heren-Feenster 
prognosticatie, K.B.). Don Antonio Magino bleau populair yn fryske al
menakken oant yn de foarige (en ús?) ieu. Feike van der Ploeg boarte mei 
syn forneamde namme troch yn it Nieuw Leeuwarder — foar 1778 in tekst 
op to nimmen "uit het Spaansch oerzet, en schreun ynt Orgeneel fin 
Donna Excetera. " 

Buten almenak en prognostikaesje of wiersizzer hiene de sawntjinde-
ieuske almenakken yn Fryslân net folie oars as in foar- of neirede mei 
hwat skimpskoaten, riedsels en anekdoaten, meast fan it slach fan Boc-
caccio oer de hegerein of de geastliken. Kroniken — rigen fan histoaryske 
foarfallen fan it jier nul of earder ôf — forskynden neffens Schotel nei it 
midden fan de sawntjinde ieu. It âldste fryske foarbyld is de Hijnlepre 
seemans-almenak foar 1679 mei syn hitje Krunnijk. De letter hast ûn-
misbere klassis seach ik foar it earst yn it Nieuw Zuyriger — foar 1711. To 
oardieljen nei de tafoeging "Deesen druk op nieuw gecorrigeert" hie dy 
doe noch gjin lange jierren bistien. Earder al, yn it Kleyn Heeren-feen
ster — fan 1670 kamen stichtelike gesangen foar. Kluchten en gearspraken 
binne foar it earst oerlevere yn deselde Nieuw Zuyriger— foar 1711. 

Sankjes dy't in hiel katern fulle, binne fuort yn 'e moade, as't se yn 1775 
yn it Nieuw Leeuwarder — foar't earst forskine, mar dat se der al earder 
wiene biwiist in adfortinsje fan Wigeri dêr't ek "liedjes" yn 'e rige fan 
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mûglikheden neamd wurde (L.C. 29/12/1762). 
Saeklike ynformaesje lykas nammelisten fan oerheden, foarname kol-

leezjes, ek fan skoalmasters, post- en feartsjinsten en sa hearden ta de 
fêste útris fan de comptoiralmenakken, mar guon derfan sitte ek wol ris 
yn de almenakken dêr't it hjir om giet. 

Populaire stikjes 
Der wie in great forskaet oan teksten yn almenakfullingen, mar guon 

waerden mear as ienris printe. Net meirekkene hwat binnen in pear jier 
op 'en nij forskynde, en likemin de stikjes dy't allinne as los katern bi-
warre bleaune, binne dat de neikommende. 
S t i c h t e l i k w u r k 

Gulden A.B.C, als mede eenige gulden regelen (1694 Nieuw Drachtster, 
1770 id.) yn 1785 (Leeuwarder gedenk) útwreide ta: 't Gulden A.B.C, en 
eenige zoete vertellingen om de winterse avonden geneuglijk te divertee-
ren als mede het geestelijk doolhoff. Vierderley A,B,C. Seer dienstig voor 
alle menschen (1753, Nieuw Leeuwarder, 1775, Nieuw Leeuwarder: id, als 
mede een doolhof. Seer .. . etc.). Stichtelijke gezangen so op de geboorte, 
lijden en sterven onses Heren Jesu Christi, als van de nieuw jaer, paasch 
en pinxter (1696 Kleyn Billands, 1718 Kleyn Billands, 1758 Klein Leeu
warder, 1775 Klein Heerenveenster, 1781 Klein Leeuwarder). Davids harp 
spelende alderhande lofsangen ende geestelijke liedekens (1753 Nieuw 
Leeuwarder, 1793 almenak sûnder titelblêd fan Wigeri: Nieuw Leeu
warder?) Twee broeders ziende het graf van haar moeder openen (1753 
Nieuw Leeuwarder, 1793 id.). 
O a r e f o r d i v e d a e sj e 

D. Simonides, Klugtige t' samenspraak tusschen een edelman en een 
boer (1711 Nieuw Zuyriger, 1735 ûnbikend almenak Joh. Thijssens, 1775 
Nieuw Heeren-feenster, dat deselde tekst jowt as n-d.n (signatuer) yn de 
bondel-Looxma (sjoch Breuker 1978) en ek noch yn in ûnbikend (let-) 
achttjinde-ieusk almenak, dêr't allinne it katern mei de fryske tekst fan 
biwarre is, ntl. n-d.d). De kostelyke en onwaardeerbare kat, verheffende 
haren meester uyt de uyterste armoede tot den top van eere en groote 
rijkdommen (oer Richard Wittington, by ús bikend as de "gelaarsde" kat; 
1736 Nieuw Arumer, 1778 Nieuw Leeuwarder). Wonderlijke en aardige 
begraafcedel, benevens de onkosten van de begrafenis . . . takkebosse-
maaker Steven van der Klok (1775 Nieuw Leeuwarder, 1784 Wouters-
woudster). De U.B. to Leiden hat fan de kluchtskriuwer A. Nagtegael 
inkelde stikjes oer dyselde Steven van der Klok, û.o. fan 1719: Lykser-
moen over het ontijdig en droevig omkomen van Steven van der Klok, 
enz. op den 28 febr. 1718 zeer eloquentelijk uitgesproken door den eerw. 
vader Barthol. Ortels, pastoor der gemeente aldaar op rijm gestelt door 
Jan de Wasser (Cat. Mij I Ned. Toneelst. 148). Samen-spraak tusschen 
twee getroude, zynde Urbanus en Isabella . . . (1718 Nieuw Bolswarder, 
1775 Klein Heerenveenster, id. Nieuw Leeuwarder). 
M e i p r i n t sj es 

Neusboekje voor mannen, vrouwen, vrijers en vrijsters, waar in men 
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zien kan wat yder voor syn neus-geldt moet geven (1718 Nieuw 
Worckumer, 1798 Leeuwarder; en mei de titel: Placcaat en ordonnantie 
van het neuze-geld . . . yn 1775 Nieuw Leeuwarder en 1778 id.) Het 
vermaaklijk gezelschap van hollebollige, koddige, drollige, verbazende, 
raazende, drinkende, klinkende, krakeelende, en speelende dwergpos-
tuuren (1775 Nieuw Leeuwarder, 1778 id. en as 't Gemeenebest der fraaije 
dwergen . . . ek yn 1795 Klein Leeuwarder). 

Ek mei printsjes, mar fan in searieuzer slach is: Zinspeelingen op 
allerlei wetenschappen, kunsten en ambachten; printe by de erven 
Stichter to Amsterdam yn forfolgen. It earste is faeks foar almenakken 
foar it jier 1769 makke. Seydel hat yn syn Nieuw Leeuwarder foar 1775 as 
léste it seisde forfolch, Wigeri yn sines foar 1778 it achtste. In 23e forfolch 
sit ûnder de losse almenakstikjes B224 S.B. Ek it Leeuwarder — 1797 fan 
Van der Wal hat ien fan dizze stikjes. 

It Frysk 

U n tj o wi n g 

Yn de almenakken dy't der oer binne foar 1671 nimt it frysk in bi-
skieden plakje yn. Hjir en dêr komt ris in wurd of in rymke tusken it 
hollânsk troch. It âldste is dat yn it Heeren-feenster — foar 1645 fan 
Baardt, dy't ek al yn syn Grote Heren-feenster prognosticatie fan 1631 hwat 
frysk brûkte. It giet hjir fêst om utering fan de renaissancistyke niget oan 
folkstalen, sa't dy ek blykt út it grienmank fan âlde en nije talen dat 
Vlitius yn syn Bredaesche almanac foar 1664 forarbeidet, of út it 
(plat)dútsk rymke yn in fierders hollânske, ûnfolslein biwarre grinzer al
menak fan omendeby 1650, ynboun mei d' Oprechte Harlinger foar 1653: 

Prhum' / haste auk vom Schape gesagt? 
Bis daer an / Kasper; Nou / hoe veile? 
Noch vor een Sondage; Elck een lacht 
Om absque C.T. zijn Geselle 

Ek it earder neamde Heeren-feenster — fan 1645 hat in wurdmannich 
dútsk yn in rymke: "Juffrou Caecilia / Blies auf die Pfeyffen". Yn it al-
gemien sil by it forklearjen fan dialektgebrûk yn dizze tiid rekken halden 
wurde moatte mei gekoanstekkerij út humanistyske heechmoed. 

Alhiel frysk binne de Friesche òoere-almenakken, dy't der west hawwe 
moatte fan 1657 of earder, 1706, 1707, 1709, 1712 en 1716 en dy't der oer 
binne fan 1671, 1672, 1676, 1679, 1718, 1779 en fan 1846 en 1847, wylst it 
mislearre om ien foar 1823 út to jaen. De earste kear dat se neamd wurde, 
yn it Beetster-swaegster — foar 1658, steane se ûnder fïif oaren as de bi-
kendsten mei namme opjown, dat se hawwe fêst om 1650 hinne al bistien. 
Tusken 1679 en 1706 ûntbrekke gegevens en faeks is dat net tafallich: it 
almenak fan 1709 moat tominsten in werprintinge west hawwe fan it 
Ackrummer friesche boere — fan 1671, en it frysk fan it almenak fan 1718 
stekt neffens omfang en kwaliteit mar skriel ôf by guon út de sawntiger 
jierren. It soe nammers mei al syn printflaters en syn trant fan rymkes ek 
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best in werprintinge fan in fyftich jier earder wêze kinne. De iennichste 
werprintingen — sjoch hjirnei — út letter tiid, beide fan 1778, geane ek op 
teksten út dyselde jierren werom. Hoe't dat ek wêze mei, wis is wol dat der 
tusken 1650 en 1680 wakker fryske almenakken makke binne. 

It bigjin leit yn in tiid fan greate wolfeart, doe't de Gouden ieu oant 
stekkens ta skittere, en de ein soe wolris gearfalle kinnen hawwe mei de 
neare nacht fan earmoede en oerbifolking dy't der opfolge. De omslach 
kaem oars al yn de sechstiger jierren (Faber), mar it neamde forbân 
hoecht dèrom fêst noch net ôfwiisd to wurden. Fansels duorre it jierren 
ear't in yn wielde opwoeksen generaesje har by de foroare omstannich-
heden oanpast hie en ôflost waerd fan in nijen dy't great wurden wie by 
tsjinslach en delgong. Mar it kin ek wol wêze dat de bitreklike bloei fan it 
frysk krekt trochsette koe as utering fan in oergongstiid, doe't eardere 
greatens ta in foarbyld waerd, of ta in dreambyld as men wol. Yn de 
opfieding ta boargerdeugd en it forhearlikjen fan it eigen fryske forline 
sa't Joh. Hilarides dat die en woe (Waterbolk), past in útspraek út syn 
Friesche-boere almanach foar 1676 oer "uws Friesche helden" as dizze: 
"dat har Personen / en daden / maei goudene letters to Memorie / haeere 
oontekene te wirdden." "Sljucht en rjucht" lykas de "aade, fromme, 
wolbikende" Friezen, dat koe der mei gean salang't de bittere werklikheit 
de eagen net iepene hie foar it holle fan dy wurden. Sa liket it derop dat 
út ôfsidigens en spotslaen oprjochte wurdearring groeide foar de "âlde" 
fryske tael doe't it libben him nei alle kanten ûntjaen koe en dat dy yn it 
delgean útwoeks ta forearing as symboal fan better tiden. 

Dragers fan de nije libbenshâlding hawwe foaral guon west as Gab-
bema en Hilarides, mar ek Ringers en Titia Brongersma hearre derby en 
hja hawwe it west dy't soargen foar útjefte en werprintinge fan Gysbert 
Japicx' wurk (1668, 1681, 1684). Al witte wy mar in bytsje oer de geastlike 
eftergrounen fan earder, ek fan dizze tiid, en is it dêrom altyd hwat fan 
rieden by it sykjen dernei, de forbining tusken opgeande tiden en it 
ûntjaen fan it frysk liket sa klear as hwat. Itselde sjocht men ommers 
tusken 1760 en 1790 en op'en nij tusken 1850 en 1890 en yn beide gefallen 
komt mei de ekonomyske delklap dy't derop folget ek de efterútgong yn 
de niget oan it frysk. 

Ut de achttjinde ieu binne 96 almenakken biwarre, en njoggen dêrfan 
bisteane alhiel - 1718 en 1779 - of foar in part - 1711, 1765, 1775, 1778 
twa fan ûngelikense útjowers, 1780 en 1799 — út frysk. In selde forhâlding 
as út dizze oantallen sprekt, blykt oars ek. Sa binne der ûnder de li-
kernôch 170 ûnderskate almenakstikjes fan literaire aerd, sa't wy dy kenne 
út de achttjinde ieu, fyftjin fryske en is de forhâlding frysk — hollânsk yn 
twa eksemplaren dêr't ek in frysk stikje yn sit, ien op trije (Nieuw Zuyriger 
— 1714) en ien op fyftjin (Nieuw Leeuwarder — 1778 fan Wigeri), klassis, 
kronyk en oare non-fiksje net meirekkene. Tusken 1760 en 1790, doe't der 
binammen fan 1775 oant 1785 gans frysk forskynde, is de forhâlding ien 
op seis. Ut de fjirtich jier dêrfoar binne mar acht almenakken oer sûnder 
dat der ien mei frysk by is. It iennichste stikje mei frysk út dy tiid soe de 

48 



Ph. H. BREUKER - Fryske almenakken foar 1850 

Dit printsje. dat ek foar op it titelblad stiet. Sa seagen oant djip yn de njoggentjmde ieu 
sil wol de "aade Friesche Boer" foarstelle. de kalindersiden derút. Mei in forskaet oan 
Baardt hat it yn syn Prognosticaties fan lettertypen en ôfwikseling yn read en swart 
omendeby 1630 ek al oer de âlde boeren. waerd it nuttichste part fan in almenak moai 
dat 't bigryp hie fêst hwat fan in symboal. makke. It oare krige typografysk gjin 
(Friesche — boere — fan 1676: 9 x 7 sm.). bysûnder omtinken (Heeren-feenster — foar 

1639: 9,5 x 7.0 sm.). 

yn in almenak foar 1765 publisearre gearspraek fan Reitse Atses (sjoch 
hjirnei) wêze kinne. Yn it forlet nei 1760 likernôch fan frysk moasten 
werprintingen fan âlder wurk foarsjen, fan Simonides út it bigjin fan de 
ieu en fan earder noch. It moat nei 1720 tidenlang in deade boel west 
hawwe mei it frysk. Namsto skerper komt sa de bitsjutting fan de Alt-
huysens út. Hja moatte mear as hwa ek, sels as Gysbert Japicx, tsjin de 
tiidgeast yn de kop der foar halden hawwe. Dêrnei koe it frysk him 
fleurich ûntjaen yn de opgeande tiden. 

Nei in tobeksetter om 1800 hinne, doe't de lju oare dingen oan 'e holle 
hiene as literatuer en fordivedaesje, libbe it frysk wer op ûnder Loadewyk 
Napoleon. Sûnt 1809 is der op 1813, 1815 en 1818 gjin jier wer, of der 
forskine wol ien of mear almenakken mei frysk. De forhâlding frysk -
hollânsk is neffens de biwarre almenakken yn de earste fearnsieu 8 op 56, 

yn de oare 70 foar 52 oer. De omslach datearret út de tweintiger jierren. 
Fan 1820 oant 1824 giet it om trije mei frysk tsjin trettjin mei oars net as 
hollânsk, tusken 1825 en 1829 is dy forhâlding acht op alve. 

It binne net allinne de sifers dy't de trochbraek fan it frysk yn dizze 
jierren sjen litte. De âlde moade en printsje it frysk yn antike, goatyske 
letters fordwynt forgoed. It wie al sûnt it bigjin fan de ieu gjin regel mear, 

49 



Ph. H. BREUKER - Fryske almenakken foar 1850 

mar yn 1826 wie it mei it léste, yn it almenak fan Van den Bosch, dien. 
Dat fan 1827 is net oerlevere, mar yn 1828 brûkt ek hy romein. 

It trochsetten sûnt 1830 fan it skriuwen fan proaza yn it frysk nei it 
earste skrutene bigjin om 1810 hinne, stiet der fêst ek net los kan. De titels 
fan de fryske stikjes foroaren ek. Frieske rymlery, dat Van Altena en syn 
opfolger Suringar sûnt 1809 brûkten, waerd yn 1832 Friesch rijm in onrijm 
en Schierbeek bigoun dat jiers mei Lân-friesch, dat grif mei sin boppe 
Boerefrysk keazen wie. Allinne Van den Bosch hâldde oant 1850 en langer 
grif noch, oan dy âlde oantsjutting fêst. Syn almenakken mei har bytiden 
frjemde werprintingen — yn 1844 bgl. oars net as Gysbert Japicx — lykje 
ek yn oare opsichten net sa bot mei de tiid mei to gean. Der binne ek mar 
in bytsje fan biwarre neffens de oaren, krekt as soene se minder gongen 
hawwe. De oare beide útjowers hiene ek in twadde, tsjûker slach almenak 
yn in kreas bantsje. 

De foroaringen sa't se hjir neamd binne, wize op in algemien wur-
dearjen fan it frysk en binammen ek op it fanselssprekkende dêrfan. It wie 
net langer in histoaryske leafhabberij foar inkelden mei literaire bilang-
stelling. It duorre net lang mear, of de saneamde folksskriuwerij koe útein 
sette. Wapene mei de kennis fan de lettere ûntjowing soe men it bigjin 
stelle kinne op 1840, doe't Waling Dykstra debutearre mei inkelde rimen 
yn in almenak, mar it bigjin leit in tritich jier earder en trochsette die it 
earst yn 'e fleurige fyftiger jierren. Earder wie it mar in sobere boel, mei 
gans earmoede en sykten. De opkomst fan it frysk krekt yn dy tiid moat 
dan ek taskreaun wurde oan it ûnforsetlike wollen fan inkelden. Har 
stribjen paste yn de algemiene drang om de wrâld foarút to bringen ûnder 
de oanfiering fan in eigen kening. Yn rommer forbân hie it frysk de wyn 
fan de Romantyk yn de seilen mei har forhearliking fan it eigene. De 
grountrekken fan dy geasteshâlding oppenearje har al yn de tiid tusken 
1760 en 1790. It is net tafallich dat it de bern fan de patriotten binne, dy 
wrâldforbetterders, lykas Ankringa, Telting, Roorda en de Halbertsma's, 
dy't it erfskip fan de tachtiger jierren oannimme en brûke. Winliken 
bigjint de nije fryske literatuer dan ek om 1760-'70 hinne en allinne de 
need der Frânske tiden koe foar even it near der op lizze. 

A u t e u r s 

Almenakswurk is meast anonym of ûnder skûlnamme útjown, dat it 
bliuwt altyd nuodlik en jow nammen. Under de sawntjinde-ieuske skriu-
wers moat alderearst dr. Petrus Baardt neamd wurde, fan hwa't inkelde 
rigels of rymkes mank it hollânsk bikend binne. Haytse Ubles en syn 
'klerk' Gatse Binnerts hawwe foar 1672 fryske boere almenakken makke, 
mar men soe hast oan har bistean twivelje as't se net yn ien sike neamd 
wiene mei de Akkrumer skoalmaster-skriuwer Jan Sickes ('t Opriucht 
frijssche —boere— 1672). Fan dy léste is it Ackrummer friesche boere— fan 
1671. De klassikus Joh. Hilarides binne ek in pear almenakken út de 
sawntiger jierren fan biwarre. 

Ut de achttjinde ieu binne buten in oantal werprintingen fyftjin teksten 
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of kombinaesjes oerlevere. Yn it bigjin fan de ieu moat de skoalmaster 
Douwe Simonides nochal hwat skreaun hawwe (Breuker 1978, nrs. 8, 12, 
13, 14 en 15). Sûnt 1778 hat de menniste dûmny Feike van der Ploeg in 
oantal wichtige stikken publisearre (Dykstra 1975, Breuker 1975). Efter al 
it anomine wurk út dy jierren liket it wol dat har twa skriuwers forskûlje: 
ien fol libben en geast, en in oaren dy't oerdwealsk en al to 'nayf is. De 
earste giet eigen wegen yn de foarmjowing fan syn stof, de oare rint yn it 
spoar fan de tradisjonele gearspraken. Ien fan dy gearspraken stiet op 
namme fan S.S., initialen dy't de Harnzer dokter Simon Stijl brûkte. In 
oaren wurdt folge fan in hollânsk 'kamerstukje' dêr't ek al net folie for-
rassing yn stekt. It is bikend dat Stijl mei frysk pielde (Breuker 1977) en 
greate wurdearring hie foar de yn ús eagen hwat al to sêfte Agnietjes fan 
Justus van Effen. Der sit hwat ûnhandichs en oerdreauns yn dy syn bi-
skriuwing fan it gewoane folk, dat ek de skriuwer fan in gearspraek as Dij 
boer mei zyn erfenisse oer him hat. Op dat stikje folget as blêdfulling in 
fragmint út Gysbert Japicx, dat seldsum is foar in almenak. Stijl roun tige 
fier mei him. Almeial liket der my reden ta om Stijl op it auteurskip fan 
dy gearspraken oan to sjen en om der rekken mei to halden dat hy ek De 
faam fin twaa wudden en Ien saeemensprek tusschin ien friesche boer en ien 
grenzer studint skreaun hawwe kin. Syn politike opfettingen litte har wol 
forienigje mei it auteurskip fan Het Sneeker jaagschuitje, dêr't gjin dúdlik 
partij kiezen út sprekt, al is it mear tsjin as foar de patriotten, hwant hy 
gong foar in "slijmgast". De spot mei de Boazumer dûmny Aha hat it 
mienskiplik mei de foargeande gearspraek. 

Net folie doel is der to krijen oer de skriuwer fan de Samenspraak 
tusken en skipper dy boer west is en en bakker dy boer wudde wol oer de 
burkery, dat oars grif ien west hat dy't de pinne wol tille koe. Ienfâldich 
gerimel is Een samen-spraak tusschen een vreemdeling en een Jouwster 
borger en een boer yn it Nieuw Bolswaarder almanach foar 1765. De 
skriuwer is Reitse Atses, "liefhebber der rijm-konst", dy't — neffens 
freonlike meidieling fan H. Spanninga — yn 1731 in grêft slatte op 'e 
Jouwer. 

Under it âldere wurk út de njoggentjinde ieu kypt Tjead en Trijntje der 
út, dat fan mr. Piter Goverts Deketh fan Harns is (Breuker 1978, nr. 28). 
Faeks hat hy ek it hwat sleauwe, Stijleftige Het doebelde boosk fin Jaap 
Krelissen, mey Ybel Johannissen: en Johannisom Doebles, mey Steffentje fin 
Joed skreaun. In ûntwikkele man hat ek west de skriuwer fan it Spul - of 
bjorttery verteszel en fan it deroanfolgjende sankje Dy tjinwurdige tiid 
(forlykje Breuker 1978, nrs. 20 en 24). Net krekt to datearjen binne in pear 
proazastikjes fan Watze Harings (sjoch Breuker 1975b), dy't ek de anek-
doaten oer Socrates yn En lyts byttje oer en man en ien wief fan omendeby 
1810 makke hawwe kin (Breuker 1978, nr. 27). Buten de sawntjinde ieu 
giet it hjir om it âldste proaza yn it frysk en it docht jin gjin nij dat in 
ûnbislipe skriuwer sa't dizze dúdlik is, dat it earst brükt. Dan hie Johannes 
Rienks mei syn En ves.. op het reedryden fan likernôch 1810 mear literaire 
asspiraesje — by minder kinnen, leau 'k. Har folksskriuwerij wurdt 
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fuortset fan Paulus Scheltema en Broer Okeles yn Schierbeek syn almenak 
fan 1831 ôf en nimt sûnt net wer in ein. Sûnder mis hawwe de Hal-
bertsma's mei har Lapekoer fan 1822 en yn dit forbân foaral ek mei de 
útjefte fan 1829 soarge foar fraech nei ienfâldige lektuer by in breder 
lêzerspublyk. 

Dy earste Lapekoer waerd útjown as in almenakstikje, krekt yn itselde 
formaet. Dêrnei waerd de niget oan almenakwurk fansels net lytser, mar 
it biwiist dochs ek hoe't dat yn oansjen wie yn 1822, by de Halbertsma's 
likegoed as by de twahûndert lju dy't se har earste wurk tastjûrden. 
Tonearsten oerhearske nammers ek it literaire yn de almenakken mei 
bydragen fan Ankringa en Telting fan 1827 of 1829 ôf oant 1834 en fan 
Salverda en Posthumus. De Halbertsma's sels diene mei fan 1829 oant 
1834. In nije generaesje fan folksskriuwers foar hwa't it paed sljochte wie, 
oppenearre har mei Waling Dykstra en J. C. Hoitsma yn 1840, dêr't 
Harmen Sytstra en Colmjon har yn 1847 en 1849 by oansleaten. 

W e r p r i n t i n g e n 

Der wurde yn de oerlevering fan it frysk wol twa tradysjes ûnderskaet, 
dêr't de iene neifolging fan Gysbert Japicx fan is en de oare almenak
wurk. Dochs bite se inoar net. Parten, meast út de gearspraken fan de 
greate sawntjinde-ieuwer, steane yn almenakken foar 1718, 1781, 1814, 
1827, 1828 en 1844. Ek fan syn foargonger Van Hichtum waerd in — 
folsleine — gearspraek yn 1826 yn in almenak útjown. De tsjinstelling hat 
grif minder great west foar de doetiidske lezer, as wy faeks tinke, of it 
moat wêze dat wy ús foaral forsjogge op it nivo fan dy lezer. Om 1827 
hinne is der ek gjin tsjinstelling to fmen tusken Gysbert Japicx syn wurk 
en dat fan syn neifolgers út it Constanter-formidden dêr't it tusken stiet. 
Yn 1718 liket dat oars, mar de kalinderrymkes hawwe wol hwat wei fan it 
wurk fan Titia Brongersma, om mar ien to neamen, en dat wie alhiel gjin 
skriuwster foar it folk. Yn 1781 kiest nimmen minder as Simon Stijl foar 
't neist it selskip fan de biwûndere Renaissancedichter, en dat docht ek al 
gjin nij. 

Oant 1780 waerd yn it forlet fan frysk forsjoen troch werprintingen fan 
Baardt syn Friesche boere-practica (c. 1710, 1778, en 1779), fan de gear
spraken dy't mei mear of minder wissichheit oan Douwe Simonides ta to 
skriuwen binne (1735, 1761, 1765, 1775, 1778 en in pear net-datearre fan 
omendeby 1780) en fan teksten út Friesche boere almenakken út de 
sawntiger jieren fan de foarige ieu of har ûnbikende werprintingen. Ut it 
Ackrummer friesche boere— fan 1671 hat Van der Ploeg yn syn Nieuw 
Leeuwarder — foar 1778 by Seydel útjown, inkelde fersen fierhinne oer-
nommen yn de Tajift (meid. drs. P. Breuker), wylst de Neij-redin dérre fêst 
op in Frieske boere— fan likernôch 1675 weromgiet. Dat is klear to sjen by 
forliking mei it Friesche— boere— fan 1676 (sjoch ek Smit 13). Al dat spul 
rekke út de tiid doe't der fan 1778 oant likernôch 1785 ynienen allegearre 
nije stikken forskynden. Op syn bar moast dat wurk, foar it neist fan van 
der Ploeg en Stijl, mei dat fan Wassenbergh en de hwat âldere Althuysens 
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forsjen yn de nije fraech fan it bigjin fan de oare ieu. Oant 1827 duorre it 
sahwat, ear't nije skriuwers dêr fierhinne oan foldwaen koene, al weard 
fan it âldere wurk ek yn de fjirtiger jierren noch it ien en oar werprinte. 
Doe lykwols wiene de werprintingen fan de nije generaesje, fan de Hal-
bertsma's, Ankringa en Telting, al yn de mearderheit. 

Los fan de werprintingen oer jierren hinne, stiet it nijsgjirrige forskynsel 
fan in twadde of tredde útjefte fuort nei de earste publikaesje, dat him 
foardocht tsjin 1780. Dat wiist der op hoe ûnforwachts en great oft de 
freach nei frysk doe wie. Faeks hawwe it der wol mear west, mar it fait nei 
to gean fan de Kluchtige t' samen-spraak, tusschen een edelman en een 
boer.. . n-d.d en n-d.n (Breuker 1978, nr. 15), hokker léste lezing deselde is 
as yn it oant nou ta ûnbikende Nieuw Heerenfeenster — fan 1775); fan 
"Mayke Jakkelis"I (1778 B en yn de Oprechte Heerenf eenster — foar 1780, 
neamd troch Hepkema 1906); fan "Mayke Jakkelis" II (1779 A en ± 1780 
q) en fan Het jonge lieuws boosk (1779 C, 1779 Cv (Breuker 1978, nr. 9) en 
1780 a). 

L e z e r s 

Almenakken waerden lézen troch lju, binammen troch jongfolk, út alle 
lagen fan de bifolking, mar wie dat ek it gefal mei de fryske stikjes? Buten 
Jan Jacobs ten Hoeve, dy't yn 1776 syn namme sette yn it Friesche-boere— 
fan krekt hûndert jier earder, faeks op it stuit doe't er it yn in skoarstien 
bimetsele, binne mar twa lju bikend fan hwa't de nammen yn in almenak 
mei frysk steane. De iene is de lettere jurist Age Looxma (1779; Breuker 
1978), de oare G. Brugmans, dy't mei Van der Veen 1869 foar de Dok
kumer dokter fan dy namme to halden is (27 febr. 1784). Soe it tafal wêze, 
dat har status sa'n ein forskilde fan harres dy't yn hollânske almenakken 
har namme setten? Men moat fuort tinke oan de meidieling fan Eelke 
Meinerts yn syn Ien wirttje oon de lezzer by de twadde printinge fan Volle 
gelok (1777), dat it boerefolk der dochs neat mei wurde koene, hoe 
ienfàldich oft er ek stavere hie, wylst folie lju fan oansjen, "zelme fen de 
eerste rijghe" har der mei formakken. Ek komt jin yn it sin dat de Hal-
bertsma's har Lapekoer nei twahûndert fan dyselde lezers út de hegerein 
stjûrden. 

As de skriuwers har al útsprekke oer de bidoeling fan har fryske wurk 
— hwat se yn 'e almenakken net dogge — dan hjit it meast om de eare fan 
de "âlde", fryske tael (P. Breuker e.o. 178-181, Feitsma 1975). In sterk 
foarbyld, it mei dan wêze út de tiid dat de niget oan it frysk al ta striid om 
it bihâld wurden wie, jowt de anonime resinsje fan de earste Bye-Coer: 
"Het is al weder goed ter beoefening onzer taal en tot wedersprake van 
sommige Hollandsche geleerden, die niet begrijpen kunnen waartoe men 
eene doode taal, die geen mensch meer kent, weer levendig maken wil" 
(L.C. 25 nov. 1845). 

It kin net misse of de hegerein lies de fryske almenakstikjes, mar it is de 
fraech oft de frysktalige plattelânsbifolking dat ek die. Fêst hiene de 
boeren net de measte niget oan anekdoaten, rymkes of gearspraken dêr't 

53 



Ph. H. BREUKER - Fryske almenakken foar 1850 

har de gek yn oanstutsen waerd. Dêr komt by dat se net goed mei it frysk 
oerwei koenen: "Yet yn myn jongestiid — skriuwt Waling Dykstra, dat it 
moat om 1835 hinne west hawwe — seijen de measte ljue op 't platte lân: 
"Ik kin net boersk leze" — en immen dy dat wol koe, gyng foar in útrinder 
yn knappens. As sa'n ien yn in selskip oan 't frysk-lêzen kaem, den foun 
er wol oandacht" (W. Dykstra 1894, 8). 

Fyftich jier earder wie it net oars neffens it byldzjende forslach fan de 
Ljouwerter folksdichter Jeltema oan prof. Wassenbergh, de auteur fan 
Hett' boere fryske rygels op it boâsk f en Tjeerd Siedzes in Aaltje Anders fan 
1767: "Ik heb, volgens myne Leeksche denkbeelden, nooit iets fraaijer in 
't boers gezien: ik heb hetzelve zedert meer dan 25 jaaren in myn hoofd 
gehad, en kan, wanneer ik in 't gezelschap van Boeren ben, met zo veel 
bevalligheid opzaagen, dat haar de fliebbe fin nochlykheid by de piep del 
rint" (1787; Feitsma e.o., Estrik XXIII (1962), 86). Al kin der dêrom net 
sûnder mear fan útgien wurde dat de lju fan it plattelân, de fryskpraters 
sels, frysk liezen, út it bigjin fan Simonides syn Klugtige samenspraak van 
een boere knegt Robbert Swyn, die na Oost-Indien wilde varen is ôf to 
lieden dat sokken der wol wiene: 

Ik wins de Borgers in 't geheel 
Dy wenje fraay in Barradeel 
Gelok en Vreede Heyl aek mey 
En der mey tjoeg ik daatlyk wey 
Ney Amsterdam al om jen hier 
En varr' als is het nog za fier. 

It "Borgers" út de earste rigel is gjin tsjinstelling fan "boeren" of sa, 
hwant doedestiidsk hat it in skoftlang moade west en neam elkenien 
boarger, ek op 'e doarpen, oant arbeiders ta. De biheining ta Barradiel is 
oars opmerklik, krekt of soe it almenak dêr't de gearspraek tonearsten yn 
stien hat, mar in biheind forspriedingsgebiet hawn hawwe. Soe der by 
wize fan sprekken hûs oan hûs mei sutele wêze troch in neijjiersrinder? Ek 
de eardere Friesche boere almenakken fan omendeby 1670 rjochtsje har ta 
de "húslju", mar dat kin ek in literaire foarm west hawwe, soe men tinke 
by it lézen fan de al neamde fryske fersen út 1686 fan Titia Brongersma. 
Soe de "aade Friesche Boer" mei syn Sint-Steffenshoarn op 'e side net in 
histoarisearjend optinksel wêze kinne, dat de forearders fan it âlde Fry-
slân, "de aade Friezen", mear oansprutsen hat as de boeren? 
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De Heeresloot, een bron van geschillen 

J. A. Mulder 

De oudste veencompagnie in Friesland, de Compagnie der Dekema, 
Cuijck en Foeijts-Veenen werd in 1551 opgericht door toedoen van Pieter 
van Dekema, een buitengewoon invloedrijk Fries edelman, en financieel 
gesteund door de Utrechtenaren Jan van Cuijck Antonisz. en Floris 
Foeijts. In zekere zin is dit het geboortejaar van de plaats Heerenveen die 
ontstond op het kruispunt van de door de compagnie aangelegde Scho-
terlandse Compagnonsvaart, de Heeresloot, zo genoemd naar de heren 
der veencompagnie, en de wegverbinding van Leeuwarden met Overijssel. 

Toen de veencompagnie begon met haar werkzaamheden, was één der 
belangrijkste problemen het vinden van goede afvoerwegen voor de turf. 
Een grote rol heeft de Heeresloot hierbij gespeeld, die sedert de aanleg tot 
het einde der vorige eeuw een omstreden vaarwater is gebleven. Zo is er 
in de jaren zestig van de 19de eeuw een kwestie geweest tussen de ge
meente Haskerland en de provincie Friesland over het onderhoud van 
deze voor Heerenveen zo belangrijke vaarweg. In verband met het geschil 
heeft de toenmalige gemeentesecretaris van Haskerland, W. B. van der 
Veen, in 1863 een rapport opgesteld om aan te tonen dat niet de gemeente 
de onderhoudsplichtige van de Heeresloot is, maar de Compagnie der 
Dekema, Cuijck en Foeijts-Veenen. In dit aan de provincie Friesland 
gerichte verslag tracht hij ook de vraag te beantwoorden, wie tot het 
onderhoud van het Monnikerak, het "Zijdhuister Deel" ' en de "Vlap-
brug" te Nijehaske Schans verplicht is. 

Voor de vroegste geschiedenis van de Heeresloot verwijst de auteur van 
het rapport naar De Frisia et Frisionum Republica van Ubbo Emmius. 
Deze schrijft in dit werk onder andere reeds hetgeen ik hier in vertaling 
weergeef: "Heerenveen in Schoterland ligt in Zevenwouden op een 
moerassige bodem en is eerst voor korte tijd ontstaan uit de opbrengst van 
veengrond (bituminosa gleba) die aldaar in overvloed tot brandstof ge
graven en met schepen langs de kanalen naar Holland, Gelderland en 
aangrenzende plaatsen met groot- gewin wordt uitgevoerd, terwijl voor 
weinige jaren nog geen spoor van enig gebouw werd aangetroffen" 2. 

Winsemius sluit hier in zijn Chronique op aan wanneer hij schrijft in het 
deel over Schoterland, dat in 1551 Pieter van Dekema met zijn deelge
noten uitgestrekte veengronden heeft gekocht en dat met de vervening 
daarvan bij Oudehorne is begonnen. Via een vaart naar de Tjonger 
trachtte men de turf langs deze rivier naar zee af te voeren. "Dan sulcks 
is boven door de droochte ende ondiepte van den Reviere Cuynder aen 't 
Oosteynde belet ende heeft men daerom den invaert (welcke men de 
Heeresloot genoemt heeft) na hét Westeynde moeten leggen van het 
Clooster Haska ende het Dorp Haskerdijcken, tot aen de Veenen dwers 
door een groot Meer tot aen den Commandeurs Ackers in Brongergae, 
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twelck inde tijdt van vijf Jaren ghedaen is zijnde de lenghte van de ghe-
gravene sloot wel anderhalf uyre gaens. Het volck twelcke tot desen ge-
bruyckt worde ginck met trommeslach aen 't werck ende vertrock ins-
ghelijcks op die wijse" 3. 

De veencompagnie wilde aanvankelijk de turf uit de venen via de 
Tjonger of Kuinder naar zee vervoeren, doch door ondiepten in deze ri
vier bij lage zomerse waterstanden liep dit op niets uit. Daarom werd een 
uitweg gezocht aan de westkant van de veengebieden van de compagnie, 
die zich uitstrekten onder de dorpen Oudeschoot, Brongerga, Katlijk, 
Nieuwehorne, Oudehorne, Schurega, Jubbega en Hoornsterzwaag. Deze 
uitweg werd gevonden in het graven van de Heeresloot. 

Van der Veen stelt, dat de Heeresloot niet is gegraven op publiek gezag 
en dat deze derhalve geen "heirvaart" is. Waarschijnlijk doelt van der 
Veen op de zogenaamde "heirvaarten" van Haskerland, vaarten die van 
oudsher ten laste komen van de grietenij Hasscher Vijffgae. Dit waren de 
Overspitting van Joure naar de Terbandster Schans, de Schipsloot van 
Joure naar de Oude Geeuw (en later wellicht de Greven) en tenslotte de 
Nieuwe Vaart, die blijkens een overeenkomst uit 1545 door tussenkomst 
van het Hof van Friesland werd aangelegd. Deze overeenkomst werd op 
10 october van dat jaar gesloten tussen Jelle Broersz, grietman van Hasker 
Vijfga, Tinco Sakes, grietman van Schoterland, de pater van het Hasker 
Convent, de ingezetenen van beide genoemde grietenijen en die van de 
dorpen "Ydsaert" (Ter Idzard), Nijeholtwolde, Oldeholtwolde en de 
grietenij Aengwirden. Voorts was deze overeenkomst getekend door een 
groot aantal vooraanstaande geestelijken in Friesland, waarschijnlijk als 
getuigen. De Nieuwe Vaart werd aangelegd van de Oude Geeuw naar de 
(Oude) Veenscheiding, door de "Lijckwech" van Rottum en zo naar de 
Tjonger. Het is de latere Haskersloot, door Oudehaske, langs Rottum en 
vervolgens de Rotstergaastsloot. 

Waarschijnlijk zijn het Deel en het Monnikerak in oorsprong slechts 
waterlossingen geweest, die later door het Hasker Convent bevaarbaar 
zijn gemaakt. Het klooster zal het Monnikerak voor eigen gebruik als 
vaarwater hebben onderhouden, terwijl het dorp Haskerdijken slechts een 
onderhoudsplicht ten aanzien van de beide waters had voorzover het ging 
om gebruik als waterlossing. Hierop wijst ook het feit dat de volmachten 
van Haskerdijken weigerden in te gaan op de eis van de veencompagnie 
om het Deel bevaarbaar te maken. Vóór de aanleg van de Heeresloot 
moet de Geeuw voor deze gebieden als een vrij belangrijke vaarweg 
hebben gefungeerd. 

De Heeresloot heeft zijn oorsprong te danken aan de veencompagnie 
die deze verbond met het Monnikerak en het Deel. Beide laatstgenoemde 
waters zijn bevaarbaar gemaakt door de veencompagnie en het onder
houd ervan is bij overeenkomst aan de compagnie gebracht. Over de 
oorspronkelijke bestemming van de vaarwaters zegt Van der Veen dat de 
Heeresloot door eigendommen van de compagnie werd gegraven: " . . . of 
nu deze omstandigheid medebrengt, dat bedoelde vaarwaters, ofschoon ze 
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Fragment van de kaart Haskerland uit de atlas Van Bernardus Schotanus à Sterringa, Uit
beelding der heerlijkheit Friesland. Leeuwarden, François Halma, 1718. 
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door de Compagnieschap ad proprium commodum4 werden aangelegd, 
bleven bestemd ad privatum usum5, of daartoe aanvankelijk bestemd 
waren, valt zeer te betwijfelen." Dan zet hij uitvoerig uiteen, dat het 
vervoer van turf niet door de compagnie zelf geschiedde, maar door 
schippers die de turf in de veenderijen aankochten. Tengevolge hiervan 
maakte het publiek, c.q. de schippers, van de door de compagnie tot 
ontginning van haar veengronden gelegde of verbeterde vaarwaters naar 
goedvinden een vrij openbaar, ongehinderd en ondubbelzinnig gebruik. 

Van der Veen wijst er op, dat aan het einde van de achttiende eeuw in 
een tweetal processen, waarover hierna meer, voor het Hof van Friesland 
gesteld is, dat bij de aanleg van de Heeresloot de Drachtesloot daarin 
werd opgenomen. 

Vóór het bestaan van Heerenveen wordt de Dracht tussen 1540 en 1550 
een paar maal genoemd bij een aantal onderhoudskwesties. Uit de pro
cessen kan worden opgemaakt dat de boeren van Nijehaske voortdurend 
klaagden over wateroverlast uit de veengronden van Schoterland en 
Aengwirden, zeer waarschijnlijk tengevolge van het in verval raken van de 
Drachtesloot, die gelopen moet hebben van Oudeschoot naar het Hasker 
Convent of daaromtrent. Aangenomen mag worden, dat door de activi
teiten van de veencompagnie deze wateroverlast toenam. Immers voordat 
het hoogveen werd aangestoken, werd het eerst afgetapt. Van der Veen 
wijst hierop, als hij tracht aan te tonen dat de Heeresloot niet alleen is 
aangelegd voor het vervoer van turf, maar ook ten behoeve van een 
verbeterde afvoer van het veenwater om aan de klachten der Haskerlan-
ders tegemoet te komen. Hierop duidt een procuratie voor het Hof van 
Friesland van 23 juli 1566, gepasseerd op Eelke van de Haule, advocaat, 
ten verzoeke van de volmachten van Oudeschoot. 

In dezelfde tijd is tussen de veencompagnie en enkele Friese edelen een 
proces gevoerd over de Terbandster en Schoterlandse venen en in het 
bijzonder over de afvoer van het water uit de venen. Het geschil was 
aanhangig gemaakt zowel bij Gedeputeerde Staten als bij het Hof van 
Friesland. De compagnie wees harerzijds op de voordelen van het ver
graven van de hoogvenen. Het zou de grote armoede der veenwerkers 
lenigen en tevens zou het werkvolk uit de naburige provincies aantrekken, 
die in de veenderijen een middel van bestaan konden vinden. De uitvoer 
van de turf naar alle richtingen zou volgens de compagnie een Fries 
volksbelang zijn. Ongelijk had men niet want de armoede op het platte 
land was in deze jaren vlak voor het doorzetten van de reformatie, de 
beeldenstorm en het uitbreken van de tachtigjarige oorlog, zeer hoog 
gestegen. 

De edelen voerden vanuit een meer agrarisch standpunt daartegen 
bezwaren aan. Door het aftappen van het veenwater werden de landerijen 
in grote delen van Friesland onvruchtbaar. Het zure veenwater had een 
nadelige invloed op het land, dit te meer daar in deze tijd van bemesting 
amper sprake was. Zelfs de koninklijke domeinen (het Bildt) ondervonden 
schade en de edelen achtten het een plicht om voor de belangen van 
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koning Filips II op te komen. Deze edelen, Douwe van Douma, Erasmus 
van Douma, Tyete van Hettinga, Florys van Abbema, Hoyte Oeninga en 
Oene van Grovestins dienden dan ook op 28 juli 1566 een aanklacht in 
tegen de compagnie bij Gedeputeerde Staten. Winsemius verhaalt6 dat de 
partij van Douma c.s. door de sterke arm van het landvolk de sluizen en 
vaarten van de veencompagnie had laten dichtsmijten. Tussen de edelen 
en de voorstanders van 's lands vrijheid, zoals Winsemius ze noemt, 
dreigde een kleine burgeroorlog los te barsten. 

In verband met de aanvallen op de werken van de compagnie door het 
landvolk, en de daarmee samenhangende onlusten, draagt Sybrand van 
Hettinga, grietman van Schoterland, advocaat Eelke van de Haule op, een 
rechterlijke beslissing door het Hof van Friesland uit te lokken. De 
Schoterlanders eisen dat de Drachtesloot, aan de oostzijde van de open
bare weg de Dracht, weer bruikbaar wordt gemaakt en dat de dichtge
smeten waterlossing opnieuw het onreine veenwater zonder enige be
lemmering kan afvoeren. Later stellen Gedeputeerde Staten een minne
lijke schikking voor, in die zin, dat een aan weerszijden bedijkt kanaal het 
veenwater tot aan zee moet afvoeren. Voor een dergelijk kanaal was 
toestemming nodig van Zijne Koninklijke Majesteit. Om hierin te be
middelen schrijven de Gedeputeerden Watze van Cammingha, Duco van 
Martena, Ryoerd Roorda en Baerte Idzaerda op 8 januari 1568 een mis
sive aan Viglius van Ayta te Brussel: " . . . begerende dat U. E. tot ruste 
ende welvaert van onse gemeene vaederlandt, soo wel gelieve te doen 
ende vercrijghen dairop dautoriteit ende wille van Co(nincklycke) i m 
periale) Ma(jestey)t.. ." 

Van der Veen trekt uit het voorstel tot het leggen van een bedijkt ka
naal de conclusie, dat de Heeresloot niet alleen diende te worden gelegd 
ad proprium commodum, maar hetzij door 's Hofs gewijsde in de zaak 
Douma c.s. contra Dekema c.s., hetzij door bemoeiingen van Gedepu
teerden, hetzij door minnelijke schikking, eveneens diende tot algemeen 
nut van de aangrenzende landerijen om ten behoeve daarvan de afvoer 
van het veenwater te bevorderen. 

Uit het vorenstaande blijkt dat de boeren en de landeigenaren de ac
tiviteiten in de veenderijen duchtig hebben tegengewerkt. Het landvolk 
werd opgezet om de werken te vernielen en de veenarbeiders te moles
teren. Is hier sprake van achterdocht van de landadel jegens de met 
vreemd kapitaal gefinancierde veencompagnie? Het verklaart wel naar 
mijn mening wat Winsemius met "trommeslach" bedoelt. De veencom
pagnie moet de hulp hebben ingeroepen van krijgsvolk dat de veenar
beiders met trommelslag van en naar het werk begeleidde en een oogje in 
het zeil hield. De arbeiders en werken moesten beschermd worden. Op de 
achtergrond smeulde een conflict tussen de landadel en de stedelijke, 
meest niet-Friese grootondernemers. Een kleine burgeroorlog dreigde in 
deze toch reeds zo woelige en bewogen tijd. Het verklaart ook dat over het 
graven van de Heeresloot en het deel van de Schoterlandse Compag
nonsvaart tot aan Brongerga ruim vijfjaar is gedaan. Waarschijnlijk is van 
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1563 tot 1568 aan de vaart gewerkt. Een eerste begin is waarschijnlijk 
onder Haskerdijken kort na 1555 gemaakt, doch een helder inzicht hierin 
is moeilijk te verkrijgen. 

Ruim twee eeuwen na de kwestie tussen Douma c.s. en Dekema c.s. 
werd in 1799 het publiek gebruik van de Heeresloot door het Hof van 
Friesland erkend. In 1795 wordt bij een geschil tussen de koopman 
Hendrik Hiddinga en de veencompagnie over de afvoer van turf uit de 
veenderijen van Hiddinga nabij de Terbandster Schans gesteld, dat het 
publiek recht op de vaart verkregen zou zijn door het algemeen openbaar 
gebruik, alzo longi temporis praescriptione1. In 1799 worden de erven 
Hiddinga in het gelijk gesteld en het publiek gebruik van de Heeresloot 
bevestigd. De erven Hiddinga kunnen dan ongehinderd hun turven langs 
de Heeresloot vervoeren. 

Voor de beide sententies van 1795 en 1799 heeft gemeentesecretaris 
Van der Veen geen goed woord over. Immers vanuit zijn standpunt zou 
het algemeen erkend publiek gebruik zonder tolverplichting impliceren 
dat Haskerland de vaarwaters diende te onderhouden. Uit de archief
stukken krijgt men echter de indruk dat de veencompagnie het gelijk aan 
haar zijde had. Zij was niet verplicht de Heeresloot en het Deel tot pu
bliek gebruik te onderhouden. Naarmate in de tijd na het hoogtepunt van 
de hoogveenverveningen, met name sinds de Franse overheersing, het 
karakter van de veencompagnie meer verschoof naar dat van een water
schap, boette zij steeds meer aan betekenis in. Steeds vaker raakt de 
compagnie in het "defensief'. 

Zo kon het gebeuren dat Martinus Bouricius van Idema in 1806 een 
vaart uit zijn Terbandster venen groef in de Heeresloot, waarover in de 
rijweg de zogenaamde "Nieuwe brug" werd gelegd, welk kruispunt de 
latere gelijknamige buurtschap Nieuwebrug werd. Hoewel in 1786 de 
Idema's een accoord met de compagnons inzake hun verveningen in 
Aengwirden hadden gesloten, scheen de uitmonding in de Heeresloot in 
1806 niet bij dat accoord te zijn voorzien. De compagnie laat in ieder 
geval een protest horen. Idema trekt zich er niets van aan en laat zelfs in 
de Heeresloot vissen om een proces uit te lokken. De compagnie weet 
niets beters te doen dan in 1808 borden in de Heeresloot te laten plaatsen 
met het opschrift: "Private Visscherij". Het resultaat is, dat in het uitge
lokte proces de veencompagnie tenminste in de eigendomsrechten op de 
Heeresloot wordt bevestigd. Op dit eigendomsrecht heeft de compagnie 
zich steeds beroepen. Secretaris van der Veen tracht daarnaast ook de 
publieke verplichting van de compagnie jegens haar vaarwaters aan te 
tonen en haar daardoor tot onderhoudsplichtigheid te dwingen. Helaas, 
het komt voor Gedeputeerde Staten van Friesland kennelijk niet duidelijk 
genoeg uit de verf. 

Het slot van het verslag van Van der Veen, dat een naar mijn idee voor 
die tijd en zeker voor ambtelijke stukken, curieuze vergelijking bevat, wil 
ik U niet onthouden: "De ondergetekende kan eindigen. Hij gelooft dat 
het aangevoerde meer dan voldoende is, om te doen zien, dat de Com-
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De Heerenwal te Nijehasker Schans. Potloodtekening van J. Gardenier Visscher, circa 1790, 
collectie Fries Museum. 

pagnieschap der Decama-, Cuick- en Foeitsveenen de moeder is van de 
veenvaarten de Heeresloot, het Monnikerak en het Deel, van hare beide 
laatstgenoemde dochters bij adoptie; dat zij hare kinderen omstreeks 2¼ 
eeuw met zorg heeft gekoesterd, dat zij later vruchteloos heeft willen 
verhoeden, dat hare kinderen, door in haar oog ongeoorloofde vereeni-
ging, aan de prostitutie worden prijsgegeven; dat die vereeniging niette
min heeft plaatsgehad; dat de daardoor diep gekrenkte moeder wel is 
waar nadrukkelijk hare legitieme regten heeft erkend en uitgesproken, 
maar dat zij op den ouden dag, de armen slap heeft laten hangen, en te 
moedeloos is geworden om uit hare familiepapieren de geboorte- en le
gitimatie acten harer kinderen op te sporen; dat zij daarom, aanvankelijk 
wellicht met een verslagen hart, de grievende schennis heeft toegelaten en 
later toen hare volwassene kinderen vooral hadden kunnen bijdragen in 
het onderhoud der eerbiedwaardige matrone, zich dezer door prostitutie 
verarmde kinderen zóó heeft geschaamd, dat zij, naar het schijnt, ze aan 
de publieke alimentatie wenscht over te laten. Met andere woorden: De 
Compagnieschap heeft hare betrekking tot de Heerensloot enz. zoo niet 
verloochend, dan toch op den achtergrond willen dringen, toen het bleek, 
zooals boven is aangetoond, dat de vaarwaters door de auteurs der 
Compagnieschap niet uitsluitend waren gelegd ad proprium commodum, 
maar dat die ab initio 8 waren bestemd ten gemeenen nutte . . . " 

Op 4 juni 1862 heeft de Raad van Haskerland Burgemeester en Wet
houders opgedragen een onderzoek in te stellen naar de onderhouds
plichtigheid met het doel zo mogelijk de uitzondering op de algemene 
regel aan te tonen. De gemeentesecretaris is vervolgens met dit onderzoek 
belast. In october 1863 heeft deze zijn uitvoerige, in het voorgaande 
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besproken rapport voltooid, waarvan U de slotzinnen hebt gelezen. Ge
deputeerde Staten nemen kennis van het rapport en delen op 12 januari 
1864 aan Haskerland mee, dat in de zomerbijeenkomst voorstellen aan de 
Staten zullen worden gedaan inzake de verbetering van de Heeresloot, het 
Monnikerak en het Deel. Voorts nodigen Gedeputeerden Burgemeester 
en Wethouders uit zo spoedig mogelijk een legger van onderhoudsplich
tigen op te maken en daarop te plaatsen de gebouwde en ongebouwde 
eigendommen in de gemeente. Voorzover Burgemeester en Wethouders 
mochten menen, dat er andere onderhoudsplichtigen bestaan, nodigen 
Gedeputeerden uit de last tot het werk, namelijk de uitruiming der on
diepten, te geven en met de onderhoudsplichtigen in overleg te treden 
over de wijze van uitvoering. Burgemeester en Wethouders antwoorden 
op 22 februari 1864, dat zij geen vrijheid kunnen gevoelen om te voldoen 
aan de tweedelige uitnodiging, daarbij stellende dat de algemene regel 
van onderhoudsplicht alleen daar van toepassing is, waar het geldt het 
onderhoud van voor het openbaar gebruik bestemde vaarwaters, waarvan 
de gemeente op grond van de gemeentewet als onderhoudsplichtige wordt 
beschouwd. Zij zijn van mening dat zij de compagnie als privé-eigenares 
onmogelijk een last tot uitruiming der ondiepten kunnen geven. 

Op 29 februari 1864 constateren Gedeputeerde Staten de weigering van 
Haskerland om aan hun resolutie van 12 januari gevolg te geven en zijn 
van mening, dat er nu een geschil bestaat dat op grond van de gemeen
tewet moet worden voorgelegd aan de Koning. De Commissaris des Ko-
nings, Jhr. Mr. J. E. van Panhuijs, deelt bij missive van 21 april 1864 aan 
Gedeputeerden mee, dat indien geen overeenstemming met Haskerland 
kan worden bereikt, het geschil aan de Koning dient te worden voorge
legd. Op 30 mei 1864 berichten Gedeputeerden in deze zin aan de Staten, 
die op hun beurt een commissie bestaande uit de heren J. W. Tromp, Jhr. 
W. E. Engelen en Jhr. F. H. van Beyma thoe Kingma om advies vragen 
op 5 juli 1864. Deze commissie geeft de Staten te kennen dat het niet 
raadzaam is, dat Gedeputeerden de zaak aan de Koning voorleggen. 
Voorts vindt de commissie, dat de verplichting tot onderhoud van de 
Heeresloot, het Monnikerak en het Deel, rust op de gebouwde en onge
bouwde eigendommen in Haskerland, naarmate van het kadastraal be
lastbaar inkomen, behoudens uitzondering gegrond op overeenkomst, 
erkend gebruik of wettelijke bepaling. In september 1864 verwijzen de 
Staten de zaak terug naar Gedeputeerden, die op 26 juni 1865 een besluit 
nemen om aan de Staten uit te leggen dat er een aanvulling op het on
derzoek van Haskerland is gekomen en dat alles wel zo moeilijk is, dat 
men te zijner tijd opnieuw met een voorstel zal komen. 

Van verdere stukken betreffende het geschil tussen Haskerland en de 
provincie over de vaststelling van de legger heb ik niets kunnen vinden in 
het provinciaal archief betreffende de vaarwaters 9. Bekend is, dat op 12 
juli 1871 de gehele vaarweg, vanaf de Diepesloot tot de Veenscheiding te 
Heerenveen als een kanaal door de provincie ter overname wordt aan
gewezen. Het bleek echter naderhand, dat het deel van de Heeresloot 
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vanaf even ten noorden van de Terbandsterbrug te Nijehaske tot aan de 
Hoofdbrug te Heerenveen niet een openbaar vaarwater was, publiek
rechtelijk bij een corporatie in beheer en onderhoud, doch in volle ei
gendom toebehoorde aan de veencompagnie. Zo namen op 21 juli 1874 
Provinciale Staten in onderhoud en beheer over: " . . . het kanaal van de 
Diepesloot naar Heerenveen, het Deel, het Monnikerak en de Heeresloot 
tot de Terbandsterbrug". Bij brief van 28 juni 1875 deelt de compagnie 
aan Gedeputeerde Staten mee, wel afstand te willen doen van de Hee
resloot ten noorden van de Terbandsterbrug tot 10 meter ten westen van 
de Hoofdbrug te Heerenveen. Pas op 13 juli 1887 neemt de provincie dit 
deel over. Aan de geschillen over de Heeresloot etc. kwam toen een einde. 
Een fraaie gedenksteen in het kort daarna door de provincie gebouwde 
brugwachtershuis houdt de herinnering aan dit feit levend. 

Noten 

1. Zo genoemd naar het nabijgelegen Sijthuizen. 
2. Ubbo Emmius, De Frisia et Frisiorum Republica. Lugduni Batavorum 1616. Commen-

tarius p. 66. 
3. P. Winsemius, Beschrijvinge van Vrieslandt. Schoterlandt. In: P. Winsemius, Chronique 

ofte Historische geschiedenisse van Vriesland. Franeker 1622. 
4. ad proprium commodum: ten eigen nutte. 
5. ad privatum usum: voor particulier gebruik. 
6. P. Winsemius, Historiarum ab excessu Caroli V Caesaris libri septetn. Leovardiae 1646, p. 

68. 
7. longi temporis praescriptione: door verjaring. 
8. ab initio: vanaf het begin. 
9. Opmerkelijk is ook, dat Ir. D. F. Wouda in zijn zeer gedetailleerde werk Over de af

watering van Friesland en haar geschiedenis (Sneek 1951) nergens over dit geschil rept. 
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16de- en 17de-eeuwse putvondsten onder het 
Fries Museum 

G. Elzinga 

Inleiding 

Er was bij het maken van de bestekken voor de uitbreidingsplannen 
1974 voor het Fries Museum — zoals zo vaak geschiedt toch nog in "tûzen 
hasten" — wel enige schrik te lezen in de ogen van de bij de uitvoering 
nauw betrokkenen, toen deze er van museumwege op attent werden ge
maakt, dat enige bepalingen inzake oudheidkundige vondsten moesten 
worden opgenomen, o.m. om deze voor het museum zelf veilig te stellen. 
Die schrik was begrijpelijk, omdat de ingewikkelde subsidie-regelingen 
etc. ineens een zeer snel begin van de bouw noodzakelijk maakten en met 
name het graven van de bouwput om allerlei redenen in ijltempo diende 
te geschieden. 

Maar gelukkig werd er toch begrip voor de verlangens gevonden en de 
eerst wat sceptische blik werd er een van verrassing en verbazing toen 
reeds op de avond van de eerste dag dat met het werkelijke en machinaal 
verrichte graafwerk werd begonnen (2 september 1974), binnen een meter 
van de noordgevel van het pand Turfmarkt 24 op ca. 0.80 m. onder het 
maaiveld een houten ton te voorschijn kwam, die al in de bovenste lagen 
van zijn vulling enkele gave stukken aardewerk uit het begin van de 17de 
eeuw opleverde. 

Het personeel van de archeologische afdeling van het Fries Museum, 
dat uit zijn toenmalige werkkamer een en ander met argusogen kon vol
gen en dat ook deed, ging tot het avondlijk september-duister door 
met het verder leeghalen van deze "put I", moest toen het werk staken, 
maar was, om de graafmachine voor te kunnen blijven, bij het ochtend
krieken weer present, bijna in Adamskostuum gekleed. Het bleek nl. 
noodzakelijk om in de met een waterige massa gevulde ton zelf af te dalen 
om de bodem te kunnen bereiken. Dat lukte echter niet, want al spoedig 
bleek dat er zich nóg een ton onder bevond. 

Toen dirigeerde echter het inmiddels zeer hulpvaardig geworden aan
nemerspersoneel de graafmachine zodanig dat de tonnen aan één kant 
voortdurend van buiten af benaderd en leeggehaald konden worden. Het 
bleken er drie te zijn met een grootste diameter van circa 0.80 m. en een 
lengte van circa 1.00 m. die op elkaar gestapeld waren en géén bodems 
meer bezaten. Daardoor was een kokerachtig geheel ontstaan, dat van het 
maaiveld af tot circa 4 meter diep in de na circa 80 cm. onder het 
maaiveld niet meer geroerde bodem stak. Duidelijk zichtbaar was dat de 
onderste twee tonnen niet in een tevoren gegraven kuil waren neergelaten, 
maar dat men de grond van binnen uit via het bodemgat had uitgegraven 
en zo de tonnen had laten zakken. De ongestoorde bodemafzettingen 

65 



sloten nl. geheel tegen de eikehouten duigen van de tonnen aan, die door 
middel van wilgetenen hoepels bijelkaar werden gehouden. 

De grote diepte van de tonput hield in dat de onderste ton geheel door 
een circa 0.60 m. dikke veenlaag was heen gegraven en daar nog circa 0.30 
m. onder uit kwam. Boven deze veenlaag, een samengeperst elzenbroek-
veen, dat op circa 3 meter onder het maaiveld werd aangetroffen, bevond 
zich een ongeveer 2.20 meter dikke ongestoorde kleilaag, waarin diverse 
afzettingsfasen werden waargenomen, maar waarop wij hier niet nader 
ingaan. Ook onder de veenlaag kwamen weer kleiafzettingen aan het 
licht. 

Jammer genoeg kon door de snelheid, waarmee het maken van de 
bouwput voortgang moest hebben, niet die archeologische verfijning 
worden toegepast, welke bij een professionele opgraving terecht wordt 
vereist en daarom werd besloten alle aandacht te vestigen op een zeer 
zorgvuldig leeghalen en op vondsten doorzoeken van de put. Diezelfde 
methode werd ook gevolgd toen nog meer putten, respectievelijk be
staande uit baksteen, in vierkante kokers getimmerd hout en eveneens 
tonnen, werden gevonden. 

Behalve die van baksteen, bleken de putten in zeer slechte conditie te 
verkeren, zodat zij bij het vrijgraven vrijwel direct in elkaar vielen en het 
leeghalen tijdens het voortdreunen van de graafmachine ook niet zonder 
gevaar was. Van nauwkeurig archeologisch onderzoek kon echter ook 
worden afgezien, omdat al spoedig bleek dat de grond tot niet meer dan 
circa 80 cm. à 1 meter diep geroerd was (al reikten de stenen funderingen 
van enige kelders van de panden Turfmarkt 18 tot en met 22 uiteraard 
hier en daar dieper) en geen sporen van b.v. middeleeuwse, aan de bak
steenperiode voorafgaande houtbouw bevatte. Ook uit de geroerde grond 
rond de putten kwam géén ouder scherfmateriaal dan 16de-eeuws te 
voorschijn, op een enkel, o.i. min of meer verdwaald fragment van 
15de-eeuws hardgebakken Siegburger aardewerk na. 

Wèl werd onder de panden no. 18 en 20 de insteek van een vrij diepe, 
stellig vóór de huizenbouw reeds aanwezige slootachtige, noord-zuid 
verlopende ingraving waargenomen, maar ook hieruit kon geen ouder dan 
15de-eeuws materiaal en dat slechts zéér sporadisch, worden geborgen. 

Alvorens verder in te gaan op hetgeen uit de diverse putten kon worden 
geborgen wil schrijver dezes nadrukkelijk de grote inzet vermelden, die 
het toenmalige personeel van de archeologische afdeling bij het bergen 
van de belangwekkende vondsten heeft betoond. Geen uur was te vroeg 
of te laat, geen modderspatten op kleding en huid een beletsel om de 
putvullingen met schop, troffel, mes en blote hand (nog altijd een der 
beste tastorganen!), emmer, zeef, water en kwast (zowel tijdens als na de 
bergingsacties gebruikt) op vondsten na te zien. Wij noemen graag de 
heer J. K. Boschker, (toen nog) mejuffrouw T. van der Brug en de heer T. 
de Jong. Daarnaast memoreren wij dankbaar de hulp van het aanne
mersbedrijf Boringa, speciaal van de heer P. de Swart, en de grote be
langstelling van het overige personeel van het Fries Museum, dat ons 
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met ijzeren steel, put I. markt 20. 

luide aanmoedigde nog dieper in de modder te duiken! Dank ook aan de 
heer A. J. M. van Campfort te Amersfoort, die met een helaas bescheiden 
budget de ceramiekvondsten restaureerde en aan het personeel van het 
laboratorium van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonder
zoek te Amersfoort, dat een aantal metaalvondsten conserveerde. Veel 
dank zijn wij eveneens verschuldigd aan de heer G. A. van Eldert te 
Leeuwarden, die vele scherven tot herkenbare vormen aan elkaar wist te 
lijmen, en de heer Dingeman Korf, thans te Leeuwarden, die de majoli-
ca-vondsten voortreffelijk restaureerde en beschreef. 

De vondsten 

Helaas laat het kader van dit artikel niet toe op de finesses van de rijke 
vondsten in te gaan. Zij zijn niet alleen te talrijk, maar ook heeft de tijd 
ontbroken uitvoerig literatuur-onderzoek te doen of vondstcomplexen el
ders in den lande te bestuderen. Wij moeten ons mede op redactioneel 
verzoek dan ook beperken tot een globale beschrijving van het materiaal. 
Wij hopen dat de lezer toch een indruk krijgt van het vele, dat kon 
worden geborgen en een kijkje geeft op wat in de keukens en op de tafels 
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werd gebruikt van de gezinnen die rond 1600 in de panden Turfmarkt 18 
tot en met 22 (nummering A.D. 1974) hebben gewoond. 

Put I. In de inleiding is de structuur van deze put reeds vermeld: drie 
opelkaar gestapelde eikehouten tonnen, waarvan de bodems waren ver
wijderd. Na het reinigen, lijmen en zo nodig of zo mogelijk restaureren 
van de vele ceramiekresten, het metaal en het glas etc. bleek dat hier eens 
de overblijfselen van ruim 200 afzonderlijke voorwerpen in waren ge
worpen, die samen met afval van etenswaar, water, modder en bouw
fragmenten de inhoud van de put vormden. Een en ander lag echter niet 
alleen op de bodem van de put of in de onderste ton, maar was over de 
gehele hoogte van de drie tonnen verspreid. Van enige stratigrafie in het 
materiaal was geen sprake. Dit is verwonderlijk als men uit de beschrij
ving van de in deze put aangetroffen majolica leest, dat deze categorie een 
tijdperk van circa 50 jaar beslaat en dat daarvan de schotels met gra
naatappeldecor de vroegste zijn, hoewel deze nagenoeg alle uit het 
bovenste deel van de put werden gehaald. Neemt men daarbij in aan
merking dat een aantal voorwerpen gaaf of nagenoeg gaaf werd geborgen 
en vele slijtage-sporen en breukranden de indruk wekken te zijn ontstaan 
lang vóórdat de stukken in de put verdwenen, dan lijkt het dat in een 
korte spanne tijds een grote hoeveelheid huishoudelijk materiaal letterlijk 
in de put gekieperd is. Men vraagt zich speciaal bij put 1 dan ook af, of 
hier niet door b.v. nieuwe bewoners van het pand — de ligging van de put 
juist op de erfscheiding van perceel 22 en 24 liet niet toe te bepalen tot 
welk pand de put behoorde — de door de vorige bewoners achtergelaten 
voorraad ten dele gebroken of lang gebruikte voorwerpen is opgeruimd, 
of dat de vertrekkenden dat zelf hebben gedaan. In dit verband is het 
interessant dat onder in de put een aantal konisch toelopende bakstenen is 
aangetroffen, die stellig eens de bovenrand van de put gevormd hebben, 
waarvan echter geen spoor meer in situ werd gevonden. Heeft de tonput 
dus eerst toch als waterput gediend en na in onbruik te zijn geraakt als 
afvalput, gezien ook de vele resten van geslacht vee zoals van rund, var
ken en schaap, de botjes van wilde eend, gans en zwaan, de pitten van 
kersen en pruimen, de doppen van noten etc, welke resten overigens ook 
door de gehele put heen werden aangetroffen? Alles pleit ervoor dat in 
één opruimperiode een grote hoeveelheid gebruiksgoed en afval in de put 
terecht is gekomen, waarvan het een en ander voordien al gebroken is 
geweest of bij het opruimen al dan niet opzettelijk werd vernield. Het 
lichte verwijt van Dingeman Korf dat scherfjes ontbreken en dus niet zijn 
geborgen mag ten dele waar zijn, aan de andere kant is door ons de 
grootste zorgvuldigheid betracht (zeef- en spoelmethode) en wijst de put-
inhoud er op dat bij het er in werpen van de voorraad zeker niet naar de 
laatste scherf is gezocht. Die moet ergens rond de put zijn terechtge
komen of was, in geval van de oudere stukken, al lang niet meer aan
wezig. Hoe dit ook zij, de inhoud is zo gevarieerd, dat deze tot een op
somming noodt. 
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Steengoed uit het Rijngebied, put I en IV. 

De grootste plaats wordt door het aardewerk ingenomen. Niet minder 
dan 145 aparte nummers zijn geïnventariseerd, waarvan vrijwel 90 procent 
tot herkenbare vormen behoort. Zestien stukken zijn met zekerheid im
port: de drie door Dingeman Korf genoemde Italiaanse majolica-schotels, 
twaalf kannen of fragmenten daarvan en een zalfpotje uit de bekende 
"steengoed"-centra in het Rijnlandse. Een halsfragment van een 15de-
eeuws Siegburger kannetje behoort stellig niet tot de grote partij, maar 
moet met modder of anderszins in de put zijn geraakt: het valt er qua 
datering nl. geheel uit. Het andere steengoed is eind 16de- en vroeg-
17de-eeuws. Eén onversierd kannetje uit Frechen of Keulen is geheel 
gaaf, een ander, uit Raeren, draagt in de drie met het wapen Von 
Schwarzenberg voorziene reliefmedaillons boven het helmteken de ini
tialen P.S. Van vijf kannen van het bekende, met kobaltblauwglazuur 
beschilderde grijze steenwerk uit Westerwald met kerf- en stempelversie-
ring en een rijke profilering zijn slechts fragmenten gevonden. 

Dan volgt een flinke groep rood, kennelijk (Noord-)Nederlands aar
dewerk met loodglazuur, dat meestal aan de binnenzijde is aangebracht 
voor zover het kookgerei betreft, of aan de gebruikszijde. We onder
scheiden hierin de bekende, van drie pootjes voorziene grapen (ten minste 
twaalf) van verschillende grootte en met twee tegenover elkaar staande 
oren (tien) of met haakvormig gebogen stelen (twee). Van deze laatste 
werd er één geheel gaaf, de ander nagenoeg gaaf geborgen. Vrijwel al 
deze grapen zijn zwart beroet en enkele zijn aan de pootjes sterk afge
sleten. Een grote schotel op drie aangeknepen voetjes vergezelt een groot 
vergietfragment, terwijl een blaker duidelijk aangeeft dat de gebruiker 
zeer zuinig was op zijn kaars of daarbij in slaap viel: de pit is zo vaak tot 
het einde opgebruikt dat de rand van de kaarshouder geheel is zwartge-
brand! De oorspronkelijke inhoud van drie ronde papkommen met één 
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Rood vaatwerk met en zonder loodglazuur, put I en IV. 

staand oor leidde tot het zeker 's nachts of door de kleinsten van het gezin 
gebruiken van een geheel gaaf geborgen nachtspiegel; daarnaast vonden 
wij nog twee fragmenten van andere, rood aardewerken exemplaren. 

Gebraden is er veel, getuige de ten minste acht aan te wijzen steel-
pannen met schenktuit en drie pootjes onder een vlakke bodem en 
waarvan er één zeer fraai hersteld kon worden, terwijl er twee vrijwel gave 
komvormige steelpannetjes werden geborgen, waaronder één met don
kerbruin glazuur en ronde iets geprofileerde steel. Ongeglazuurd rood 
aardewerk is er in de vorm van zeker vier fragmentarische vuurtesten op 
ronde voet en met tot een carré uitgebogen rand en negen deksels met 
kleine rode knop en van uiteenlopende grootte (van 16 tot 25.5 cm. in 
diameter), waarvan er vijf nagenoeg gaaf te voorschijn kwamen. Zij 
dienden o.m. voor het afdekken van het kook/braadgerei, maar kennelijk 
ook om over vuurcomforen e.d. te plaatsen, want vier zijn aan de bin
nenkant beroet. Niet denkbeeldig is, dat zij ook als veiligheidsklep dien
den, want bij de open vuren van die dagen kon de vlam nog wel eens in 
de pan slaan! Van zuinigheid spreekt weer de helft van een spreeuwepot: 
hij moet gevallen zijn en de nu nog aanwezige bodemhelft was nog groot 
genoeg om er kalk in aan te maken. Een interessante vondst! 

Een heel grote groep vormt ook het, eveneens (Noord)-Nederlandse, 
geel gebakken aardewerk met donkergroen, soms gevlekt koperglazuur, 
dat afwisselend alleen aan de binnen- of gebruikszijde en aan beide zijden 
is aangebracht. Het is over het algemeen veel fijner gedraaid dan het rode 
aardewerk en ook dunwandiger. Tot de laatste categorie behoren een 
prachtige, gaaf geborgen kamerpot, een drinkkroesje , twee comforen met 
steel en op omgekeerd holle hoge voet en zeven (!) als soep- of pap-
kommen te beschouwen stukken, alle met één liggend en één daartegen
over geplaatst staand oor. Merkwaardig is een zeer diepe kop met twee 
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Braadpannen met loodglazuur en deksel, rood en geel aardewerk, put I. 

liggende oortjes en op drie schuine pootjes; wand en bodem van dit stuk 
zijn als bij een vergiet met gaatjes van uiteenlopende grootte doorboord in 
een onregelmatig patroon. Alleen aan de binnenzijde groen geglazuurd 
zijn acht drink- of papkommen met één staand oor en golvend aange-
knepen voetrandje, één napvormige kom zonder oor en één zeer kleine en 
één zeer grote zalfpot. Bijna al deze stukken zijn gaaf of nagenoeg gaaf 
geborgen. Grappig is het voorwerpje dat wij als een vogelkooi-drinkbakje 
beschouwen. Welke vogels hier ooit uit gedronken hebben, kan men 
slechts bevroeden! 

Maar ook het kook- en bakgerei ontbreekt niet bij déze ceramiekgroep. 
We zien, alleen aan de binnenzijde geglazuurd, zeker zeven grapen met 
twee staande oren en op drie pootjes en van uiteenlopende grootte en 
minstens acht met een steel, eveneens op drie pootjes. Eén heeft een 
haakvormige steel, de andere een ronde, die ofwel puntig ofwel konisch 
hol eindigen. Verschillende grapen kwamen gaaf te voorschijn en zijn lang 
gebruikt, zoals te zien is aan de slijtage van de pootjes en het beroet zijn 
van de onderzijde. Tot het bakgerei behoren zes platte steelpannen op 
drie pootjes, waarvan één met vrij hoge rand, terwijl er zes steelpannetjes 
zijn met vrij diepe komvormige bak, maar ook op drie pootjes. Vijf 
hebben een ronde, konisch hol eindigende steel, één heeft een min of 
meer platronde steel. 

Een enkel geel aardewerken stuk heeft alleen maar een heldere lood
glazuur, zoals een fraaie vrijwel gave steelpan met een platte bodem op 
drie pootjes en waarbij "per ongeluk" op de ronde steel een straal groen 
koperglazuur terecht is gekomen. Van een donkergeelbruine glazuur is 
een geel aardewerken nachtspiegel voorzien, die ook tot één geheel ge
restaureerd kon worden, terwijl een heel bijzonder, vrijwel compleet tot 
ons gekomen stuk een vrij nauwe en hoge grape met twee staande oortjes 
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Geel aardewerk met groen koperglazuur, put I. 

en op drie pootjes is, die geheel doorschijnend is geglazuurd en op de 
schouder in de z.g. ringeloortechniek is versierd met krullen en streepjes 
van bruine kleipap. Dit "luxe" stukje is, naast een in dezelfde techniek 
uitgevoerde dekselknop, zeer waarschijnlijk import uit een Hessische 
pottebakkerij. 

Slechts een drietal vroeg-17de-eeuwse tabakspijpjes met dikke kop en 
steel kwam aan het licht. Deze schaarste aan pijpjes versterkt ons in de 
mening dat put I niet langdurig als afvalput in gebruik is geweest. Ook 
vonden wij nog enkele fragmentjes van een, in de eerste helft van de 17de 
eeuw te dateren Chinees porceleinen kommetje met blauwe beschildering. 
Het grote aantal majolica-schotels completeert dit aardewerk-complex, dat 
toch wel als uitzonderlijk mag worden beschouwd. 

Aan ceramisch bouwmateriaal noemden we reeds de konisch toelo
pende bakstenen, die gezelschap kregen van twee kleine estrikjes met gele 
engobe en een groenachtige glazuur en een dakpanfragment. Ook enkele 
mortelresten, een stuk daklei en een cylindrisch gebeeldhouwd zand
steenfragment kunnen, met enkele ijzeren spijkers, bij het bouwmateriaal 
worden gevoegd. 

Van glas zijn er diverse fragmenten van drie bekerachtige, vrij hoge 
drinkglazen met een hoge kegelvormige ziel in de bodem, van een roemer 
met dpornvormig uitgetrokken druppels op de holle steel en van een glas 
dat als een z.g. fluit beschouwd kan worden. Eén der bekers heeft een 
vergulde mondrand en vergulde leeuwenkop-maskarons, een ander enkele 
braambes-achtige noppen onder een gekartelde rand. Ook resten van twee 
donkergroenglazen flessen met tinnen schroefdraadrand rond de hals 
kwamen te voorschijn alsmede vele fragmenten van ruitjes al of niet van 
glas-in-loodvensters afkomstig. 
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In ringeloortechniek versierde geel aarde
werken grape met loodglazuur (Hessisch?), 
put I. 

Tafelmessen, links met ivoren, rechts met tinnen 
heft. De twee linkse met koperen "meesterteken" in 
het lemmet, put I. 

Groter was het aantal metaal vondsten. We noemen een tinnen scho
teltje met een diameter van 10.5 cm. en vier tinnen lepels, waarvan er drie 
met als merk een gekroonde roos tussen de letters P.N. en het jaartal 1604 
in de kroon (Pieter Nannes, Leeuwarden? Zie Vrije Fries 37, p. 33) en een 
met het zelfde soort merk en het zelfde jaartal en de letters G.L. (Gerryt 
Lenerts, Leeuwarden?, lit. a.v.). Deze laatste lepel stak in de kalk van de 
hierboven genoemde spreeuwepot. 

Negen, alle als voor tafelgebruik te beschouwen messen kwamen te 
voorschijn, waarvan vier nog een volledig heft hadden en bij eveneens 
vier een geelkoperen merkje in het ijzeren lemmet is gesmeed. In vorm en 
datering lopen deze messen van de 16de tot begin 17de eeuw uiteen. Twee 
der oudsten dragen resten van geelkoperen, met lijnmotieven versierde 
heften, terwijl bij de rond 1600 en iets later te dateren messen, waaronder 
die met de koperen merkjes, vier exemplaren een heft van respectievelijk 
tin, ivoor, been en hout hebben. Het tinnen heft is in renaissance-stijl 
gegraveerd met o.m. menselijke en dierlijke figuren en het benen draagt 
een gegraveerd rankenornament. We kunnen enkele van deze messen 
inderdaad als vrij luxe voorwerpen beschouwen. 

Een mooi stuk is ook de ronde koperen schuimspaan met ijzeren steel; 
de gaatjes in het koper zijn in een stervormig motief aangebracht. Zeer 
veel gebruikt, getuige de sterk geblutste en zelfs ingescheurde rand, was 
een platronde koperen deksel met een knop van opgerold roodkoper-
band. Deze deksel past precies op de gevonden kamerpotten en zou als 
stankafsluiter hebben kunnen dienen. 

Uitsluitend van ijzer zijn een interessant opvouwbaar hengsel (?), twee 
kleine ijzeren hengseltjes en een mooi geprofileerde hamerkop met ster
vormig smidsmerk, de houten steel was helaas verdwenen. Verder waren 
er nog enige spijkers en ondefinieerbare resten. 
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Gesmeed ijzeren hamerkop, put I. Ivoren kamfragment, put I. 

Naast de hiervoor al vermelde dierenbeenderen zijn ook plantaardige 
organische resten te voorschijn gekomen. Grappig was te zien dat, toen op 
een bepaald moment de waterspiegel in de put boven de modder uitrees, 
talrijke kerse- en pruimepitten meekwamen en bleven drijven, waarna ze 
dankbaar werden afgeschept! Ook enkele druivepitten werden geborgen, 
alsmede enige walnootdoppen en een bezem (!) van heidestengels. Verder 
losse mossel- en hartschelpen (kokkels), zodat we ook over het voedsel uit 
rond 1600 enigszins worden ingelicht. Alle resten zijn echter nog niet 
gedetermineerd, terwijl enkele houten voorwerpjes nog aan een conser
verende behandeling zijn onderworpen en thans dus niet beschreven 
kunnen worden. 

Een interessant stuk toiletgerei vormt de ivoren dubbelrijige kam met 
grove en fijne tanden, die weliswaar niet gaaf, maar toch zeer goed her
kenbaar bewaard is gebleven. 

Put II. Van deze put, die bestond uit een kleine gemetselde, recht
hoekige kelderachtige ruimte, was tijdens de sloop van het pand Turf
markt 22 weinig opgemerkt. Hij stak slechts enkele decimeters diep en 
bestond uit een éénsteens muurtje van kleine gele baksteentjes van 
16de-eeuws type. De slopers besteedden er geen aandacht aan: de 
graafmachine zou, wat nog restte wel meenemen. Kennelijk was het ook 
geen water- of beerput geweest, maar een bergruimte onder een kast of 
bedstede, die al vroeg in onbruik was geraakt, waarbij ook het meestal 
aanwezige estrikvloertje moet zijn verwijderd. 

Tijdens het graafwerk ontdekten wij echter, nadat een grote hap zowat 
de helft van dit bouwseltje met inhoud en al had weggenomen, ter plaatse 
van de vroegere vloer een circa 5 cm. dikke laag scherven, vermengd met 
puin- en kalkresten, welke laatste zich ook nog op de scherven hadden 
vastgehecht. Dit pakket werd toen zorgvuldig geborgen en van wat nog 
restte kon toch nog een aardige collectie worden samengesteld, die ook, 
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"Kleingoed" van rood en geel aardewerk met resp. lood- en groen koperglazuur, put I en II. 

getuige o.m. het door Dingeman Korf beschreven Haarlemse schoteltje 
met blauw fond, in de eerste helft van de 17de eeuw gedateerd kan 
worden. Wij achten het niet onmogelijk dat dit putje ongeveer te zelfder 
tijd gevuld is — maar dan wel met vrijwel uitsluitend kapotte zaken — als 
put I. Het lag dan ook op nog geen drie meter ten noorden van die put. 

Bij het aardewerk onderscheiden we dezelfde soorten als bij put I, zij 
het veel minder talrijk. Van het groen geglazuurde, geelgebakken aarde
werk noemen we als enig gaaf geborgen stukje een miniatuur kannetje op 
drie pootjes (hoogte 7.0 cm.), een zalfpotje, twee bijna bolvormige grapen 
op drie pootjes en met ronde-steel en een diep komvormig steelpannetje 
met schenktuit en platte steel met opgestuikte zijkanten. Bovendien nog 
fragmenten van meer dergelijke vormen, van enkele nachtspiegels en 
drink- of papkommetjes. 

Ook het rode aardewerk met vooral aan de binnenzijde loodglazuur is 
weer aanwezig, zoals minstens vijf twee-orige grapen van uiteenlopende 
grootte en op drie pootjes, twee bijna bolvormige grapen met haakvor-
mige- of ronde steel, drie diepe steelpannetjes eveneens met dergelijke 
stelen en verder een groot aantal fragmenten van soortgelijke vaatwerk-
vormen. Ook de nachtspiegels ontbreken niet, evenmin als het vergiet, 
terwijl twee ronde papkommetjes met één oor aansluiten bij een grappig 
bordje met verhoogd middengedeelte en zware rand en een bordje op drie 
aangeknepen schelpvormige voetjes. Twee testen zijn niet geglazuurd, 
terwijl er één kanmodel op drie pootjes valt aan te wijzen en twee on
derschotels met een rechtgemaakt randgedeelte, afkomstig van olielampjes 
waarvan helaas de oliehouders zelf niet zijn teruggevonden. Verder is er 
nog een papkommetje, dat geheel met donkerbruin glazuur is overdekt, 
terwijl een zeer ruw gevormd, ongeglazuurd en als een zeef doorboord 
stukje van slechts 6.0 cm. doorsnede wel erg primitief aandoet. Kinder
werk? Op de aanwezigheid van kinderen duiden wel zes knikkers van 
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"Nachtspiegels" met deksels van aardewerk en geel koper, put I en IV. 

rond 1.5 cm. diameter, terwijl ook uit dit putje enkele vroeg-17de-eeuwse 
pijpjes in stukken te voorschijn kwamen, waarvan enkele versierd. 

Van geelbakkend aardewerk, alleen met doorzichtig loodglazuur over
dekt, zijn de resten van een grape op drie pootjes en enkele testen of 
drinknapjes. 

Verder waren er, behalve het reeds genoemde majolica-schoteltje met 
blauw fond ook resten van een blauw beschilderd kommetje en van een 
dito meerkleurig exemplaar, alsmede van een bord met granaatappelde
cor. 

Bijzonder is het importaardewerk uit het Wesergebied. We onder
scheiden vier stuks, nl. een hoog z.g. driebeentje met oor, een groter idem 
met ronde steel en twee grote drinkkroezen (?) met oor. De laatste twee 
stukken zijn slechts fragmentarisch aanwezig. Dit aardewerk heeft in het 
algemeen een lichtgele scherf en is, voordat het van loodglazuur werd 
voorzien, versierd met een rolstempel-ornament van driehoekige of 
rechtlijnige motiefjes of stipjes. Daarna werden de schouderpartijen met 
druppels of strepen van gele slib en groene en bruine glazuur in een
voudige patronen versierd en de bodems aan de buitenzijde vaak bruin 
getint. Dan pas kwam het loodglazuurbad. Het is een in Friesland nog vrij 
zeldzame soort aardewerk en moet tot de meer precieuze soorten ceramiek 
uit de eerste helft van de 17de eeuw worden gerekend. 

Vermoedelijk van Hessisch fabrikaat is een diepe (pap)kom met twee 
liggende oren van geel aardewerk, aan de binnenzijde versierd met 
concentrische cirkels en banen van roodbruine en groene glazuur en op de 
bodem in dezelfde kleuren met een vruchtenmotief in driepasornament. 

Ook het Rijnlandse "steengoed" ontbreekt niet, hoewel helaas slechts 
fragmentarisch bewaard. We zien twee bruingeglazuurde kruiken, waar
van één met een in kerfsnede fraai versierde buik. 
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Glazen drinkgerei is vertegenwoordigd in een bodem met vlakke on
derkant en een met hoge ziel, beide van bekers afkomstig; enkele van de 
vermoedelijk daarbij behorende wandfragmenten vertonen o.m. een wa
felachtig patroon. Enkele flesfragmenten werden geborgen, o.m. van een 
klein vierkant type, terwijl ook in deze put vensterglas als uit put I 
voorkwam. 

Van tin is een lepel met het merk gekroonde roos, het jaartal 1604 en de 
letters P.N. (Pieter Nannes, Leeuwarden? Zie Vrije Fries 37, p. 33); van 
lood enkele strippen van glas-in-lood-vensters, terwijl enkele bandvormige 
gesmede ringen en enige spijkers van ijzer waren. Een interessant gesmeed 
ijzeren voorwerp is de wel enigszins gesleten driehoekige spade met holle 
steelkoker. 

Zo heeft dus ook het zorgvuldig bergen van deze, hoofdzakelijk uit 
kleine scherven bestaande "putvondst" toch nog een interessante collectie 
opgeleverd, die, zoals wij al opmerkten, o.i. volledig past in het beeld van 
put I. We hebben echter sterk de indruk gekregen dat dit keldertje, omdat 
het kennelijk in onbruik was geraakt, gediend heeft om inderdaad ka-
potgevallen voorwerpen, op een enkel klein gaaf voorwerpje na, in weg te 
werpen. Vermoedelijk ook in één keer of in een zeer korte spanne tijds. 

Put III, welke ook onder pand 22 werd aangetroffen, bestond weer uit 
drie eikehouten tonnen zonder bodem, thans van 1.20 m. hoogte elk en 1 
m. in grootste doorsnede. Hij bevatte uitsluitend modder, een enkele scherf 
en enige beenderen, o.m. van rund en kat. Ook deze put kwam op circa 
0.80 jn. onder het maaiveld te voorschijn. 
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Put IV daarentegen bevatte wel weer een aantal voorwerpen en is 
waarschijnlijk de oudst aangelegde put. Hij werd onder pand no. 20 ge
vonden en bestond evenals put I en III uit drie opelkaar gestapelde, iets 
inelkaar geschoven houten tonnen met eikehouten duigen. Ook deze 
tonnen hadden geen bodem en bereikten met elkaar een hoogte van circa 
2.20 m. Hun diameter was 0.60 tot 0.70 m., hun hoogte 0.80 m. De put 
werd op circa 0.80 m. onder het maaiveld ontdekt en rustte op een vier
kant raamwerk van houten balkjes, dat boven op het onder de kleilagen 
aanwezige elzenbroekveen was gelegd en wel rond een daarin gegraven 
gat van 1.40 m. diepte en een diameter van circa 0.60 m. Van het maai
veld af gerekend was de totale diepte dus circa 4.5 meter, waardoor het 
bergen van de vondsten geen sinecure was. Het trof echter dat de put zich 
juist in de oostelijke wand van de huidige liftkoker bevond, die veel 
dieper dan de rest van de bouwput moest worden uitgegraven. Van enige 
bovenbouw, die stellig aanwezig is geweest, was niets meer te bespeuren. 

Hoewel het getal der vondsten uit put IV niet zo groot is als van put I 
en II zijn de stukken op zichzelf interessant genoeg. In het gat onder het 
vierkant, dus in het diepste gedeelte, werd een uit bleekrood koperplaat 
gedreven beddepan gevonden, die weliswaar deerlijk verfrommeld was, 
maar door de heer J. Ypey van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek te Amersfoort weer in zijn juiste vorm is hersteld. Aan 
de diepe komvormige "pan" met iets hol gewelfde bodem is onder de 
vlakke mondrand met vijf roodkoperen nagels een platte smeedijzeren 
ring bevestigd. Aan deze ring bevindt zich de ijzeren platte steel, die 
echter nog maar voor dat deel aanwezig is waarop de ene, konisch toe
lopende geelkoperen scharnierplaat is vastgezet. De andere scharnierplaat, 
die uit twee stukken bestaat en aan de onderzijde van de deksel is be
vestigd, loopt daar in een stompe punt uit tot voorbij het midden. Het 
ronde deksel, van zeer dun roodkoperblik, is iets bol gedreven; de rand is 
om een dunne ijzeren draad heen geslagen. Er zijn vier concentrische 
cirkels van onregelmatig ronde gaatjes in aangebracht, waarbij het mid
den is vrij gehouden. De diameter van het geheel is 0.28 m., de hoogte 
totaal 0.11 m. Het valt op dat ook de "pan" zelf uit zeer dun koperblik is 
gedreven, terwijl op de deksel geen gravering of ander gedreven ornament 
aanwezig is. Op grond van de hierna te bespreken vondsten menen wij het 
stuk in het midden van de 16de eeuw te mogen dateren. 

Die andere vondsten, ook uit het onderste deel van de put geborgen, 
bestaan hoofdzakelijk uit aardewerk, waaronder maar liefst drie rood 
aardewerken nachtspiegels van, zo men wil, primitiever vorm en makelij 
dan die uit put I en II. Twee zijn ongeglazuurd en hebben een bol ge
welfde bodem, een duidelijke hals en hol geprofileerde (ongemakkelijke!) 
rand. De derde is alleen van binnen en op de schouder van loodglazuur 
voorzien, heeft een iets golvende voetrand en eveneens een hol geprofi
leerde rand. Deze modellen zijn ook midden-16de-eeuws, wellicht zelfs 
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Koperen beddepan, put IV. 

nog iets vroeger te dateren. Van rood aardewerk is ook een kleine, één-
orige grape met rond massief oor en op drie pootjes, terwijl een steelpan 
met vlakke bodem en schenktuit géén pootjes heeft, zoals alle steelpannen 
uit put I. De vrijwel zeker platte, wellicht iets opgestuikte steel is helaas 
niet aangetroffen. Ook deze stukken zijn door hun wat mindere vorm
geving en glazuring als midden-16de-eeuws te beschouwen. 

Dit geldt ook voor een kennelijk in de oven iets misvormde schotel op 
drie schelpvormige voetjes met een eenvoudige guirlande-achtige en in 
ringeloortechniek aangebrachte versiering van gele slib op de rand en op 
de enigszins hol gewelfde bodem. De onderzijde lijkt iets zwart gebrand. 
Van een veel grotere dergelijke schotel is alleen een flink deel van de rand 
aangetroffen, terwijl van juist kleinere ook enkele stukken zijn gevonden. 
Hiervan vormt het schoteltje met een witgele engobe aan boven- èn on
derzijde en op kleine schelpvoetjes wel een uitzonderlijk exemplaar. 

Een fraai stuk is een diepe komvormige schotel van geelwit aardewerk 
met iets holle bodem en vlak uitstaande rand, die aan de buitenzijde hol 
opgestuikt en verdikt is. Hij is alleen aan de bovenzijde voorzien van 
loodglazuur, dat het kennelijk te heet heeft gehad in de bakoven: er ko
men heel wat kookblaasjes in voor. Getuige twee dicht bijelkaar staande 
gaatjes in de rand kon deze schotel worden opgehangen. Van hetzelfde 
aardewerk is ook een papkom met één staand oor en duidelijk gegolfde 
standring. Alleen de binnenzijde en de rand zijn geglazuurd. Van een 
grote grape op drie wijd uitstaande pootjes is alleen de benedenhelft 
aangetroffen; hij is ook van geel aan de binnenzijde geglazuurd aarde
werk en tamelijk dunwandig. 

Alleen aan de binnenzijde groen geglazuurde, gele ceramiek wordt 
vertegenwoordigd door een kommetje met vlakke voetplaat, helaas slechts 
fragmentarisch aanwezig, en een sterk hol gewelfd fragment met renais-
sance-motief dat alleen aan de buitenzijde groen glazuur draagt en 

79 



Nap en schaal van geel en in ringeloortechniek versierd bord van rood aarderwerk, alle met 
loodglazuur, put IV. 

hoogstwaarschijnlijk van een kacheltegel afkomstig is. Tenslotte is ook als 
(Noord-)Nederlands te beschouwen een groot stuk van een kleine majo-
lica-zalfpot met rondlopende banen in de kleuren geel, blauw en bruin. 

Verrassend was de vondst van twee vrijwel gave kruikjes uit het toen
malige Duitse pottebakkerscentrum Raeren, resp. 0.21 en 0.13 m. hoog, 
die, hoewel onversierd, door hun glimmend bruine zoutglazuur en sier
lijke vorm toch het oog strelen. Het kleinste is twee-orig, het andere is van 
een kloek model en met één oor; beide zijn in de tweede helft van de 16de 
eeuw, mogelijk nog iets vroeger te dateren. Ook van andere soortgelijke 
kruiken en kannen zijn nog fragmenten gevonden, maar van te geringe 
grootte om hier nader te beschrijven. 

Behalve de beddepan kwamen ook nog andere metaalresten te voor
schijn. Wij noemen een rand- en wandfragment van een bronzen grape of 
kookpot, twee grote ijzeren hengsels met lusvormige haakeinden en de 
brede ijzeren hoepelrand met hengselogen van een vermoedelijk houten 
emmer. Deze hoepel heeft een diameter van 0.26 m., de hengsels zijn resp 
0.26 en 0.29 m. wijd. 

Een ruitvormig stukje vensterglas en nog enige fragmenten zijn van 
grovere kwaliteit dan die uit put I en II en wijzen eveneens in de richting 
van de 16de eeuw. 

Aan organisch materiaal bevatte put IV weinig vondsten, maar een 
interessant stuk vormt het nagenoeg gaaf bewaard gebleven kippe-ei, 
echter van kleiner formaat dan de hedendaagse kippe-eieren. Dit wijst op 
het toen bestaan van kleinere rassen hoenders en wekt gedachten aan de 
ook nu nog vrij kleine Friese kip! Ook zijn kabeljauw-resten aangetroffen. 

Put V, gesitueerd op de grens van de percelen 18 en 20, was eveneens 
van hout, maar bijzonder sterk vergaan. Hij was vierkant en bestond uit 
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Bakstenen pompwaterput (VI) achter Turfmarkt 22. 

rechtopstaande planken, die rond een houten raamwerk waren aange
bracht. Hij mat circa 1 m. in het vierkant, maar was door de graafmachine 
zodanig gehavend dat noch de exacte diepte, noch de juiste afmetingen 
konden worden vastgesteld. Er werd slechts een ijzeren hengsel uit ge
borgen, alsmede enkele beenderen. 

Putten VI en VII waren rond en uit los gestapelde rode baksteen op
gebouwd, put VI uit in de breedte-richting taps toelopende bakstenen van 
20 x 10 x 5.0 cm., put VII uit stenen van hetzelfde formaat maar nu in de 
lengte-richting toelopend. De laatste was 1 m. in doorsnede en bevond 
zich in pand 20, de eerste mat 1.40 m. in diameter en was ten noorden van 
pand 22 gesitueerd. De putten reikten tot circa 6 meter diepte en hadden 
kennelijk als pompwaterputten gediend in de 18de en 19de eeuw. Er 
werden geen vondsten uit geborgen, althans voor zover zij konden worden 
uitgegraven. Een aanzienlijk deel is nl. in de bodem van de bouwput 
blijven zitten. 

Nawoord. 

De bovengenoemde putten zijn alle op of bij de percelen Turfmarkt 20 
en 22 gevonden; op dat van Turfmarkt 18 zijn merkwaardig genoeg géén 
putten aangetroffen. Het is echter mogelijk dat put V daarbij heeft be
hoord of dat, als dit perceel inderdaad putten heeft gehad, deze op de 
grens met het pand 16 liggen, buiten de ijzeren damwand van de bouw
put. Over de situering van de wel gevonden putten kan gezegd worden dat 
zij, van de voorgevels af gerekend, in de achterste delen van de huizen, 
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dan wel buiten de achtergevel waren gelegen. De oorspronkelijke functie 
van de putten is niet geheel duidelijk, wèl van de laatste bakstenen putten, 
die zuiver voor waterwinning zijn aangelegd. Het lijkt ons niet onmogelijk 
dat de houten (ton)putten aanvankelijk ook voor waterwinning hebben 
gediend, getuige het feit dat zij tot in de veenlaag en zelfs daar beneden 
(put IV) reikten, omdat daar water van een zekere helderheid te vinden 
was. Bekend is echter dat deze helderheid niet lang duurde: het telkens 
raken van de ondergrond met emmers etc. ("baksakers") veroorzaakte vrij 
snel een vertroebeling, waarna de putten òf in onbruik raakten en werden 
volgestort met grond (put III) òf met afval (put I en IV), waaronder 
menselijke faecaliën. Dit kon op het oog echter niet met zekerheid worden 
vastgesteld, terwijl de haast van het werk géén goede monstername voor 
laboratorium-onderzoek toeliet. Hoewel dit te betreuren valt, menen wij 
toch dat de schat aan gevonden voorwerpen deze omissie wel enigszins 
vergoedt. Wat de gebruikte tonnen betreft: zij zijn niet speciaal voor de 
puttenbouw gemaakt, getuige ook de aangetroffen ronde, soms ook vier
kante spongaten. Het zijn kennelijk bier- of wijnvaten geweest, die ver
moedelijk in Duitsland zijn vervaardigd, zoals ook elders in den lande 
vaak is vastgesteld. 

Tenslotte nog enkele woorden over het gevondene. De samenstelling 
van de vondstcomplexen, vooral uit put I, wijst er op dat de bewoners van 
de Turfmarkt, althans op dit gedeelte, een zekere welstand genoten. Niet 
alleen vertoont hun huishoudelijk gerei een grote verscheidenheid aan 
kennelijk (Noord-)Nederlandse ambachtsproducten, zij konden zich ook 
uit het buitenland afkomstige, min of meer luxe-goederen aanschaffen, 
o.m. uit het verre Italië (majolica). Het lijkt ons niet onwaarschijnlijk dat 
de er tegenover gelegen Kanselarij, die in de jaren 1566 tot 1571 verrees 
en het Hof van Friesland tot zetel diende, daarbij van invloed was en de 
"stand" aan de Turfmarkt aanzienlijk verhoogde. 

Merkwaardig is wel dat bepaalde soorten buitenlandse ceramiek, die 
overigens niet zelden in Friesland worden gevonden, ontbreken. Dit geldt 
speciaal voor het meestal gedateerde schotelgoed uit Wanfried en het 
Deense zwartgesmoorde vaatwerk, beide in de tijd dat put I gevuld raakte 
vrij veelvuldig geïmporteerd. Dit kan echter louter toeval zijn. 

Ook willen wij nog opmerken dat de putvondsten van de Turfmarkt 
zich goed laten vergelijken met de in de laatste jaren o.m. uit putten te 
voorschijn gekomen mobilia te Franeker (Martena-huis en Botnia-stins), 
Bornwerd en zeer recentelijk Hennaard. Deze wachten nog op publicatie, 
maar tonen eveneens aan dat rond 1600 een zeer verscheiden ceramiek-
voorraad in Friese, min of meer gegoede huishoudens aanwezig was. 

Tenslotte is het archeologisch en historisch interessant dat de waarne
mingen in de bouwput van het Fries Museum tot de gedachte leiden dat 
de gronden aan de Turfmarkt op z'n vroegst pas in de 16de eeuw voor 
huizenbouw werden benut. Dit lijkt met de ontwikkeling van de stad niet 
in tegenspraak. 
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De sloot(?) -ingraving in de natuurlijk afgezette kleilagen onder Turfmarkt 18, gezien uit het 
zuidwesten. De donkere laag onderin is het ingeklonken elzenbroekveen. 

Noot 

Alle besproken vondsten zijn op her Fries Museum in de inventaris van de archeologische 
afdeling opgenomen onder de nrs. FM 1974-IX-6 e.v., terwijl er in de speciale Fries Mu
seum-uitgave van »'t Kleine Krantsje" 14, 15-6-1978, ook enige aandacht aan is besteed (p 
7 en 11). v r 
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Majolicategels en -schotels uit de bouwput 
1974 van het Fries Museum 

Dingeman Korf 

Tijdens sloopwerkzaamheden van de panden Turfmarkt 18, 20 en 22, 
ten behoeve van de uitbreiding van het Fries Museum te Leeuwarden 
kwam een aantal tegels te voorschijn. Zo werden in de wanden van de 
kelder onder de vroegere conciërgewoning negen gekleurde kwadraatte
gels met tulpen en kievitsbloemen gevonden (DK 242). Deze tegels kon
den na schoonmaak en lichte restauraties tot een veldje worden samen
gevoegd (afb. 1). Ze werden vergeleken met soortgelijke fragmenten uit 
bakkerijafval dat bij de verhoging van de zeedijk te Harlingen te voor
schijn kwam. Uit die vergelijking bleek dat deze tegels omstreeks 1640 in 
een Harlinger tegelbakkerij gemaakt moeten zijn. 

De Friese tegelfabrikanten maakten onderscheid tussen goede, redelijke 
en slechte kwaliteit tegels. Ze hadden daar duidelijke benamingen voor: 
beste steentjes, interdeuse, en wrakke dito. Alle drie kwaliteiten werden te 
gelde gemaakt. De 'beste steen' bracht het meeste geld op, en kwam 
daardoor vooral in deftige behuizingen terecht. De interdeuse (entre deux) 
tegels waren bestemd voor gangen, trapportalen e.d. en eveneens voor de 
woonvertrekken van iets minder met aardse goederen bedeelde lieden. 
Maar ook de wrakke steen kwam nog goed van pas: vooral keukens en 
kelders (waar het bezoek nooit kwam) werden ermee bekleed. Soms 
vinden we ze terug als vuistukken in een bepleisterde muur, of onder een 
balk, of ze dienden voor het waterdicht maken van een regenwaterbak of 
-put. 

De in de kelder aangetroffen kwadraattegels behoren duidelijk tot de 
laatste categorie, want er zijn verbrande en kromgetrokken exemplaren 
bij. Niettemin maakt het eruit samengestelde veldje een fleurige indruk. 
Een strip van vier blauwe diertegels kon worden geformeerd uit tegels van 
interdeuse kwaliteit, die wonderlijkgenoeg tóch als vulstuk in een muur 
werden gevonden. Dit zou erop kunnen wijzen, dat andere muren in dit 
perceel met deze tegelsoort (DK 287) waren bekleed, en dat men een klein 
restantje als vulstuk onder een pleisterlaag heeft gebruikt. Ook deze tegels 
stammen uit een Harlinger bakkerij uit het midden van de zeventiende 
eeuw (afb. 2). 

Een derde veldje bestond uit vier helaas ernstig beschadigde paarse 
Friese bloemtegels (DK 26). Alhoewel het geenszins kostbare tegels be
treft, zijn deze tegels toch van groot belang, omdat ze het bewijsstuk 
vormen van achttiende-eeuwse veranderingen in de zeventiende-eeuwse 
huizen. Deze tegelsoort werd zowel in Harlingen, Makkum als in Bols-
ward vervaardigd. Door wat ingrepen van de restaurateur zijn ook deze 
exemplaren toonbaar geworden (afb. 3). 
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Veld van 9 tegels, veelkleurig, XVIIb, Harlingen, z.g. 'wrak goet', aangetroffen in een kel
derwand van de oude conciërgewoning. Turfmarkt 22. 1 

v ^ ú . Max 1 ^ 
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Strip van 4 tegels, blauw, XVIIbc, Harlingen, z.g. 'interdeuse kwaliteit', w.s. restantje van 
elders in de woning aangebrachte tegels dat gebruikt is als vulstuk van een gepleisterde 
muur. 2 

Deze zo verschillende tegelsoorten geven ons enig inzicht over het 
woonklimaat van de vroegere bewoners van de huizen aan de Turfmarkt. 
Meer inzicht daaromtrent kwam echter uit een geheel andere bron (nou 
ja, bron . . . ): een aantal beerputten, die bij het graven van de bouwput 
werden aangetroffen. Uit deze noodzakelijke bergplaatsen van faecaliën 
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Veld van 4 tegels, paars, 
XVIIIbc, Friesland, aan
getroffen in puin achter 
perceel Turfmarkt 22. De 
tegels leveren het bewijs 
van 'modernisering' van 
dit pand in het midden 
van de achttiende eeuw.3 

en ander huishoudelijk afval, kwam een grote hoeveelheid weggeworpen 
huisraad: gebroken gebruiksaardewerk, geïmporteerd steengoed, tafelge-
rei, glas en vooral ook: majolica-schotelgoed. Deze laatste categorie wordt 
door de verwantschap met de tegels hierna besproken. 

We dienen echter goed te beseffen, dat noch de gevonden tegels, noch 
de majolica-scherven ons ook maar bij benadering een volledig beeld 
kunnen geven van de totale woonsfeer in een stadshuis uit een bepaalde 
periode. De tegels niet, omdat het slechts zeer schamele restanten zijn van 
wat oorspronkelijk op de muren is aangebracht, die bovendien ook nog in 
verschillende tijdvakken door 'modernisering' hun plaats kregen en 
daardoor niet één bepaald tijdperk vertegenwoordigen. En het schotel
goed al evenmin, omdat ook dat uit verschillende tijd stamt, en bovendien 
alleen het destijds gebroken huisraad vertegenwoordigt, terwijl we toch 
mogen aannemen, dat het meeste gerei voor dagelijks gebruik op planken 
of in kasten stond. Toch zijn wij met deze restjes heel tevreden, omdat ze 
mét interieurschilderingen en meubilair de mogelijkheid bieden om ons 
inzicht te verhelderen. 

Te betreuren is, dat bij dergelijke graafwerken de factor tijd een zó 
funeste rol speelt, dat het onmogelijk bleek in de aan de archeologen van 
het museum toegemeten tijd alle, ook de kleinste fragmentjes te bergen. 
Door deze omstandigheid waren de meeste gevonden voorwerpen in
compleet, wat bijvoorbeeld op afbeelding 4 duidelijk te zien is. 

Om toch een goed beeld van het betreffende voorwerp te krijgen, was 
het noodzakelijk restauraties uit te voeren. Uiteraard was dit alleen dan 
mogelijk, wanneer het zuiver ornamentale en repeterende decoraties be
trof (afb. 5). Tekortkomingen aan illustratieve voorstellingen werden niet 
aangevuld. Zo is bijvoorbeeld de diepe kom met amor-figuur wél aan-
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Schotelfragmenten van omstreeks Gerestaureerde schotel, blauw, omstr. 1615. 
1615, met zware Chinese decoratie, Noord-Nederland, geelbruine scherf, 
de ontbrekende randfragmenten zijn achterzijde transparant loodglazuur, proe-
bij restauratie aangevuld 4 nen, ophanggat, Chinees decor van 'rots met 

vogel, vlinder en bloemen', op achterzijde 
monogram BF, 1974-IX-143. 5 

gevuld met de simpele randversiering, maar is géén poging gedaan de 
amor-figuur zelf te completeren (afb. 6). Geheel compleet was slechts één 
voorwerp: een klein zalfpotje dat, waarschijnlijk met restanten van de 
inhoud, onbeschadigd in de afvalkuil terecht gekomen was. Maar .. . het 
was door inwerking van bodemzouten geheel zwart geworden. Een lang
durige onderdompeling in waterstofperoxyde deed echter wonderen, het 
kwam er redelijk fris uit te voorschijn (afb. 7). 

Put I, waaruit het meeste majolica-schotelgoed kon worden geborgen, 
bleek ongeveer in gebruik te zijn geweest van omstreeks 1600 tot ongeveer 
1650. Dit viel af te leiden uit de dateringen die aan de verschillende 
voorwerpen konden worden toegekend. In dit opzicht zijn deze afval
putten, die immers na zekere tijd vol raakten, ideale hulpmiddelen ge
bleken om a.h.w. een "filmopname" te maken van een korte ontwikke
lingsperiode van het Nederlandse huisraad. Uiteraard bevinden de oudste 
voorwerpen zich onderin de put, de jongere exemplaren meer in de 
bovenste lagen. Uitzonderingen op deze algemene regel zijn echter niet 
zeldzaam, want het oudste voorwerp kon wel eens langer heel blijven, dan 
een veel later aangeschaft stuk. 

De vroegste voortbrengselen van Nederlandse herkomst in put I zijn, 
behalve het reeds genoemde zalfpotje, twee schotels met totaal verschil
lend granaatappeldecor, een z.g. rankenschotel en een klein potje met oor, 
waarop een ornamentaal lijnenspel voorkomt. Het vroegste exemplaar is 
de helaas geheel zwart verkleurde schotel met een zeer fraai, vrij over het 
schotelvlak geschilderde granaatappelversiering. Dit voorwerp kwam 
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Kom (fragment), veelkleurig, omstr. Schotel, veelkleurig, zwart verkleurd, omstr. 
1630-1645, Haarlem, geelbruine scherf, 1610, Noord-Nederland, lichtbruine scherf, 
achterzijde blauwgroen loodglazuur, proe- achterzijde groen getint loodglazuur, proe-
nen, ophanggat, amor-versiering met ver- nen, ophanggat, granaatappel-versiering in 
waterde Faènza-rand, de amor kon uiter- vrije opstelling, 1974-IX-140. 8 
aard niet worden aangevuld bij restauratie, 
1974-IX-150. 6 

vrijwel compleet in enkele fragmenten uit de put (afb. 8). Het heeft een 
zeer strak profiel en een betrekkelijk smalle voetring, maar heeft boven
dien reeds een kabelrand, waardoor de datering niet vóór 1600, maar ook 
niet later dan 1610 gesteld moet worden. 

Het tweede stuk heeft slechts één granaatappel met enkele blaadjes op 
een door drie cirkels omgeven middenveld (afb. 9). Een geheel wit gelaten 
tussenrand wordt aan de buitenzijde afgesloten door een blauwe zigzag-
rand, die vervolgens door een kabelrand wordt omzoomd. Het randge-
deelte werd slechts voor ongeveer één derde deel teruggevonden. Het 
meetkundige karakter van deze versiering maakte het desondanks moge
lijk de schotel in zijn oorspronkelijke gedaante te restaureren. De datering 
ligt iets later dan van de eerste granaatappelschotel en moet omstreeks 
1625 worden gesteld. 

De z.g. rankenschotel is uitsluitend in blauw uitgevoerd, en moet ge
maakt zijn tussen 1600 en 1625. Het erop voorkomen van een kabelrand 
sluit vroegere datering uit. Ook van deze schotel ontbraken delen van de 
rand. het middenveld was gelukkig vrijwel intact (afb. 10). 
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Het kleine potje-met-oor is waarschijnlijk als kinderspeelgoed bedoeld, 
ofschoon het ook als drinkbekertje dienst kan hebben gedaan. De ver
siering bestaat uit een geometrisch penseelstreek-ornament in blauw, dat 
eigenlijk iets te zwaar is voor dit kleine voorwerp. Het zal tussen 1620 en 
1630 vervaardigd kunnen zijn (afb. 11). 

De reeds ter sprake gebrachte kom met de halve amor-figuur is ver
moedelijk in een Haarlemse werkplaats vervaardigd. De randversiering 
bestaat uit een dunne cirkel, waarlangs aan weerszijden afwisselend oranje 
en blauwe stippen zijn aangebracht. Deze versiering kunnen we als een 
sterk verwaterde Faënza-decoratie beschouwen, hetgeen wijst op ver
vaardiging omstreeks 1630 tot 1645 (afb. 6). 

Schotel, blauw, XVIla, Noord-Nederland, Potje met oor, blauw, omstr. 1620-1630, 
geelbruine scherf, achterzijde transparant Harlingen?, lichtbruine scherf, rondom wit 
loodglazuur, proenen, ophanggat, verwater- glazuur, penseelstreek-ornament, 1974-
de a-fog-lie-versiering, 1974-IX-148. 10 IX-151. 11 
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Eén van de gevonden schotels, een z.g. tulpenschotel van Harlinger 
makelij, vertoonde enkele duidelijke bakscheuren (afb. 12 en 14). Deze 
ontstonden tijdens het tweede bakproces, waarin de beschilderde gla-
zuurlaag aan het bisquit wordt vastgebakken. Wanneer bij dit bakken 
door een of andere oorzaak een schotel barst, wil het op dat moment 
taai-vloeibare glazuur wel eens over de randen van de breuk naar binnen 
vloeien (afb. 13^). Vult daarbij het glazuur de breuk geheel op, dan kan 

ÖÉM 

Schotel, veelkleurig, XVII b, Harlingen, 
lichtbruine scherf, achterzijde grijsgroen 
loodglazuur, proenen, ophanggat, tulpdecor 
zonder randversiering, bakscheuren duide
lijk op foto zichtbaar, zie ook afb. 13 en 14, 
1974-IX-142. 12 

Deel van de (gerestaureerde) schotel van 
afb. 12, waarop de bakscheuren met 
pijltjes zijn aangeduid. 14 

Fragment van de breuk van de schotel van afb. 12, waarop bij A: in de breuk gevloeid 
glazuur en bij B: laagje na het tweede bakproces aangebrachte klei over het glazuur. 13 
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het voorkomen dat dit glaslaagje de beide helften van de schotel aan el
kaar kit. Ze is dan tóch bruikbaar, maar uiteraard van minder kwaliteit. 

Nu doet zich bij die bewuste schotel een zeer merkwaardig verschijnsel 
voor: ze was wél heel gebleven, maar op één plaats van de nogal ge
compliceerde breuk had het glazuur de barst niet geheel gevuld. Dien
tengevolge was de schotel l ek . . . Maar geen nood: het kon verholpen 
worden door, over het glazuur aan de onderzijde van de schotel heen, de 
opening met wat klei te dichten, en haar ten derde male te bakken (afb. 
ÖB). En zo werd dit exemplaar, met haar simpele versiering, en haar op 
geraffineerde wijze verborgen gebreken toch nog verkocht.. . En kwam 
waarschijnlijk als keukengoed terecht in het huis op de Turfmarkt. Men 
had er geen koopje aan, want getuige de weinige gebruikskrassen, is ze al 
spoedig door stoten of onzachte behandeling precies langs de breuklijnen 
kapot gegaan. Juist zulke zaken doen ons beseffen, dat pottenbakken 
mensenwerk is, waarbij ongelukjes voorkomen en waar men alles in het 
werk stelt om de schadelijke gevolgen tot een minimum te beperken. 
Maar we zien ook de zuinige huisvrouw, die een koopje wilde halen, maar 
die tot het besef kwam, dat het toch nog weggegooid geld bleek te zijn .. . 

Bij het schotelgoed maakten we dus kennis met verschillende kwali
teiten, die uiteraard ook verschillende bestemmingen kregen. 

Verrassend was de aanwezigheid van een drietal restaurabele schotels 
van Italiaanse makelij, benevens één fragment dat aan een niet terugge
vonden vierde exemplaar toebehoord moet hebben. Opvallend was, dat 

Randfragmenten van 4 verschillende schotels, waarvan verder niets teruggevonden is, t.w.: 
granaatappel-schotels AB, schotel met Chinese rand C en bloem-schotel D. De fragmenten 
van D lagen in verschillende delen van put I, waardoor het binnenste fragment meer van 
verkleuring te lijden had dan de twee randdelen. 15 
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Schotel, veelkleurig, omstr. 1620-1630, Italië, 
verm. Faënza, geelbruine zeer fijne scherf, 
achterzijde eveneens wit tinglazuur, in koker 
gebakken, waardoor op onderzijde z.g. 
'moeten', smalle voetring zonder ophanggat, 
ornamentale versiering met gestyleerde bla-
dranken en rozetdecor, 1974-IX-137. 16 
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Schotel, veelkleurig, omstr. 1620-1630, Italië, 
verm. Faënza, fijne geelbruine scherf, 
achterzijde eveneens wit tinglazuur, in koker 
gebakken, waardoor op onderzijde z.g. 
'moeten', smalle voetring zonder ophanggat, 
ornamentale versiering met gestyleerde 
bladranken en -vrucht, 1974-IX-138. 17 

Kommetje, veelkleurig, omstr. 1620-1630, 
Italië, verm. Faënza, fijne geelbruine scherf, 
achterzijde eveneens wit tinglazuur, in koker 
gebakken, smalle voetring, landschaps-ver-
siering met aigretterand, het voorbeeld voor 
de z.g. Haarlemse randen van 'crabben en 
hanepoten', 1974-IX-139. 18 

deze Italiaanse voorwerpen stralend wit uit de vieze troep te voorschijn 
kwamen (afb. 16, 17, 18). Dit was met de Nederlandse majolica-schotels 
niet het geval: vele daarvan waren, evenals het zalfpotje, min of meer 
zwart verkleurd. In de meeste gevallen echter bracht ook hier H202 uit
komst, en konden ze in redelijke staat worden gerestaureerd. 

Dit opvallende verschil tussen de Italiaanse stukken en de Nederlandse 
is hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt doordat de Italiaanse majolicabakkers 
andere klei gebruikten, die bij hogere temperaturen moest worden ge
bakken. Hierdoor konden de bodemzouten minder goed een zuurstof
molecule aan het tinglazuur onttrekken, waardoor die zwartverkleuring 
immers veroorzaakt werd. De samenstelling van de bodem in de put bleek 
trouwens ook niet overal dezelfde te zijn geweest, want sommige delen 
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van eenzelfde schotel, die op andere plaatsen hadden gelegen vertoonden 
die verkleuring in het geheel niet, of in belangrijk mindere mate (zie de 3 
randscherven afb. 15). 

De Italiaanse schotels behoren kennelijk tot een éénmalige aanschaf, 
want de decoraties ervan zijn, alhoewel niet geheel gelijk, toch wel zo 
sterk verwant, dat ze tegelijkertijd moeten zijn vervaardigd in de jaren 
tussen 1620 en 1630. Ze zijn niet, zoals de Nederlandse schotels, op 
proenen in de vrije ovenruimte gebakken, maar op pennen in kokers. 
Door deze baktechniek waren ze beter beschermd tegen rook en roet-
aanslag. Ze vertonen alleen aan de onderzijde de "moeten" van de pen
nen, en konden aan die zijde ook met het glanzende tinglazuur bedekt 
worden. Een ander belangrijk verschilpunt met de Nederlandse schotels is 
de profilering, die in het algemeen soepeler verloopt, en een veel smallere 
voetring bezit. Ook ontbreken de veelal bij de Nederlandse schotels 
voorkomende "ophanggaten" in de voetring. 

De "aigretterand" van het kleine kommetje van afb. 18 is het voorbeeld 
geweest van vrijwel gelijke randen op de z.g. Haarlemse amor-schotels. 
Ook op wapenschotels uit Haarlemse werkplaatsen komt dit randdecor 
voor, dat in ateliers van Faënza ontworpen werd. 

De door de Italiaanse faïence-bakkers toegepaste techniek kende men 
vóór 1635 in de Nederlanden nog niet. Geen wonder dan ook, dat de 
Italiaanse import-artikelen, evenals de door de V.O.C, aangevoerde Chi
nese porseleinen, door hun grotere verfijning een geduchte bedreiging 
vormden voor de goede gang van zaken in de majolica-industrie. In die 
bedrijven was het bakken op proenen tot circa 1640 nog de normale wijze 
van doen. Het meest voor de hand liggende middel om de buitenlandse 
concurrentie te bestrijden zou zijn geweest het overschakelen op die 
bakmethode in kokers, maar door verschillende omstandigheden gebeur
de dit eerst geleidelijk aan ná het jaar 1640. Het betekende immers een 
radicale verandering in de bedrijven: andere apparatuur en omscholing 
van het personeel. Men zocht het aanvankelijk dan ook in het nabootsen 
van de decoraties, zowel van Italiaanse als van Chinese herkomst. 

Voorbeelden van nabootsing van Faènza-motieven kwamen uit deze 
bouwput aan de Turfmarkt niet te voorschijn, imitaties van Chinees 
porselein echter wel. Van deze laatste moet de grote schotel, met de ini
tialen BF op de achterzijde, omstreeks 1615 worden gedateerd, die met 
het monogram GI omstreeks 1625 (afb. 5 en 19). Het grote bord van afb. 
20 en het wat kleiner exemplaar met een voorstelling van een artemisia-
blad op het middenveld moeten in 1630 of daaromtrent zijn vervaardigd 
(afb. 21). 

Maar beerput I bevatte nog meer aardewerk met Chinese motieven, n.1. 
een schotel en een plooischoteltje, beide met een z.g. Chinese tuin als 
middenmotief (afb. 22, 23). De omlijsting van de schotel bestaat uit 
Chinese geluks-emblemen, die van het plooischoteltje uit vakken, waarin 
afwisselend bebladerde takken en bloemen voorkomen. Het verschil met 
de vier voorgaande schotels bestaat hierin, dat beide schotels volgens de 
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Schotel, blauw, zwart verkleurd, omstr. 
1625, Haarlem?, lichtbruine scherf, achter
zijde grijs getint loodglazuur, proenen, op- Schotel, blauw, omstr. 1630-1640, Harlin-
hanggat, Chinees decor: tuin met rots en gen?, geelbruine scherf, achterzijde transpa-
vogels, planten, bloemen, rand met soort- rant loodglazuur, proenen, ophanggat, klei-
gelijke motieven, op achterzijde monogram ne bakfout, Chinees decor: 'tuin met rots, 
GI, 1974-IX-145. 19 vogel, planten, bloemen', 1974-IX-144. 20 

nieuwe bakmethode in kokers zijn gebakken: ze missen dan ook de zo le
lijke proenpunten. Ook hebben ze alle twee een dunne wand, met enige 
ornamentiek aan de onderzijde. Men kan dit product proto-delfts noe
men. 

Hieruit volgt tevens dat de datering van deze "moderne" voorwerpen 
tegen 1650 moet liggen. Vergelijken we het stoere uiterlijk van de vroegere 
schotels met Chinees decor van afb. 5, 19, 20 en 21, met de late China-
imitaties van schotel en plooischoteltje van afb. 22 en 23, dan valt de grote 
verfijning van deze laatste objecten duidelijk op. De naam "proto-delfts" 
wijst dan ook terecht in de richting van het luxueuze raffinement, dat het 
"echte" Delfts aardewerk uit de tweede helft van de zeventiende en de 
hele achttiende eeuw zou kenmerken. 

Van het geheel eigen Friese karakter, dat de voortbrengselen van de 
schotelbakkerijen uit Harlingen en Makkum in genoemde Delftse periode 
eigen is, zijn in de putten achter de huizen Turfmarkt 18-22 géén objecten 
gevonden. Dit is enigszins verwonderlijk, omdat de aangetroffen paarse 
Friese bloemtegels wel degelijk datzelfde tijdperk vertegenwoordigen. 
Misschien bevonden de in die jaren gebruikte afvalputten zich wel op niet 
door graafwerk verstoord terrein, of bracht men het huisvuil inmiddels 
naar stortplaatsen buiten de toenmalige stad. 

De inhoud van put II bleek reeds gedeeltelijk vergraven en afgevoerd te 
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Schotel, blauw, omstr. 1650, Harlingen?, 
Schotel, blauw, omstr. 1630-1640, Har- geelbruine scherf, achterzijde eveneens wit, 
lingen?, roodbruine scherf, achterzijde in koker gebakken: 'moeten' op achterkant, 
groengrijs loodglazuur, proenen, op- smalle voetring zonder ophanggat, Chinees 
hanggat, Chinees decor: artemisiablad, decor: 'tuin met planten, bloemen en insect', 
rand met penseelstreek-ornament, 1974- rand in 8 delen afw. margrieten (chrysan-
IX-146. 21 ten?) en geluksemblemen, 1974-IX-147. 22 

zijn, voordat van onderzoek van museumzijde sprake was. Vandaar dat 
hier slechts verspreide fragmentjes geborgen konden worden, en maar één 
klein schoteltje kon worden gereconstrueerd (afb. 24). Toch is dit exem
plaar wel heel belangrijk, omdat het een blauw fond heeft, wat veel minder 
voorkomt dan met de gebruikelijke witte ondergrond. De hoedanigheid 
van dit blauw wijst op vervaardiging in Haarlem, tussen 1620 en 1640. 
Ten overvloede bestaat de randversiering ervan ook nog uit z.g. "Haar
lemse" motieven, die duidelijk geïnspireerd zijn op de eerder vermelde 
voorbeelden uit Faënza. Men had voor die randdecoraties een karakte
ristieke naam: "crabben en hanepooten". 

Overzien we de gehele majolica-vondst, dan blijkt allereerst dat de 
datering ervan gemakkelijker is, dan meestal van loodglazuuraardewerk 
mogelijk is. Maar belangrijker is nog, dat deze majolica-producten, méér 
dan het gebruiksaardewerk, het duidelijke bewijs leveren van een be
hoorlijke welstand van de bewoners van de Turfmarkt tussen 1600 en 
1650. Interieurs van soortgelijke milieus zijn dikwijls afgebeeld op schil
derijen en prenten. Ze zijn dan meestal anoniem in die zin, dat we niet 
weten welk interieur is weergegeven. Evenmin wordt het ons duidelijk, of 
de schilder misschien zijn fantasie de vrije loop liet gaan, wat naar alle 
waarschijnlijkheid veelal wél het geval is. Hij componeerde zo'n binnen
huis naar eigen smaak, accentueerde wat hem beviel, en liet weg, wat hij 
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Plooischoteltje, blauw, omstr. 1650, 
Noord-Nederland, gele scherf, 
achterzijde eveneens wit, in koker 
gebakken, Chinees decor: 'rots met 
vogel, planten en bloemen', 17-
delige rand afw. bloemen en pal
metten, 1974-IX-149. 23 

Schoteltje, veelkleurig op blauw 
fond, omstr. 1620-1640, Haarlem, 
lichtbruine scherf, achterzijde grijs 
getint loodglazuur, proenen, op-
hanggat, vogel op tak, omgeven door 
rand van z.g. Haarlems type: 'crab-
ben en hanepooten', 1974-IX-231. 24 

overbodig achtte. De beerputten achter de panden aan de Turfmarkt le
verden ons zonder enige twijfel een exacte doorsnee van wat in die huizen 
werd gebruikt. We hoeven voortaan maar naar de gerestaureerde gevels te 
kijken, om ons enige voorstelling te kunnen maken, hoe het daarachter 
toeging en hoe het er uit zag. En . . . naar wat er thans achter die gevels 
in vitrines te zien is. 
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Vijf te Sexbierum bezorgde paskwillen 

J. Belonje 

In onze tijd, nu geïnteresseerde vertegenwoordigers van politieke par
tijen vrijelijk in de gelegenheid zijn om allerlei onaangename beweringen 
door middel van de zogenaamde publiciteitsmedia openlijk tegen elkaar 
te uiten, kunnen wij ons nauwelijks meer indenken, dat de felle partij
gangers van twee eeuwen geleden zich in ons vaderland voor dit doel met 
graagte bedienden van het paskwil, het met de hand geschreven of ge
drukte schotschrift, dat in het geheim verspreid werd. Niet dat men zo 
veel oog had voor de "privacy". Er werd duchtig geroddeld en er ver
scheen ook nog heel wat in druk, b.v. aan het adres van O. Zw. van 
Haren, de hertog van Brunswijk en prins Willem V. Maar men moest op 
zijn qui-vive zijn, want de overheid kon toeslaan. In elk gewest werd er 
met strafmaatregelen gedreigd "tegen het drukken en dissemineren ( = 
verspreiden) van Pasquillen en Fameuse Libellen, mitsgaders tegen sedi-
tieuse (= oproerige) persoonen, oproermaakers en 't houden van onbe-
hoorlyke Vergaderingen" !. 

Het woord paskwil vormt voor de meesten van ons niet of nauwelijks 
meer een begrip en dan is de betekenis daarvan ook nog sterk afgesleten. 
Een enkele maal kan men b.v. nog horen zeggen: "Het is een paskwil", 
wanneer er aangeduid moet worden, dat een bepaald stuk een wel grove, 
maar ook tamelijk belachelijke inhoud heeft. 

Wat hier verder van moge zijn: bij toeval kreeg ik een vijftal van zulke 
paskwillen in handen2. Het zijn geschreven teksten in de oude betekenis 
van het woord. Deze kleine verzameling omvat twee dubbelbladen (acht 
bladzijden) in folio met watermerk "Pro Patria" en de letters P.S. De 
eerste vijf bladzijden bevatten de tekst, blz. 6 en 7 zijn blanco en op de 
laatste bladzijde staat geschreven: Copia's Brieven off Pasquillen gestrooyd 
en aangeplakt aan en ten huize van Ds. de Vries te Sexbierum 1785. 

Ds. Wouter de Vries was geboren te Amsterdam 23 januari 1717. Hij 
studeerde theologie in Groningen en Franeker en kwam als kandidaat te 
Minnertsga in dienst, waar hij 2 juli 1741 zijn intree deed. Hij preekte 
daar afscheid op 5 november 1775 en deed zijn intree te Sexbierum op 12 
november d.a.v. Hij bleef te Sexbierum tot zijn emeritaat (13 juli 1800), 
was getrouwd met Maria Out en overleed 4 februari 1805 te Sexbierum, 
waar hij Latsmastate bewoonde. Na zijn dood werd er op 29 april 1805 
boelgoed gehouden 3. 

De Vries moet tot de vrij talrijke groep van niet al te vurige patriotten 
hebben behoord, vooruitstrevend, maar binnen grenzen. In en na 1787 
wordt hij in tegenstelling met ds. E. Alta (Bozum), ds. B. A. Snoek 
(Oosterwierum), ds. Fr. Hellendoorn Cramer (Suawoude), ds. Ph. M. 
Kesler (Dronrijp) ongemoeid gelaten. Toch is er geen twijfel mogelijk 
omtrent zijn politieke ligging. Zijn dochter Sara Regina was getrouwd met 
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zijn buurman, ds. Philippus Joha te Oosterbierum (1778-1819) en die was 
weer de broer van de in 1795 als lid van het "Driemanschap" naar voren 
tredende ds. Thomas Joha, de "dikke Joha", geliefd bij sommigen, maar 
nog meer gehaat4. In het Noordwesten van Friesland was het vrijkorpo-
risme, de patriottische burgerwapening vrij sterk in zwang5. 

Wouter de Vries is zelf niet officieel van patriottisme beschuldigd, maar 
hij kwam met zijn schoonzoon Philippus Joha wel voor op de lijst van 
leden der Leeuwarder Fraterniteit (resp. de nummers 475 en 364) 6. Ko
lonel was in Barradeel de als driftkop getekende Klaas Rymers (294), 
gecommitteerde van het Genootschap was de verver-glazenmaker Gerrit 
Pieters Boonstra, een van de Sexbierumer diakenen, en dan was er nog de 
felle Klaas Roelofs, die als luitenant-vaandrig fungeerde en die in 1795 als 
lid van het Comité Revolutionair Provincial naar voren zal komen. 

De vrijkorpsen oefenden in de jaren rond 1785 druk en gebruikten 
daarvoor ook wel de kerk en het kerkhof. Nu gebeurden op de "heilige" 
plaatsen destijds meer profane zaken (verkopingen e.d.), maar het is te 
begrijpen, dat de oude Oranjeklanten een en ander met lede ogen hebben 
aangezien en hun woede soms moesten uiten, zij het dan vaak — getuige 
de hier afgedrukte paskwillen — in vrij primitieve vorm. 

Een en ander heeft klaarblijkelijk niet tot een strafzaak geleid. Het was 
ook te algemeen. Wij komen de naam van De Vries enkel tegen als ge
tuige in een proces, dat in 1788 tegen zijn diaken G. P. Boonstra werd 
aangespannen 7. Boonstra had zich n.1. door kolonel Klaas Rymers laten 
verleiden — hij zegt, dat hij met een geladen pistool was gedwongen — zijn 
hand te zetten onder een proklamatie van het onwettige Franeker bewind 
van Coert Lambertus van Beyma c.s.8. Dat ds. de Vries als getuige werd 
toegelaten wijst er in elk geval op, dat hij niet al te veel boter op zijn 
hoofd had. 

De hieronderstaande paskwillen 9 zijn minder nauwkeurige afschriften 
van verloren gegane, in half-Fries gestelde originelen. Hier en daar zijn ze 
niet al te duidelijk. Korag, Dattan en Abieram wijzen op de in Numeri 16: 
1 vermelde opstand. Bij "Caals" in nr. 3 zetten wij een vraagteken. Wij 
horen van de datering 1785. De vrijkorpsen werden 4 september 1787 in 
Friesland verboden. De paskwillen zijn van voor die tijd. De Vries zal het 
zeker niet gewaagd hebben na het verbod de kerk te "misbruiken", al was 
niet hij, maar waren de floreenplichtingen daar de baas. Uit nr. 5 zou men 
kunnen opmaken, dat die na de komst der Pruisische "bevrijders" ver
schenen is. De "oude Swartrok" is natuurlijk ds. Wouter de Vries. 

Onder het opschrift Copia Brieven off Pasquillen geeft de afschrijver het 
volgende weer: 

No. 1. Jij en al jou quanten sult oproor in lant planten. Oranje boven, al 
die ons bes(ch)ermen sal, Oranje boven. 

No. 2. En fornaam prins sind heer. Lat jo dor mij warshouen om niet 
meer teegens de Prins te eserseeren. De patr(i)otten de koppen off, 
de Prins boven, geheel tot Koning, alle andere het Lant uit. Drag 
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jou hier na, anders Moort Moort Brand Brand. 
No. 3- heeft tot opschrift Korag, Dattan en Abieram en begint Caals en 

Abraam. Heb nou weer de stoutheit om jou pooten op het kerk-
hoff te zetten om esserseeren, dat jouluy de nikker de hals brekt. 
Wat zal dat oproor makende kienderspultje, mogen dan de 
dooden ook niet langer met vreede rusten, dat jijluide beesten haar 
komt te verstooren met jou getrom en gerammel. Dat sel ik niet 
dulden, maar sel wel middel weete om jou die baldadigheit te 
beletten. Onderleg niet om een plant op 't kerkhoff om te dollen, 
dat sweer ik jou, jou oproermakende Cabal. Denk niet, dat gij
luiden over ons en ons besten Prins langer zo ferfloekt, de baas selt 
spellen. Daar ben goddank nog ander brafe Heeren. De saaken 
wel sullen foor ons en ons Prins ten besten schikken, al sparl 
jouluiden daar nog zo teegen. Dan selt weeze Oranje boven, 
Oranje boven, hang op de ander, hang op de ander. Gelukkig die 
te lande met de heele huid uitraakt. Dat sel dan jou foorlant 
weezen en de scheldende en rasende pastoor ook, die der de luiden 
zo toe an setten. Het sal met haar niet beeter gaan, laat sij nog 
tieren en rasen op sulken, daar sij sukke grote weldaden fan 
(ge)noten hebben. Het sel niet lang meer duuren, make daar staat 
op, joului oproerkrajers met jou gefloekte esersietie. 

No. 4. had tot opschrift: an Klaas Roelofs, soonamde fandrig toe Ses-
bieerm; en van binnen is dezelve van den volgenden inhoud: 
Hoewel gij ook al hoort an dat komplot, daar het lant door on
dergaat, en die alle goede en notzaaklike dinge belet en tegen bent 
en ok dwarsdrift, sel gij evenwel soo wies sien, dat gij jouw soo gek 
en kwaksalferagtig niet opskikt as die ander aapjonges. Gij bent 
niet een fan de eerste roerfïnken en basen fan dat spul, die der en 
hopen toe ferleid het. Jij mogt jou wat schame, flagmantje. 
Waarschou jou meedeopperste fan de bende, dat sij en jij de 
mantel omkeeren. Bij de berade is wieshijt. Wat het jouluiden 
tegen ons beste Prins, wat kwaad het die brave jou daan, dat 
jouluiden soo haat op hem en zijn beste Staatsheere het, die met 
meikaar nagt en dag zonder ophouden slofen en arbeide om het 
lant voor sien ondergan te bewaren en die haar goede oogmerk 
dikkels niet mooge bereiken. Laat jou rade en tot jou eigen foor-
deel. Jouluide partij verliest dageliek: daaran kan men sien, dat de 
Prins de waarheit foor het. En wat sel er dan fan jouluide worde? 
As jou as schelmen het lant uit jaagt worde, dan geschiet jou 
groote genade: wij ben jouluide wel troost. Jouluide harste praters 
ben stom as fïske, as sij ons maar fan ferren hooren. Jimme fer-
wagt wat, maar daar komt niet fan. Het is beter, dat een het weet 
as dat men hondertduizent wetgefers het. Daar zal int kort wat 
gebeuren. Loop, voor den donder, waarscouw jou overbuurman. 
Op de kant stonde: Wat ben die post- en krantlesers wies. 

No. 5. Fiktorie frinde, fiktor(i)e, wat ben sij nou bang, wat steeken sij nou 
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de koppen bij malkaar, wat lopt die oude Swartrok nou, wat ben 
die haere moetskes befreest, hoe siet dat oud wieff met dat swart 
kloske. Nou denken sij niet om 3 stuvers kantjes en smouse 
bantjes. Die om sien ijge gekheit niet anders wil, mot foor gek 
loopen. Wat roppen sij dan: breng mij water; en ander: breng mij 
en ammer; dat was een lefen. De drommel, as wij maar kourasie 
hebben. Die oude sel die Wiengard, daar hij het lant bij geliekt, 
wel aan de Prins en ons ten besten motten gefen, en dan selle die 
andere ook motten flugte. Wij laggen om en kaptien, om en lut-
nant, om en fandrig en om die heele boel. 

Noten: 

1. Vgl. Utrechtsen Placcaatboek I, Utrecht 1739, door J. van de Water, p. 732; J. van 
Leeuwen, Alfabetisch register ofAlg. repertorium op het Groot Plakkaat- en Charterboek 
van Friesland, Workum 1857, p. 45. 

2. Herkomst onbekend; sedert 1-1-1978 in de Provinciale Bibliotheek van Friesland als 
handschrift 1789. 

3. Vgl. G. A. Wumkes, Stads- en Dorpskroniek van Friesland II, Leeuwarden 1934, p. 27. 
4. Vgl. J. J. Kalma, Dit wienen ek Friezen IV, Ljouwert 1971, p. 51-57. 
5. Zie hierover het artikel van Ph. H. Breuker in It Beaken 32, 1970, p. 141-159. Hierin 

wordt Sexbierum vermeld op de bladzijden 144, 151 en 156. 
6. Rijksarchief in Friesland, aanwinst 1875, no. 27: Stukken betreffende de Fraterniteit te 

Leeuwarden, 1785-1800. Zie Suppl. archief Beyma thoe Kingma, no. 17. Nummers in de 
tekst volgens eigen telling. 

7. Dossier Criminele Sententièn 287-20 dec. 1788 in het Rijksarchief te Leeuwarden. 
8. Vgl. W. W. van der Meulen, Coert Lambertus van Beyma. Een bijdrage tot de kennis van 

Frieslands geschiedenis tijdens den patriottentijd. Leeuwarden 1894. 
9. Transcriptie voor rekening van de redactie. 
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Een tuchtkwestie aan de Franeker universiteit, 
1627-1629 

M. Engels 

In het eerste kwartaal van de zeventiende eeuw werd het voortbestaan 
van de Franeker academie ernstig bedreigd door wanordelijkheden van de 
studenten en verdeeldheid onder de professoren. De kleine stad Franeker 
had de studenten niet veel ontspanningsmogelijkheden te bieden. In 
stadsherbergen zoals de "Swarte Arent", de "Drie Vriezen", het "Crom-
holt" en het "Wapen van Vriesland" werd de meeste vrije tijd doorge
bracht. Overmatig drankgebruik was het gevolg: vechtpartijen, onbe
hoorlijk gedrag jegens de professoren en ordeverstoringen in de stad 
waren schering en inslag. 

Onder het sedert de stichting in 1586 gestaag groeiend aantal studenten 
is vanaf 1590 een toename te constateren van buitenlanders, vooral 
Duitsers. Zij maakten in de eerste eeuw van het bestaan van de academie 
ongeveer een kwart van de totale studentenbevolking uit. Gezelligheids-
verenigingen (conventicula nationalia) werden aangegaan tussen landge
noten of hen die uit dezelfde streek of stad afkomstig waren. Ook deze 
studentenverenigingen waren met hun drinkgelagen en onderlinge twisten 
een bron van onrust. Hoewel andere universiteiten, zoals in het verge
lijkbare, kleine Harderwijk ', eveneens problemen hadden met nationale 
corpora, verwierf Franeker zich de twijfelachtige reputatie van alle Ne
derlandse hogescholen de meest losbandige studentenbevolking te heb
ben 2. Het meer internationale dan nationale karakter van de Friese ho
geschool door het relatief grote aantal niet-Friese hoogleraren en stu
denten was de dieper liggende oorzaak van nogal vrij veel wrijving zowel 
onder docenten als studenten3. 

De rechtspraak aan de universiteit lag in handen van de academische 
rechtbank (senatus judicialis), die bestond uit de rector magnificus en vier 
assessores, één uit elke faculteit. De algemene senaat (senatus generalis) 
benoemde de assessores op de dag der rectorskeuze, 1 juni, voor de tijd 
van één jaar. Volgens de academiewetten4 van 3 april 1586 diende de 
rector de te behandelen zaken aan de assessores voor te leggen, hun 
mening te horen en bij zijn uitspraak van het oordeel de mening van de 
meerderheid te volgen. De straffen waren een vermaning, kamerarrest, 
opsluiting in de kerker, geldboete en voor de onverbeterlijken verbanning 
van de universiteit. Tegen de uitspraken van de senaat was geen hoger 
beroep mogelijk. Criminele zaken werden niet door de senaat afgedaan, 
maar vielen onder de rechtsmacht van het Hof: voorbeelden hiervan geeft 
Boeles5. 

De tucht aan de academie tijdens de eerste decennia van haar bestaan 
bleef hoofdzakelijk gehandhaafd door de vaste leiding van Sibrandus 

101 



M. ENGELS — Een tuchtkwestie 

Lubbertus6. Meermalen weigerde deze zelfs de eer van het rectoraat, 
omdat de mogelijkheid tot handhaving van de tucht er niet mee was 
verbonden. Hem komt de eer toe, na de kritieke jaren 1622-1623 de rust 
aan de academie te hebben hersteld. In de laatste brief7, die we van hem 
bezitten, schrijft hij op 13 december 1624 aan raadsheer Johannes 
Saeckma te Leeuwarden: Nostra schola est tranquüla. De 5de januari 
daarop volgend smeekt hij op zijn sterfbed collega Sixtinus Amama niet 
door al te grote toegevendheid de tucht opnieuw te laten instorten 8. 

In 1627 kan Amama in de opdracht van zijn Hebreeuwse grammatica 
aan Gedeputeerde Staten nog juichend schrijven over de gevestigde orde. 
Dat hij en zijn collega's echter op hun hoede moesten blijven voor or
deverstoringen en tweedracht aan de academie, mag blijken uit een 
tuchtkwestie, die gespeeld heeft in de jaren 1627-1629. In de zogenaamde 
codex Saeckma 9 troffen wij verscheidene stukken aan betreffende de zaak 
van de student Borchers uit Oostfriesland. Georgius Borchers, afkomstig 
uit KNIPHAUSEN BIJ Wilhelmshaven, schrijft op 2 november 1628 een 
brief aan de curatoren van de Franeker academie 10, waaruit we een en 
ander kunnen destilleren over zijn persoon en zijn doen en laten te Fra
neker. 

In de zomer van 1627 verneemt hij te Groningen, dat Justus Reifenberg 
in het voorafgaande jaar het ambt van hoogleraar rechten te Franeker 
heeft aanvaard. Reifenberg is een landgenoot van hem en blijkt ook nog 
met hem verwant te zijn. Eerder doceerde hij aan de universiteiten van 
Herborn, Rinteln en Bremen. Terwijl de universiteiten in Noord-Duits
land tijdens de Deense periode (1625-1630) van de Dertigjarige Oorlog 
ernstig geteisterd worden, is hier te lande de politieke toestand betrek
kelijk rustig. Redenen voor Georgius Borchers zich op 4 oktober 1627 als 
rechtenstudent te laten inschrijven in het album van de Franeker hoge
school H. Op dezelfde datum komen nog drie andere Oostfriezen rechten 
studeren te Franeker: Albertus Gronhagen, Mauritius Hane en Adolphus 
Stumleer. Reifenberg had door verschillende geschriften een goede naam 
gekregen. Voor zijn discussiecolleges hield hij het in Duitsland veel ge
bruikte boek van Treutler aan 12. Vertrouwen in hun landgenoot en de 
situatie in eigen land bracht de vier er toe, Franeker als studieplaats te 
kiezen. 

Nauwelijks anderhalve week te Franeker komt onze student al in 
konflikt met de academische wetten. Zijn huisgenoot Georgius Corvinus 
uit Herborn, eveneens student rechten 13, nodigt hem en enige andere 
landgenoten voor een gezamelijk eten uit. Omdat hij niet wil, dat pro
fessor Pasor, met wie hij verwant is en aan wie hij door zijn voogden is 
toevertrouwd, verneemt, dat hij deze bijeenkomst gepland heeft, vraagt hij 
zijn kameraad Georgius Borchers om zich als organisator hiervan uit te 
geven. Argeloos stemt Borchers in deze vriendendienst toe. 

Nu zon de senaat reeds geruime tijd op maatregelen tegen studenten-
partijen, die in drinkgelagen en vechtpartijen ontaardden. Op 19 no
vember 1627 werd, mogelijk mede naar aanleiding van dit geval, een 
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nieuwe wet aan de academische statuten toegevoegd. Daarin werd ver
boden, dat iemand wiens naam in het album was opgenomen, een sym
posium gaf onder welk voorwendsel of welke naam ook 14. 

In april 1628, wanneer Corvinus en de andere Duitse studenten, die aan 
de genoemde bijeenkomst deelgenomen hebben, reeds weer uit Franeker 
vertrokken zijn — zij behoorden blijkbaar tot de studenten uit de zeven
tiende eeuw, die een zwerftocht langs een aantal Europese universiteiten 
maakten —, wordt Georgius Borchers tot een boete van 12 florijnen ver
oordeeld. Deze late reaktie van de senaat is verklaarbaar, als men weet, 
dat Borchers kort tevoren weer in ongunstige zin van zich had doen 
spreken: op 10 maart was hij na de disputatie van Nicolaus Eilhardi 
Menger 15 buiten de hoorzaal met deze op de vuist gegaan 16. In zijn 
hierboven genoemde brief protesteert hij bij de curatoren tegen de boete: 
de bijeenkomst was geen drinkgelag (symposium), maar een gezamenlijke 
maaltijd (convivium). Omdat hij zich niet schuldig acht, weigert hij te 
betalen. Hij kan het trouwens ook niet: hij is ingeschreven bij de burse, de 
sterk gesubsidieerde eettafel tegen laag tarief voor zonen van weinig 
draagkrachtige ouders. Bovendien hebben zijn ouders thuis het zwaar te 
verduren door de plunderingen van de soldaten van keizer Ferdinand II 
tijdens de Dertigjarige Oorlog. Een halfjaar later, in oktober 1628, wordt 
de straf dan toch door de senaat ten uitvoer gebracht, doordat men de 
gerechtsdienaar de degen van Borchers in beslag laat nemen. Dit gebeurt 
tijdens een maaltijd in de burse. Daarbij was het gebruikelijk, dat de 
studenten hun wapens in het huis van de econoom deponeerden. Hieruit 
blijkt trouwens ook, dat de wet17 die het dragen van wapens verbood, in 
de praktijk niet gehandhaafd kon worden. 

Wanneer Borchers om teruggave van het onderpand vraagt, is de senaat 
van mening, dat dit de discipline omver zou werpen. Bovendien zouden 
ook de Gelderse studenten, die voor het zelfde feit veroordeeld waren, 
hun boetegeld terugeisen. Borchers brengt daartegen in, dat dat een heel 
andere kwestie geweest was: zij hadden inderdaad een symposium ge
houden en waren toch maar met een boete van 6 florijnen bestraft. Hij 
beweert, dat Duitse studenten slechter behandeld worden dan studenten 
uit eigen land. Daarvan geeft hij nog een ander voorbeeld. Een niet met 
name genoemde jonge Fries, die zijn medestudenten in de burse dagelijks 
lastig viel, werd door allen eens afgeranseld. Om in één persoon een 
voorbeeld te stellen, werd Borchers door de senaat voor 14 dagen de 
toegang tot de burse ontzegd. De Friese student ging vrijuit. Discriminatie 
volgens Borchers, en de reden daarvoor zouden de geschillen zijn, die 
enkele professoren privé met Duitsers gehad zouden hebben. Met name 
professor Hachting beschuldigt hij van een anti-Duitse gezindheid. Nog 
een derde geval vermeldt Borchers, namelijk dat van de Westfaalse stu
dent in de rechten Johannes Hoyer von der Ucht uit Rinteln 18. Deze werd 
van de academie verbannen, omdat hij dronken langs de straten van 
Franeker had rondgezwierd. Hoyer's ontkennen — hij zou zelfs tien ge
tuigen voor zijn onschuld gehad hebben — had niet mogen baten. Daar-
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entegen bleven veel ernstigere vergrijpen, begaan door Friezen of Hol
landers, ongestraft. Zo had onlangs een student uit Holland zich aan 
verkrachting schuldig gemaakt. Toen de vrouw in kwestie zich hierover bij 
het senaatslid Hachting beklaagde, werd zij daar zelfs door die student 
tegen de grond geworpen. Toch werd de schuldige niet gevangen gezet of 
verbannen. 

Dat er inderdaad door de senatus judicialis met twee maten gemeten 
werd, dat Friezen voorgetrokken werden, is mij verder nergens gebleken. 
Wat Borchers schrijft, kan men slechts als subjectief opvatten. En deed 
men te Franeker immers niet juist pogingen om studenten uit den 
vreemde aan te lokken? 

Borchers vraagt de curatoren er voor te zorgen, dat hem de opgelegde 
boete wordt kwijtgescholden en zijn in beslag genomen degen wordt te
ruggegeven. Bovendien verlangt hij een testimonium, dat hij ten onrechte 
voor twee weken van de burse is uitgesloten. Naar zijn zeggen was het 
immers zijn verdienste, dat de Duitse studenten na een staking 19 in de 
zomer van 1628 de hoorcolleges en disputen weer bijwoonden. 

To* dusverre blijkt de senaat weinig vat op deze student te hebben 
gehau. Het zal niet verwonderen, dat, toen betrokkene zich op 30 no
vember 1628 in dronkenschap onbeschaamd gedroeg voor het raam van 
een der hoogleraren en verder elders nog betrokken was bij ruitbrekerij, 
hij bij senaatsbesluit van 17 december 1628 20 voor altijd van de univer
siteit verbannen werd. De senaat werd gevormd door rector magnificus 
Sixtinus Amama en de assessores Guilielmus Amesius, Bernardus Scho
tanus, Adrianus Metius21 en Johannes Hachtingius. Voor hen was de 
zaak Borchers toen definitief afgedaan. 

Op 5 maart 1629 liet Georgius Borchers zich inschrijven aan de uni
versiteit van Groningen22, om daar zijn studie in de rechten te kunnen 
voortzetten. Toch bleef hij pogingen doen, om te Franeker terug te mogen 
keren. Hij wachtte daarvoor de benoeming van de nieuwe senaat af op 1 
juni 1629. Deze bestond uit rector Meinardus Schotanus en Johannes 
Maccovius, Justus Reifenberg, Menelaus Winsemius, Sixtinus Amama als 
assessores. Borchers kon op de steun van Reifenberg rekenen. Amama 
was de enige, die ook in de vorige senaat zitting had gehad. In navolging 
van Sibrandus Lubbertus was hij degene, die zich het meest om de tucht 
aan de academie bekommerde. 

Meinardus Schotanus heeft een verslag 23 gemaakt van de verschillende 
vergaderingen betreffende de zaak Borchers. Naar aanleiding van een 
petitie van de Oostfriese student, door twee Groninger studenten aan hem 
overhandigd, belegde de rector op 4 juli 1629 een senaatsvergadering. Het 
verzoekschrift ging vergezeld van een testimonium van Antonius Matt-
hias, van 1625 tot 1637 hoogleraar rechten te Groningen. Op de verga
dering ontbreekt Maccovius. Reifenberg en Winsemius stemmen24 vóór 
de terugkeer van Borchers; Amama vindt dat in deze belangrijke zaak 
geen beslissing genomen mag worden, voordat de assessores van het vo
rige jaar gehoord zijn. Schotanus is het met Amama eens. Hij schrijft aan 
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de curatoren en vraagt, hoe hij nu moet handelen. Op hun advies roept hij 
op 13 juli Amesius en Hachting ter vergadering. Zij en Amama komen tot 
de slotsom, dat de overige collega's, die door Borchers het meest beledigd 
zijn, gehoord moeten worden en dat hij niet mag terugkeren, voordat hij 
deze professoren voldoening heeft gegeven en verzekerd, hen niet meer te 

Het zogenaamde houten boek: een mahoniehouten kistje in de vorm van een boek in 
quarto-formaat, waarin de rector stukken van aktuele senaatszaken bewaarde. Museum 't 
Coopmanshûs, Franeker. 

zullen beledigen. Tijdens dezelfde vergadering vraagt Reifenberg van 
Meinardus Schotanus het stemformulier, dat de rector in een kistje 
(capsula) bewaart. Maccovius voegt zijn handtekening aan die van Rei
fenberg en Winsemius toe, hoewel hij daarnaar niet formeel door de 
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rector is gevraagd. Ook hij wil Borchers gratie verlenen. Hij vindt, dat de 
assessores van het vorige jaar bij het beraad betrokken moeten worden, 
doch dat zij geen stem mogen hebben 25. Tegenover elkaar staan dus aan 
de ene kant de partij van Reifenberg, Winsemius en Maccovius, en aan de 
andere kant die van Amama, Amesius, Hachtingius en Bernardus Scho
tanus. 

Ofschoon rector Meinardus Schotanus geen uitspraak doet, die de te
rugkeer van Georgius Borchers goedkeurt, blijkt de student op 31 juli 
weer in Franeker te zijn. Een van de universiteit uitgesloten pupil mocht 
zich echter ook niet in de stad ophouden. Besloten wordt Borchers aan te 
zeggen, Franeker vóór zonsondergang te verlaten. De gerechtsdienaar 
krijgt van de senaat opdracht, de student zo nodig gevangen te nemen. 
Tevergeefs trachten Reifenberg en Winsemius hem over te halen, hieraan 
niet te gehoorzamen. Burgemeester Wybe Jacobs laat zich wel door Rei
fenberg intimideren. De academiepolitie kan zodoende niet op de nood
zakelijke medewerking van de stadspolitie rekenen. 

Amama wordt na de vergadering door de studenten belaagd met het 
verwijt, dat hij alle schuld van de zaak Borchers draagt. Reifenberg en 
Maccovius bezoeken Schotanus die avond thuis en eisen een bijeenkomst 
van alle professoren. Gevraagd of hij de terugkeer van Borchers in de stad 
goedkeurt, antwoordt Reifenberg, dit in het midden te willen laten. 
Maccovius verklaart nu echter tegenover Schotanus, dat hij dit afkeurt. 
Schotanus schrijft aan Saeckma26: "Ik kende toen zijn (Maccovius') 
wisselend karakter". Maccovius stond bij zijn collega's niet goed te boek. 
Zijn ambtgenoten lieten hem links liggen. Slechts na een verordening van 
Gedeputeerde Staten op 16 mei 1629 werd hij weer tot de senaatsverga
deringen toegelaten 27. 

Borchers en de studenten die aan zijn kant staan, kunnen zich die 
avond en nacht ongestoord aan drank te buiten gaan en zich bewapenen. 
De volgende morgen vraagt Reifenberg bij rector Schotanus de uitwijzing 
van Borchers nog enkele uren uit te stellen. Schotanus antwoordt, dat de 
verbannene vóór 9 uur de stad verlaten moet hebben, daar hij anders tot 
het uiterste zal moeten gaan. Reifenberg ziet in, dat verder aandringen 
zinloos is, en overreedt Borchers uit Franeker te vertrekken. 

Sixtinus Amama bestrijdt in een in de eerste helft van augustus 1629 te 
dateren brief aan de curatoren 28 de terugkeer (restitutio) op zeer gede
tailleerde wijze: zij was ten eerste ongeldig, omdat men niet de voorge
schreven procedure gevolgd had; ten tweede was zij inhumaan en onbil
lijk jegens de professoren die Borchers beledigd had; in de derde plaats 
ontnam zij hen het recht op genoegdoening; ten vierde ontwrichtte zij de 
vrede onder de professoren, doordat zij tegen de besluiten van de vorige 
senaat inging; tenslotte was zij funest voor de academie, daar zij de dis
cipline ophief en regelloosheid in de hand werkte. Vooral het optreden 
van Reifenberg, die zich meer als beschermer van Borchers dan als rechter 
gedroeg, was hem een doorn in het oog. De konsekwentie van dit alles 
kon alleen maar zijn, deze ongewone toestand in een vroeg stadium te 
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Sixtinus Amama, Franeker 1593-1629. Hoogleraar Hebreeuws 1616-1629. Schilderij afkom
stig uit de senaatskamer van de Academie te Franeker. Museum 't Coopmanshûs, Franeker. 

onderdrukken, opdat de orde, die de voorgaande jaren tot stand gebracht 
was, gehandhaafd kon worden. Rector Meinardus Schotanus had in zijn 
brief van 2 augustus aan curator Johannes Saeckma 29 ook al te kennen 
gegeven, dat de student niet opnieuw opgenomen kon worden, gezien de 
door zijn geval veroorzaakte tweedracht onder de professoren en de 
dreigende verstoring van de orde aan de academie. 

De 15de augustus 1629 richt Borchers zich nogmaals met een petitie tot 
de senaat30. De toon van deze brief is zeer nederig: Borchers bekent 
schuld, toont berouw en belooft alle voorwaarden die de senaat hem stelt, 
te zullen gehoorzamen, als hij maar aan de Franeker academie mag te
rugkeren. Zijn berouw komt echter te laat. Vooral door zijn gedrag op 31 
juli heeft hij alle resterende goodwil verspeeld. Als Meinardus Schotanus 
op 24 augustus het negatieve oordeel over de terugkeer van Georgius 
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Borchers wil uitspreken, verlaten Reifenberg en Winsemius demonstratief 
de vergadering. Zij blijven de senaatsvergaderingen boycotten. Maccovius 
sluit zich slechts uit solidariteit bij hen aan. Meinardus Schotanus en 
Sixtinus Amama besluiten de beslissing in deze zaak aan de curatoren 
over te laten31. Tijdens een inspectie op 17 september32 manen de cu
ratoren de professoren tot meer eensgezindheid. Maccovius en Reifenberg 
beloven slechts provisioneel op de senaatsvergaderingen te zullen ver
schijnen; Winsemius blijft dat weigeren. 

Op 9 november 1629 overlijdt Sixtinus Amama. Zijn beleid wordt door 
de curatoren overgenomen. Zij dragen 11 december het volgende aan 
Gedeputeerde Staten voor: Winsemius wordt uit zijn ambt van assessor 
ontheven, in zijn plaats komt de assessor uit de faculteit der geneeskunde 
van het vorige jaar; Maccovius en Reifenberg zullen, wanneer zij niet 
onvoorwaardelijk ter vergadering verschijnen, eveneens vervangen wor
den door hun voorgangers33. De volgende dag reeds komt het antwoord 
van de Gedeputeerden met besluiten overeenkomstig de voorstellen. 
Verder schrijven zij "considererende voorgeroerde differenten ende mis
verstanden insonderheyt deur den gepraetendeerde restitutie van seecke-
ren gebannende deliquant ex gratia gecauseerd te sijn, sonder dat in het 
minste per Leges academiae daertoe Senatus geauthoriseerd is" . . . " in 
geender manieren sulcx te connen admitteren ofte gedogen" 29. De hieruit 
voortkomende resolutie van Gedeputeerde Staten, waarbij aan veroor
deelden geen "restitutie ex gratia ofte retractie van eenige sententien" 
mocht verleend worden, tenzij met instemming van álle professoren en 
goedkeuring van de curatoren, na rapport aan Gedeputeerden35, is de 
afsluiting van deze tuchtkwestie 36. Het gunstige effect van de opnieuw 
bevestigde orde weerspiegelt zich in het aantal inschrijvingen: in 1628/29 
slechts 72, in de daarop volgende jaren respectievelijk 100, 102 en 12037. 
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Panorama van Friesland in 1977 

Bestuurlijke ontwikkeling 

"Ik kin út namme fan it hiele kolleezje forklearje, dat wy der net oer 
prakkiseare de unike funksje fan ús Provinsiale Bibleteek op hokfoar wize 
ek oan to taesten. De bibleteek bliuwt ús Provinsiale Bibleteek, dat stiet 
foarop!". 
Aldus de zeer pertinente uitspraak van gedeputeerde drs. J. Mulder, die in 
de statenvergadering van 26 oktober, via een interpellatie van de FNP 
door de heer J. B. Singelsma ter verantwoording werd geroepen over de 
plannen met betrekking tot de positie van de Provinciale Bibliotheek. Een 
aantal Friezen meende uit de tekst van een oproep voor een nieuwe di
recteur, waarin sprake was van "een mogelijke verandering in de positie 
van de bibliotheek", te moeten concluderen, dat Gedeputeerde Staten van 
plan zouden zijn een stukje bevoegdheid over de Provinciale Bibliotheek 
af te staan aan het rijk in verband met de taakverzwaring van de bi
bliotheek voor het hoger beroepsonderwijs. 

De heer Singelsma, die van oordeel was, dat gedeputeerde Mulder te 
weinig waardering had voor het buitengewoon wetenschappelijk karakter 
van de bibliotheek, legde een aantal vragen op tafel. 

Op 14 december betraden de heer Singelsma en gedeputeerde Mulder 
opnieuw de arena toen Gedeputeerde Staten officieel antwoordden op de 
interpellatie van de FNP, die door de gedeputeerde werd getypeerd als "it 
yntraepjen fan in iepen doar". Hij verduidelijkte nogmaals wat de wer
kelijke achtergrond was van de gewraakte advertentie: een versterking van 
het management en het vormgeven van een beleid waarin de verhouding 
van de Provinciale Bibliotheek tot het hoger beroepsonderwijs en de 
openbare bibliotheken duidelijk wordt aangegeven met het doel om een 
hogere rijksbijdrage te krijgen voor de dienstverlening aan het hoger be
roepsonderwijs in Friesland, die toenam tot 70 % van de uitleningen. 

Het jaar 1977 zou niet compleet geweest zijn als er in Friesland geen 
trammelant zou zijn geweest over de gemeentelijke herindeling. Deze 
topper in de provinciale politiek kwam weer in alle hevigheid aan de orde 
toen Provinciale Staten op woensdag 22 juni in de grote zaal van de 
Provinciale Bibliotheek onder grote publieke belangstelling tot in de 
vroege avond debatteerden over het herziene herindelingsvoorstel van 
Gedeputeerde Staten, dat getypeerd was als een "milde herindelingsope
ratie". Die mildheid bestond dan hierin, dat Gedeputeerde Staten in na
volging van de ambtelijke werkgroep voor de gemeentelijk herindeling 
waren teruggekomen op hun eerder voorstel om Menaldumadeel te vie
rendelen en Wonseradeel bij Bolsward te voegen. In het herziene voorstel 
van G.S. zou alleen Ferwerderadeel nog worden opgedeeld in tweeën. 
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Verder zou een aantal gemeenten worden samengevoegd n.1.: 
Franeker, Franekeradeel en Barradeel; 
Dokkum, Oostdongeradeel, Westdongeradeel en een stuk van Ferwerde-
radeel; 
Idaarderadeel en Utingeradeel; 
Hennaarderadeel, Baarderadeel en Rauwerderhem; 
Staveren, Hindeloopen, Workum, Hemelumer Oldeferd en Gaasterland; 
Haskerland, Doniawerstal en Sloten; 
Sneek, IJlst en Wymbritseradeel. 

De Staten bleken nog milder dan Gedeputeerde Staten. Zij prefereer
den een nog lichtere herindeling. Na stemming over een tiental moties 
bleek, dat de Friese Staten vonden, dat er in de Zuidwesthoek niet één, 
maar twee gemeenten moeten komen (Gaasterland + Sloten en Heme
lumer Oldeferd + Staveren + Hindeloopen + Workum), dat IJlst en 
Wymbritseradeel moeten worden samengevoegd, los van Sneek en dat 
Ferwerderadeel niet mag worden opgedeeld. De meeste moties werden 
verworpen, waaronder die van de FNP om de hele herindelingsprocedure 
stop te zetten; dat ging de meeste statenleden toch wel wat te ver. 

Gedeputeerde Staten pasten hun voorstel aan de minister aan de uit
spraak van de Staten aan. Blijdschap uiteraard bij de Zuidwesthoekers en 
de inwoners van IJlst en Wymbritseradeel, die in groten getale en gewa
pend met spandoeken naar Leeuwarden waren getogen. Teleurstelling bij 
de inwoners van Ferwerderadeel, thuisgemeente van de heer A. E. Hel-
lema, die de deputatie aanvoerde van het "Provinsiael Frysk Komité ta 
bihâld fan Gemeenten", die op 14 januari in het provinciehuis een petitie 
had aangeboden aan het college van Gedeputeerde Staten (namens 110 
verenigingen van dorpsbelang uit 24 gemeenten) met het verzoek om de 
herindelingsvoorstellen in te trekken. De blijdschap van de Zuidwest
hoekers uitte zich in een bloemenbon van ƒ7,50 voor de statenleden, die 
voor splitsing van de Zuidwesthoek in twee gemeenten hadden gestemd. 

In de morgenvergadering van 22 juni zetten de Staten het sein op groen 
voor de door de stuurgroep regionalisatie voorgestelde grenzen en taken 
van de samenwerkingsverbanden in Friesland. 
Zij stelden zich daarmee achter het standpunt, dat er in Friesland in be
ginsel plaats is voor vijf regio's: Noordoost, Noord, Zuidwest, Zuidoost en 
Oost. 

En dan was er — uiteraard — in 1977 ook het Streekplan, dat weer de 
nodige aandacht vroeg en kreeg. De burgers "rounom yn Fryslân" gingen 
onverdroten voort met inspreken en Provinciale Staten voegden daar hun 
zienswijze aan toe. De streekplan-procedure liep ook in 1977 als een goed 
geoliede machine. 

Op woensdag 9 februari deden de Staten tijdens een avondvergadering 
in Zalen Schaaf hun zegje over de Nota Werken en de inspraakresultaten 
over deze nota, waarin een duidelijke voorkeur tot uiting kwam voor een 
beklemtoning van de kleinschaligheid van Friesland en het zoeken van 
aansluiting in het beleid bij wat levensvatbaar is gebleken. Verschillende 
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Gedemonstreerd werd er in 1977 in Friesland ook, zoals hier voor het provinciehuis in 
Leeuwarden tegen de plannen van Defensie in de Lauwersmeerpolder. 

sprekers spoorden ook aan om ondanks de sombere vooruitzichten niet bij 
de pakken te gaan neerzitten. 

Als derde deel van het in voorbereiding zijnde streekplan verscheen 
medio mei de Nota Recreëren, waarvan de overheersende teneur was, dat 
de groei van de recratie in Friesland moet worden afgeremd en de be
langen van de eigen Friese bevolking moeten prevaleren bij het treffen 
van nieuwe voorzieningen. Aan de inspraakronde over de Nota Recreë
ren, die na de schoolvakanties startte, werd deelgenomen door 212 in-
spraakgroepen en 35 personen. Tegen het einde van het jaar verschenen 
hun gebundelde reacties, samengevat op l½ kilo papier. 

Ook in 1977 werd de Structuurschets Friesland weer bijgesteld naar 
aanleiding van de inspraakresultaten op de Nota Werken. Het was de 
laatste bijstelling van dit (tijdelijke) beleidsstuk. De eerstvolgende ronde 
van de streekplanprocedure zal gericht zijn op de totstandkoming van het 
totale streekplan dat de structuurschets buiten werking zal stellen. 

In de (bijgestelde) structuurschets 1978, die op 24 oktober door de 
staten werd behandeld en goedgekeurd, wordt uitgegaan van een verde
ling van de bevolkingsgroei van Friesland over de kernen, evenredig aan 
de inwonertallen van die kernen. De structuurschets bevat op basis van 
deze verdeling een tabel met bevolkingsrichtgetallen voor het jaar 1990 
voor alle Friese gemeenten. Verwacht wordt dat Friesland in dat jaar 
tussen de 613.000 en 632.000 inwoners zal tellen en in 1999 644.000 à 
661.000. Voor de werkgelegenheid wordt het meeste verwacht van de 
dienstensector. Alleen in die sector wordt een groei van het aantal ar
beidsplaatsen verwacht tegen een afname in de landbouw en in de in
dustrie. Ook kwalitatief wordt de werkgelegenheid in de dienstensector 
het hoogste geschat. Het jaar 1977 kan voor het zogenaamde Noorderplan 
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(het Integraal Structuurplan voor het Noorden des Lands) het jaar der 
waarheid worden genoemd. Hoewel aan het Noorderplan verder zal 
worden gewerkt, komt er geen totaalplan voor het Noorden, zoals eerst 
werd verwacht. Met een illusie armer en een ervaring rijker spraken de 
drie provincies zich uit voor een grotere betrokkenheid van de provincies 
bij de samenstelling van het I.S.P. 

De minister van binnenlandse zaken diende op 4 januari het ontwerp 
van wet tot reorganisatie van het binnenlands bestuur in bij de Tweede 
Kamer. Het wetsontwerp, dat veel negatieve commentaren uitlokte, 
voorziet in de vorming van 24 provincies nieuwe stijl en 400 à 600 ge
meenten van minimaal 10.000 inwoners. Van 1981 af zou de reorganisatie 
geleidelijk dienen te worden ingevoerd, gelijktijdig met een gemeentelijke 
herindeling, die zich tussen 1980 en 1989 zou moeten voltrekken. Ge
meenten en provincies zouden hun algemene middelen uit een geza
menlijk fonds ontvangen. De provincies zouden het geld uit dit fonds over 
de gemeenten moeten verdelen. Eind juni lieten de gezamenlijke pro
vincies de minister weten, dat zij eerst duidelijke afspraken wensen over 
het hoe en wat van een reorganisatie van het binnenlands bestuur, 
voordat een provinciale herindeling aan de orde komt. 

De Waddenzee en het plan-D hielden in 1977 de gemoederen eveneens 
bezig. Tegen de concessie-aanvraag van de provincie voor de inpoldering 
van 4000 ha buitendijks land voor de kust van Ferwerderadeel werden 
48.272 bezwaarschriften ingediend, waarvan 47.458 gelijkluidend volgens 
een model van de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee. 

Het omstreden plan-D was er oorzaak van, dat de tegenstelling tussen 
landbouw en georganiseerde natuurbescherming ("de fûgeltsjelju") werd 
verscherpt. Dat bleek bijvoorbeeld op de hoorzittingen van de Raad voor 
de Ruimtelijke Ordening te Leeuwarden, te Sint Annaparochie en op 
Ameland over de regeringsnota Waddenzee. Die hoorzittingen liepen uit 
op manifestaties voor plan-D, vooral in Leeuwarden, waar zelfs haastig 
van het oranjehotel naar de Provinciale Bibliotheek moest worden uitge
weken vanwege de grote belangstelling. 

Toen minister Gruyters op 1 februari naar Friesland kwam om overleg 
te plegen met het provinciaal bestuur in het kader van de procedure voor 
de planologische kernbeslissing (PKB) voor de Waddenzee, voerde ge
deputeerde ir. L. Eringa nog eens opnieuw een krachtig pleidooi voor het 
door de Staten aanvaarde plan-D. "Als het plan niet doorgaat dan lijkt dit 
op het afdrijven van een achtmaandse vrucht", zo betoogde ir. Eringa. De 
minister stelde er tegenover, dat Friesland heel zware economische ar
gumenten op tafel zou moeten leggen om plan-D doorgang te doen vin
den. Op de hoorzitting in Leeuwarden viel ir. Eringa een staande ovatie 
ten deel na een vurig pleidooi voor plan-D. 

De noordelijke economisch technologische instituten (NETI) becijfer
den, dat uitvoering van plan-D voor 135-170 man blijvende werkgele
genheid zou opleveren. Dat was minder dan de ambtelijke werkgroep, die 
een studie maakte van de dijkverzwaring Zwarte Haan-Ternaarderpolder, 
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had berekend (300-375), maar meer dan de schatting van de Landelijke 
Vereniging tot Behoud van de Waddenzee (0-100). De landbouw rea
geerde zeer ontstemd op de NETI-cijfers. 

Op 13 maart kwam plan-D aan de orde tijdens de hoorzitting van de 
provincie in Leeuwarden, waar 22 sprekers aan het woord kwamen, 
hoofdzakelijk om hun ingediende bezwaren tegen de concessie-aanvraag 
van de provincie nader toe te lichten. Het statenlid Bob Beets (PPR) deed 
een poging om op grond van het NETI-rapport het gesprek over plan-D 
te heropenen, maar Gedeputeerde Staten waren hiertoe niet bereid. 

De meningsverschillen over de buitendijkse indijking in de Waddenzee 
waren ook van invloed op de nationale actie van het Wereld Natuur 
Fonds "Gééf om de Natuur", die eind november werd gehouden. Een 
deel van de Friese landbouw distancieerde zich van deze actie, omdat de 
Waddenzee op de projectenlijst voorkwam en men vreesde, dat geld uit 
deze actie zou worden gebruikt om plan-D te dwarsbomen. Opnieuw 
botsten landbouw en natuurbescherming met elkaar. De schrijvers van 
ingezonden stukken hadden het weer druk . . . 

Nog een paar feitjes over de Waddenzee: in augustus werd een voor
lopige Interdepartementale Waddenzeecommissie (IWC) gevormd om de 
ministerraad te adviseren over het beleid ten aanzien van de Waddenzee 
en de coördinatie van en het overleg over dat beleid te bevorderen. Begin 
september adviseerde de Raro (Raad van Advies voor de Ruimtelijke 
Ordening) de regering om het beheer van de Waddenzee toe te vertrou
wen aan de drie Waddenprovincies zolang er nog geen gemeentelijke 
indeling van de Waddenzee is. Dit advies schoot de 30 belanghebbende 
gemeenten in het verkeerde keelgat. Zij protesteerden dan ook prompt 
tegen dit advies. 

De Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee organiseerde 
een actie "De zeehond terug in de Waddenzee". Ter ondersteuning van 
deze actie ontving de staatssecretaris van CRM 35.000 briefkaarten. Hij 
deelde mee van plan te zijn om delen van de Waddenzee als staatsna-
tuurmonument (in de zin van de natuurbeschermingswet) aan te wijzen. 
De minister van landbouw kondigde medio november een ambtelijke 
werkgroep aan, die het beleid ter bescherming van de zeehond in het 
Nederlandse deel van de Waddenzee gaat coördineren en stimuleren. 

Van de Waddenzee naar het Lauwersmeer is maar een hanestap. De 
kwestie van de militaire oefenterreinen in de Lauwerszeepolder werd in 
1977 weer brandend actueel toen op 3 juni het inrichtingsplan voor het 
Lauwersmeergebied van het ministerie van defensie verscheen, waarin 
werd aangegeven hoe men het voor militair gebruik aangewezen Lau
wersmeergebied wil inrichten: 1500 ha oefen- en schietterein in de Mar-
newaard, 1000 ha schietterrein in de Kollumerwaard en de aanleg en de 
bouw van een kampement voor ongeveer 350 militairen. Het project zou 
blijvende werkgelegenheid scheppen voor 50 mensen. 

Vooruitlopend op de plannen van Defensie had het actiecomité Lau
wersmeer in februari reeds een brochure uitgegeven en verspreid, gericht 
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De heer Van Krevelen moest om gezondheidsredenen voortijdig afhaken als Gedeputeerde. 
Hier neemt hij in gezelschap van zijn vrouw afscheid van de Statenleden. 

tegen deze plannen. Op 26 oktober gaven Provinciale Staten hun mening 
over deze kwestie toen een ontwerp-commentaar van G.S. op het me
morandum van Defensie werd behandeld. Er werden twee pogingen on
dernomen de aanleg van militaire oefenterreinen in de Lauwersmeerpol-
der te verhinderen. Er werden twee moties ingediend, één van de PvdA en 
één van de PPR, beide er op gericht om bij de defensieplannen meer 
rekening te houden met het Friese streekplan, maar beide moties werden 
verworpen. Dat betekende, dat Friesland de eerder met Defensie ge
maakte afspraken handhaafde. 

In de begrotingszitting van de Friese Staten, die op 13 en 14 december 
werd gehouden, stonden de decentralisatie, de verhouding landbouw-na-
tuur en de positie van de kleine dorpen centraal. Er werd een PvdA-motie 
aangenomen om de mogelijkheid na te gaan om in overleg met de ge
meenten een stuurgroep kleine dorpen in te stellen. 

De kleine dorpen roerden zich trouwens zelf ook. Zij richtten in Tijnje 
op 5 februari een eigen vereniging op: de "Foriening fan Lytse Doarpen 
yn Fryslân", die al spoedig ruim 100 leden telde en zich vooral wil gaan 
inzetten om de wensen en verlangens van de kleine dorpen nog duide
lijker te laten doordringen tot de bestuurders. 

Het werk van de Friese volksvertegenwoordigers werd er in 1977 niet 
gemakkelijker op. Dat bleek onder meer uit het feit, dat de nestor van het 
college van Gedeputeerde Staten, mr. P. E. van Krevelen (PvdA), voor
tijdig moest afhaken. In verband met zijn labiele gezondheidstoestand 
trad de heer Van Krevelen, die 22 jaar en 3 maanden gedeputeerde was 
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geweest, met ingang van 6 oktober af als statenlid. Op 13 december is hij 
in de vergadering van Provinciale Staten uitgeluid en op 16 december was 
er een drukbezochte afscheidsreceptie in de Statenzaal. De plaats van mr. 
Van Krevelen in het college van G.S. werd ingenomen door zijn partij
genoot P. Poortman uit Beetsterzwaag. De heer KI. Dankert uit Marssum 
volgde de heer Poortman op als statenlid en werd op 26 oktober als zo
danig beëdigd. 

Gedeputeerde J. Spiekhout raakte van de bestuurlijke problemen een 
tijdlang overspannen en moest zich begin november enige tijd op de 
Canarische eilanden terugtrekken om weer wat op verhaal te komen. 
Gelukkig daagde er hoop, doordat de minister van binnenlandse zaken 
een wetsontwerp bij de Tweede Kamer indiende, dat de mogelijkheid 
opent om het aantal G.S.-leden uit te breiden van 6 tot 7 of 8. De minister 
toonde zich ook overtuigd van het gewicht van het statenlidmaatschap. 
Hij kwam het afgelopen jaar met een wetsvoorstel om het statenwerk met 
ingang van 8 juni 1978 te belonen met een hogere vergoeding, omdat de 
werkzaamheden van een statenlid veelomvattender en veeleisender zijn 
geworden. Het huidige presentiegeld (in Friesland ongeveer ƒ2.500 per 
jaar) zal worden vervangen door een vaste vergoeding, die op basis van 
het prijspeil 1977 rond ƒ 12.000 bedraagt plus ƒ 1.900 onkostenvergoeding. 
Eén en ander gaat de provincie Friesland zes ton meer kosten. Financieel 
staat de provincie er goed voor, zo bleek uit de begroting voor 1978, die 
op 7 september aan de Staten werd aangeboden. 

Die begroting sloot met een eind totaal van bijna ƒ 173 miljoen en ruim 
drie ton op de post onvoorzien. Uit het provinciefonds kreeg Friesland 
ruim 56 miljoen. In de aanbiedingsbrief bij de begroting werd een te
rugblik geworpen op de bijna verstreken vier-jarige zittingsperiode van de 
Staten. Onder het motto: "ús is great wollen en lyts kinnen jown" (Pieter 
Jelles Troelstra) werd geconstateerd, dat vier jaar te kort is gebleken om 
alle beleidsvoornemens te realiseren. Niettemin kon een indrukwekkende 
lijst worden opgesomd van afgedane zaken. 

De huisvesting van het groeiend ambtelijk apparaat blijft een onder
werp van aanhoudende zorg. De Provinciale Planologische Dienst kon in 
de loop van het jaar z'n nieuwe kantoorgebouw aan de Oostergrachtswal 
betrekken. Een deel van het griffieapparaat verhuisde van het provincie
huis naar het oude waterstaatsgebouw aan de overkant, waarin voor vier 
ton werd vertimmerd. Twee architectenbureau's namen in onderlinge 
wedijver de taak op zich om een voorlopig ontwerp te maken voor de 
uitbreiding van het provinciehuis aan de Tweebaksmarkt. De tweede af
deling van de griffie werd gesplitst in twee zelfstandige afdelingen: be
stuurlijke, economische en juridische zaken; welzijnszaken. Met ingang 
van 1 januari 1978 kreeg elke griffie-afdeling een naam en werden de tot 
dan toe gehanteerde cijferaanduidingen afgeschaft. 

Tenslotte nog wat "snypsnaren": De provincie gaf samen met de Fryske 
Akademy, de V.V.V., de Leeuwarder Courant en Falkplan-CIB te Den 
Haag een tweede geheel herziene druk uit van de tweetalige kaart van 
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Friesland, door velen met vreugde begroet. Het provinciaal bestuur be
nutte de kaart als nieuwjaarscadeautje. Friesland startte het jaar met 
566.042 inwoners, rond 5400 meer dan een jaar tevoren. 

Op 11 februari besloot de ministerraad tot de aanleg van een spoorlijn 
Amsterdam-Almere-Lelystad, die vóór 1990 in gebruik moet zijn. De 
Zuiderzeelijn (Amsterdam-Emmeloord-Groningen) kwam daardoor weer 
een stapje dichterbij. Uit de herziene verstedelijkingsnota van minister 
Gruyters (eind februari) bleek, dat Leeuwarden niet de fel begeerde titel 
"groeistad" zou krijgen, maar wel bepaalde faciliteiten om voorop te 
kunnen blijven lopen bij de versterking van de stedelijke centra in 
Friesland. Het idee om Friesland aan te wijzen als proefgebied voor de 
decentralisatie van rijkstaken kwam een stapje dichterbij. In een brief aan 
de minister van binnenlandse zaken stelden Gedeputeerde Staten zich 
achter dit door Provinciale Staten gelanceerde idee. De statencommissie 
algemene zaken deed de suggestie om het idee nader te laten uitwerken 
door een werkgroep. 

Kopstukken van het CDA brachten op 18 april een uitgebreid werk
bezoek aan Friesland. Een Hongaarse filmploeg was half april een week 
in Friesland om een film over Friesland te maken voor de Hongaarse 
televisie. 

Ter herinnering aan de roof van de geldkist uit het provinciehuis en ter verzachting van het 
leed, dat een provinciale "knokploeg" dit antieke kleinood uit Bolsward terughaalde, bood 
de Commissaris der Koningin de Burgemeester van Bolsward een foto van de kist aan tij
dens het verzoeningsfeestje in het provinciehuis op 9 november. 

117 



Panorama van Friesland in 1977 

Op 27 april gingen de Friese Staten accoord met de Nota Milieuzorg en 
stelden zich daarmee achter het "stand-still" principe: tot hiertoe en niet 
verder. Gedeputeerde Staten deden iets, dat ook landelijk nogal de aan
dacht trok: zij stelden het Teleac-bestuur voor een t.v.-cursus Friese taal 
en cultuur te gaan geven. 

Van de 566.179 inwoners van Friesland gingen op 25 mei 349.982 naar 
de stembus om deel te nemen aan de Kamerverkiezingen. Een opkomst 
van 90,8 %. De uitslag van de stemming was: 37,5 % CDA, 37,3 % PvdA, 
12,3 % VVD, 1,3 % PPR, 1,5 % CPN, 4,4 % D'66, 0,6 % DS'70, 0,9 % SGP, 
0,6 % BP, 1,6 % GPV, 0,7 % PSP, 0,1 % RKPN, 1,2 % overige partijen. 

Op initiatief van de Stichting Friesland voor Ontwikkelingssamenwer
king werden gedurende vier weken twee stagiaires uit Sri Lanka bij de 
Provinciale Waterstaat geplaatst, voornamelijk om in verband met de ir
rigatie van de rijstcultuur studie te maken van de Friese waterhuishou
ding. 

De jaarlijkse excursie van Provinciale Staten werd op 2 juni gehouden 
en had deze keer de Zuidoosthoek van de provincie als doel. 

Een amusant voorval temidden van alle ernstige bestuurszaken vormde 
het roven van de antieke geldkist uit de hal van het provinciehuis door 
een groep potige Bolswarders op 23 juni. In de nacht van 1 op 2 november 
haalde een negen man sterke ploeg van de provincie de kist terug. Op 9 
november vierden beide partijen een verzoeningsfeestje. 

Het Friese statenjacht, de boeier "Friso", was ook in 1977 weer dikwijls 
te zien op de Friese wateren. Het provinciaal bestuur ging bewust meer 
aandacht schenken aan de representatie en de presentatie van z'n beleid. 
Zo waren in juli 42 ambassadeurs en ambassadesecretarissen twee dagen 
(streng bewaakt!) op bezoek in Friesland. Op 15 september togen twee 
Friese gedeputeerden naar Den Haag om Kamervoorzitter A. Vondeling 
een rieten koffertje te overhandigen met hartige Friese wensen. Alle be
windslieden en Kamerleden kregen zo'n koffertje thuis gestuurd en dat 
trok wel de aandacht. 

A. J. Wijnsma 

Waterstaat 

Zeeweringen 
Om te beginnen met de bestrijding van de aloude vijand, de zee, kan in 

de eerste plaats worden gewezen op een voorgenomen verandering in de 
organisatie. In maart besloten Provinciale Staten namelijk tot oprichting 
van één zee— en IJsselmeerwerend waterschap voor het vasteland van de 
provincie. (In beginsel is ook besloten het boezembeheer over te dragen 
aan een waterschap, maar eerst zal nog worden bestudeerd of dit ver
antwoord is). Wat de eigenlijke werkzaamheden betreft kan worden ge
wezen op het gereedkomen van het dijkvak Wierum—Paesens, met inbe
grip van het gedeelte meerwerk over een lengte van 1.500 m ten westen 
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van Wierum, waarmee weer 7.7 km dijklengte werd toegevoegd aan de 
reeds op Deltahoogte gebrachte dijkgedeelten. Verder kwam het dijkvak 
Oost Holwerderpolder—Wierum, lang plm. 4.5 km, nagenoeg gereed, 
terwijl het dijkvak veerdam Holwerd-Ternaarderpolder, over een lengte 
van 2 km, in volle uitvoering was. 

Het waterschap der Vijfdeelen Zeedijken Buitendijks liet de versterking 
van de steenbekleding van de dijk langs het Zuricheroord ten zuiden van 
Harlingen uitvoeren. Over ruim 800 m werd de te zwakke basaltverde
diging op het buitenbeloop vervangen door een asfaltbekleding. In Har
lingen kwam de nieuwe industriehaven zover gereed dat de bestaande 
zeedijk kon worden afgegraven en de haven open kwam te liggen voor het 
getij. 

Milieubeheer 

De uitvoering van het in 1974 door Provinciale Staten vastgestelde 
zuiveringsplan vorderde gestaag. In 1977 kwamen de volgende zuive-
ringstechnische werken gereed.: 
1. een uitbreiding van de zuiveringsinstallatie te Leeuwarden met 44.000 
inwonerequivalenten. Als gevolg van overbelasting in de laatste jaren was 
een uitbreiding dringend gewenst. De zuiveringscapaciteit van deze in
stallatie is daarmee op 176.000 i.e. gekomen; 
2. de rioolzuiveringsinstallatie op Terschelling (19.000 i.e.). Deze instal
latie bestaat uit 4 gelijke eenheden (beluchtingsbakken) die, al naar ge
lang er meer toeristen op het eiland vertoeven, kunnen worden bijge-
schakeld. Het effluent van deze installatie wordt gedesinfecteerd, ter be
scherming van de voor de kust aanwezige mosselcultuur. 

Bijna 50 km persleiding werd gelegd, terwijl 21 bijbehorende gemalen 
werden gebouwd. In uitvoering zijn thans nog de zuiveringsinstallaties te 
Heerenveen (35.000 i.e.), Dokkum (40.000 i.e.), Lemmer (20.000 i.e.) en 
Birdaard (eveneens 20.000 i.e.), terwijl men verder bezig is met het leggen 
van in totaal ruim 31 km persleiding. 

Er werden enige proeven genomen met graskarpers, teneinde na te gaan 
in hoeverre deze vissoort een bruikbaar alternatief kan vormen voor het 
chemisch en mechanisch slootonderhoud. Gelukkig werd, in tegenstelling 
tot het jaar daarvoor, in het afgelopen jaar nauwelijks of geen botulisme 
geconstateerd. 

Scheepvaart 

Er is een tendens naar grotere kustvaartuigen, dus met een grotere 
lengte en dus ook naar verhouding een grotere breedte. Er worden nu 
kustvaartuigen gebouwd tot een breedte van 14 m. Op het Prinses Mar
grietkanaal, dat naast het Van Harinxmakanaal door dit soort vaartuigen 
wordt bevaren, is de minimum doorvaartwijdte van de daarover gelegen 
beweegbare bruggen echter 12 m. Mede in verband met deze ontwikke
ling is besloten bij vervanging van of an *ere ingrijpende werken aan deze 
bruggen daaraan een doorvaartwijdte van 16 m te geven. Hierop voor-
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uitlopend is bij zeven bruggen over dit kanaal een verdieping bij de vaste 
overspanning uitgevoerd, zodat de totale opbouwhoogte van casco's groter 
kan zijn. 

In 1977 is ook tot uitvoering gekomen de verbetering van de wachtge-
legenheid voor de beroeps— en de pleziervaart bij de bruggen over het 
Prinses Margrietkanaal bij Grouw. Het kanaal wordt hier plaatselijk 
verbreed en er wordt ook een ruime wachtgelegenheid gemaakt voor de 
pleziervaart. 

Op 27 mei is het Heerenveense kanaal geopend. Dit kanaal is bedoeld 
als een gemakkelijke parrallel voor de route door Heerenveen. Er zijn aan 
dit kanaal zodanige afmetingen gegeven dat het, na een verdere verdie
ping, deel kan uitmaken van een 1350 tons—vaarweg van het Prinses 
Margrietkanaal bij Terhorne naar het ontworpen industrieterrein van 
Heerenveen. 

Er zijn in deze provincie nog maar weinig pontverbindingen overge
bleven. Van twee daarvan, namelijk die bij de Bird onder Grouw en die 
bij Langweer, is de vernieuwing van zowel de ponten als de bijbehorende 
havens ter hand genomen. Dit was noodzakelijk geworden omdat het 
zwaarder wordende landbouwverkeer tot een vergroting van het draag
vermogen noopte. 

Ten behoeve van de recreatievaart, die voor het eerst sinds jaren niet is 
toegenomen, is de Damsluis in de Opsterlandse Compagnonsvaart (turf-
route) grondig onder handen genomen en het reeds lang afgedamde 
sluisje bij De Dille weer in orde gemaakt. Ook de andere sluizen in de 
Sneeker Oudvaart werden nagezien, waardoor een aantrekkelijke route 
met name voor de motorbootvaarders is ontstaan van Leeuwarden via de 
Zwette naat het midden van het merengebied. Het aantal ligplaatsen nam 
weer toe, o.a. aan de Kromme Ee en het Grietmansrak. Verder kan in dit 
verband nog worden genoemd een plan voor het inrichten en renoveren 
van een aantal ligplaatsen in het Princenhof. Begonnen werd met de 
uitvoering van werken tot inrichting van de grondberging bij Fonejacht 
met een prachtige gelegenheid voor het beoefenen van de sportvisserij. 

Ruilverkavelingen 

In 1977 waren er 15 ruilverkavelingen in uitvoering en 12 in voorbe
reiding. Van deze laatste zijn er twee in stemming gebracht en aangeno
men, n.1. de ruilverkaveling Koudum en de ruilverkaveling Haulerwijk. In 
dit verband mag wel eens worden opgemerkt dat de vele ruilverkavelin
gen niet alleen een enorme investering meebrengen ten gunste van de 
zogenaamde infrastructuur maar ook een niet onwelkome werkgelegen
heid voor velen betekenen. 

Wegen 

In 1977 is het werk aan de verdubbeling van de rijksweg Afsluit
dijk—Groningen voortgezet; enkele vakken bij Joure en tussen Heeren
veen en Drachten werden opengesteld. "Den Haag" (Economische Zaken) 
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gaf een extra financiële injectie voor de uitvoering van de verdubbeling 
van een rijksweg Leeuwarden-Afsluitdijk. 

Wat de provinciale wegen betreft: de laatste schakel in de nieuwe se
cundaire weg Leeuwarden—Drachten (het wegvak Nijtap—Ureterpverlaat) 
kwam grotendeels gereed; de openstelling kan in het voorjaar van 1978 
worden verwacht. Voor de doortrekking van deze weg in westelijke rich
ting naar Werpsterhoek zijn de nodige kunstwerken (bruggen en viaduc
ten) in uitvoering genomen. 
De aardebaan van de omlegging bij Workum kwam gereed. De nog res
terende kunstwerken zijn in uitvoering. Het ligt in de bedoeling deze 
omlegging nog in 1978 open te stellen. 

Last but not least mag niet onvermeld blijven dat ook de gemeenten op 
wegengebied actief waren. Vele wegverbeteringen (verschillende in het 
kader van een ruilverkaveling) en fietspaden kwamen in uitvoering, 
waarvan er veertien in 1977 voltooid werden. 

Muskusrattenbestrijding 

Muskusratten zijn gevaarlijke dieren. Niet omdat zij bijterig zijn, doch 
in verband met het feit dat zij door hun wroeten dijken en kaden on
dergraven en verder instortingen veroorzaken. Dat de ernst van de plaag, 
die deze uitheemse dieren veroorzaken, werd ingezien blijkt wel uit de 
aanstelling door de provincie van twee bestrijders. Na de voltooiing van 
hun opleiding zijn zij in 1977 aan het werk getogen met als resultaat de 
vangst van 126 ratten. Daaraan toegevoegd de vangst van 25 ratten door 
derden, brengt het totaal op 151 muskusratten. 

P. Wiersma 

Lân- en túnbou 

Net de âldste, mar wol ien fan de âldste lânboustânsorganisaesjes yn ús 
lân, is de Friese Maatschappij van Landbouw. Yn 1977 bistie dy 125 jier. 
De oprjochting fan de "Fryske Mij" is net los to sjen en sil mei bifoardere 
wêze troch it bistean fan it Vriesch Genootschap van Proefondervindelijke 
Landbouw, yn 1834 oprjochte troch de Ljouwerter dokter Julius Vitringa 
Coulon, dy't dêr ek de earste foarsitter fan wie. Dat koe wolris de earste 
foarm fan lânbou-organisaesje yn ús lân wêze. Hawar, it jubileum fan de 
Fryske Mij is fleurich fierd yn de twadde wike fan maert. Dizze algemiene 
organisaesje hat in greate ynfloed hawn; om mar ien ding to neamen: fan 
hast alle Fryske koöperaesjes en stamboeken is hja de mem. 

Ien fan de saken dy't op de "Fryskemij 125" totoanstelling yn de 
Frieslandhal opfoel, wie it omtinken en de soarch foar it op 'e merk 
bringen fan in kwaliteitsprodukt. Dat hat altyd de greate krèft fan 'e 
Fryske lânbou west. Klimatologysk kinne der faken nuvere sitewaesjes 
ûntstean en om dêr de baes fan to bliuwen leit de trochsné boer wol, al 
krimmenearret er dêr fansels wol tige oer. 
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De slim droege simmer fan 1976 hat it foarige jier noch trochwurke. Yn 
'e maeitiid is der ek noch hiel hwat foer foar de kij bykocht. Mei dêrtroch 
ek wiene de bidriuwsútkomsten fan it molkpriisjier april 1976/'77 tige 
min. De bouboer dy't him optimael taleit op 'e setterbou hat yn ditselde 
jier in boppeslach makke troch de ekstreem heech oproune prizen. Jierren 
letter sil der grif noch praet wêze fan it goudene jirpeljier 1976/'77. Mar 
yn de rin fan 1977 wie der alsa rûchwei in tige great forskil yn'e jildlike 
útkomsten fan greide en bou. 

De gefolgen bleaune net út. De ûntminging (nou it fan greide bou 
meitsjen) yn de noardlike bouhoeke, siz mar fan Arum oant Eanjum, 
lokke oan. Fan gefolgen dat op hiel hwat "mingde" bidriuwen nou gjin 
kou mear to finen is. Dit is struktureel. Mar ynsidinteel is, dat hjir en dêr 
ek nochal hwat greide skuord is dêr't jirpels en sipels op boud binne. Nou, 
dy gelegenheitsbouwers hawwe it lid op 'e noas krigen. Koene de setters 
noch in aerdige priis meitsje, de konsumpsje-jirpels wiene tige guodkeap 
en mei de sipels koe der dûbel safolle kear gûld wurde om't se hast neat 
opbrochten. 

Mei de bollen, binammen de tulpen, koe it ek wol hwat better. It areael 
roun hwat werom, mar is yn '77 wer útwreide oant hûndert bunder ta. It 
gemaek is redelik, mar skynber past it ekstra wurk net sa yn it wurkskema. 
Spitigernôch rinne folie lytsere teelten werom. It flaeks bygelyks, ien fan 
de moaiste fruchten, de jonkfrou, hat de merk tige tsjin. Mar ek mei oare 
handelsbouprodukten as koalsied, manekoppen, gerssied en inkelde 
kontraktteelten, it is mar sa-sa. Sûkerbiten is in wisse bouwerij, mar de 
fabriken moatte de merk yn 'e hân hâlde en der kin dus mar net omraken 
boud wurde. Al mei al dus folie minder forskaet yn 'e klaei-bouhoeke. De 
granen is jildlik ommers ek in marginale bouwerij. 

Yn de súdeasthoeke, Boyl-Appelskea, krijt de bou wer better de fuotten 
ûnder it gat. De fabryksjirpelteelt rint werom. Mar de setterbou en sels de 
tulpen wreidzje har dêr de léste jierren út. Snijmai's is der tige yn op-
kommen en dêrfoar wurdt, lyk as foar setterbou, lân roale. 

Like 1977 foar de greide, de féhâlderij, net sa'n best jier to wurden, de 
twadde helte fan it jier makke hiel hwat goed. Der wie genôch fretten foar 
it fé, it waer yn 'e hjerst wurke mei en hwat altyd tige sprekt: de molke die 
in goede priis en op 'e fémerk wie trochstrings de handel fleurich. Yn 'e 
neisimmer wiene der aksje-eftige lûden tsjin de op 1 septimber troch 
EG-Brussel ynfierde heffing op de molke foar forantwurdelikens yn 'e 
mande. Mar dat praet stoar hurd út. 

It gong om de koarting fan in heale sint de mingel en it doel dêrmei. En 
dat léste wie en bleau in tige ûndúdlike saek. Forantwurdlik mei to wezen 
sprekt op himsels de Fryske boer wol oan, sjoen allinne al syn bitrutsen 
wêze by de koöperaesjes. De driuw om ôfspraken to meitsjen foar in bi-
hearskjen fan 'e tsiismerk komme foaral ek út Fryslân wei. Mar der kin 
noch folie mear meiinoar. It gearwurkjen fan guon koöperaesjes kin noch 
gjin sprekken lije. 

De féfokkerij like yn 1977 hwat oer syn djipste ynsinking hinne to 
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Ungetiid '77: âld en nij. It ûngetiidzjen is gans foroare mar it waer bliuwt noch de baes en 
dat joech foarich jier wol soargen. 

wezen. De FRS-keuring libbe hwat op. De KI birikte fierhinne har nije 
sintralisearre opset: in sintrael KI-stasjon yn Gietsjerk en in sintrael 
wachtstasjon yn Wikel. It greatste jûchei oer de Amerikaenske en/of 
Kanadeeske Holsteins hat syn hichtepunt hwat hawn. De ûntdekking fan 
de forriederlike bloedsykte Leukose op acht Fryske bidriuwen makke hiel 
hwat bilangstellenden yn 'e Holsteins huverich. Dit nimt net wei dat 
dêrfan dochs in positive ynfloed op it swartbûnte Fryske molkfé trochsi-
pert hwat de jaerfoarm, de greatens en de molkjefte oangiet. De nou 
ynfierde Holsteins binne faken de neikommelingen fan de Fryske 
swartbûnten dy't yn 'e tachtiger en njoggentiger jierren fan de foarige ieu 
hjirwei útfierd binne nei de "nije wrâld". Mar de boeren dêrre hawwe 
mear selektearre op foarser fé mei moaijer jaer en hege molkproduksje. It 
bûterfetgehalte is trochstrings hwat leger, wylst it foerforbrûk heger leit. 
Al mei al bliuwt it ôfwachtsjen hwat it swierste weaget. 

Yn ús provinsje waerden yn 1977 in tûzen lizboksbûthuzen boud, dat 
der binne nou meiinoar in lytse 2000. Dêrút blykt it stribjen nei moder-
nisearing en forgreating fan ús molkféhâlderij. De technyk biedt folie 
mooglikheden. Mar it is gauris de sosjale kant fan it nije boerebistaen dat 
de trochslach jowt. Mear kij de man en it hwat better yn 'e macht hawwen 
fan it melken, fuorjen en forsoargjen binne pluspunten fan de nije wegen 
mei de bidriuwsfiering. Folie opgong krige yn '77 it yn 'e tank melken en 
kuoljen fan de molke. Dat wie foaral mei de oanlieding om in plan to 
meitsjen foar it blokswize forswierjen fan it elektrisiteitsnet om't 5 kW 
lang net genôch mear wie. Fan de 80 blokken kamen yn '77 al 30 klear. 
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Sa stadichwei binne der net folie wite plakken mear op de roalforka-
velingskaert fan Fryslân. De moderne roalforkaveling is fier útgroeid 
boppe it lân roaljen, bettere wegen en sleatten en fruchtforbettering. Der 
wurdt ek hiel hwat dien oan it lânskip, oan molen en klokkestuollen ta. 
Dit nimt net wei, dat ek de tsjinstân fan natuerfreonen en -ynstânsjes 
tanaem. Binammen de oanspraken fan 'e Natuer-Wittenskiplike Kom-
misje (CRM) brachten hiel hwat ûnrêst. De roalforkaveling "Koudum" 
krige de fjûrproef. Lokkigerwize slagge it in kompromis to fïnen tusken de 
natuereasken en de lânbou en foei de stimming oan de ein fan it jier noch 
posityf út foar it trochgean fan de roalforkaveling. Mar oer de djipûnt-
wettering is it léste wurd noch lang net sein. 

It spitige is dat somtiden krekt tocht wurdt dat in boer in natuerfijân is. 
Hy is it dochs dy't de ieuwen troch it lân en ek faken de lânsdouwe bi-
warre en brocht hat ta hwat dy nou binne. De boeren sizze: wy wolle best 
mei biprate hoe't it kin, as dúdlik en yntiids bikend is hwat krekt de 
winsken en oanspraken binne op "fûgeltsje-lân". De boer moat ommers út 
syn bidriuw bistean en opbokse tsjin maten yn de EG fan de (nou noch) 
njoggen lannen en de natuer is syn maet. Folie bitizing en ûnwissens is 
der noch oer de griene nota's en de saneamde bihearsoerienkomsten. De 
Warkumer Waerd liket it earste praktykgefal to wurden. By dat alles is 
noch de greatste twifel hoe't de sinten op tafel komme. 

Yn maert '76 hawwe de Fryske steaten har útsprutsen foar "plan D", in 
nije sédyk tusken Swarte Hoarne en Holwert. Dêrtroch soe in 4000 bunder 
goede lânbougroun woun wurde, dy't tige gaedlik is om der setjirpels op 
to bouwen. In wolkomme forromming fan de mooglikheden fan it âlde 
lân. Spitigernôch hat it regear yn Den Haech noch neat sein op de kon-
sesje-oanfraech. 

Foar de túnbou is de sitewaesje yn totaliteit hwat tryst. De animo rint 
mear efterút. Der binne nei de gerniers nou ek hiel hwat túnkers dy't it 
net mear sitten sjogge. Utsein dan in oantal greatere griente- of fruitbi-
driuwen en ek de measte blomkerijbidriuwen, dy't it wol goed dogge. Om 
Berltsum hinne foroaret it noch al hwat. Fan de feilingen binne allinne 
Ljouwert (haedsaek blommen) en Berltsum (griente en iere jirpels) noch 
oer. Der wurdt troch Fryske túnkers ek feild yn Grins en Aalsmeer. 

Yn it boppesteande binne net folie sifers neamd. Om ta bislút noch 
efkes oan to tsjutten hwêr't it om giet: yn de Fryske lânbou wiene yn 1977 
37.000 minsken direkt of yndirekt wurksum. Dêrfan wiene 11.500 boer of 
túnker; 10.000 hiene derby har wurk, 9500 wiene dwaende yn de pro-
duksje of tsjinstsektor, wylst noch in 6000 minsken yn de agraryske yn-
dustry arbeidzje of yn 'e hannel sitte. 

Fan de fiif wurkjende Friezen fortsjinnet ien syn brea yn 'e lânbou. De 
totale lân- en túnbouproduksje fan Fryslân wie yn 1977 sa'n l½ miljard 
goune. Nou, dat is noch al hwat. Hwat soe Fryslân sûnder boeren wêze? 

A. Bokma 
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Underwiis 

Yn it ramt fan in biheind oersjoch fan de meast wichtige ûntjowingen 
op it mêd fan it underwiis yn Fryslân oer 1977 kin men eins net mear as 
inkelde saken oanstippe. Ek dan moat noch hiel hwat ûnbisprutsen 
bliuwe, binammen dy ûntjowingen dy't der al fier foar 1977 wiene. Sa 
wurdt net fierder yngongen op: 
it biheljen fan de âlden yn it ûnderwiislearproses (âlderpartisipaesje), 
it forbetterjen fan it funksionearjen fan de regionale stjûrgroepen forboun 
oan de yn dizze provinsje wurkjende skoallebigeliedingstsjinst, 
de tige slagge útbou fan de kursussen Frysk foar learkrêften út it leger- en 
beukerûnderwiis organisearre troch de Sintrale Kommisje Frysk yn op-
arbeidzjen mei de opliedingsskoallen foar ûnderwizers en beukerliedsters, 
it forbetterjen fan de pleatslike kontakten tusken it leger- en fuortset 
underwiis om de oergong tusken beide foarmen fan underwiis mei for-
drach forrinne to litten, ensfh. 
Hoe wichtich boppeneamde ûntjowingen ek binne, yn dit oersjoch sil de 
klam lizze moatte op dy ûntjowingen dy't yn 1977 binammen it omtinken 
fan de ûnderwiiswrâld frege hawwe. 

As earste punt dat gans opskuor jown hat wol ik neame it weromrinnen 
fan it tal learlingen yn it beuker- en leger underwiis. Yn de rin fan 1977 
is de soarch foar it fuortbistean fan de lytse legere- en beukerskoallen op 
it plattelân fan Fryslân dúdlik oanboaze. Fryslân hat 132 legere skoallen 
mei twa learkrêften en 11 ienmansskoallen (totael 575 legere skoallen). By 
it beukerûnderwiis fynt men 105 skoallen mei ien liedster op in totael fan 
416 beukerskoallen. 

Lokkigernôch libbet dizze soarch net allinne by dejingen dy't der 
fuortdaliks mei to krijen hawwe lykas bistjûren, âlden en personiel, mar 
ek by greatere formiddens. De warbere foriening "Lytse Doarpen" wiist 
út en troch op de sosiael-kulturele bitsjutting fan de skoalle — ek fan de 
lytse skoalle — foar in doarp. Op allerhanne wizen is fan Fryslân út wei 
protestearre tsjin lannelike noarmen foar stifting en opheffing fan skoal
len, sawol tsjin de bisteande noarmen as tsjin nij útstelde lykas yn it 
ûntwerp foar in wet op it basisûnderwiis. Ek yn dit ûntwerp wurdt hwat 
de noarmen oanbilanget to folie sjoen nei tichtbifolke stedske gebieten en 
to min nei de sitewaesje yn plattelânsrounten mei in bifolking forspraet 
oer doarpen en doarpkes. 

It is tige spitich, mar ek fan de Forfolchnota op de Kontoerenota moat 
sein wurde dat yn dizze nota oer de skoallegreatens noch to greatskalich 
tocht wurdt. Der binne tekens dy't der op wize dat de protesten út Fryslân 
wei net alhiel om 'e nocht west hawwe. dat docht bliken út de plannen de 
opheffïngsnoarm foar beukerskoallen fan 20 nei 15 learlingen werom to 
bringen. It provinsiael bistjûr hat tige war dien dizze noarmforleging der 
troch to krijen. 

In rjochtstreeks gefolch fan it weromrinnen fan it tal learlingen op de 
legere en beukerskoallen yn de earstkommende jierren binne de sprie-
dingsplannen foar de opliedingsynstituten. 
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De provinsje Fryslân hat nei forhâlding gans fan dizze ynstituten. Wy 
moatte der rekken mei hâlde dat dit tal yn de takomst fiks nei de bidelte 
giet. Yn it forroune jier binne yn Fryslân de earste stappen set om de 
hannen yninoar to slaen en meiinoar to bisykjen om it net safier komme 
to litten. De direksjes fan alle opliedingsskoallen hawwe in wurkgroep 
foarme mei it doel to stribjen nei it bihâld fan yn de regio situearre yn
stituten. Of it slagje sil is punt twa, mar sûnder gearwurking en oerliz op 
provinsiael nivo birikke wy grif minder. De skoallen foar fuortset ûn-
derwiis sille oant 1982 noch net folie to krijen hawwe mei it weromrinnen 
fan it tal learlingen, mar dêrnei fait ek de klap yn dizze sektor fan it 
ûnderwiis. Sawol de gemeenten as oare ynstânsjes bisykje sicht to krijen 
op dizze kommende ûntjowingen om op 'e tiid passende maetregels 
nimme to kinnen. It bisef dat gemeenten, skoalbistjûren en provinsje by it 
gearstallen fan dizze prognoses ek meiinoar oparbeidzje moatte, is yn de 
rin fan 1977 sûnder mis forsterke. 

Underwiis-eksperiminten 

Oan it bikende yntegraesje-eksperimint beuker- en legerûnderwiis to 
Warkum, ûnder taforsjoch fan de Ynnovaesje Kommisje Basisûnderwiis, 
waerd yn 1977 trocharbeide. Mei troch it ynskeakeljen fan it Mienskiplik 
Sintrum foar Underwiisbigeliedingstsjinsten en inkelde opliedingsynstitu-
ten krige de forsprieding fan de opfettingen nei it ûnderwiisfjild ta mear 
omtinken. 

In protte skoallen profitearren fan it saneamde stimulearringsbilied 
(ekstra bigelieding en/of foar in tal skoaltiden in ekstra-learkrêft), wylst 
yn it ramt fan de forbreding fan de ynnovaesjestrategy acht koppels (in 
legere skoalle en in beukerskoalle) meidwaen koene oan it aktivear-
ringsplan. It is spitich dat sa'n bytsje lytse skoallen bilutsen binne by dit 
aktivearringsplan. 

De oan it middenskoalle-eksperimint dielnimmende skoallen to 
Drachten, Frjentsjer en op de Gerdyk wiene ek dit jier wer tige warber. 
Der waerd in protte omtinken jown oan it meitsjen fan in skoallewurk-
plan. Op forsyk fan de trije skoallen forliende de minister fasiliteiten om 
mei help fan de Stifting Learplanûntjowing op forantwurde wize in 
learplan Frysk foar de middenskoalle op priemmen to setten. In oare 
groep skoallen út de sektor algemien fuortset ûnderwiis en it leger be-
ropsûnderwiis bisocht ûnder lieding fan it Kristlik Pedagogysk Stúdzje-
sintrum ta in bettere ûnderlinge ôfstimming fan de skoallewurkplannen to 
kommen. Dat ôfstimmen freget in protte oerliz en stüdzje, mar der wurdt 
mei nocht oan de net maklike opjefte wurke. 

Op inkelde plakken binne yn 1977 skoallen foar mavo en lbo bistjûrlik 
ûnder ien noemer brocht. Jowt sa'n operaesje al in protte juridyske en 
organisatoaryske problemen, de ûnderwiiskundige problematyk fan it 
meiinoar oparbeidzjen is mear as de helte slimmer. 

Lykas yn de sektor fan de opliedingen bisteane der spriedingsplannen 
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yn de sektor fan it middelber húshâld-ûnderwiis. Oant hjoed-de-dei binne 
de plannen noch tige dizich en net konkreet, mar de idéen efter dizze 
plannen geane yn de rjochting fan in fiergeande konsintraesje. Foar de 
takomstige opliedingsmooglikheden yn de regio liket dat net best. 

Fierdere ûntjowingen 

Yn rounten fan de legere technyske skoallen, mar ek wol yn oare 
foarmen fan leger biropsûnderwiis, waerd it jimmeroan dúdliker dat in 
greate groep slagge learlingen gjin passend plak yn it wurkproses foun. As 
gefolch fan in to leech eksamennivo krijt in great part fan dizze groep gjin 
tagong ta it middelber technysk ûnderwiis, boppedat klaget it bidriuw-
slibben dat dizze jongerein net goed taret is op it funksionearjen yn it 
bidriuwslibben. 
It Algemiene Boun ta Bifoardering fan it Biropsûnderwiis joech yn it 
foarjier fan 1977 in rapport út oer dizze problematyk, it saneamde 
V.T.O.-rapport (voortgezet technisch onderwijs). Yn dit rapport die it 
Boun in tal útstellen ta oplossing fan de oanjowne problemen. 

De legere technyske skoallen yn Fryslân foarmen yn oerliz mei de 
Streekskoalle en it middelber technysk ûnderwiis in wurkgroep, dy't de 
útstellen fan it Boun útwurke. Yn dizze útwurking waerd rekken halden 
mei de sitewaesje yn Fryslân. As de minister it griene ljocht jowt om hjir 
en dêr eksperiminteel mei foarmen fan V.T.O. to bigjinnen, dan hopet 
men der yn Fryslân klear foar to wezen om oan dizze eksperiminten mei 
to dwaen. 

Ek wichtich foar de ûnderwiisûntjowingen yn Fryslân kin de nota fan 
Deputearre Steaten "Huidige en toekomstige activiteiten van de provincie 
Friesland op onderwijsgebied" wêze. De nota forskynde al yn it lést fan 
1976, mar is bigjin 1977 yn ProvinsiaL Steaten bisprutsen. As haed-
wurksumheden fan de provinsje op it mêd fan it ûnderwiis wurde û. o. 
neamd: 
a. It ynventarisearjen en koördinearjen fan de yn ús provinsje oanwêzige 
kapasiteit dy't foar it ûnderwiis brûkt wurde kin; 
b. It bifoarderjen fan it ta stân kommen fan in ynterprovinsiale kommisje, 
dy't advisearret hokker ûnderwiistaken en foech yn it ramt fan de dé-
sintralisaesje oan de provinsjes oerdroegen wurde kinne; 
c. Under oaren omtinken jaen oan de sprieding fan skoallen, de planning 
fan skoallen, de lytse skoalle en it forfier fan learlingen. 

A. H. Joustra 

Kultuer 

Kultuer is mear as toaniel, muzyk en sang: alderhanne fasetten fan it 
mienskipslibben kinne der ûnder biflapt wurde. It oersjoch dat hjir folget 
kin dan ek nea folslein wêze. Boppedat wurde guon ûnderdielen fan it 
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kulturele libben yn Fryslân yn oare bydragen oan dit "Panorama" wiid-
weidich biljochte: de tael- en letterkunde, de museums en net to forjitten 
it provinsiael bilied op dit stik. Dy terreinen wurde hjir net op 'en nij 
neamd of allinne yn 't koart oantsjut. 

Bilied 

Yn jannewaris publisearre it ministearje fan CRM in konsept-ryksby-
drage-regeling sosiael-kultureel wurk dy't foar greate foroarings op bi-
nammen it gemeentlik nivo soargje sil. Desintralisaesje en demokrati-
searring binne de útgongspunten foar de regeling. 

Yri' Fryslân kin it yn maert útein setten organisaesje-ûndersyk nei de 
biliedstarieding op it mêd fan it wolwêzen greate gefolgen hawwe foar de 
provinsje, de funksionele rieden en it Provinsiael Opbou-orgaen. In yn 
maert troch de provinsje organisearre harksitting oer de nota Kultureel 
Perspektyf 1976 levere binammen winsken fan de Fryske musea op. 

It Ynstitút foar Taelyntegraesje spruts him yn in memorandum foar it 
ynfieren fan in taelwet út, wylst de gemeente Raerderhim in tal moannen 
proefgemeente foar it Frysk yn it oerheitsforkear wie. 

Nij op de provinsiale bigreating wie it opfieren fan in bidrach foar it 
jaen fan opdrachten oan Fryske skriuwers. 

Minsken 

Op fjouwer febrewaris droech Annie van der Kuur fan It Hearrenfean 
foar de 400ste kear "De gouden swipe" foar, de skriuwer dêrfan, Abe 
Brouwer fan Snits lange op 1 july syn 25ste boek "Fjouwer op'e Jouwer" 
oer oan de boargemaster fan Haskerlân. 

Op 1 april naem de hear Jaap Romijn ôfskie as direkteur fan it Prin-
cessehof yn Ljouwert. Hy waerd opfolge troch dr. Barbara Harrisson. Op 
15 april waerd Durk van der Schaaf fan Bitgummoune de nije foarsitter 
fan de Ried fan de Fryske Biweging. Deselde Ried krige op 1 maert syn 
earste bitelle riedsman: Gerben Wartena fan Dearsum. 

Ta gelegenheit fan de jierdei fan de Keninginne wienen der ûnders-
kiedings foar Paulus Akkerman, Lieuwe Bouma, Cor Nij dam en Bernard 
Smilde. 

Op it mêd fan de byldzjende kunsten krige Ramon van der Werken de 
Titia Buning-Brongerspriis en Eja Siepman van den Berg de Charlotte van 
Pallandtpriis. 

Jaap Kalma waerd ta gelegenheit fan syn sawntichste jierdei troch it 
Provinsiael Bistjûr syn portret fan de hân fan Dick Osinga oanbean. De 
byltenis fan mefrou Trude Faber-Hornstra waerd yn opdracht fan it 
Provinsiael Bistjûr troch Guus Heilegers yn brûns fêstlein. 

Ofskie moast der nommen wurde fan Gerrit Roorda fan De Tynje, dy't 
yn febrewaris weirekke, fan Fokke Sierksma fan Leiden/Warkum (au
gustus), fan Piter van der Mark fan Snits (septimber) en fan Doede 
Kamminga fan Dokkum (oktober). 
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Feiten 
Yn de Greate Tsjerke to Ljouwert waerd wer in drok bisochte kunst-

merk halden. De Fryske Kultuerried lei eare yn mei in Brueghel-kiste, in 
edukatyf projekt foar de skoallen yn Fryslân. 

Bigjin-febrewaris kaem in foriening foar lytse doarpen ta stân, tal fan 
forienings foar pleatslik bilang binne lid. It Roomsk Frysk Boun fierde 
syn 60-jierrich, de Friese Maatschappij van Landbouw it 125-jierrich en it 
Fries Genootschap it 150-jierrich bistean. 

De kontakten mei de oare Fryslannen waerden ûnderhâlden yn de 
foarm fan in stjertocht nei Helgolân ta en moetings fan studinten en ge-
meentebisjûrders. Keamerfoarsitter Vondeling iepene op 11 maert in út-
stalling yn De Haech "Fries Letterkundig Prentenboek" en krige op 25 
maert it rapport "Veerder mit et Stellingwarfs" oanbean. Op 7 oktober 
s'.tte de Sutelaksje wer útein en yn Ljouwert waerd wer in dichtersfestival 
halden. 

Oangeande de musea moat sein wurde dat it Fries Museum yn syn 
wurk bihindere waerd troch it wurk fan boumaster en boufakker. Ek 't 
Fiskershúske yn Moddergat wit hwat restaurearjen is; op 1 april koe it op 
'en nij iepene wurde. Op 6 july koe it flaeksmuseum It braekhok yn Ie 
iepene wurde. 

Op 21 jannewaris waerd yn Easterein (H.) foar de twadde kear it Frysk 
sjongfestival halden. Op 5 juny bistie de Ljouwerter Cantorij 10 jier en 
fierde it twadde lustrum mei de première fan "Human Being", in kom-
posysje fan Wim van Ligtenberg fan Goutum. 

Yn de Greate Tsjerke waerd foar de earste kear in sawntal middeis-
skoft-oargelkonserten jown, wylst it Frysk Orkest njonken de bikende 
aktiviteiten, yn de mande mei Farce Majeure en Thérèse Steinmetz Proms 
forsoarge. Op 8 oktober brocht Roel Slofstra syn nije program oer û.m. de 
skiednis fan Eije Wijkstra mei sukses yn première. Ek it kabaret Samar 
fan Aldehaske hie in première, op 5 maert. It nije program "Smots mei 
bonken" waerd op tal fan plakken brocht yn gearwurking mei de stifting 
It Fryske Boek. 

Yn Drachten waerd wer in théaterdei halden. Nij wie de Fryske Toa-
nieldei op 16 april, ek yn Drachten; op 15 en 16 april hâldde it Boun fan 
Fryske Toanielselskippen syn forneamde slútjounen. Dêrfoar, op 14 april, 
fierde Tryater foar de hûndertste kear "In nacht wie genôch" fan Jan de 
Vries op. Yn desimber kaem Tryater mei de première fan "De Fûke" fan 
Rink van der Velde. Iepenloftspullen waerden der yn juny en augustus 
opfierd yn Burgum: Ien die it; Appelskea: Fanfarella en Jorwert: De 
boarger-edelman. It waer wierre tsjin. Rients Gratema joech de première 
fan in nij Nederlânsktalich program: Geen zee te hoog. 

De finansiële problemen fan de Noorder Compagnie waerden yn 't 
earst oplost: oer Tryater, Noorder Compagnie en Frysk Orkest waerden 
bettere subsydzje-ôfspraken makke tusken gemeenten en provinsje. In 
folslein Frysktalich biropstoanielselskip koe ek dit jier net réaliseard 
wurde. Op 2 desimber waerd de twajierrige toanieloplieding fan Tryater 
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mei in iepenbiere manifestaesje ôfsluten. It ûnderwizersselskip fan Roel 
Bergsma brocht op 10 desimber "Pro Regio" yn première. 

De Leeuwarder Courant fierde yn it ôfroune jier it 225-jierrich bistean 
û.m. mei de útjefte fan in fotoboek "Friesland in Vogelvlucht"; it Friesch 
Dagblad krige in nije haedredaksje en de Fryske útstjûring fan de Rono 
waerd omfoarme ta de Regionale Omrop Fryslân: "Radio Fryslân". 

Op it mêd fan it foarmingswurk moat formeld wurde dat njoggentjin 
frouljusorganisaesjes op 7 febrewaris de Vrouwenraad Friesland offisieel 
oprjochte hawwe. Yn it proefprojekt Súdwestfryslân gienen yn it ramt fan 
de Iepen Skoalle de earste kursussen yn septimber útein. Mei troch it 
ynfieren fan in ryksbydrageregeling pleatslik foarmingwurk yn 1976 
hawwe tal fan Fryske gemeenten yn 1977 wurke oan it meitsjen fan 
edukative plannen. Yn de ôfroune twa jier waerden op forskate plakken 
yn Fryslân totael 37 kursussen "Vrouwen Oriënteren zich in de Samen
leving" organisearre. 

P. Hemminga 

Rekréaesje en milieu 

It alderbjusterbaerlikste op it gebiet fan de rekréaesje yn 1977 wie faeks 
noch net iens dat it reinwetter en de nota's by bakfollen út 'e loft foelen, 
mar it advertinsje dat op 16 desimber yn 'e krante stie: 

VERMOGENDE 
ARABISCHE BELEGGERS 

zoeken via Nederlandse contactman lucratieve ffrst-class 
beleggingsobjecten in Nederland, zoals: reoreatlopro-
jecten (hotels, jachthavens, bungalowparken, canv 
ping»), winkelcentra, kantoorgebouwen, ontwik
kelingsprojecten. 
VANWEGE DE INSPECTIE VANUIT DE LUCHT 
gaarne een duidelijke omschrijving van ligging etc. 

BRIEVEN ONDER NUMMER 3731. 
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De Arabieren binne to let. De tiid dat wy de greate ynvestearders hjir 
mei de pet yn 'e hân ûntfongen en letten en setten is foarby. Fryslân hat 
der genôch ellinde mei bilibbe: de iene nei de oare sloech felyt (Langwar 
wit der fan mei to praten!) en liet de leveransiers yn 'e kjeld stean. De 
Gaestmar waerd to fiter nommen mei "Lieuwedaem", dêr't allinne so-
siael-fielende bungalowbisitters talitten wurde soene dy't har hûs alle 
jieren in wykmannich oan oaren forhiere moasten (hja prakkesearje der 
net oer!) en op oare plakken oerspiele de biwenners fan húske- en 
boatsjeparken de doarpen simmers yn sokke kloften dat der fan it eigene 
en foar it eigen folk neat oerbliuwt. Reden foar Starum om né to sizzen 
tsjin in Rotterdamske projektûntwikkelder dy't 104 bungalows by de 
jachthaven bouwe woe. 

As de Arabieren dochs noch earne in herntsje fine soene, koe de oalje 
wolris wer djûrder wurde, hwant de rekréaesjeprojekten yn Fryslân leanje 
amper, sa hat bliken dien út in ûndersyk dêr't it ETIF yn 1974 mei útein 
setten is. Bungalowparken en kampearterreinen komme noch krekt 
droech oer de sleat, mar de jachthavens en boatsjeforhierders wurkje mei 
forlies. Ir. Schelte Brouwers fan de PPD forklearre dat Fryslân nea folie 
profyt fan de rekréasje hawwe sil omdat wy sels it kaptael net ha om it 
spul op eigen noed to nimmen. En as safolle net-Fryske ynvestearders de 
kaeijen op 'e kiste lizze — waar bedaren wij dan, soene se yn Bokwerd 
sizze. 

It hat Fryslân yn '77 op rekréatyf gebiet net meiwierre. Nei de sin-
nichste simmer fan 'e ieu ('76) kaem de meast tryste sûnt sawntich jier 
(KNMI). Fryslân krige mar 1370 uren sinne, 420 minder as yn '76, yn 
sawn jier foei der sa'n reinwetter net en . . . de minsken waerden suniger. 
De greidboeren klagen minder, de horeka-minsken nammerstomear. De 
terraskes sieten de helte minder minsken op as yn '76 en yn 'e hjerstige 
augustusmoanne wie der mar in treddepart fan it folk op 'e strannen oan 
marren en Iselmar. De boatsjeforhierders hiene skippen oer (it like wol oft 
de Dútskers, dy't oars mear as de helte fan de boaten hierden, hwat 
útsjoen reitsje op Fryslân) en de hotels en kampearterreinen hiene 20 oant 
50 persint gasten minder. 

Foar it earst sûnt jierren kamen der ek safolle plezierfarders net op 
Fryslân ta: 130.544 skipkes waerden teld by de alve ynfalspoarten en dat 
is 1,7 persint minder as yn '76 (132.826). De jierren dêrfoar wie der noch 
in groei fan 27 en 19 persint! Op it wetter wie it sa drok ek net: by fyftjin 
brêgen yn 'e greate farwetters binne 4,3 persint minder boatsjes teld as en 
as 't sa trochgiet, sei Gurbe, it waermantsje fan de Ljouwerter Krante, dan 
wurdt it wer plezierf arren. Lykwols: yn 1977 kamen noch altiten twakear 
safolle (190 persint) skipkes Fryslân yn as yn 1970, dat fól bleau it. Dat sil 
ek wol de reden west ha om út helikopters wei hwat ta to sjen op for-
nielders fan reidkragen, fûkelichters, swimmers yn greate farwetters en 
boatsjefolk dat mient dat de mar in jiskefet is. Oft it biswier fan loerders 
en leven opwaecht tsjin de resultaten fan dat oppertaforsjoch, moat noch 
bliken dwaen. 
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De lytse tobeksetter yn '77 kin gjin reden wêze om oan to nimmen dat 
wy it fierders nou wol redde. Der sille maetregels nommen wurde moatte: 
de motorboaten moatte registrearre wurde (dat sil meikoarten wêze), der 
soe in farbiwiis komme moatte (dat liket der noch net op), der moat mear 
skieding komme tusken birops- en plezierfeart (in kanael om Akkrum 
hinne, de Welle en de Lemsterrien soene wer iepen moatte) en de boat-
sjebouwers soene mear rekken hâlde moatte mei hwat der oan brêgen is. 
De mesten wurde alle jierren heger, dat de brêgen moatte faker wipt 
wurde en de auto's moatte langer wachtsje. Ek de krusers groeije en 
groeije mar. As, sei de provinsje, de motorboaten nouris net heger makke 
wurde as treddel meter, dan koene hja ûnder in treddepart fan alle 569 
brêgen yn Fryslân troch, de fêste meirekkene. Yn 1970 wie 80 persint fan 
alle motorboaten leger as 2½ meter; yn 1976 wie dat 70 persint. 

De hwat biskiedener boatsjes hawwe dan ek nochris de káns om de 
stilte op to sykjen. Op de "Klaeiroute" bygelyks dy't troch de Noard-
westhoeke rint mei Frjentsjer as utgongspunt en dy't yn juny iepene 
waerd. Mei it sukses fan de "Turfroute" (de Opsterlânske Kompanjons-
feart) foar eagen soene der mear sokke yntime farwetters tagonklik makke 
wurde kinne foar de wettersport: noch wol 200 kilometer feart komt 
dêrfoar yn 'e bineaming, sei de Heidemij. De "Turfroute" hat efkes faei 
stien (forbettering en ûnderhâld moatte 7½ miljoen kostje!), mar de ta-
komst liket nou moai wis. Foar de forbining mei it suden (yn 'e Kop fan 
Oerisel is it de léste acht jier trije-fjouwer kear sa drok wurden . . .) is it 
fan bilang dat der in nij kanael om It Hearrenfean hinne lein is: fan de 
Engelenfeart nei It Diel. Der komt in jachthaven by foar 460 skipkes. In 
oar projekt yn dy hoeke, de Riperkrite, is fan de baen. It Hearrenfean woe 
der wol in rekréaesjebistimming oan jaen mei in greate mar by De Tynje, 
mar Opsterlân en Utingeradiel hawwe keazen foar it "lânbou-model". 

De boeren hawwe it dêr dus woun, mar it front dêr't hja op fjochtsje 
moatte is breed en wreed. Hja waerden bidobbe ûnder de nota's en de 
krityk (op toersilo's, lizboksestallen en plan-D), mar hja hawwe bytiden 
op minlike wize weromslein. Bygelyks troch de boargers — by gelegenheit 
fan it 125-jierrich bistean fan de Fryske Mij — út to noegjen om har pleats 
en buorkerij to bisjen. Hûnderten hawwe dat dien en har in sneonto-
middei formakke en fornuvere op ien fan de 69 pleatsen dy't "iepen stal" 
hâldden. Dat boer Lútzen Stellingwerf, foarsitter fan de ruilforkaveling 
Koudum (dy't trochgiet, sa is yn '77 bisletten), de Fryske Parsepriis krige, 
wiist der ek op dat Fryslân wol mei syn boeren meilibbe. 

Dat mocht ek wol, hwant de nota Lannelike Gebieten, de Foarrangs-
ynventarisaesjenota (hoe fine se 't út) en de Relaesjenota fan it ryk kamen 
hurd oan. "Fryslân swier troffen", sei it Lânboublêd en de Fémerk-
skriuwer fan de Ljouwerter Krante konkludearre dat minister Gruyters 
oan trijefjirde-part fan Fryslân de taek oplizze woe "om der moai út to 
sjen foar frjemden". Goed 12.000 hektare yn Fryslân soe natûr wurde 
moatte en op 19.000 hektare soe de boer biheind wurde moatte yn it 
gebrûk omt it lânskip syn gerak ek krije moat. De ynspraek (gekoan-

132 



Panorama van Friesland in 1977 

stekkerij, sei de Fémerkskriuwer) is noch folop yn gong, dat it is ôf-
wachtsjen. 

"Ynsprutsen" is der noch nea sa as by de nota "Recreëren" fan de 
provinsje, de trcdde (nei "Wonen" en "Werken") dy't boustiennen oan-
drage moat foar it Streekplan Fryslân. De nota seit: de rekréaesje en dan 
binammen de wettersport moat ôfremd wurde, de Friezen moatte op it 
wetter romte hâlde foar eigen fordivedaesje, it eigene mei der net ûn-
derstrûpe en der moatte konsintraesjegebieten, rêstige gebieten en stilte-
gebieten komme. De réaksjes wiene wakker ûngelyk. De nota gie de mi-
lieu-organisaesjes net fier genôch: de rekréaesje-drokte moat werom-
krongen wurde. De gemeentebistjûren wiene der mei oan: moaije nota, 
mar hja jowt gjin oplossingen; "Fryslân is fol" is in gjalp dêr't nimmen 
hwat mei kin. De Hollanners réagearren fûl. "Schuttevaer" neamde it 
gekkepraet dat Fryslân fol wêze soe en sei "de rustzoekende Friese wa
tersporter schijnt iemand te zijn met speciale voorrechten". It Kon. Ne
derlands Ondernemersverbond koe der ek hwat mei: "Alleen de inwoners 
van Friesland mogen nog meedoen. Egoïsme en 't Frysk eigene geven 
waarschijnlijk voet aan deze benadering". Yn Fryslân sels wie ek lang net 
elkenien it mei de nota iens, mar dochs foun twa-tredde part fan de 212 
ynspraekgroepen en de 35 yndividuele ynsprekkers dat de rekréaesjebi-
langen fan de Fryske bifolking foarrang krije moasten. De helte wie fan 
bitinken dat Fryslân nou genôch foarsjenningen foar de rekréaesje hat. De 
nota hat de minsken mei de noas op eigen omkriten drukt: de rop om 
fyts- en kuijerpaden en de langstme nei âlde tsjerkepaden is great. 

De boeren hiene har "griene nota's" om luik oer to wurden, de 
Waedeilannen de nota "Eilanden onder de voet" fan de Lannelike For-
iening ta bihâld fan it Waed. De toeristen forniele de natûr; de léste seis 
jier binne der troch de bank tritich persint mear "wylde paden" troch de 
dunen kommen, sei dy. De eilanners fleagen "de Waddenclub" as ien 
man oan: grouwélige ligerij (de dunen lizze der florissanter by as tritich 
jier forlyn), in arrogant stik, denigrearjend, skandalich — it koe net op. En 
doe't in Waedklub-meiwurker op in gearkomste ek noch sei, dat elkenien 
wol woe dat er syn jierynkommen yn trije moanne fortsjinje koe, hie hy it 
net ret. Foar de radio en yn de kranten hat de Waedklub letter syn 
ûntskuldigingen oanbean . . . 

Ja — hoenear binne de eilannen fol? Yn 1959 sei in stúdzjekommisje: 
oer in pear jier. Sûnt is it bisikerstal trije-fjouwer kear oer de kop gien: yn 
'65 hiene de fiif Waedeilannen trije, yn '70 seis en yn '75 acht miljoen 
gasten . . . De léste jierren is de groei der hwat út. Skylge (220.000 gasten) 
nimt oan dat der yn 1977 sechstsjin persint minder minsken kamen as yn 
'76. Der waerd wol sein dat de eilannen har sels hwat út de merk priizgje 
(op Skiermuontseach is op in nacht "woekerwinsteiland" en "toeristen
plukkers" op 'e muorren kalke), mar alles wurdt nou ienris djûrder: in 
gewoane húshâlding is nei Flylân en Skylge oan boatkosten al in lytse 
hûndert goune kwyt. Opfallend binne op dit stik ek de sifers dy't Flylân 
de Waedklub ûnder de noas wreau: yn sawn jier tiid is it tal bedden yn 
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hotels en simmerwenten mei 12½ persint tobek roun: fan 8000 nei 6950. 
Der komme nou wer 80 bedden by troch de bou fan in nij hotel oan 'e ein 
fan 'e Badwei. It Amelân kriget by Hollum in soarte fan hoteldoarpke mei 
200-250 bedden. 

Oer it Waed gjin nijs. Der is omraek "ynsprutsen" oer de ryksnota 
oangeande it Waed en binammen buten Fryslân wie der gans wjeraksel 
tsjin Plan-D (4000 hektare ynpolderje). Undersikingen ha útwiisd dat de 
ynfloed fan de smoarge Rijn op it Waed sa great net is as wolris tocht wie 
— heechút in fyftepart fan it Rijnslyk komt op it Waed; de Rijn hat 33 
kear safolle kwik as normael, it Waed trije kear — mar hy bliuwt de 
greatste forsmoarger. It tal séhounen waerd wer fyftich leger (300 wiene 
der in septimber; yn 1950 hiene wy noch 2700!) en as 't sa trochgiet binne 
der in 1984 gjin séhounen mear op it Nederlânske Waed. 

It is noch jimmeroan net útiten oft der yn 'e Lauwersmar al of net 
sjitbanen komme. Grinslân seit nou né, Fryslân ( op 'e aksjefierders nei) 
wol syn ja-wurd net brekke dat it yn 1966 joech doe't it regear mei om dy 
sjitbanen bisleat om de Lauwerssé ôf to sluten. Oan 'e Iselmar-kant wie 
hwat trammelant oer in Holle of in Folie Poarte op 'e Makkumer Waerd: 
der lei in plan foar 145 simmerwenten en lizplak foar 400-500 boaten. 
Wûnseradiel hat de saek yn eigen hân halden troch de Holle Poarte op to 
keapjen. Hynljippen (drok dwaende mei stedsfornijing) kriget noch 20-30 
bungalows by de jachthaven dy't mei 200 plakken útwreide wurde sil. En 
dan is ek de âlde Lemsterboat "Jan Nieveen" wer oplape foar reiskes oer 
de Iselmar; der moat wol jild by en dat is net maklik to finen. 

It tal twadde wenîen nimt noch altiten ta (yn seis jier tiid fan 1850 oant 
3500), mar de gemeentebistjûren binne nou op har iepenst en trune it ryk 
oan om har hwat mear machtsmiddels to jaen. It ryk wachtet dêr noch 
stees mei en tinkt miskien dat de pleach út himsels oergiet: as der mar 
genôch út 'e huzen stellen wurdt (en dat bart omraken) dan litte de 
minsken it wol. 

De bosken lûke alle jierren mear folk. Appelskea, sei de Kommisaris 
fan 'e Keninginne by it 150-jierrich bistean fan it doarp, moat al oppasse: 
50.000 minsken op ien snein is foar de natûr hwat tofolle fan it goede. 
Geasterlân wit der ek fan mei to praten: dêr rekken yn 1977 fjirtich reen 
dea troch it forkear. 

Der wurdt út soarte noch alles dien om it de minsken dy't hjir komme 
nei 't sin to meitsjen: trije klokkestuolleroutes waerden ústippele, de 
Greidhoeke krige in fotoroute, de Terperoute waerd forlein en de Ald-
faers-Erfroute is wer iepen. Mar hwat in Grouster fabrikant die om de 
Hollanners meigenietsje to litten fan ús moais waerd net wurdearre. Hy 
bea syn 57 hektare natûrgebiet "Tusken sleatten" oan 'e súdkant fan de 
Alde Feanen yn njoggen kavels to keap oan yn in HoUânske krante en soe 
op dy manier in heal miljoen werom krije foar hwat syn heit 21.000 goune 
kost hie. "Foar in heal miljoen njoggen yllúzjes", skreau de krante, hwant 
de keapers soene der neat mei kinne: ryk en gemeente hawwe der yntiids 
in stokje foar stutsen en it bliuwt natûrgebiet. 

134 



Panorama van Friesland in 1977 

In útspraek fan Dries Bouwes, foarsitter fan de Fryske VVV, tekenet it 
rekréative jier 1977: "Doe't ik oardel jier forlyn foarsitter waerd woe ik 
Fryslân 'forkeapje'. Ik freegje my nou ôf oft dat wol sa hurd nedich is". 

Buten de nota's om is der ek in '77 wer gans publisearre dat frjemd en 
eigen helpe kin om noch mear fan Fryslân to genietsjen. De Ljouwerter 
Krante (225 jier) joech in machtich boek mei kleurefoto's út 'e loft út, 
"Friesland in vogelvlucht" en efkes letter kaem Bosch en Keuning to 
Baern mei "Friesland vanuit de lucht" fan S. J. v.d. Molen, dat dêr lyk-
wols net tsjin munsterje koe. Fan Van der Molen waerd to Sutfen útjown 
"De klokkestoelen van het Noordererf". Ek noardlik mei gans omtinken 
oan Fryslân is it nije tiidskrift "Noorderbreedte", dat om 'e moanne út-
komt en dêr't û.o. It Fryske Gea, de Fryske Milieuried en de wurkgroep 
Lauwerssé oan meiwurkje. "Toervaren op de Wadden van Den Helder tot 
de Wezermonding" fan Jan Heuff (Baern 1977) is foar de sylders dy't oan 
de Fluezen net mear genôch ha. 

K. Sikkema 

It wolwêzen 

Under de sektor wolwêzen kinne gans saken biflapt wurden. Wy hawwe 
foar dizze earste kear mar in kar dien dy't hwat skaeit nei de kulturele 
kant. Der is lykwols folie mear yn biweging yn Fryslân op dit mêd. Wy 
hoege dan allinne mar de namme Berenschot to neamen, it organisaes-
jeburo dat yn opdracht fan Deputearre Steaten fan Fryslân yn de 
moannen april oant en mei oktober 1977 in ûndersyk ynsteld hat nei 
mooglike modellen foar in oare organisaesje fan de provinsiale bilieds-
tarieding op it mêd fan it wolwêzen. 

Utgongspunt foar de modellen moast de troch Deputearre Steaten 
omskreaune grounstelling wêze: 
"By de tarieding fan in troch de provinsje to fieren bilied op it mêd fan it 
wolwêzen moat de klam lizze by de polityk forantwurdlike organen fan it 
provinsiael bistjûr, soks fanselssprekkend mei in sa great mooglike yn-
skeakeling fan boargers en meatskiplike rounten". 

Yn 1977 bleau it noch frei rêstich om dizze yngripende reorganisaesje 
hinne. Yn 1978 sil der moai wis wol hwat mear drokte oer komme. 
Reorganisaesje-útstellen geane ornaris mank mei biswieren fan de kant 
fan dyjingen, dy't der by bilutsen binne. En yn Fryslân is dat net oars. 

Provinsiale Steaten hawwe noch krekt foar de ein fan 't jier in sub-
sydsjeregeling foar Frysktalige boekútjeften fêststeld. It spande der oars al 
om. It útstel hie al op 26 oktober bihannele wurde sillen, mar doe roun de 
steatesitting sa út, dat de tiid der to krap foar wie. Boppedat kamen in-
kelde ûtjowers lang om let noch mei biswieren. De regeling lykas dy nou 
oannommen is jowt in goede ûndergroun foar de ûtjowers, om't der 
subsydzjes jown wurde kinne, dy't it forskil tusken kostpriis en forkeap-
priis goedmeitsje, oannimmende, dat de boeken ek forkocht wurde. Der 
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bistiet fan de oare kant gin rjocht op subsydzje. Elk jier stelle Provinsiale 
Steaten in bipaeld bidrach foar boekesubsydzjes biskikber (106.500 goune 
yn 1978). Binne der mear oanfragen, dan wurdt nei oerliz mei de útjowers 
in kar dien. Derby wurdt yn omtinken nommen, dat der elk jier hwat 
forskaet fan boeken op 'e merke komt. 

Mei yngong fan 1978 hat de provinsje in fûns stifte, dat bidoeld is om 
opdrachten jaen to kinnen foar Frysk literair wurk. Foar 1978 is 25.000 
goune biskikber. De Fryske Kultuerried en it Skriuwersboun sille de 
provinsje advisearje. Der wurdt binammen tocht oan essayistysk en bio-
grafysk wurk, net yn it foarste plak oan romans of poèzy. 

De minister fan CRM hat op forsyk fan it provinsiael bistjûr fan Fry-
slân in permanint oerlizorgean tusken ryk en provinsje foar Fryske saken 
ynsteld. Der sitte amtlike fortsjintwurdigers yn fan de departeminten fan 
CRM, Algemiene Saken, Underwiis en Wittenskippen, Binnenlânske Sa-
ken en Justysje; fierders twa leden fan Deputearre Steaten. Dit orgaen hat 
in 1977 twa kear gear west (op 17 maert en 2 novimber). Bisprutsen binne 
saken as it Frysk forplicht fak yn it fuortset underwiis, in Teleac-cursus 
Frysk, rykssubsidiearring Tryater en Frysk Letterkundich Museum, ryks-
bydrage AFUK op groun fan de regeling foar it pleatslik foarmings- en 
ûntwikkelingswurk. 

It Anjerfouns hat yn 1977 ek wer gans bydroegen ta stipe fan it Frysk 
kulturele libben en it wolwêzen fan de Friezen. Der waerd út it founs in 
totaelbidrach fan likernôch 300.000 goune útkeard. 

Foar de Regionale Omrop Noard en East, by de measte lju better bi-
kend as de RONO, binne in 1977 trije selsstannige omroppen yn 't plak 
kommen: Radio Noard foar Grinslân en Drinte, Radio East foar Oerisel 
en Gelderlân en Radio Fryslân foar ús eigen provinsje. Dêrmei waerd oan 
in winsk foldien dy't al lang yn Fryslân libbe. De technyske útris — de 
studio yn de Prinsetún en de FM-stjûrder Jirnsum, dy't hiele Fryslân 
bistrykt — wie al oanwêzich. Spitigernôch kaem de tawiisde stjûrtiid noch 
net op de 7 uren en 20 minuten yn 'e wike dy't yn útsjoch steld binne. As 
haed fan Radio Fryslân waerd bineamd S. J. Strijkstra, as programma-
lieder K. Wielinga. 

J. M. Ypma 

Fryske Tael- en letterkunde 

Hwat tal èn kwaliteit fan de boekútjeften oanbilanget mei 1977 hwat 
my oangiet to boek stean as in moai-aerdich oant treflik boekjier. Un-
dersteand oersjoch sil dat wiermeitsje moatte. It sil ek útwizing dwaen dat 
net álle ekers like fruchtber binne. 

Belletry 
It tal útjeften wie 21, hwerûnder 8 werprintingen. De alfabetyske rige 

fan 13 nije titels iepenet — âlderwenst, soe men sizze kinne — mei P. 
Akkerman, hwaens float streekforhael De koetsekralen (Friese Pers) yn in 
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útsûnderlik jaske stutsen waerd. It is ntl., ta geriif fan lêzers-mei-minne-
eagen, it earste greate-letter-boek yn it Frysk. In bondel koarte forhalen 
dy't in ûnthjit ynhat is Birop: gjin fan de jonge skriuwster Froukje An-
nema-Noordenbos (KU). Hwat it ûnthjit oanbilanget kin itselde sein 
wurde fan Piter Boersma syn earste roman, De reis fan Labot (KU), mar 
dy docht psychologysk al hwat dryster en djipper spitten. Abe Brouwer 
joech — ek wer ris hwat nijs — in romantisearre doarpsskiednis yn Fjouwer 
fan de Jouwer (Van Seijen). De alfabetisearring bringt ús dan wol ta it 
oare uterste as wy hjir, mei gans wurdearring, gewach meitsje fan de út-
jefte yn boek(je)foarm fan E. B. Folkertsma syn ekstatysk proaza Lof 
(Kristlik Frysk Selskip/Osinga), dat krekt in heale ieu lyn yn it tydskrift 
fan it KFS publisearre waerd; J. Knol hat der in Forantwurding oan ta-
foege. Th. Kuiper bihannele yn de roman Op reis nei Jeruzalim 
(KFFB/Osinga) de problematyske forhâlding joad-kristen. Durk van der 
Ploeg skreau in sikehûsroman, It libbet mar amper (Friese Pers). Lykas 
forline jier wol ik Ype Poortinga syn samling folksforhalen neame dêr't 
nou it twade diel fan útkaem, optekene út de mûle fan Steven de Bruin, 
It fleanend skip (Bosch & Keuning/De Tille), omdat de belletristyske 
kwaliteiten soks mear as rjochtfeardigje. Margryt Poortstra joech yn It 
stille wetter (KFFB/Osinga) har twade roman dy't op foarútgong wiist. Tr. 
Riemersma eksperimintearre fannijs en opfallend yn syn roman-yn-for-
halen Fôi en fredeloas (KU). Koarte forhalen fan in sneinsskriuwer, mei 
soms suver in hwat surréalistyske ynslach joech Durk Ymkes Schuurmans 
yn De houten skonk (Friese Pers). Ljocht oer Teppema-state (Osinga) wie 
de earste (kristlike streek-) roman fan de jierrige Sibren fan Tsjom (= S. 
Tiemersma). A.A. van der Werf syn jongste roman De wetterbreid 
(KFFB/Osinga) brocht gjin fornijing yn syn sa njonkenlytsen troch om-
fang opfallend oeuvre. Fan de acht werprintingen neam ik as útrinder de 
tsiende oplaech fan Rink van der Velde syn Foroaring fan lucht (Friese 
Pers), dat dêrmei it útsûnderlik tal fan 20.000 eksimplaren helle. 

Poëzy 

It tal útjeften wie 16 en dêr wiene mar 4 werprintingen by. Kwaliteit en 
forskaet koene wakker bisjen lije. De rige iepenet mei de yn eigen bihear 
yn lytse oplaech útjowne twade, útwreide printinge fan J. H. Brouwer syn 
Kastanjes: it "klassike" fers dat yn de rin fan goed 40 jier yn gans talen 
oerset waerd. Dy oersettingen (noch wer mear as yn 1963, doe't it boekje 
foar 't earst útkaem) binne hjir gearbrocht, mei in nijsgjirrige Forant
wurding fan Brouwer sels. Buorkerije, buorkerije, is de rom fan Fryslâns 
groun! is de poètyske frucht fan it 125-jierrich bistean fan de Friese Mij 
van Landbouw dy't Anne Bokma e.o. opdracht joech, ta dy gelegenheit 
dizze thematyske blomlêzing gear to stallen "út 125 jier poëzy oer it 
Fryske boerelibben" (Friese Mij). Daniël Daen (= drs. G. Willem Abma) 
publisearre syn sawnde bondel rânnen fan forjitnis (De Tille) dy't njonken 
oerienkomsten ek forskillen sjen lit mei syn earder wurk qua toan en 
thematyk, Sikke Doele syn debút It swiet geniet (Friese Pers) foei op troch 

137 



Panorama van Friesland in 1977 

in eigen tink- en bilibbingswrâld. Lieuwe Hornstra joech as taheakke op 
syn (twade) bondel De guozzen fleane (De Tille) in wolkomme taljochting 
op de fersfoarm fan de haiku, in genre dat er mei tawijing bioefenet. 
Sympathyk, iepen dichtwurk brocht Boukje Tsjerkje de Jong (= B. T. 
Dykstra-de Jong) yn har earstlingsbondel Leafde in wurd (KFFB/Osinga). 
Cees Jongsma samle syn lettere boerefersen mei in soms opfallende 
plastyk ûnder de tapaslike titel Milieu (De Strikel). En dan binne wy ta 
oan de aerdige, mar net al to krekt gearstalde blomlêzing Kar út fjouwer 
ieuwen Fryske poëzy (AFUK) dêr't sa njonkenlytsen grif forlet fan wie. 
Bartle Laverman joech yn Winter (KU) in komplemint fan syn eardere 
samling "Skimerlânskippen". Tjitte Piebenga kaem syn ûnthjit nei troch 
syn erotyske syklus Myn sêftgrien famke (Osinga) yn it ljocht to jaen. 
Reginhart (= Reint van Dyk) syn debút Ynkognito (KFFB/Osinga) moat 
hjir foar de folsleinens neamd wurde. In died fan feestlike rjochtfear-
dichheit wie it útjaen fan de fjirde printinge fan Rixt (= H. A. van 
Dorssen) har bondel De gouden rider, in reprint fan de earste printinge fan 
1952, ta gelegenheit fan har 90ste jierdei (De Tille). Fan rjochtfeardichheit 
praet: J. Knol brocht It samle dichtwurk fan J. C. P. Salverda gear en 
soarge foar ynlieding en oantekeningen. Hy makke dêrmei it oeuvre fan 
dizze singeliere iere-njoggentjinde-ieuwer op forantwurde wize tagonklik 
(Fryske Akademy). Ta bislút moat hjir trijeris de namme fan Theun de 
Vries falie. Syn earste folslein-Fryske fersesamling, skreaun ta de neitins 
fan syn frou, forskynde ûnder de titel Earst en lést (Lykele Jansma). 
Deselde dichter joech, yn in bibliofile bondel, net yn 'e hannel, in Fryske 
oersetting fan Arthur Rimbaud syn "Le bateau ivre", It dronkene skip, 
útkomd ta gelegenheit fan De Vries syn 70ste jierdei. Syn Hollânske 
oersetting fan D. A. Tamminga syn In memoriam (Bosch & Keuning/De 
Tille) kaem, wer yn ien bân mei it origineel, in tredde printinge fan. 

Berneboeken 
It tal útjeften wie meielkoar 34 en dêr wiene 14 earste printingen by. It 

meastepart wie (mei) ornearre foar it basis-ûnderwiis dat him, binammen 
yn dy werprintingen, al ynstelt op de ynfiering fan de s.n. Steatestavering. 
Wy neame hjir: T. Boorsma, Fan streupers en sneupers (KFFB/Osinga); 
H. Heeringa-Seepma, In nuvere fakânsje (Us Frysk Berneboek); A. J. 
Heidoorn-Huisman, Lyske Flapút (KFFB/Osinga); Sjouk Koopmans, En 
de minister sit yn 'e jister (Fryslân); Tjitte Piebenga, Ut 'e wûndere út-
dragerij I (AFUK); Margryt Poortstra, It lân efter de wolken (KFFB/O
singa); Christa Spangenberg, Op 't fjild is niget sûnder ein (forfryske troch 
Ytsen Kooistra; KU); J. Vledder-Van der Knoop en G. H. Vledder, 
Winterwille. It tredde boek oer Jan en Klas (Fryslân) en as hikkesluter in 
útjefte net sûnder literair-histoaryske bitsjutting, ntl. Lútzen Wagenaar 
syn Teltsjes fan Omke (mei in ynlieding fan G. R. Groustra; KFFB/O
singa.) 

Literatuerhistoarje, literatuerkunde 
Hwatte rûm rekkene kin men yn dit skift 8 nije titels ûnderbringe en 
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1965 h l e d er h i m e k a l takend krigen f o l f ^ ^ ¾ ¾ „ P ™ ^ ™ h , yn 

foar de foroaring wol ik nou ris gjin alfabetyske folchoarder oanhâlde mar 
de meast wichtige ütjeftcn foarop sette. Yn it foarste plak dan d Kke 
pykstra syn, ut in opdracht fan de Fryske Akademy ûntstiene rvnsk vl 
lustrearre, Lyts hânhoek fan de Fryske literatuer (De W m ¾ m f j m 
dat syn titel folslein wicnnakkct Tr. Riemersma syn skr psfe foar ML-B 
Frysk is under de titel It koarte forhael yn 'e Fryske literatuer fn„l 
yeintichste ieu (KU) yn boekfoarm'útkommen; m ¾ f X T f A Z t 
der op dit mêd mooglik is. Omt de skiednis fan de Fryske l ï e a t u e r t n 
stikhinne lykop rint mei dy fan de Fryske biweging moa hJ i r ek s f v a n 

s u L ' e f fan T J S ^ *"* * ?>** * ^ <Pe Tule ^ a î Y r e " 
sultaet fan in Akademy-opdracht, signalearre wurde as sa'n bilansrike 
oanwinst ek foar de Fryske literatuerkunde. Joop Boomsma bondek Ïn 
nge fraechpetearen mei û.o. Fryske auteurs yn ,n Peteareboek (KU Ne" 
t al wer ytlike jierren lyn prof. dr. J. H. Brouwer de Aldfryske teksten foar 

syn rekken nomd hie, bisoarge prof. dr. E. G. A. Galamant twade dlhsîe 
foar de n&Specimina linguae Frisiae mei dêryn in moai wiidweidige 

BrSn O ? , r l ê T S Ú l d e M l d f r y S k e S k r i f t e n T e x t u s -mores vol 11 Bnll). De t a d - e n letterkundige lezingen, halden foar it Frysk Filologe^ 
kongres yn 1975 waerden yn Philologia Frisica 1975 gearbiocht mefit 
n ^ P r r / ^ ? e , A k a d e m y ) - W y n e a m e d a n n o c h dSe ú ¾ f e fon d 
Wurden by de Stmke Kloosterman bitinking to Twizel op 26 november 1976 
(sprutsen troch ds. A. D. Wumkes, prof. dr. W. J. Buma en dr Dina Si 
monides; Lyts Fnsia 1977 nr 1 - 2) l as frucht fan frjemde groun Saskt 
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Boelen har "licentieverhandeling" De Friese romantiek van Eeltsje Hal-
bertsma 1797-1858 (Vrije Universiteit, Brussel). 

Forskaet 
In kar út de útjeften, net daliks fallend ûnder de hjirboppe bihannele 

skiften en dochs it neamen wurdich, mei dit part fan myn oersjoch bislute: 
Teije Brattinga, Jezus fan Nazareth syn bitsjutting (KU); P. P. Miedema, 
De gemeente en Kristus (De Terp) en deselde, Us dagen binne yn syn 
hannen (bibelsk deiboek; De Tille); Busboekje 1978 (KFS) en Fryske 
Skriuwerskalinder 1978 (It Fryske Boek). 

Taelkunde, taelbilied ensfh. 
Op it mêd fan de taelkunde wiene der gjin ôfsûnderlike publikaesjes dat 

makke. (Dat wiist, as wy ôfgeane op meidielingen fan byg. de Fryske 
Akademy, foar takom jier 1978 al better). Op it mêd fan de taelpolityk kin 
neamd wurde it memorandum Frysk yn it offisjele forkear (Ynstitút foar 
Tael-Yntegraesje) en op it mêd fan de didaktyk J. M. Wijnstra's gear-
fetting fan syn yn 1976 forskynde dissertaesje, Ien bern, twa talen 
(SVO/Staatsuitgeverij). 

Literaire prizen 
De Gysbert Japicxpriis waerd, nei't in yn harsels fordielde advyskom-

misje der net útkomme koe, troch Deputearre Steaten jitris takend oan de 
dichter Jan Wybenga foar syn yn 1974 forskynde bondel Lyts Frysk 
deadeboek.- De romanpriisfraech fan Frysk Utjefte Fûns en Skriuwersboun 
waerd woun troch D. A. Tamminga mei it manuskript "Frjemdfolk op 
Barrahiem". - Romanpriisfraech KFFB: 1. Th. Kuiper mei "Op reis nei 
Jeruzalim"; 2. H. Hoogeveen mei "De neiklap". - Rely Jorritsmapriis-
fraech: Fersen; Pier Boorsma, Beart Oosterhaven, Durk van der Ploeg, 
Goos van der Vliet. Forhalen: Durk van der Ploeg, Oene Spoelstra. -
Toanielpriisfraech Fryske Kultuerried: 1. Eliza Posthuma, "Bitsjoende 
earbeltsjes"; 2. Jan de Vries, "Spul om it spul"; 3. Oene Spoelstra, 
"Snipperdei". 

Freark Dam 

Volkskunde 

A Igemeen 

In Balstiennen en Wâldblommen, een boek met een wei-gevonden titel, 
dat "Libben en wurk fan Dr. Jacob Botke" behandelt (Fryske Akademy, 
Ljouwert 1977) nam drs. J. van der Kooi het hoofdstuk "Botke en de 
folkskunde" voor zijn rekening. De auteur zegt het wat moeilijk te vinden 
over dit onderwerp te schrijven, want weliswaar zit Botkes werk "stiiffol 
mei folkskundich materiael", maar men krijgt soms de indruk, dat de man 
maar amper wist wat volkskunde eigenlijk inhoudt. In elk geval blijkt uit 
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zijn nagelaten werk, waaronder handschriften, dat Botke vóór alles een 
verzamelaar was. In dat opzicht mag hij dus als een kind van zijn tijd 
worden beschouwd, ook, of juist wat de "folklore" betreft. Het zwaarte
punt van zijn volkskundige aantekeningen vond Van der Kooi liggen bij 
de zakelijke (ook: materiële) volkskunde en meer uiterlijke aspekten van 
het volksleven. Voorbeelden daarvan worden aangehaald, waarna toch 
materiaal van een geheel ander karakter integraal uit de nagelaten 
schriften wordt overgenomen: "in romme seleksje út syn ek foar de 
stúdzje fan de fryske folkskunde wichtige notysjes oer de kou". Het 
aangehaalde doet verlangen kennis te maken met het komplete volks
kundige materiaal dat van Botke in het Coulonhûs aanwezig is. 

Volksverhaal 

Voorlopig zal deze rubriek stellig nog menig jaar in dit overzicht ver
tegenwoordigd zijn en wel door de serie "Fryske Folksforhalen", waarvan 
in 1977 van Ype Poortinga verscheen: It fleanend skip. Folksforhalen fan 
Steven de Bruin (Bosch en Keuning/De Tille, Baarn/Leeuwarden). Dit 
tweede deel bevat 270 sprookjes, anekdoten, sagen, legenden en natuur-
verklarende verhalen van Steven de Bruin, die ook in De ring fan it Ijocht 
(1976) al met een groot aantal verhalen vertegenwoordigd was. In 
Volkskundig Bulletin 3, 2 (december 1977), een uitgave van de Volks-
kunde-commissie van de Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen, 
konstateert A. J. Dekker op grond van de tekening van het ouderlijk 
milieu, dat De Bruin niet de gelegenheid heeft gehad zich in dit milieu tot 
een aktief verteller met een uitgebreid repertoire te ontwikkelen, doordat 
hij ca. 25 jaar oud Friesland verliet en er pas een kleine 15 jaar later 
terugkeerde. Dekker schrijft: "Pas door toedoen van Poortinga met wie hij 
in 1972 in contact kwam, is hij weer tot vertellen gekomen, waarbij hij 
heeft geprobeerd de verhalen zo getrouw mogelijk volgens de individuele 
stijl van de oorspronkelijke vertellers weer te geven. Hij hoort hun 
stemmen vaak nog. De stem van De Bruin hoort men er toch duidelijk 
bovenuit.(...) Poortinga tenslotte noemt De Bruin een van de twee grootste 
vertellers van Friesland (de andere is Roelf — lees: Roel — Piters de Jong). 
Men doet er m.i. goed aan hierbij het bijzondere karakter van De Bruins 
vertelkunst niet uit het oog te verliezen." Ook S. J. van der Molen liet in 
de Leeuwarder Courant (19-3-1977) een kritisch geluid horen. Als voor
beeld van een mogelijke beïnvloeding van de kennelijk veelbelezen 
Leeuwarder verteller wees hij op het verhaal "It boekje fan de dea", 
waarvan Van der Kooi geen parallel kon vinden en dat sterk herinnert 
aan het bekende vers van Van Eyck: "De tuinman en de dood" (1926). 
Van der Kooi zelf schreef als Jurjen van der Kooi onder de titel Nijmakke 
âld (folksforhalen yn in nij jaske) het oktobernummer '77 van Hjir (6, 4) 
vol. De bedoeling van deze 40 bladzijden tellende monografie is te laten 
zien, dat de wereld nog vol verhalen zit, dat het begrip volksverhaal erg 
ruim is en dat wij in Friesland niet alleen aandacht moeten besteden aan 
de "âlde" sagen, sprookjes, legenden, "Schwänke" enz., maar ook oog 
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dienen te hebben voor het volksverhaal van deze tijd. Daarvan geeft de 
onderzoeker tal van voorbeelden, maar van de meeste kan men zeggen, 
dat het algemene verhalen zijn, die (toevallig?) in het Fries worden ver
teld. Nu was dat vroeger ook wel het geval, zoals Van der Kooi — een 
belezen man — kan laten zien aan de hand van buitenlandse parallellen 
van oude(re) Friese volksverhalen. "Oer âlde folksforhalen, dy't it op-
rêdde om't se har by ús tiid oanpasse kinne, sil dit stik gean, mar earst 
noch in pear foarbylden fan nije folksforhalen", licht de schrijver toe. 
Wel, beide "skiften" zijn amusant en interessant en hebben een zeer 
leesbare monografie opgeleverd. 

Volkslied 

De belangstelling van de jeugd te onzent voor het Angelsaksische type 
volkslied, dat met "folk" (fook) wordt aangeduid (het moet tegenwoordig 
Engels zijn om in de smaak te vallen) vestigt de aandacht toch ook zo 
langzamerhand op het "eigen" lied. Los van modestromingen nam en 
neemt bij het bewaren en herleven van de oude volksliederen Terschelling 
een vooraanstaande plaats in. In het al genoemde Volkskundig Bulletin 
(eveneens 3, 2) publiceren Ate Doornbosch en Marleen van Winkoop-
Deurvorst onder de titel: "De dans- en zanggroepen van Terschelling, 
Verslag van een veldonderzoek" het eerste van een serie(?) artikelen, 
waarin voor de eilander en de op het eiland bekende lezer niet zo erg veel 
nieuws staat, maar dat toch een goede toelichting mag heten op twee in 
1977 verschenen LP-grammofoonplaten met Terschellinger liederen, los 
van elkaar opgenomen door de jubilerende "Terschellinger Ruiters" en de 
zanggroepen van Hoorn en West. Beide platen ademen een eigen, au
thentieke sfeer, die in elk opzicht Terschellingers is, al zijn er verschillen 
in uitvoering tussen de beide groepen. Wie het "Kunsteboek" (Terschel
linger volksleven, van Jaap Kunst) bezit, kan nu door middel van de 
platen Terschellinger Ruiters zingen en Terschelling: liedjes van vroeger 
"thuis" horen, hoe ze op Schyljelân vroeger zongen en er de eigen trant en 
het "eigen" repertoire nog steeds bewaard hebben. Bovendien bevatten 
beide platen enkele liederen die men bij Kunst tevergeefs zoekt. Een 
bezwaar is, dat hier en daar nogal in de teksten geschrapt is: niet vanwege 

IHI 

* JBMJAI ~ v 

" "ff 
De "Noardske Balke" was onderwerp van een studie van Hubert Boone in Brussel. Dit is het 
exemplaar in de Oudheidkamer te Heerenveen, destijds geschonken door J. L. de Jong Lzn. 
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de soms pikante passages, maar om meer verscheidenheid te kunnen 
"bergen". Van de groep Yn 't flear verscheen een LP met Friese, Engelse 
en Nederlandse volksliedjes. Irolt zette Kattekwea op de plaat. 

Volksmuziek 

Het afgelopen jaar bleek, dat als publikatie van het Volksmuziekarchief 
van het Instrumentenmuseum te Brussel onder de titel De hommel in de 
Lage Landen een studie van Hubert Bonne was verschenen, die ook alle 
recht doet wedervaren aan de "Noardske Balke", een "Fries" snaarin
strument, waarvan enkele meest snaarloze exemplaren in het Fries Mu
seum, in de Oudheidkamer te Heerenveen en bij een enkele partikulier 
aanwezig zijn, waarover reeds Waling Dijkstra schreef en waaraan de 
musikoloog J. L. de Jong Lzn. al eens een artikel in It Beaken (jrg. 1942) 
wijdde. De Belgische auteur blijkt zich over Friesland goed te hebben 
laten voorlichten, onder meer door het F.L.M.D. Door een beschrijving en 
duidelijke figuren is het mogelijk gebleken tot "nieuwbouw" van dit oude, 
vrij eenvoudige snaarinstrument (een "lange cither") te komen en de 
Friese versie te plaatsen in een groot internationaal verband. De 
"Noardske Balke" kwam vrijwel uitsluitend voor in wat Boone noemt "de 
lagere volksklasse", waarmee overeenstemt, dat het instrument zeer ge
schikt was voor muzikanten die zware handenarbeid verrichtten. Straat
zangers maakten graag van de hommel gebruik. Terwijl deze regels ge
schreven worden, demonstreren de heren Henk van der Meer en Evert 
Kluver de herleefde "Noardske Balke" met sukses als "volksmuziekin
strument". 

Zakelijke volkskunde 

Molens, schepen, klokkestoelen en schaatsen zijn de onderwerpen in 
deze rubriek waarover publikaties verschenen. G. D. Wijnja stelde Langs 
oude Friese windmolens (z.pl. 1977) samen, waarin oude foto's en prent-
briefkaarten van verdwenen Friese molens gebundeld zijn en waarbij 
historische en volkskundige bijzonderheden worden vermeld. In zijn boek 
Scheepssier (Baarn 1977) moest de oud-direkteur van het Zuiderzee-mu-
seum G. R. Kruissink uiteraard ook aandacht schenken aan hetgeen er in 
musea en elders te vinden is aan versieringen op oude Friese schepen, 
waarbij hij wat de hakkeborden betreft nog eens kon terugkomen op een 
aantal jaren geleden gepubliceerde artikelen van zijn hand, waarin wordt 
aangetoond, dat voor zover deze hakkeborden Bijbelse taferelen vertonen 
(Franeker, Sneek, Workum) de beeldsnijder zijn voorbeelden ontleende 
aan het bekende en meermalen herdrukte prentenbijbeltje Toneel ofte 
Vertooch der Bybelsche Historiën, door Pieter H. Schut (eerste druk Am
sterdam 1659). Als eerste deel in een reeks verscheen van S. J. van der 
Molen (die daarmee voortborduurde op een monografie en dokumentatie 
in het tijdschrift van het Kon. Aardr. Genootschap jrg. 1939) en fotograaf 
Paul Vogt (Zutphen 1977) De klokkestoelen van het Noordererf, waarin 

143 



Panorama van Friesland in 1977 

uiteraard de vele Friese voorbeelden van "een landelijke bouwkunst" de 
voornaamste plaats innemen, zowel wat beschrijving en geschiedenis als 
afbeeldingen betreft. Dat er over schaatsen een boeiende volkskundige 
verhandeling valt te schrijven, liet A. C. Broere (Didam) zien met zijn 
bijdrage "Schaatsen; een eerste aanzet tot inventarisatie" in de Bijdragen 
en Mededelingen van het rijksmuseum voor volkskunde Het Nederlands 
openluchtmuseum (1977, 1), welk uitstekend verlucht artikel zoals ver
wacht mocht worden ruime aandacht besteedt aan de Friese schaatsen. 
Ook hier blijken het "volkse" element en het "Fries-eigene" soms van vrij 
recente datum. Het is de auteur bijvoorbeeld gebleken, dat de Friese 
dorpsschaatsensmeden eind 19de eeuw allerlei variaties bedachten die in 
hun ogen verbeteringen waren, maar die duidelijk een kommercieel doel 
hadden. Zo bood omstreeks 1900 A. K. Hoekstra te Warga in een prijs-
kourant niet minder dan . . . 21 modellen aan, waaronder: Friese schaats 
met uitgewerkt voetblad, Friese schoonrijders, Friese korthalzen, Friese 
laagspringers (doorlopers voor lange baan) en Friese doorlopers met en 
zonder uitgewerkt voetblad. Misschien wil de ijverige onderzoeker een 
volgende keer ook eens aandacht schenken aan de schaats als onderwerp 
van "volkskunst". 

Volksgebn iken. 

De laatste jaren is, mede door een tentoonstelling in het Zuiderzee
museum, nogal eens aandacht besteed aan het Amelander Sinterklaas
feest. Dat daarover door vlijtig onderzoek toch nog wel wat nieuws te 
verzamelen valt, leert het artikel "Het verhaal van de Sinteklazen op 
Ameland", door A. A. Verplanke (Heiloo) in Neerlands Volksleven (jrg. 26 
nrs. 3 en 4, zomer 1977). Natuurlijk heeft de schrijver geen oudere his
torische gegevens kunnen vinden dan die al bekend waren, maar wel 
nieuw is bijvoorbeeld, dat het eerste papieren pak in 1917 is gemaakt door 
de moeder van Bertus Bakker voor haar zoon, die toen nog op Kleine 
Klaas (4 december: voor jongens tussen 12 en 18) "speelde". De schrijver 
gaat het jongste verleden van de traditie na, speurt naar de oorsprong van 
de Sinterklaastradities, spreekt enkele veronderstellingen over het stand
houden van het Sinterklaasfeest op Ameland uit, om dan met een zestal 
konklusies te besluiten. Verplanke betoogt onder meer: er moeten in 
Hollum voldoende "open huizen" blijven; vóór Sinterklaas moet het 
verenigingsleven geen beroep doen op de eilanders; de sociale kontrole 
moet blijven werken; wanneer de overigens stimulerende psychische 
spanning te hoog oploopt, leidt dit tot ongekontroleerde agressie (gebruik 
van alkohol daarom niet in de hand werken!); geen — wel eens aanbe
volen — verplaatsing van het feest naar het weekend; het zou teveel 
toeristen trekken. 

S. J. van der Molen 
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Tentoonstellingen 

Het 150-jarig bestaan van het Fries Genootschap leverde twee ten
toonstellingen op. De eerste in het Fries Museum; vrijwel vanzelfspre
kend, gezien de overoude relaties tussen Genootschap en museum. De 
tweede in Franeker en ook dat behoefde niemand te verwonderen, omdat 
het Genootschap steeds grote publicitaire belangstelling heeft getoond 
voor Franeker en zijn hogeschool en in 1977 nogmaals een deel aan deze 
reeks uitgaven toevoegde. 

Dat de vanzelfsprekendheid van een tentoonstelling in het Fries Mu
seum in het kader van de jubileumviering hierboven lichtelijk werd af
gezwakt door het woord 'vrijwel', is een gevolg van de situatie, waarin het 
museum verkeert. Het is immers al enige jaren „in de rui". Juist in de 
feestmaand september had het zijn deur voor het publiek gesloten, omdat 
in het pand Koningsstraat/Turfmarkt nieuwbouw en verbouw zo om zich 
heen grepen, dat — strijdig met elk museaal principe — bezoekers onge
wenst waren. Toegankelijk bleven alleen nog twee ruimten in de Kanse
larij, waar tevens tijdelijke werkvertrekken waren ingericht voor het mu
seumpersoneel: de grote Hofzaal (waar de jubileumviering zelf plaats 
vond) en een kleinere, aansluitende zaal, die tot de zomervakantie nog 
dienst had gedaan als gehoorzaal/projectieruimte, maar in september, 
toen het bezoek stil was gevallen, was gepromoveerd tot expositiezaal. 

De jubileumtentoostelling moest worden gemaakt op de beperkingen 
van het zaaltje. Het onderwerp was mede bepaald door de verschijning 
van het fotoboek 'Friesland weer zien', samengesteld door drs. G. Elzinga, 
die ook de expositie verzorgde. Van een doublure was overigens geen 
sprake. Niet alleen werd slechts een keus uit de in het fotoboek gere
produceerde foto's getoond, maar het onderwerp kreeg een uitbreiding
naar-voren: op de tentoonstelling werd het mogelijk gemaakt, dat de 
bezoeker verschillende foto's kon vergelijken met prenten en tekeningen, 
die, doorgaans eerder, in dezelfde dorpen en steden en dan bij voorkeur 
met een zoveel mogelijk gelijke gezichtshoek waren gemaakt. De ten
toonstelling kreeg een langademige titel mee, 'Pet ôf foar't forline, jas út 
foar de takomst', een volzin die voornamelijk betrekking had op het ju
bileum zelf (groot respect voor wat er tot dusver, in honderdvijftig jaar is 
gedaan, maar er moet nòg veel gebeuren en daarvoor moet de jas uit) en 
in veel mindere mate op de tentoonstelling, die zich in het verleden (met 
of zonder pet) vermeide. Maar goed, wie iets verder wilde kijken dan de 
tentoonstelling en de Kanselarij kon zonder meer constateren, dat het 
museum ook met zijn toekomst bezig is en wel zo druk, dat het zelfverder 
geen tentoonstelling in de Kanselarij kon organiseren. Dat er wel werd en 
wordt geëxposeerd is een gevolg van een afspraak met de Galerie Eewal, 
die het zaaltje in het winterseizoen met haar exposities vult. Die ont
snappen echter aan deze rubriek, die naar traditie alleen de tentoonstel-
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lingen signaleert, waarvan een catalogus overblijft. Zoals de 'Friesland 
weer zien'-expositie ook kan voortleven via een geïllustreerde catalogus. 

Ook in Franeker was de bij het Genootschaps-jubileum georganiseerde 
tentoonstelling een uitvloeisel van een boekwerk. De heer R. E. O. Ekkard 
stelde het forse boek 'Franeker Professorenportretten' samen. Om zijn 
eigen portrettengalerij en zijn hogeschool-collectie bouwde het museum 't 
Coopmanshûs een tentoonstelling op, die werd voorzien van een welkom 
boekje: in 32 pagina's de door de heer Ekkard geschreven beknopte ge
schiedenis van hogeschool en atheneum. Aan deze uitgave werd een ca
talogusblad toegevoegd. 

In het Coopmanshûs was deze tentoonstelling er maar een in de rij en 
in zekere zin zelfs een vreemde eend in de bijt, omdat Thom Mercuur als 
conservator voornamelijk verschijningen en verschijnselen uit onze eeuw 
naar voren haalt en daarbij opmerkelijke ontdekkingen exposeert. Lang 
niet altijd kunnen (om budgetaire redenen) catalogi worden verzorgd. Er 
kan in deze rubriek alleen maar recht worden gedaan aan de wel van 
catalogi voorziene exposities: werk van de Leeuwarder Jerre Hakse (met 
lang iets van een eigen verwerking van Cobra, maar nu met meer ver
stilling en andere nuances) en 'dingen' van Henk Lampe — dingen, die 
een stoel of een bank kunnen, maar niet behoeven te zijn, maar altijd wel 
iets in of met de ruimte doen. Ook een uitzondering op Franeker regel 
was een aan Noorse Staafkerken gewijde fototentoonstelling met veel 
informatie in een eenvoudige gids, een kleine neerslag van de in deze stad 
gehouden Scandinavische week. 

In Leeuwarden besteedde het Princessehof grote aandacht aan het le
venswerk van Chris Lannooy (1881-1948), een van de belangrijkste pot
tenbakkers uit ons land. Het museum had daarmee een primeur, want op 
dergelijke schaal — er waren ruim 250 stukken over bijna een halve eeuw, 
namelijk van 1902 af — was er nog geen overzicht geboden, hoezeer 
Lannooy dat ook verdiende. Lag het op zichzelf al op de weg van een 
keramisch studiecentrum om een dergelijk initiatief te nemen en tot een 
uitstekend resultaat te brengen, het blijkt dan ook nog, dat Nanne Ottema 
meermalen heeft geschreven over tentoonstellingen van Lannooy en van 
de kunstenaar een complete ovenopbrengst verwierf, die lang in de kel
ders van de Papingastins heeft gesluimerd. De expositie is vastgelegd in 
een catalogus, waarin alle mogelijkheden tot verdere bestudering van 
Lannooy worden aangegeven. 

Kleinere catalogi, in de vorm van goed verzorgde vouwbladen, bege
leidden een zomertentoonstelling over Mingei, hedendaagse Japanse ge-
bruikskeramiek — een woord, dat bijna te achteloos klinkt als men weet 
en ook op deze tentoonstelling zag, hoeveel waarde in Japan de rituelen 
van alle dag hebben — en een wintertentoonstelling onder de titel 'Mar
sepein en Peperkoek', samengesteld uit een van die zo gevarieerde on
derdelen van Ottema's collectie, die in 1930 via een Zwitserse antiquair 
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werd uitgebreid met houten gebaksvormen en vormen van aardewerk, 
vooral uit de 16e en 17e eeuw. 

Heel eenvoudig was de schriftelijke begeleiding van tentoonstellingen in 
het Johannes Hessel-huis te Joure (een halve eeuw kalenders van D.E.), in 
de Altheitkamer De Gerdyk (foto's uit eigen dorp en streek ), in het Fries 
Natuurhistorisch Museum te Leeuwarden (educatieve tentoonstelling 
Weide en Sloot) en in Oldeberkoop, waar voor de vijfde maal de mani
festatie Open Stal (zestien expositiegelegenheden gedurende vijf zomer
weken) van een wegwijzer werd voorzien. 

Om deze rubriek, die met een jubileumviering opende, ook feestelijk af 
te sluiten, kan vermeld worden, dat bijna bij het scheiden van het jaar, op 
15 december, het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum 
officieel zijn stijlvolle pand, Grote Kerkstraat 28, betrok. Het gaf bij die 
gelegenheid een boekje 'Op 'e hichte mei it F.L.M.D.' uit — het boekje 
brengt metterdaad op de hoogte met de geschiedenis en de verzamelingen 
van het museum en bevat bovendien een restauratieverslag van de wo
ning, die op de hoogte, op het hoogste punt van Leeuwarden, staat — en 
wijdde de tentoonstellingsruimte in met een bijzonder plezierige ten
toonstelling over het Friese kinderboek tussen 1846 (toen, voorzover be
kend, het eerste Friese kinderboek verscheen) en 1971 — een periode van 
125 jaar, al is de Friese kinderboeken-produktie sedert 1971 óók ver
tegenwoordigd: een aantal recente exemplaren kon vrij worden ingezien 
door de bezoekers, die trouwens nog steeds komen en kunnen blijven 
komen, want de expositie 'Bern, bern, hwat in boeken!' is tot 15 augustus 
1978 toegankelijk en ook nadien zal de catalogus aantrekkelijk blijven, 
omdat hij van een handige bibliografie is voorzien. 

H. Kingmans 

Monumentenwacht 

Sinds 16 december 1977 is de rechtspositie van Monumentenwacht 
Friesland in de vorm van een afzonderlijke stichting verzekerd. Monu
mentenwacht Friesland blijft met de andere provinciale monumenten-
wachten (thans zes, eind '78 vermoedelijk acht of negen) aangesloten bij 
de landelijke Stichting Monumentenwacht Nederland, waar het geza
menlijk beleid wordt bepaald. Op 23 februari 1978 viert Monumenten
wacht Friesland, tegelijk met Monumentenwacht Nederland, het eerste 
lustrum. 

Van het totale monumentenbestand, dat door de verschillende provin
ciale monumentenwachten wordt geïnspecteerd (thans ruim 1000 objec
ten), bevindt er zich een kwart in Friesland. Dat aantal van 250 objecten 
vormt een zodanige basis, dat Friesland volledig self-supporting kan zijn, 
daartoe mede in staat gesteld door overheidssubsidies (over 1977 ontving 
de Monumentenwacht ook een bijdrage van het Provinciaal Anjerfonds). 
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Met rond 250 objecten heeft Monumentenwacht Friesland thans mede 
de zorg voor 8 procent van het totale monumentenbestand in Friesland. 
Van de monumentale kerkelijke gebouwen in Friesland, die bouwkun
dig-historisch van zo bijzonder groot belang zijn, valt maar liefst 45 
procent onder de zorgen van Monumentenwacht. Verder zijn de volgende 
objecten onder haar hoede gebracht: 27 torens, 17 stinzen en states, 15 
woningen en winkels, 11 molens, 5 stadhuizen, 3 poortgebouwen, 3 
boerderijen, 3 kosterijen, 2 gasthuizen, een waaggebouw en een klokke-
stoel. 

Op het nut van geregelde inspectie van historische bouwwerken is reeds 
meer gewezen. Die geregelde inspecties, waarbij in het belang van de 
instandhouding van de monumenten ook beperkte onderhoudswerk
zaamheden worden uitgevoerd, zijn des te meer van belang nu restaura
ties van belangrijke historische gebouwen door de subsidiemisère veelal 
onverantwoord lang moeten worden uitgesteld. Het ligt dan ook voor de 
hand, dat een taakverzwaring voor de monumentenwachten in Nederland 
in het verschiet ligt. 

H. J. Zijlstra 

Monumentenzorg: kerken 

Een der fraaiste objecten die in 1977 gereed kwam is de toren te 
Oudkerk. De gewelfde onderbouw van de toren bestaat uit rode baksteen, 
terwijl de buitenzijde met tufsteen is bekleed. Dit wijst op bouw in het 
begin van de 13de eeuw. De kerk zelf is geheel van tufsteen gebouwd en 
derhalve ouder, mogelijk begin 12de eeuw. Interessant was bij de res
tauratie van de toren de vondst van een tufstenen grafkeldertje, waar
schijnlijk eveneens 12de eeuws. Soortgelijke keldertjes zijn ook gevonden 
te Sneek en Leeuwarden, maar zijn op zich toch vrij zeldzaam. Veel vaker 
zijn dergelijke graven in baksteen gevonden. Bij het herstel van de toren is 
naast de reparatie van het metselwerk ook de fundering flink onder 
handen genomen en met beton versterkt. Graag had men in Oudkerk na 
de toren ook de kerk aangepakt, maar een subsidie-toezegging van het rijk 
is voorlopig niet te verwachten, zodat men tijdelijke maatregelen moet 
nemen om verder verval tegen te gaan. Jammer, maar de dikke middel
eeuwse muren hebben een lange levensduur en vallen niet direkt in el
kaar. De restauratie van de kerk moet bijna een miljoen kosten, waarvan 
de kerkvoogdij 10 procent moet opbrengen. Van deze ton is reeds meer 
dan ƒ 60.000,— toegezegd in dit welvarende forenzendorp bij Leeuwarden. 

Moeilijker lag de situatie in Warga waar de torenspits opgeknapt is met 
de financiële hulp van "De twa tuorren", een plaatselijke commissie die 
zich inzet voor het behoud van de beide torens, n.1. die van de hervormde 
en van de katholieke kerk. Het is zeer toe te juichen dat de financiële last 
op deze wijze op de hele dorpsgemeenschap komt te liggen en niet alleen 
op de kerkelijke gemeente, zeker waar het om een toren gaat. Een gevolg 
van deze steun is wel dat men van plan is de kerk te Warga open te stellen 
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voor verenigingen als het muziekkorps en Plaatselijk Belang, een klein 
stukje herintergratie van de kerk in het dorp, waar deze in tijden van 
vrijzinnige prediking tot een minimum van personen en meelevendheid 
terug zonk. 

Twee kerken werden in hun geheel gerestaureerd, n.1. die te Oudega 
(Sm.) en te Hichtum, beiden onder leiding van Van Manen en Zwart te 
Drachten. Waar Oudega reeds in de twintiger jaren grondig onder handen 
genomen was, kon de huidige restauratie een technische consolidatie zijn, 
weinig spectaculair, maar niet minder noodzakelijk en ook niet meer dan 
een half miljoen kostend. De kerk in Hichtum is een romaanse bakstenen 
kerk, waarschijnlijk rond 1200 gebouwd. In de kerk staat tegen de oos
telijke sluitingswand een groot epitaaf uit de 17de eeuw. Naderhand is de 
preekstoel verhuisd van de zuid- naar de oostzijde en deze staat nu pal 
vóór het grafteken. Men heeft overwogen de preekstoel terug te brengen 
naar de zuidwand om aldus weer vrij zicht op het epitaaf te krijgen. Dit 
vergde echter aanzienlijke kosten voor de verandering van het meubilair, 
terwijl de gemeente weinig belang had bij zicht op het adelijke grafteken. 
De verplaatsing ging derhalve niet door. Een dergelijke verandering heeft 
wel plaatsgevonden in IJsbrechtum bij de nog lopende restauratie. De 
restauratie in Hichtum kostte ƒ626.025 wat geheel door de overheid ge
subsidieerd werd, doordat de gemeente Wonseradeel niet 30 maar 40 
procent gaf. 

In Winsum knapte de kerkelijke gemeente zelf het interieur van de kerk 
op: het oude meubilair werd er uitgesloopt en de kerk kreeg beweeglijk 
meubilair in de vorm van 64 stoelen en daaromheen veel vrije ruimte. 
Enerzijds moet men bij dit soort akties soms enige vrees koesteren dat er 
te weinig zicht is op het historische meubilair, anderzijds valt het zeer te 
waarderen dat de gemeente niet vastgeroest zit in het oude bankenpa-
troon, maar een interieur maakt dat in deze tijd goed te gebruiken is, met 
veel open ruimte en verplaatsbaar meubilair. 

Enige kleinere, maar daarom niet minder belangrijke herstelingen zijn 
te melden uit de Dokkumer Walden: in Akkerwoude is het Van Dam 
orgel uit 1818 hersteld, terwijl in Dantumawoude de beide rouwborden 
voor het geslacht Bergsma werden opgeknapt. De borden uit 1794 en 1824 
hadden te lijden van houtworm en de verf liet los. Dit voorbeeld zou door 
meer kerkvoogdijen in Frieland gevolgd moeten worden, want in ver
schillende kerken hangen borden die ernstig in verval zijn, bijv. Friens. 

Steeds meer aandacht krijgen de klokkestoelen, zowel in geschrifte als 
materieel. S. J. v. d. Molen schreef "De Klokkestoelen van het Noorder
erf' en bij de verschijning van dit boek deelde wethouder Boltendal van 
Heerenveen mee, dat in het kader van de ruilverkaveling Midden-Tjonger 
vier klokkestoelen in dit gebied met geld van de CTD gerestaureerd zullen 
worden. Ook Wymbritseradeel en Haskerland verleenden financiële hulp 
bij herstel van klokkestoelen in hun gemeente. 

Regn. Steensma 
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FRIES GENOOTSCHAP 
VAN GESCHIED-, OUDHEID- EN TAALKUNDE 
Beschermvrouwe H.M. Koningin Juliana 

149e verslag, over het jaar 1977 

Zowel het algemeen als het dagelijks bestuur kwam in het verslagjaar 
vijf maal bijeen. 

In de algemene ledenvergadering op 26 april werden in het bestuur 
gekozen dr. S. J. Detmar, dr. J. J. Huizinga, J. K. Kingma en J. A. Mulder 
ter vervulling van de vacatures, ontstaan door het vertrek (reeds in 1976) 
van mr. J. G. Beversluis en dr. R. Steensma en door het (statutair geboden 
definitieve) aftreden van H. L. Sixma baron van Heemstra en H. J. 
Wierda. De voorzitter verwoordde de dank van het Genootschap voor de 
activiteiten der scheidenden. De heer Kingma verklaarde zich bereid, het 
penningmeesterschap op zich te nemen. In de loop van het jaar deden 
zich in het bestuur verder geen mutaties voor, zodat dat bij de jaarwis
seling als volgt was samengesteld: 

drs. L. van der Sluis, voorzitter (definitief aftredend 1979), 
W. Dolk, secretaris (aftredend 1978), 
J. K. Kingma, penningmeester (aftredend 1980), 
mejuffrouw E. C. A. van Riesen (definitief aftredend 1979), 
mr. J. Rinzema, Dronrijp (definitief aftredend 1979), 
drs. D. P. Keizer, Veenwouden (aftredend 1978), 
dr. S. J. Detmar (aftredend 1980), 
dr. J. J. Huizinga (aftredend 1980), 
J. A. Mulder (aftredend 1980). 

In genoemde vergadering werden wegens buitengewone verdiensten 
voor het Genootschap tot ereleden benoemd ds. J. J. Kalma (van 1950 tot 
'70 bestuurslid, sedert 1960 redacteur van De Vrije Fries, bibliograaf en 
vruchtbaar auteur op velerlei terrein) en dr. Abr. Wassenbergh (van 1936 
tot '63 directeur van het Fries Museum, schrijver over — o.m. — Friese 
portret-, ambachts- en zilversmidskunst). 

Deze benoemingen en een causerie, waarin het erelid H. G. van Slooten 
herinneringen ophaalde uit zijn bestuursjaren (1951—'71), vormden de 
inleiding tot de viering van het 150-jarig bestaan van het Genootschap. 
(Dat thans eerst het 149e jaarverslag wordt uitgebracht is een gevolg van 
een bijna anderhalf jaar durende schorsing der werkzaamheden na de 
Belgische opstand.) 

Door aanzienlijke vertraging bij de vernieuwing en uitbreiding van het 
museumgebouw, kon het aanvankelijke plan om de heropening ervan te 
laten samenvallen met een feestelijke Genootschapsbijenkomst en een 
jubileumtentoonstelling niet worden uitgevoerd. In afwachting van de 
festiviteiten bij de heropening is volstaan met een sobere herdenking in 
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eigen kring, op 30 september in de grote zaal van de Kanselarij. Dr. M. P. 
van Buijtenen, oud-Rijksarchivaris in Friesland en oud-bestuurslid van 
het Genootschap, hield een herdenkingsrede, welke hierbij is afgedrukt. 
Het eerste exemplaar van een, naar een ontwerp van mevrouw S. 
Boschma-Berkhout gegoten bronzen gedenkpenning werd door de voor
zitter uitgereikt aan drs. J. Mulder, lid van Gedeputeerde Staten van 
Friesland, die vervolgens een bescheiden tentoonstelling van oudere topo
grafische prenten en foto's opende. Tevens was geëxposeerd een door de 
numismaat G. Elzmga aan het Genootschap geschonken en voor het Fries 
Munt- en Penningkabinet bestemde collectie penningen, uitgegeven door 
de Vereniging voor Penningkunst. Circa 200 leden, waaronder ereleden, 
oud-bestuursleden en autoriteiten, complimenteerden het bestuur tijdens 
de receptie, waarmede de bijeenkomst werd besloten. 

Voor de, op instigatie van G. Elzinga uitgegeven gedenkpenning bleek 
er een verheugende belangstelling te bestaan: er werden 300 exemplaren 
in brons en vijf in zilver gegoten, die alle reeds hun bestemming vonden. 
Van de bronzen penningen bestelden Genootschapsleden er 188, andere 
geïnteresseerden 97; 15 stuks zijn ten geschenke aangeboden, wat ook met 
de zilveren exemplaren geschiedde. 

Met steun van het jubilerende Genootschap verschenen twee boeken en 
een brochure. Drs. G. Elzinga, conservator van het prentenkabinet van 
het Fries Museum, liet uit die omvangrijke collectie en uit enkele andere 
verzamelingen ruim 200 topografische foto's uit het tijdvak 1860-1920 
reproduceren ten behoeve van het album Friesland weerzien. "Eerste ex
emplaren" hiervan werden op 30 september door uitgever S. G. Dijkstra 
overhandigd aan de ereleden en de secretaris van het Genootschap. 

Aan de vijf kroondocenten van de Stichting Sociaal Hoger Onderwijs in 
Friesland reikte de voorzitter op 23 september het album Franeker pro
fessorenportretten uit. Deze iconografie, waaraan drs. R. E. O. Ekkart ruim 
vijfjaar intensief werkte, kon verschijnen dank zij financiële steun van het 
Provinciaal Bestuur van Friesland, het Gemeentebestuur van Franeker, 
het Th. van Weideren baron Rengersfonds, Ago-Verzekeringen, Friesland 
Bank en Kingma's Bank. De auteur, conservator van het Academisch-
historisch museum der Rijks Universiteit te Leiden, ontving de door het 
Franeker Gemeentebestuur ter beschikking gestelde Frjentsjerter Akade-
mypriis uit handen van jurylid prof. dr. C. van der Woude. Het rijk 
geïllustreerde boek vormt de afronding van een serie, met steun van het 
Genootschap uitgegeven werken over de Franeker academie (W. B. S. 
Boeles - Frieslands Hoogeschool 1878-'89, Album Studiosorum 1968 en 
Album Promotorum 1972). 

Van de hand van dezelfde schrijver kwam ook nog de brochure Fries
lands Hogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, bedoeld als bege
leiding van een gelijknamige tentoonstelling in het Franeker museum 
't Coopmanshûs, die mede op 23 september werd geopend. Spreker 
daarbij was Jhr. F. G. L. O. van Kretschmar, directeur van het Icono-
graphisch Bureau te 's-Gravenhage. 

Het 57e deel van De Vrije Fries, gewijd aan "De historische tentoon
stelling van Friesland" en andere gebeurtenissen in 1877, kwam medio 
juni van de pers. In de redactiecommissie werd Jhr. drs. M. J. van Lennep, 
die sedert 1970 zitting had, afgelost door dr. J. J. Huizinga; als redactie
secretaris zal optreden drs. M. Engels. Van het Fries Museumbulletin 
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verschenen vier nummers (42 pagina's), waarin ruime gastvrijheid (26 
pagina's) werd geboden aan de Federatie van Friese Musea en Oud
heidkamers. Als nieuwjaarsattentie werd de leden aangeboden een re
productie van het zeer zeldzame Theatrum Vitae Humanae van Hans 
Vredeman de Vries (1577); Kingma's Bank participeerde in de drukkos
ten. 

Door de verbouwing van het Fries Museum kon de gehoorzaal niet 
worden gebruikt en moest er voor het houden van lezingen worden uit
geweken naar een zaaltje in de Kanselarij (11 januari en 29 maart, res
pectievelijk 40 en 20 toehoorders) en de aula van de Provinciale Biblio
theek (18 oktober, 60 toehoorders). Museumdirecteur dr. C. Boschma 
besprak leven en werken van de schilder Willem Bartel van der Kooi, zijn 
dissertatieonderwerp. Conservator P. Vries van de afdeling beeldende 
kunst van het Groninger museum voor Stad en Lande signaleerde pro
blemen bij de inrichting van een nieuw museumgebouw. De archeoloog 
G. Elzinga gaf een overzicht van de in het laatste decennium in Friesland 
gedane opgravingen en vondsten. Onder zijn leiding maakten op 29 ok
tober dertig belangstellenden een bijzonder geslaagde "archeologische 
zwerftocht" door deze provincie. 

De langzamerhand traditionele meerdaagse excursie, ditmaal naar 
Zuid-Engeland, was voorbereid door en stond onder leiding van de heren 
H. G. van Slooten, G. Elzinga en J. A. Mulder, die (in 1975) ook de tocht 
naar Lübeck organiseerden. 53 deelnemers verkenden van 16 tot 21 mei 
Kent en Sussex vanuit Crawley. Hoogtepunten vormden de, door zonnig 
weer begunstigde bezoeken aan Battle Abbey, Wilmington (met 
middeleeuws, uit vuursteenknollen opgebouwd kerkje, waarin Elzinga uit 
Hengist en Horsa declameerde), de hooggelegen praehistorische vesting 
Cissbury Ring en het maritiem museum in Greenwich (met indrukwek
kende collectie Van de Velde's). Mr. Tj. H. Kingma drong bij de slot-
maaltijd aan op voortzetting van de reeks meerdaagse excursies, bij 
voorkeur onder dezelfde, beproefde leiding. 

In de loop van het jaar werden 84 nieuwe leden geboekt (vorig jaar 90), 
door overlijden verloor het Genootschap 20 (23) leden, door bedanken 13 
(18), door royering wegens contributieschuld 22; hieruit resulteert een 
ledenwinst van 29 (49). Het nieuwe jaar werd aangevangen met vier 
ereleden, 1846 leden (waaronder drie buitengewone) en 28 begunstigers. 

Het bestuur betuigt gaarne zijn dank voor de steun, ook in dit jubi
leumjaar van leden, museumstaf en derden ondervonden. 

Leeuwarden, 25 april 1978. 
De secretaris, 

W. Dolk. 

155 



FRIES GENOOTSCHAP - Jaarverslag 1977 

Nieuwe leden 

Atema, L. D. 
Berg, J. W. v. den 
Bergema, R., Franeker 
Boer, F. W. de, Nieuwehorne 
Boer, J. de, Dokkum 
Boonstra, mej. M., Koudum 
Bouma, mr. L. Ff., Oranjewoud 
Broek, J. A. v. den, Koudum 
Broersma, H., Ffarlingen 
Brouwer, mej. G. M. P. 
Bruggenkamp, J. P., Stiens 
Buma, drs. J. W., Oegstgeest 
Damsteek, J. 
Dijkstra, A., Sneek 
Dijkstra, K. F. 
Dijkstra, mej. R. M., Irnsum 
Eilander-Kerkhof, D., Hardegarijp 
Elias, Jhr. G. G. Witsen 
Feenstra, S. D., Goutum 
Feyfer, H. J. de, West-Terschelling 
Goodijk, J., Bussum 
Hage, mej. T. A. 
Harrisson, mevr. dr. B. 
Hartkamp, mr. S. J., Schalsum 
Hem, R. K. H. v. der 
Hengeveld, ir. J. F., Harlingen 
Hiddema, O., Holwerd 
Hof, ir. B. J., Goutum 
Hofstra, R., Itens 
Holtrop, S. J. Hofstee, Zuidhorn 
Iliohan, W., Dronrijp 
Jansma, B., Oudega 
Jellema, D. J. R., Enschede 
Jong, mevr. J. J. de, Drachten 
Jong, ir. W. E. v. Rijswijk de, Dronrijp 
Kingma, C. H., Den Helder 
Kliphuis, mr. E. J. 
Knip-Lamme, G. C. 
Kok, mr. D. W. 
Korf, Dingeman 
Kramer, T. H. 
Le Febre, W., Hindeloopen 
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Lennep-Castelein, H. v. 
Lichthart, J. P. 
Loon, C. L. Glastra v., Loenen a. d. Vecht 
Lublink, C , Hollum 
Luiten-de Mooy, K. 
Lutgendorff, M., Noordhorn 
Merkies, drs. A., IJsbrechtum 
Meulen, mevr. G. v. der, Oldeberkoop 
Monsma, P., Heerenveen 
Mulder, mr. N. F., Heerenveen 
Muller, Michael 
Mülschlegel, ir. J. S., Noordwolde 
Oele, J., Harlingen 
Oosten, ds. L. H., Wouterswoude 
Pasma-de Boer, A. J. 
Popma, Gj., Gorredijk 
Postma. J., Lemmer 
Pruim, mej. D., Marum 
Reisma-de Graaff, M. C. J. 
Rem, W. J. 
Schaik, P. v., Drachten 
Schot, C. J. A., Tietjerk 
Sinia, P. G., Harmeien 
Smeding, P. 
Smit, J. 
Snijders, prof. dr. J. Th., Haren 
Stroosma, Jan 
Sijtsma-v. Dijk, V., Gorredijk 
Traanberg, drs. K. F., Amsterdam 
Veer, mevr. T. A. v. der 
Velde-Jansen, J. v. der, IJsbrechtum 
Visser, D. M., Kollum 
Voute, mr. J. R., Rotterdam 
Vries, mr. J. D. Chr. de, 's-Gravenhage 
Weitenberg, J. J. 
Wever, L., Franeker 
Wilkens, mej. H. S. 
Woude. E. J. v. der 
Woudstra, drs. J. 
Woudstra, K. M.. Heerenveen 
Wynia, L. O., Hoevelaken 
Zee, J. F. de, Haren 



Stichting Het Fries Museum, Jaarverslag 1977 

De bouw van de nieuwe museumvleugel kwam dit jaar in zijn eindfase. 
Intern werd er veel werk verzet door alle medewerkers van het museum, 
extern waren de werkzaamheden minder omvangrijk. 

In september werd het museum voorlopig voor het publiek gesloten en 
met man en macht een grootscheepse opknapbeurt van het oude gebouw 
ter hand genomen, zodat straks zowel het nieuwe als het oude gedeelte er 
tot in de puntjes verzorgd uit zullen zien. Ook degenen, die dat niet da
gelijks gewend zijn, werden in het onderhoudswerk betrokken. Met ge
zamenlijke inspanning en enthousiasme werd zo een goed resultaat be
reikt. De nieuwe conciërgewoning werd nog voor het eind van het jaar 
door de familie Jonkman betrokken. 

De Kanselarij bleef gedurende de bouwactiviteiten de belangrijkste 
plaats van vestiging van het Fries Museum. Na 5 september was de 
Hofzaal met de staatsieportretten van de Friese stadhouders de enige zaal, 
die voor het publiek geopend was. In november kwam daar nog de Ga
lerie Fewal bij, die tijdelijk een onderdak kreeg in de daaraan grenzende 
zaal aan de straatkant. Aan de plannen om ook op langere termijn de 
Kanselarij bij het Fries Museum te betrekken werd verder gewerkt. 

De van Stania State afkomstige museumgoederen werden overgebracht 
naar het gebouw en de tuin van de Kanselarij. Vooral voor de buiten 
opgeslagen goederen is het ongewenst, dat deze toestand lang blijft duren. 
Overleg werd gepleegd met de Gemeente Wonseradeel over de bestem
ming van de boerderij te Schettens, nu door deze gemeente gekocht, nadat 
onze Stichting daarvoor geen goedkeuring kon verkrijgen. Een restaura
tieplan is in voorbereiding en onze collectie zou na uitvoering daarvan 
alsnog daar geplaatst kunnen worden. 

In Veenklooster werd een aanvang gemaakt met de restauratie van 
Fogelsangh State, die in de eerste helft van 1978 voltooid zal moeten zijn. 
Het voornaamste doel van de restauratie is een constructief herstel van het 
onderhuis, dat daarna ten dele ook voor bezichtiging zal worden open
gesteld. 

Het bestuur van de Stichting was op 31 december 1977 als volgt sa
mengesteld: 

J. G. Brugman, voorzitter 
mr. E. N. Heemskerk, secretaris 
drs. C. Vlas, penningmeester 
mevr. drs. M. A. Tichelaar-van der Hoek 
J. D. van der Velde. 

Het bestuur vergaderde elf maal. Het totaal aantal bezoekers aan de 
door de Stichting beheerde musea bedroeg 38.220 (1976: 50.114). 
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Fries Museum 

Personeel 

De heer J. Hofstra verliet na ruim 46 jaar de museumdienst. Tijdens 
een feestelijk verzorgde bijeenkomst in de Hofzaal van de Kanselarij werd 
op 1 september door bestuur, personeel en vele belangstellenden afscheid 
van hem genomen. Tot zijn opvolger werd benoemd de heer A. Bouma, 
die per 1 januari 1978 in dienst trad. 

Voorts verliet de heer T. de Jong, magazijnbediende bij de archeolo
gische afdeling, om gezondheidsredenen de dienst. Hij werd opgevolgd 
door de heer N. Manshanden, per 18 december. 

Wegens beëindiging van hun respectievelijke tijdelijke arbeidscontrac
ten verlieten ons mejuffrouw E. Sluyter, administratief medewerkster bij 
de archeologische afdeling, en de heer K. Vos, coördinator voor de ver
huizingen van de museumverzamelingen. Mejuffrouw Sluyter werd per 21 
februari opgevolgd door de heer G. Miedema. 

In het vorige verslag konden we reeds de aanstelling per 15 januari 
vermelden van de heer J. van Wijk als administrateur. 

Het dienstverband met de heer W. Walta liep af, maar in plaats 
daarvan werd hij per 1 januari 1978 in provinciale dienst aangesteld bij de 
afdeling Voorlichting. Hij blijft evenwel één dag in de week beschikbaar 

De oude gevels van het nieuwe gedeelte van het museum na het verwijderen van de 
bouwstellingen. 
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voor het Fries Museum en blijft ook gebruik maken van de studio en de 
donkere kamer-accomodatie aldaar. 

De heer J. A. Weultjes, die eerder aan het museum verbonden was, 
keerde in ander verband weer terug voor het verrichten van meubelma
kers- en onderhoudswerk. 

De heer J. Winselaar werd door de directie van het P.E.B, beschikbaar 
gesteld om gedurende twee dagen in de week onderhoudswerk aan de 
uurwerken in de museumcollectie te verrichten. 

Mevrouw G. P. Mertens-Slieker hielp weer op vrijwillige basis mee aan 
het inventarisatiewerk. In de textielafdeling assisteerde op deze wijze 
mevrouw W. J. Niemeyer-Huysse. 

Mevrouw C. T. Akkerman-Spindelaar werd als tweede schoonmaakster 
aangetrokken. 

De personeelsexcursie vond plaats op 10 mei en ging naar Terschelling, 
waar de musea werden bezichtigd. 

De personeelssamenstelling per 31 december 1977 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. van Wijk, administrateur 
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, administratief assistente, part-time 
J. K. Boschker, veldassistent 
J. Jonkman, conciërge-meubelmaker 
J. A. Weultjes, meubelmaker 
G. Zondervan, toegevoegd medewerker: museumassistent 
N. Manshanden, toegevoegd medewerker: magazijnbediende 
F. M. de Lang, toegevoegd medewerker: fotograaf 
A. Struiksma, encadreur 
G. Miedema, administratief assistent archeologische afdeling 
F. Plantinga-Steigenga, schoonmaakster 
C. T. Akkerman-Spindelaar, schoonmaakster 
W. Walta, fotograaf. 
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Gebouwen 

De onderhoudswerkzaamheden die plaats vonden maakten deel uit van 
het totale herstelplan, dat vóór de heropening van het museum, na gereed 
komen van de uitbreiding, uitgevoerd moet worden. 

Werkzaamheden 

De werkzaamheden hadden vooral betrekking op de voorbereiding van 
de herinrichting van het museum. Doordat ook in het oude gebouw ver
anderingen werden aangebracht in verband met de aansluitingen aan de 
nieuwe vleugel en aan de publieke lift in de hoek van de binnenplaats, 
waren diverse kleinere en grotere verschuivingen in de opstellingen nodig. 
Op papier werden deze voorbereid. 

De staf werkte voorts aan de tekst voor een "bezoekersboek", dat bij de 
opening van het museum zal verschijnen. Het is een uitgave van Joh. 
Enschedé en Zonen te Haarlem, waarin o.m. aan de hand van 72 kleu
renillustraties een beeld van het Fries Museum en zijn verzamelingen 
gegeven zal worden. 

Een regelmatig overleg van onze staf met de staf van het Princessehof is 
in de tweede helft van het jaar van de grond gekomen. Begonnen werd 
met een inventarisatie van gemeenschappelijke problemen. 

I n v e n t a r i s a t i e : Alle nieuw binnengekomen voorwerpen werden 
geïnventariseerd, behalve het legaat van mej. K. K. Brunia. De inventa
risatie hiervan wordt, wegens het grote aantal voorwerpen, na de her
opening van het museum verricht. 

De te verzekeren waarde van alle langdurig uitstaande bruiklenen werd 
aangepast. 

P r e n t e n k a b i n e t : Evenals in voorgaande jaren werden de ver
zamelingen van het prentenkabinet veel geraadpleegd, met name de 
topografisch-historische atlas. Ook na de sluiting van het museum bleef 
deze belangstelling. 

Veel tijd is besteed aan het fotoboek "Friesland Weerzien", dat ter 
gelegenheid van zijn 150-jarig bestaan door het Fries Genootschap is 
uitgegeven en waarvan de eerste exemplaren op 27 september werden 
uitgereikt. Eveneens ter gelegenheid van dit jubileum werd door de con
servator een tentoonstelling van prenten en foto's met topografische ge
zichten ingericht. 

Voor de tentoonstelling over de Franeker Academie werden prenten 
uitgeleend aan het museum het "Coopmanshûs" te Franeker. 

In 1977 zijn belangrijke aanwinsten voor het prentenkabinet geboekt. 
Door aankoop kon in de zomer de verzameling Friese prenten en te

keningen, onderdeel van de verzameling Roselius te Bremen, verworven 
worden. Deze verzameling vormt eigenlijk een afspiegeling in het klein 
van het totale bezit van het prentenkabinet van het Fries Museum zelf. 

Een voorlopige inventarisatie toonde aan, dat zich in de verzameling 
bevonden: kaarten van Friesland, plattegronden van de steden, topogra
fische gezichten in en op steden en dorpen van Friesland, portretten, 
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Renovatiewerkzaamheden in het oude gedeelte van het museum na de sluiting in september 

1977. 
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kostuumprenten, prenten op het gebied van Friese sporten en spelen, 
tekeningen van Friese kunstenaars, foto's, etc. 

Belangrijke aanwinsten vormden twee tekeningen met gezichten op 
Dongjum en Haskerhorne van de hand van Cornelis Pronk (1691-1759), 
18 tekeningen met voornamelijk gezichten op en om Franeker van de 
hand van Pieter Idserdts Portier (1698-1781), een serie met de hand ge
tekende en ingekleurde kaarten van de dijk langs de vroegere Zuiderzee 
met, ingetekend, gezichten op Staveren, Hindeloopen en Workum, een 
tekening van Otto de Boer (1797-1856), 16 tekeningen en aquarellen van 
Wybe Cuperus (1791-1861), etc. Daarnaast een grote hoeveelheid prenten 
en tekeningen, die een welkome aanvulling vormen op het reeds aanwe
zige materiaal. 

Uit dezelfde verzameling Roselius kon de bij deze prenten en teke
ningen behorende zogenaamde "Friesenbibliothek" aangekocht worden. 
In deze bibliotheek bevinden zich 17e-, 18e- en 19e-eeuwse werken op het 
gebied van de Friese historie, literatuur, topografie, zeden en gebruiken, 
kunst, etc. Prenten, tekeningen en boeken moeten nog verder geïnventa
riseerd worden, zodat ze niet in de aanwinstenlijst van dit jaar zijn op
genomen. 

Andere belangrijke aanwinsten in 1977 waren o.a. een portret van Tako 
Haye Jelgersma (1702-1795), dat op een veiling te Brussel aangekocht kon 
worden, een op perkament geschilderde kwartierstaat van Hans Willem 
baron van Aylva uit 1732 en verder een aantal alba amicorum uit de 
families Bergsma en Van Cammingha. Deze en andere aanwinsten zijn 
terug te vinden in de aanwinstenlijst van het prentenkabinet. 

T e x t i e l a f d e l i n g : Het jaar is voor de textielafdeling een jaar van 
verhuizingen geweest. Doordat de oude depots deels ontruimd moesten 
worden voor bouwwerkzaamheden en de nieuwe depots nog niet opge
leverd waren, is er zowel in het begin als aan het eind van het jaar ver
huisd. De collectie was voor een groot deel praktisch onbereikbaar, 
waardoor vele werkzaamheden stagneerden. 

Jammergenoeg werd 20 augustus een van de geëxposeerde merklappen 
gestolen. De doek maakte deel uit van een paar, gemaakt door Henrica 
Deutelius. 

Onder de vele textielaanwinsten vallen te vermelden: een bruidskos
tuum uit 1879, enkele kostuums uit het begin van deze eeuw en enige 
kostuums uit de vorige eeuw. De speelgoed-collectie werd met enkele 
kaartspelen en een toverschijf uitgebreid. Van het Hannemahuis uit 
Harlingen ontvingen we in bruikleen een collectie borduursels, gemaakt 
door Antje Westerbeek. Tenslotte valt de inboedel van wijlen Kinske 
Brunia nog te vermelden als aanwinst. 

Geïnventariseerd werden alle nieuwe aanwinsten, behalve de Kinske 
Brunia-collectie. Een begin werd gemaakt met het uitsplitsen van de 
textiel, accessoires en sieraden uit het stam-inventarisboek. De docu
mentatie van de knottedoeken werd uitgebreid met enkele patroonteke
ningen van het kruissteek-borduurwerk. De documentatie van Hinde-
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looper bonten aan de hand van het stalenboek van J. H. Halbertsma, 
getiteld "Maitre d'indiennes Hindelopiennes", werd eveneens voortgezet. 
Mevrouw W. J. Niemeyer-Huysse zette de documentatie van merklap-
motieven voort. De koperen en gouden oorijzers zijn voor materiaalon
derzoek bij de Waarborg geweest. 

Vele malen werden inlichtingen verstrekt over uiteenlopende onder
werpen op textielgebied. Hierbij te vermelden is het advies over 17e-
eeuwse kleding voor de film over het leven van Gysbert Japicx. 

De collectie merklappen werd bestudeerd door mevrouw M. G. A. 
Schipper-van Lottum, die t.z.t. hierover zal publiceren. Dr. Lotika Vara-
darajan, India, bestudeerde de sitscollectie. 

De conservatrice van de textielafdeling werd uitgenodigd zitting te ne
men in dé kostúmkommisje van de Fryske Kultuerried. 

Onderhoud verzamelingen 

De restauratie van het poortje van Bennema State in het Centraal La
boratorium te Amsterdam kwam gereed. Het ligt in de bedoeling het 
poortje op te stellen in de Hofzaal van de Kanselarij. 

Lambert Jacobsz, Het bezoek van de drie engelen aan Abraham, 1628. Olieverf op paneel 
59 x 81,5 cm., inv. nr. 1977-4. 
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Aanwinsten 
Een fraaie aanwinst voor de schilderijencollectie is het paneel, gesig

neerd en gedateerd Lambert Jacobsz. 1628, met de voorstelling van het 
bezoek van de drie engelen aan Abraham, dat in Frankfurt am Main 
aangekocht kon worden. 

Uit de latere 17e eeuw stamt het aardige keukeninterieur van de hand 
van Francois Carré (nr. 1977-3), dat op een veiling werd gekocht. 

Van Ids Wiersma konden wij een landschapje met een werkende 
kunstschilder, gedateerd 1908, verwerven (1977-172). Aangezien het hier 
vrijwel zeker een portret van Wiersma's vriend en collega Egnatius Yde-
ma betreft, is het stuk ook uit documentair oogpunt waardevol. 

Door schenking en door aankoop werd de verzameling uitgebreid met 
vier beeldjes van Tjipke Visser: Maanvis en Hamster in brons, en 
American Artist en Schuitbekreiger in hout (1977-176/179). 

Een zeer fraaie aanwinst is de spiegel in een achttiende-eeuwse gesne
den en vergulde lijst, bekroond met een door twee leeuwen gehouden 
wapen met de letter AIF, omgeven door ankers, wapentuig, enz. 
(1977-173). De spiegel, gemaakt voor Admiraliteit in Friesland, werd 
aangekocht. 

De R.K. parochie in Wijtgaard gaf het museum twee zilveren wand-
kandelaars met het wapen Van Cammingha in bruikleen, die omstreeks 
1760 door Jan de Wal I te Leeuwarden werden vervaardigd (1977-39). 

Jhr. R. C. van Cammingha te Apeldoorn besloot, in overleg met zijn 
zoon Jhr. V. V. van Cammingha, de familiecollectie, die voor een groot 
deel reeds sedert 1881 bij het museum in bruikleen was, thans aan het 
museum te schenken; een aantal stukken dat nog in zijn bezit was, voegde 
hij daar aan toe (1977-98/157). 

De omvangrijkste aanwinst was de boedel, die ons nagelaten werd door 
mejuffrouw Kinske K. Brunia te Nes W.D. (Nes 24-10-1907 — Groningen 
23-4-1977). Tot haar nalatenschap behoort allerhande 19e-eeuws en later 
boerengereedschap en huisraad. Zoals boven reeds vermeld is dit legaat 
nog niet geïnventariseerd en dus ook niet in de aanwinstenlijst opgeno
men. 

Tentoonstellingen 

In het eigen museum konden, zoals wij in het vorige verslag reeds 
meldden, geen tentoonstellingen meer worden gehouden. 

Een kleine tentoonstelling werd ter gelegenheid van het 150-jarig be
staan van het Fries Genootschap (26 september) ingericht in de Kanse
larij. Getoond werden vooral uit eigen bezit gezichten in Friesland tussen 
± 1860 en ± 1920. Deze tentoonstelling, onder de titel "Pet ôf foar 't 
forline. jas út foar de takomst", vormde een aanvulling op het door drs. 
G. Elzinga ter gelegenheid van het jubileum samengestelde fotoboek 
"Friesland Weerzien". De opening vond plaats tijdens de feestelijke ju
bileumbijeenkomst op 30 september en werd verricht door gedeputeerde 
drs. J. Mulder. 
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Na afloop van deze tentoonstelling werd het zaaltje tijdelijk ter be
schikking gesteld van Galerie Eewal te Leeuwarden, waarvan door om
standigheden de eigen expositiemogelijkheden geblokkeerd waren. Op 4 
november werd de eerste tentoonstelling geopend, gewijd aan het werk 
van Ramon van de Werken. Daarna volgde een kersttentoonstelling met 
werk van verschillende kunstenaars. 

In samenwerking met ir. P. J. Tichelaar te Makkum werd een selectie 
van Fries aardewerk samengesteld voor een expositie in het Kreismuseum 
te Zons bij Düsseldorf. De tentoonstelling werd daar geopend op 24 
maart. Naderhand werd deze tentoonstelling overgenomen door het mu
seum te Mülheim, waar de opening op 1 oktober plaats vond. 

Uitgegeven bruiklenen 

Voor de volgende tentoonstellingen werden bruiklenen tijdelijk ter be
schikking gesteld: 

4 Eeuwen op en om de boerderij, Rijksarchief in Friesland, Leeu
warden; 
Gelegenheidslepels, Fraeylemaborg, Slochteren; 
Water als vijand, water als vriend, Prinsenhof, Delft; 
Amstelporselein, Museum Willet Holthuysen, Amsterdam; 
De Franeker Academie, Coopmanshûs, Franeker; 
Bijbels en Burgers, Prinsenhof, Delft. 

Vertegenwoordigingen 

De directeur woonde van 18 tot 28 mei de algemene conferentie van de 
I.C.O.M, bij, die in Leningrad en Moskou werd gehouden. 

Bezoek 

Het Fries Museum werd in 1977 door 31.659 personen bezocht (1976: 
42.318). Wederom was hierop van invloed de ten gevolge van de bouw
activiteiten ingekrompen service, die wij het publiek konden verlenen. 

Op 21 april werd het museum bezocht door de heer Luis Monreal, 
secretaris-generaal van de I.C.O.M., die vervolgens als gast van de Ne
derlandse Museumvereniging dineerde op Fogelsangh State. 

Op 3 juni waren de leden van de Vereniging van Archivarissen in 
Nederland te gast in het museum en de Kanselarij. 

Op 8 oktober hield mevrouw G. van Slooten-Kaan een voordracht over 
het Fries kostuum voor de dames van de leden van de Kon. Ned. Mij. 
voor Geneeskunst, die in Leeuwarden congresseerden. 

Het Histoarysk Wurkforbân van de Fryske Akademy hield op 19 no
vember een feestelijke bijeenkomst in de Hofzaal van de Kanselarij, waar 
hulde gebracht werd aan mr. dr. K. de Vries ter gelegenheid van diens 60e 
verjaardag. 

Ook dit jaar kwamen verscheidene diplomaten in gezelschap van de 
Commissaris der Koningin, mr. H. Rijpstra, naar het museum. Het waren 
dr. H. N. Boon, de heer en mevrouw dr. J. H. van Royen, de heer en 
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mevrouw Bothenius Lohman-Blijdenstein en Jkvr. M. J. baronesse van 
Heemstra, Leeuwarden, op 6 juni. Op 16 juni de Ambassadeur van de 
U.S.A. en echtgenote, de heer en mevrouw R. J. Mc Closky, de Ambas
sadeur van Zwitserland en echtgenote, de heer en mevrouw A. Fischli, de 
Ambassadeur van Iran en echtgenote, de heer en mevrouw A. Eghbal, en 
op 27 juni de consul-generaal van de U.S.A. en echtgenote, de heer en 
mevrouw H. A. Lagasse, de consul van Koeweit en echtgenote, de heer en 
mevrouw M. S. Rabbani, en de heer en mevrouw P. G. Halbertsma te 
Grouw. Op 8 juli bracht vrijwel het gehele Corps Diplomatique een be
zoek aan het museum ter gelegenheid van een afscheidstoernee voor dr. 
Th. P. Bergsma, aftredend directeur van het Protocol van het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken. 

De jaarlijkse antiekkeuring, voor de tweede maal in de Kanselarij, vond 
plaats op 30 december en trok 325 belangstellenden. 

Catalogi en gidsen 

Er werden 1860 (2103) gidsen in de Nederlandse taal verkocht, 376 
(321) Engelse en 6 (57) Franse. Het aantal verkochte prentbriefkaarten 
was 2052 (5583) gekleurde en 373 (649) zwart-witte. Er werden 7 diaseries 
en 113 dia-sets verkocht. 

Kerkmuseum Janum 

Ook dit jaar kon door de overstelpende hoeveelheid werk in het Fries 
Museum zelf nog geen gelegenheid gevonden worden het gerestaureerde 
dubbele woonhuisje voor inrichting gereed te maken en in te richten. Het 
aantal bezoekers aan het kerkmuseum was 2597 (2801). Er werden 888 
(988) gidsen verkocht. 

Museum Fogelsangh State 

De eigenaar ontving bericht van de Rijksdienst voor de Monumenten
zorg, dat een subsidie voor de restauratie van het huis beschikbaar gesteld 
kon worden. De voorbereidingen werden getroffen en direct in januari 
1978 kon de aannemer Dalstra met het werk beginnen onder directie van 
het architectenbureau Van Manen en Zwart te Drachten. 

Na het constructieve herstel, dat in de eerste plaats voor het onderhuis 
noodzakelijk was, zal in de kelder nieuwe expositieruimte voor het mu
seum beschikbaar komen. Dit betreft o.m. de oorspronkelijke keuken, 
kelder, wildkelder en wijnkelder, die zoveel mogelijk in stijl ingericht 
zullen worden. 

De beheerder, de heer M. van Maessen, kreeg in de zomermaanden 
assistentie van de heer A. Dijkstra van het administratief centrum te 
Kollum. 

Er kwamen 2918 (3781) bezoekers en er werden 576 (483) gidsen ver
kocht. 

166 



FRIES MUSEUM - Jaarverslag 1977 

Landbouwcollectie 

De hele museumcollectie van Stania State werd overgebracht naar de 
Kanselarij. Kleinere objecten werden in een der zalen boven opgeslagen, 
wagens en andere grote stukken werden gedemonteerd en ondergebracht 
in de fietsenloods, die voor dit doel van een aanbouw werd voorzien. 
Zodra ruimte binnen de Kanselarij beschikbaar komt, zullen deze stukken 
daarheen moeten worden overgebracht in afwachting van een betere be
stemming. Daarbij denken wij aan de alsnog, maar nu onder auspiciën 
van de Gemeente Wonseradeel te restaureren kop-hals-rompboerderij aan 
de Van Osingaweg te Schettens. Met onze verzameling als inbreng zou 
daar een landbouwmuseum te maken zijn dat Friesland waardig is. 

Fries Munt- en Penningkabinet 

Het Fries Munt- en Penningkabinet werd door 1046 (1052) personen 
bezocht. Er werden 90 (87) gidsen verkocht. 

C. Boschma 
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Educatieve Dienst 

Het jaar 1977 was voor de educatieve dienst niet indrukwekkend. Zeker 
niet, wanneer het functioneren van de dienst uitsluitend uit zakelijke ge
gevens zou moeten worden afgelezen. Er werden namelijk 179 groepen 
ontvangen (en dat aantal bedroeg een jaar eerder 452), die met elkaar 
4.789 personen telden (en in 1976 waren het er groepsgewijs 10.145). 

Nu was deze gang van zaken te voorzien. Afgezien van het feit, dat er 
geen tentoonstellingen werden gehouden, die zich mede op groepsbezoek 
en dan vooral op schoolbezoek richtten — thematische tentoonstellingen, 
over Leeuwarder onderwerpen in het bijzonder, krijgen altijd veel toeloop 
— werden de omstandigheden voor educatief werk gaandeweg slechter. 

Er was sedert september 1976 al de tweedeling, dat de voorbereidende 
les in de Kanselarij werd gegeven en dat daarna moest worden overge
stoken naar het museumgebouw. Maar die oversteek begon ook steeds 
minder te lonen: in het museum werden telkens meer afdelingen inge
krompen of gesloten, zodat de opdrachten aan de leerlingen niet of slechts 
tendele konden worden uitgevoerd. 

Per 1 juni waren de ingrepen in het museumbestel wel van die aard, dat 
er met het groepswerk beter kon worden gestopt. Incidenteel is er nog wel 
rondgeleid, maar de vaart was er uit. De bovengenoemde cijfers werden 
dus, een enkele uitzondering daargelaten, in vijf maanden verzameld. En 
dan blijkt het jaar '77 toch nog niet zo kwaad te zijn geweest. 

Aan directe "klantenbinding", die ten opzichte van de scholen zo be
langrijk is, kon na 5 september, toen het museum geheel gesloten was, 
niets meer worden gedaan. Maar die binding kan ook indirect worden 
onderhouden. Er is in de tweede helft van het jaar voldoende contact met 
het onderwijs en met andere aspirant-bezoek(st)ers gebleven. In de eerste 
plaats door middel van lezingen, dertig in aantal, te weten in — om een 
alfabetische volgorde aan te houden — Akkerwoude, Alphen a.d. Rijn, 
Beetgumermolen, Burum, Damwoude, Drachten, Dokkum, Ferwerd, 
Franeker, Hardegarijp, Harlingen, Huizen N.H., Jutrijp-Hommerts, 
Kootstertille, Leeuwarden (tien keer), Oldeboorn, Rijperkerk, Veendam, 
Wartena, Witmarsum en Zuidlaren. 

In samenwerking met de tentoonstellingsdienst van de Fryske Kul-
tuerried werd in 1977 een Bruegel-project voltooid, dat als roulerende 
tentoonstelling is aangeboden aan basisscholen. Het project werd geïn
troduceerd op het Stadhuis van Sneek, waar het in september van start 
ging en tot in het voorjaar van 1978 in omloop blijft. Uitgangspunt van 
het project is het schilderij De Kinderspelen, dat door middel van een dia 
van 85 bij 65 centimeter op de scholen komt. Behalve het complete 
schilderij zijn er deel-schilderijen: tot zes maal toe kan met perspexplaten 
een deel van het schilderij worden afgedekt en wordt er een andere ingang 
tot het paneel mogelijk gemaakt. Die ingangen zijn achtereenvolgens 
Naar werkelijkheid (het spel als nabootsing van de werkelijkheid), Een 
lege straat (de situatie in de 16e eeuw), De straat vandaag (het straatbeeld, 
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zoals het zich in vier eeuwen heeft ontwikkeld), Schilderij aan de wand 
(hoe kijken wij nu naar Bruegel), Spelletjes nu (welke spelletjes van toen 
zijn nu nog gangbaar en waarom zijn het er nog maar zo weinig meer) en 
Spelen in een arme wereld (over het kinderspel in de ontwikkelingslan
den). Dat alles, gecompleteerd met speelgoed (tollen, zweepjes, spring-
touwtjes) en met kleurplaten, werd door de ontwerper Rinze Klinker 
speels in een kist verpakt. 

Een tweede samenwerking liep over drie schijven: Fryske Skoalleradio, 
de provinciale museumconsulent en de educatieve dienst, die met elkaar 
vijf radio-dialessen samenstelden voor de klassen 3 en 4 van de basis
scholen. Er werden vijf geschiedenisonderwerpen gekozen, die in de eerste 
plaats geïllustreerd worden met dia's, maar ook te illustreren zijn aan de 
hand van voorwerpen in Friese musea en oudheidkamers. De onderwer
pen, waarvan er in 1977 een drietal werd uitgezonden, handelen over 
Terpen, Kloosters, Dijken, Vervening en Binnenvaart. 

H. Kingmans 
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Lijst van aanwinsten 

Inventaris
nummers 
1977 

1 Portret van Durk Reinders Steenhuizen (1773-1853), koopman te Warga. 
Olieverf op doek, 30,7 x 24,8 cm. 

2 Portret van Sjouwkje Riekeles Zetstra, ± 1850. Olieverf op paneel, 27,2 x 21 
cm. 
De nrs. 1 en 2 geschenk van de dames Pranger, Leeuwarden. 

3 F. Carré, Keukeninterieur met vrouw die knollen schilt, 1664. Olieverf op 
paneel, 43,5 x 35,3 cm. Aangekocht. 

4 Lambert Jacobsz, Het bezoek van de drie engelen aan Abraham, 1628. 
Olieverf op paneel, 59 x 81,5 cm. Aangekocht. 

5 Vlag, halsdoeken en distinktieven van de Ned. Chr. Geheelonthouders Ver
eniging, afd. Huizum. 
Geschenk van G. van Tuinen, Leeuwarden. 

6 Lettermerklap, A I 1697/98. Kruissteek, zijde op linnen, 32 x 67 cm. 

7 Merkletterlap, T S 1730. Kruissteek, zijde op linnen, 29,5 x 53 cm. 
De nrs. 6 en 7 geschenk van mevr. G. van der Heide-Inia, Bergum. 

8-15 Borduursels door Antje Westerbeek, ± 1900. 

Bruikleen van Gemeentemuseum "Hannema-Huis", Harlingen. 

16-19 Borduursels en broddellap door S. en F. de Kroes, eind 19e eeuw. 

Geschenk van mevr. B. Schipper-Boot, Purmerend. 

20-25 Fries meisjeskostuum, bestaande uit jak, rok, schort en mutsen, ± 1850, en 
verguld zilveren oorijzer met gouden knoppen, ± 1880. Aangekocht. 

26 Nicolaas van Ravesteijn, Portret van Hendrik de Kempenaer (1625-1690), 
± 1684. Olieverf op doek, 122 x 94,7 cm. 

27 —, Portret van Geertrui van der Waijen (1627-1702), 1684. Olieverf op doek, 
122 x 95,5 cm. 

28 Portet van Wisckjen Françoise de Kempenaer (1699-1721), 1713. Olieverf op 
doek, ovaal, 62,5 x 52,8 cm. 

29 Portret van Geertrui de Kempenaer (1706-1789), ± 1713. Olieverf op doek, 
ovaal, 62,5 x 52,8 cm. 

30 Portret van Jan de Kempenaer (1711-1789), ± 1713. Olieverf op doek, ovaal, 
62,5 x 52,5 cm. 

31 Portet van Daniël Livius de Kempenaer (1713-1772), ± 1713. Olieverf op 
doek, ovaal, 62,2 x 52,8 cm. 

32 N. Pieneman, Portret van Julius Burmania van Andringa de Kempenaer 
(1813-1887), ± 1850. Olieverf op doek, 107,5 x 88,5 cm. 

33 - , Portret van Aletta Catharina Alberda van Ekenstein (1814-1875), ± 1850. 
Olieverf op doek, 107,5 x 88,5 cm. 

170 



FRIES MUSEUM - Jaarverslag 1977 

De nrs. 26-33 bruikleen van Jhr. W. van Andringa de Kempenaer, Montecito 

(Cal.) U.S.A. 

34-37 Onderdelen van kinderkleding en fichu. 
Geschenk van mevr. G. Kuperus-de Vries, St. Annaparochie. 

38 Pieter Willem Sebes, Portret van Fijtje Vreeken, 1869. Olieverf op doek, 19,8 
x 16,7 cm. 
Legaat van mej. M. M. E. van Leeuwen, Soest. 

39 Jan de Wal I, twee zilveren wandkandelaars met het wapen Van Cammingha, 
lang 26 cm., ± 1760. 
Bruikleen van de R.K. Parochie, Wytgaard. 

40 Joh. Elsinga (naar Willy Sluiter), Portret van Koningin Wilhelmina. Olieverf 
op doek, 132 x 100 cm. 
Bruikleen van de Provincie Friesland. 

41 Gedenkdoek met gezichten in Leeuwarden en Friese klederdrachten naar 
ontwerp van J. H. Mathijsen, katoenfabriek A. J. Bruinsma, Leeuwarden, 
1836. Katoen, 77 x 91,5 cm. 

42 Bedrukte katoenen doek, 70,5 x 81,5 cm. 

43 Strooien zonhoed overtrokken met bedrukte katoen ± 1800. 
De nrs. 41-43 geschenk van mevr. H. Ruysch-Lehman, Zutphen. 

44 Vadermoorders en dasje, XIX. 
Geschenk van M. de Boer, Rien. 

45-68 Verzameling textiel, o.a. kledingstukken, beddegoed en vlaggen. 
Geschenk van mevr. G. Miedema, Heerenveen. 

69-70 Kompleet jacquet-kostuum met hoge hoed. 

Geschenk van S. Pietersma, Wommels. 

71-74 Bruidskostuum met toebehoren, 1879. 

Geschenk van mevr. W. T. Hoogland-de Jong, St. Jacobiparochie. 

75-80 Verzameling textiel, o.a. kinderkleding, sprei en sitsen deken. 

Geschenk van mevr. G. Miedema, Heerenveen. 

81-84 Vrouwenkostuum en japonnen, begin XX. Aangekocht. 

85 Vrouwenjak, XVIII B. 

86-88 Vrouwenkleding, o.a. jak, rok en doeken. 
De nrs. 85-88 geschenk van mevr. J. A. Kaastra-Zeeman, Amerongen. 

89 Aigrettes en veren. 

90 Kinderspel, "Jeu des grenouilles". 
De nrs. 89-90 geschenk van freule M. J. baronesse van Heemstra, Leeuwar
den. 

91 Bézique-spel. 
Geschenk van mevr. M. A. I. Maasland-Lobry van Troostenburg de Bruyn, 
Amsterdam. 

92 Leesplankje, ontwerp C. Jetses. Reeds eerder ingekomen. 

93-94 Twee kijkdozen. 
Geschenk van mevr. G. Miedema, Heerenveen. 

95 Gebreide wollen deken. 

96 Kluwenzakje. 

97 Poppenwagentje. 
De nrs. 95-97 geschenk van mevr. P. Jonkman-Mathey, Leeuwarden. 
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98 "Das grosse Ziel oder das Zeitenspiel", XIX. 

99 Phenakistoscoop (toverschijf). 

100 Stamboom van de familie Van Cammingha. 

101 Wapen Van Cammingha, Houtsnijwerk G. J. Adema, ± 1950, 31 x 31,5 cm. 

102 Theestoof. 

103 A. Polman/J. Schafgans, Portret van Johanna Christophora Gasinjet, douai-
rière Jhr. V. V. van Cammingha, 1855. Ingekleurde foto. 

104 Portret van Jhr. R. C. van Cammingha en J. F. Egé, de laatste bewoners van 
Wiarda State, Goutum. Ingekleurde foto. 

105 S. Bonga. Gezicht op Wiarda State in de winter, ± 1850. Aquarel op papier, 
25,6 x 24,5 cm. 

106 Gezicht op Camminghaburg te Leeuwarden, ± 1820. Aquarel op papier, 19,3 
x 31 cm. 

107 A. Stormer, Wiarda State te Goutum. Olieverf op doek, 40 x 48,5 cm. 

108 Gezicht op het dorp Goutum. Olieverf op doek, 40 x 48,5 cm. 

109 G. J. Adema, Gezicht op Wiarda State (kopie naar S. Bonga), ± 1950. 
Olieverf op doek, 49 x 49 cm. 

110 Gezicht op Jelmera State te Ballum, Ameland (kopie naar S. Bonga), ± 1950. 
Olieverf op doek, 49 x 49 cm. 

111 Wapen Van Cammingha. Aquarel op papier, 27 x 23 cm. 

112 R. K. Horn, Wapen van Adriaen van Swieten, 1648. Dekverf op perkament. 

113 Ingekleurde litho (uit Friesche Volksalmanak), Joost van Ockinga met vrouw 
en kinderen. 

114 Litho van Cammingha State te Ferwerd. 

115-117 Drie miniaturen van onbekende personen, XIX. 

118 Gehandwerkt landschapje, XIX, 21 x 24 cm. 

119 Bronzen olielampje. 

120 Zilveren kannetje met deksel, XVIII B. Hoog 26 cm. 

121 Zilveren kan met deksel, XVIII B. Hoog 29 cm. 

122 Twee zilveren kandelaars, XVIII B. Hoog 19,5 cm. 

123 Koperen kruithoorn met zilveren beslag, o.a. wapen Cammingha van Ame
land. Op het deksel gegraveerd Watzo van Cammingha 1630. Lang 18,5 cm. 

124 Zilveren presenteerblad, XVIII. Diam. 29 cm. 

125 Zilveren sierlepel met afb. van de Waag te Leeuwarden, 1928. 

126 Zilveren suikerstrooier, 1846. Lang 15 cm. 

127 Idem, 1846. Lang 15 cm. 

128 Idem. Lang 15 cm. 

129 Idem. Lang 15 cm. 

130-133 Vier zilveren groentelepels, fa. J. M. van Kempen en Zn., 1909. Lang 24,8 cm. 

134 Twaalf zilveren lepels, R. Reynders, Leeuwarden, 1884. 

135 Twaalf zilveren vorken, R. Reynders, Leeuwarden, 1884. 

136 Twaalf zilveren lepels, R. Helwig, Amsterdam, 1828. 

137 Twaalf zilveren vorken, R. Helwig, Amsterdam, 1828. 

138 Paulus Moreelse, Portret van een lid der familie De Vooght van Rijneveldt, 
1607. Olieverf op doek, 55,5 x 44 cm. 
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Harmen Willemsz. Portret van een officier uit het geslacht Van Cammingha, 

1643. Olieverf op paneel, 59,5 x 38,7 cm. 

Portret van een officier uit het geslacht Van Cammingha. Olieverf op paneel, 

55,5 x 39 cm. 

Nic. Maes, Portret van Tiberius Pepinus van Eminga, ± 1733. Olieverf op 

doek, 69 x 57 cm. 

—, Portret van Hiske Maria van Burmania. Olieverf op doek, 69 x 57 cm. 

Bernardus Accama, Portret van Ruurd Carel van Cammingha, 1759. Olieverf 

op doek, 77,5 x 60 cm. 

Maquette van Wiarda State te Goutum, 30 x 16 x 15 cm. 

Barnstenen rookpijpje in leren etui, ± 1900. 

Kruithoorn gemaakt uit de hoorn van een neushoorn. 

Wit aardewerken blakertje, ± 1880. 

Toegeschreven aan J. J. G. van Wicheren, Portret van Johanna Christophora 

Gasinjet, ± 1855. Olieverf op doek, 48 x 37,5 cm. 

Koperen ketel, XIX B. 

Koperen komfoor, XIX B. 

Drie koperen kruithoorns, XIX. 

Brievenweger, ± 1900. 

Blauw beschilderd tegeltje met landschapje. 

IJzeren grendel, afk. uit de poort van Unia State te Beers. 

Koperen bestekemmer, XIX d. 

De nrs. 98-157 geschenk van jhr. R. C. van Cammingha, Apeldoorn, en jhr. 

V. V. van Cammingha, Washington U.S.A. 

Leren en gebreide handschoenen. 

Sjaaltjes en kraagjes. 

Stalen van worteldoeken. 

De nrs. 158-171 geschenk van N.N. 

Ids Wiersma, De kunstschilder Egnatius Ydema aan het werk in een land
schap met riet en water (omg. Eernewoude?), 1908. Olieverf, marouflé, 26,5 x 
40,8 cm. Aangekocht. 

Wandspiegel in gesneden en vergulde lijst, met het wapen van de Admiraliteit 

in Friesland, XVIII. 155 x 120 cm. Aangekocht. 

Deur, beschilderd in Hindeloper stijl, met o.a. guirlandes en vrouwenfiguren, 

voorstellende Geloof, Hoop, Liefde en Gerechtigheid, 1770, hout 185 x 83 cm. 

Geschenk van N.N. 

Jan Willemsz. de Wilde, Verheerlijking van Christus op de berg Tabor, 1621. 

Olieverf op doek, 89,5 x 149 cm. Aangekocht. 

Tjipke Visser, Maanvis. Brons, hoog 22 cm. 

—, Zittende hamster. Brons, hoog 24 cm. 

De nrs. 176-177 geschenk van mevr. J. B. v. Stralen, Leeuwarden. 

Tjipke Visser, "American Artist" 1904. Hout, hoog 32,5 cm. 

—, Schuitbekreiger. Hout, hoog 29 cm. 

De nrs. 178-179 aangekocht. 

Gouden horloge in groen geëmailleerde beschermkast, XVIII. 

Zwart zijden tas met zilveren beugels, 1761. 
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182 Eikehouten hoekkastje, XIX. 
De nrs. 180-182 legaat van mevr. Sj. Megsman-Huitema, Gorredijk. 

183 Zilveren tasbeugel, 1810. Mt. Hendrik van der Heyde, Leeuwarden. 
Bruikleen van het Fries Genootschap. 

184 Zilveren mergboor met houten handvat, XIX A. 
Geschenk van mevr. B. i. de Raad-Sluyterman, De Steeg. 

185 Geschulpt rond zilveren schaaltje, 1730. Mt. Andele Andeles, Leeuwarden. 
Aangekocht. 

186 Drie aardewerken kastkommen, XIX. 
Legaat van N. Zwarts, Baarn. 

187 Bruin aardewerken kruik met opschrift: Coöp. Stremsel & Kleurselfabriek, 
Leeuwarden, ± 1900. Aangekocht. 

188 Paar ijzeren kunstrijdschaatsen, vroeg XX. 
Geschenk van J. Wezenaar, Den Haag. 

189 Ovale wit aardewerken schaal, P. Regout en Co., Maastricht, XIX B. 
Geschenk van N.N. 

190 Kruik van lichtbruin steengoed met opschrift P. v. Steenwijk, Dokkum. 
Geschenk van N.N. 

191 Lode Pemmelaar, Bouwdoos. 1976. Acrylverf op doek, 130 x 195 cm. 
Aangekocht. 

192-193 Twee kypskes, XIX. 
Geschenk van J. Postma, Bennekom. 

Lijst van aanwinsten Prentenkabinet 

Inventaris
nummers 
Pk. 1977 

1 3 albums met prentbriefkaarten en foto's. 
Geschenk van de heer Nijhoff, Marssum. 

2 "Aankomst der Batavieren hier te lande", kopergravure door J. Folkema naar 
de tekening van L. F. du Bourg. Afm. 150 x 194 mm. 

3 "Klaudius Civilis bestormt de Romeinsche legerplaats, te Vetera", kopergra
vure door J. Folkema naar de tekening van L. F. du Bourg. Afm. 150 x 195 
mm. 

4 "De Saliérs in Batavia onderwerpen zig aan den Veldheer Juliaan", koper
gravure door J. Folkema naar de tekening van L. F. du Bourg. Afm. 150 x 
197 mm. 
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5 "Koning Karel de Eenvoudige bevestigt Dirk den I in 't Graaflijk bewind 
over Holland", kopergravure door P. Tanjé naar tekening van L. F. du Bourg. 
Afm. 151 x 195 mm. 
2 t/m 5 aankopen. 

6 9 foto's met afbeeldingen van de Zuiderzeewerken te Lemmer, ± 1938. 
Geschenk van N.N. 

7 42 prentbriefkaarten. 
Geschenk van M. Couperus, Leeuwarden. 

8 13 prentbriefkaarten. 
Geschenk van G. Elzinga, Leeuwarden. 

9 Diverse papieren uit de fam. Blauw-de Jong te Wijnjeterp, o.a. een lotings-
brief, een militair zakboekje (1867), een boodschappenbriefje, etc. 
Geschenk van M. H. den Heyer, Voorthuizen. 

10 Portret van Tako Haye Jelgersma (1702-1795), buste naar links gewend, on
derschrift in lint, potloodtekening, onderschrift in gewassen inkt. Gesign. r.o. 
1792 en C. van Noo(rde). Afm. 204 x 174 mm. Aankoop. 

11 27 tekeningen in potlood en zwart krijt van de hand van de wagenmaker 
Jacob Pieters Talsma (geb. 1894), meest gestileerde bloem- en bladfiguren. 
Gedateerd 1908 t/m 1911. 
Geschenk van M. H. de Boer, Leeuwarden. 

12 5 houtsneden van de hand van P. van der Hem, gedrukt op de voorpagina 
van bijvoegsels van "De Nieuwe Amsterdammer", 1916. Aankoop. 

13 Naaktstudies, 3 pentekeningen op één blad door Tjipke Visser. Gesign. r.o. 
Afm. 280 x 317 mm. Aankoop. 

14 Kwartierstaat van Hans Willem baron van Aylva, op perkament geschilderd 
door D. N. H. de la Riviere, 1732. Afm. 420 x 620 mm. Aankoop. 

15 52 prentbriefkaarten, menukaart uit 1877, toegangskaarten voor de feeste
lijkheden ter ere van het bezoek van Koningin Wilhelmina in 1905, etc. 
Geschenk van mej. J. L. T. Meindersma, Leeuwarden. 

16 4 foto's met gezichten in Leeuwarden, ± 1900. 
Geschenk van mevr. Justesen. 

17 6 foto's met gezichten in Sneek. 
Geschenk van mevr. A. C. Borneman, Oosterbeek. 

18 "Ten Brink's zakatlasje van Nederland" etc, uitgave H. ten Brink, Arnhem, 
12e herziene druk (1918). 
Geschenk van P. H. Hilarides, Leeuwarden. 

19 Serie van 18 reproducties van aquarellen van Aug. van der Linde, 1945. 
Geschenk van N.N. 

20 Ets van Ids Wiersma, 1914. Gesign. en gedateerd r.o. Afm. van de plaat 204 
x 164 mm. 

21 Tekening in waterverf, pen en gewassen inkt, getiteld: "Zien, Verräter, und 
wehre dich deines Lebens!" door P. van der Hem. Gesign. r.o. Afm. 282 x 400 
mm. 
20 en 21 geschenk van mr. J. S. Brouwer, Bussum. 

22 Album Amicorum, 1842 t/m 1845. Afm. 90 x 155 mm. 

23 Album Amicorum met opschrift "Souvenir d'Amitié", 1821 t/m 1831. Afm. 
96 x 162 mm. 
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24 Album Amicorum, 1805 t/m 1833. Afm. 120 x 192 mm. 
De albums 22 t/m 24 komen uit het bezit van de Leeuwarder familie Berg-
sma, en zijn door huwelijk in de familie Lobry van Troostenburg de Bruyn 
gekomen. 
Geschenk van mevr. M. A. I. Maasland-Lobry van Troostenburg de Bruyn, 
Amsterdam. 

25 Album Amicorum van mevr. J. F. van Cammingha-Egé uit de jaren 
1848/1853. Afm. 100 x 171 mm. 

26 Album Amicorum van Jhr. V. V. van Cammingha, ± 1850. Afm. 171 x 112 
mm. 

27 Album Amicorum met opschrift "Souvenir d'Amitié", uit de jaren 1811/1816. 
Afm. 100 x 170 mm. 

28 Album Amicorum van Jhr. R. C. van Cammingha met bladen uit 1838. Afm. 
108 x 177 mm. 

29 Album Amicorum van Ch. M. A. Simon van der Aa, met bladen uit de jaren 
1824/1835. Afm. 95 x 139 mm. 

30 Album Amicorum met opschrift "Souvenir d'Amitié", ± 1825. Afm. 94 x 163 
mm. 
25 t/m 30 geschenk Jhr. R. C. van Cammingha, Apeldoorn. 

31 2 prentbriefkaarten van Bolsward, versierd met parelmoer. 
Geschenk van J. Wijma, Bolsward. 

32 2 albums met foto's en documentatie over het "Leeuwarder Auto Bedrijf', 
samengesteld door de directeur H. Pols. 
Geschenk van mevr. G. Pols-Sloots, Leeuwarden. 

33 Verzameling foto's en prentjes, behorende bij een kijkdoos, 19e eeuw. 
Geschenk van mevr. G. Miedema, Heerenveen. 

34 Album met prentbriefkaarten van het koninklijk bezoek aan Friesland in 
1906. 
Geschenk van mr. A. E. André de la Porte, Arnhem. 

35 2 bladen met schetsen van de hand van Johannes Elsinga (1893-1969). Afm. 
283 x 685 mm. en 164 x 190 mm. 
Geschenk. 
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Tema con variazioni 

Rede van Dr. M. P. van Buijtenen op 30 september 1977 

De "coda" van Wopke Eekhoffs zwanezang, een eeuw bijna geleden — 
22 november 1877 — vertolkt in de vergadering van het Genootschap, 
stond bol van de euphorie van de Historische Tentoonstelling van dat 
"wonderjaar" 1877. Hij memoreert zijn genootschappelijke staat van 
dienst: 43 jaar lid, 30 jaar voorzitter der oudheidkundige afdeling, 25 jaar 
penningmeester en vervolgt:" 't Wordt dus tijd om aan aftreden te denken 
en de verdere voltooijing van het gebouw onzer idealen en voornemens 
aan jeugdiger krachten over te laten". 

"Dat die krachten aanwezig zijn, daarvoor is het tegenwoordige wak
kere Bestuur en tal onzer leden, maar vooral de nu afgeloopen Historische 
Tentoonstelling mij een waarborg .. . Mogt het dan zijn, dat al de ver
zamelde 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 ver
strekt, — hoe velm wenschen zouden dan worden vervuld — hoe veel eer 
voor Friesland daardoor verworven worden!" Het is duidelijk: Wopke, de 
profeet bijgenaamd, werpt een begerige blik op de Kanselarij. 

Geheel onkundig van dit verholen verlangen, schrijft Uw woordvoerder 
van deze middag op 8 januari 1959 — wanneer duidelijk wordt dat de 
symbiose rijksarchief-provinciale bibliotheek eerlang gaat eindigen — aan 
de Minister van O.K. en W. als volgt: "Ofschoon de Rijksarchivaris in een 
provincie aangaande een nieuwe bestemming van de Kanselarij het ver
strekken van adviezen niet competeert, ware toch misschien de medede
ling voor betrokken instanties niet onwelkom, dat gedacht zou kunnen 
worden aan: le. Een functie in een plan van het Provinciaal Bestuur voor 
een nieuw te bouwen Provinciehuis. Deze opvatting ligt echter niet sterk 
in de lijn van de verwachtingen; 2e. Aansluiting van dit gebouw via een 
niet kostbare tunnelverbinding (U ziet, een Rotterdammer heeft daar 
weinig moeite mee) met het tegenoverliggend Museum. Hierbij kan aan 
een combinatie van 1 en 2 worden gedacht in dier voege, dat de grote zaal 
der Kanselarij, juist ingericht als museum, bij voorkomende gelegenheden 
als representatieve ruimte door het Provinciaal Bestuur benut zou kunnen 
worden". 

Et voilà. Hier staan wij dan. 

Hoe bepalend ook voor de uitgelezen plaats van ons samenzijn, be
paalde het Kanselarijverhaal daarom toch niet de keuze van dit uit
gangspunt. Wij namen het, omdat het treffend de ontwikkeling van het 
anderhalve eeuw oude Genootschap symboliseert. Deze Kanselarij toch 
had voorgangsters. De eerste op het Blokhuis rond de eeuwwende van de 
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15e naar de 16e eeuw, wanneer het Saksisch bestuur als lachende derde 
tegenover Schieringers en Vetkopers daar de zetel van zijn macht plant. 
De tweede verrijst naast het Blokhuis, dan terug naar het Blokhuis, 
waarna weer 23 jaar behelpen met het "infirmarium" van het Minder
broederklooster achter de Tweebaksmarkt. Tenslotte: deze Kanselarij aan 
de Turfmarkt. 

Achteraf maakt het voor de geschiedbeschouwer weinig verschil wie er 
op het kussen zaten: vertegenwoordigers van de Saksische potestaat, van 
de Bourgondiër of van de Spanjaard. Als de laatste uit de Kanselarij 
verdwijnt, splitst het tot dan vertegenwoordigde machtsblok in tweeën: 
rechterlijke en bestuurlijke macht gaan van dan af gescheiden wegen. 
Staten en vooral Gedeputeerde Staten dringen het Hof terug en vegen 
eigen straatje schoon in de Unieperiode. 

Machtverheffen en ontbinden in factoren zijn evengoed grondbegrip
pen in het geschiedbeloop te onderkennen als in de wiskunde. Waar geen 
macht geoefend wordt, heerst onmacht en waar geen machtssplitsing 
plaats heeft, daar komt geen energie vrij. 

Zo is het ook gelopen met "het gebouw van de Genootschapsidealen en 
voornemens". En dan denk ik bij "gebouw" niet aan de onderscheiden 
vestigingsplaatsen: de zolder van het Paleis van Justitie, een vrijgekomen 
telegraafkantoor, of de lange tijd gehuurde zalen "bij de Heer van der 
Wielen", te weten dus de latere Zalen Schaaf, tot aan een behuizing nu ter 
weerszijde van de Turfmarkt. Het gaat meer over de hoge worp van de 
oprichters en hun medestanders om het gehele terrein van Frieslands 
"geschied-, oudheid- en taalkunde" te omvamen en onder dak te brengen. 
Om de kernvragen dan maar op tafel te leggen: kreeg nà 1877 de mu-
seumarbeid zò de nadruk — wat de Friese Encyclopedie suggereert —, dat 
men een woord van Caesarius van Prüm uit de middeleeuwen variërend 
("religio" vervangend door "expositio") moet zeggen: "Expositio peperit 
nobis divitias, sed filia devoravit matrem": de tentoonstelling leverde 
kapitaal, maar de dochter verslond de moeder? Nog een stap verder 
gaande: moeten wij het Coulonhuis van de Fryske Akademy uit 1938 — 
nadien een soort uitdijend heelal — zien in oppositie tegenover de Kan
selarij of is het een "Wonen in twee huizen" van één gezin, zoals ik in 
1963 in het Friesch Dagblad dit toppunt van luxe in de culturele sector 
noemde? 

Niet zonder veel hoofdbrekens heb ik in de laatste weken getracht wat 
dieper te graven naar het phaenomeen van het jubilerend Genootschap. 
Er dreigt bij nabeschouwingen als deze gauw vertekening te ontstaan. 
Wanneer Brouwer in 1968 in de "Geschiedenis van Friesland" schrijft: 
"Een zekere vervanging van Franeker bood het in 1827 opgerichte Friesch 
Genootschap van Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde, dat zowel in 
"De Vrije Fries" (sinds 1839) als in de "Werken" publicatiemogelijkheid 
bood en door zijn vergaderingen de vele werkers stimuleerde", wekt hij 
onbewust misverstand. De Universiteit van Franeker, (hadde zij niet ge
sloten geweest,) zou evenmin dit drievoudig arbeidsveld in ontginning 
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hebben genomen. De geschiedbeoefening kan pas sinds het begin der 19e 

eeuw in heel Europa — met wat vroegere aanloop in Leiden dan — haar 
plaatsje in het universitair bestel onder Duitse invloed gaan veroveren. 
Huizinga vat het in Santander in 1934 in één zin samen:"Weinig weten
schappen hebben voor haar wasdom zoo weinig te danken aan de uni
versiteit als de geschiedenis". Clio, de muze der historie, was toen nog 
allerminst de veel omdanste bruid, de knottedoek nog maar net in de 
maak en het Fries Genootschap moest " 't Is keap" nog laten horen. 

Bovendien, de taalkunde en de universiteit: wat zou begin 19e eeuw 
Friesland hebben mogen verwachten van Franeker — n' en déplaise 
Everwinus Wassenbergh en zijn school — waar bij de reorganisatie van de 
universiteiten ten onzent in 1815 het Latijn weer als taal voor het hoger 
onderwijs werd hersteld; waar opnieuw door Huizinga kon worden vast
gesteld: "Taalwetenschap, oudheidkunde, aardrijkskunde, volkenkunde, 
economie hebben zich hier in Nederland moeizaam en laat een plaats 
moeten veroveren". 

Waar ligt dán de impuls, die in West-Europa het klimaat schiep voor de 
uitgroei van de geschiedenis, "de onzelfstandigste van alle wetenschap
pen: afhankelijk van talloze hulpwetenschappen, maar bij voortduring 
afhankelijk van de cultuur, van het leven zelf', om met Huizinga maar te 
formuleren. Het "hormoon", om in termen van groei te blijven, heet bij 
de Leidse hoogleraar te zijn "het Romantisme": een hervinden van de 
middeleeuwen. Het hierdoor bewerkte herstel van de historische geestes
houding met als roborans "een sterke liefde tot het verleden als zooda
nig", een emotioneel haken naar contact met vroeger eeuwen. 

Wanneer deze cocktail ergens goed moest vallen, dan was het op het 
ogenblik van de kater, die Friesland duidelijk in de greep had. Bestond er 
schoner droom na Franse overheersing, inlijving in het koninkrijk, en 
nauwelijks bekomen van de watersnood van 1825, dan van een Friese 
vrijheid, waarbij de fluistering van de memmetael een "paradia regained" 
voor ogen tovert? Ik moet bekennen, dat juist deze sfeer je een beetje wee 
doet worden bij de lectuur van zo ongeveer de eerste vijftig jaarverslagen. 
De hele toon van die periode klinkt ons wat overspannen, maar als wij 
een goed surplus aan sentimentaliteit en triomphantelijkheid hebben af
getrokken, moet worden erkend, dat die werkers van de eerste uren be
wonderenswaardige prestaties hebben geleverd en zijn blijven leveren. 
Daar was in een latere periode immers geen ruggesteun meer van een 
universitair milieu, waar met landsmiddelen de snel wassende stroom van 
hoogwaardige bronnenpublicaties op het terrein der geschiedbeoefening 
vakkundig in bibliotheken werd opgevangen en langzamerhand een team 
van hoogleraren en beoefenaars stond aangetreden om de oogst binnen te 
halen. Hier moest alles uit particuliere gelden worden gefourneerd, zodat 
met een minimum aan middelen een maximum aan rendement gevonden 
moest worden. 

Maar wat meer is: de verwerking van het materiaal kon niet door 
full-timers gebeuren, maar door ambtelijk vaak redelijk in beslag geno-
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men mensen. Ik zeg met opzet niet "professionals" en "amateurs". 
Daarvoor is goedverstaan de term "amateur" te kostbaar, vooral sinds 
deze door Huizinga werd herijkt, en met name in Friesland, vooral 
tegenwoordig, vertegenwoordigers van het "genus" der sneupers het soms 
gemakkelijk tegen geschoolde historici opnemen. Eerlijk gezegd moet ik 
zeggen er moeite mee te hebben mijn hoorders te laten invoelen hoe zeer 
wij die generaties vóór ons met hun werkdrift en uithoudingsvermogen 
hebben te waarderen zonder kritiekloos er tegenover te staan. De moei
lijke afweging van verdiensten tussen le. de "beoefenaars", deels acade
mici, deels autodidacten, een enkele later uit hoofde van beroep als bi
bliothecaris of archivaris "vrijgestelde", en 2e. de "bevorderaars", die 
hetzij met kapitale bedragen, hetzij als goedfunctionerende klankbodems, 
hetzij als geboeide lezers van "Werken" en "Vrije Fries", of simpel als 
contribuanten het goede doel wilden steunen. Als ik met die bevorderaars 
mag beginnen dan weet ik straks de vraag gepresenteerd te krijgen of ik 
misschien vergeten heb dit fraaie hoofdstuk "Friesch Genootschap" af te 
zetten tegen het pendant, t.w. "De weg naar welzijn", hoofdstuk uit "De 
Geschiedenis van Friesland", waarin de navrante toestanden in dit gewest 
met verpaupering en emigratie-ellende der 19e eeuw annex de gemiste 
kansen van de "gelukkige bezitters" tot verhoging van de kwaliteit van het 
bestaan wordt verhaald. Ik kan maar één antwoord op dit bijbels getinte 
"Ad quid perditio haec", waartoe deze verkwisting, geven, dat zou passen 
bij de stijl van de verslagen van J. G. Ottema — troonredes compleet met 
bede —, een antwoord dat voor veel cultuurbeleving geldt. Het is de uit
spraak van de sinoloog Duivendak: "Cultuur gedijt op de mesthoop". 
Maar het is een geluk eraan te kunnen toevoegen, — waardoor de elitaire 
kant er tenminste van kan worden afgeslepen — er is gelukkig kunstmest 
uitgevonden, zodat, particulier maecenaat, vervangen door overheids-
maecenaat, het "utility of the greatest number" kan worden nagestreefd. 
Het lijkt mij niet geboden hier een indrukwekkende balans neer te leggen 
van de imposante geldsbedragen in de onderneming in anderhalve eeuw 
gestoken, noch van de schatten aan voorwerpen van kunst en wetenschap 
door schenking en koop verworven. Dit zij weggelegd voor een onder veel 
opzichten te wensen geschiedenis van het Genootschap. De oude garde 
zou hier echter de opwekking:"Circumspice", Kijk om je heen, laten 
vallen, maar verwacht minstens van mij ook te laten horen, dat 36.963 
bezoekers de befaamde expositie kwamen bekijken, er 1.500 bruikleen
gevers waren en ontvang-uitgaven en batig saldo respectievelijk de toen 
eruitspringende bedragen van ƒ33.888, ƒ 16.788 en ƒ 17.100 beliepen. 

Dan de "beoefenaars". Onbegonnen werk ze de revue te laten passeren. 
Er is een groepje dat — tot mijn verwondering overigens — al vroeg, o.a. 
van Eekhoff en recentelijk van Brouwer speciale aandacht kreeg: de 
"Hollanders". Eekhoff in zijn rede "Onze voorgangers" betoogt als volgt: 
"Immers, was het ons aangenaam en scheen het voor de innerlijke waarde 
onzer geschiedenis te pleiten, dat zelfs geboren Hollanders, die in Fries
land gevestigd waren, als Van Amersfoordt, Van Leeuwen, Van Halmael 
en De Crane, zich daarop met zooveel ijver toelegden, — niet minder deed 
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het ons genoegen, dat leden, Friezen van geboorte of afkomst, of die hier 
vroeger in ambtsbetrekking waren, (hij heeft hier niet-Friezen op het oog) 
zooveel hart voor deze provincie behielden, dat zij ons bij voortduring 
blijken van hulp en belangstelling bleven betoonen". Dan volgen namen 
met soms grote klank en de faits et gestes van " 't nakroost dier gespierde 
braven". En Brouwer lijkt niet minder onder de indruk van het aandeel 
van "die van buiten" op de terreinen van Friese geschiedenis en litera
tuur. Niet ten onrechte zei ik "tot mijn verwondering" en zulks onge
veinsd, immers Isocrates (436-338 v. Chr.) betoogde reeds:"Niet het bloed. 
maar de cultuur maakt de nationaliteit". Daar komt nog bij, dat Friezen 
uiteraard via hun "tael en tongeband" een voorkeur en een voorsprong 
hebben in het verstaan en beleven van hun verleden, maar dat toch ook 
voor iedere niet-Fries, die is "angehaucht" door de muze der geschiedenis, 
er van dit in de middeleeuwen niet-tot-zwak gefeodaliseerde gebied met 
zijn afwijkende instellingen op haast elk gebied van bestuur, recht en gang 
der zaken een grote aantrekkingskracht moet uitgaan. Men kan het zien 
als de aanwezigheid van een soort gasbel in de bodem der historie, die 
ook ver buiten de grenzen licht kan verspreiden. Dit besef blijkt dan ook 
inderdaad toe te nemen. 

Vanzelfsprekend meen ik, dat de van buiten komende historicus, die 
hier zijn werk vindt, moet "conspireren", d.w.z. mede-ademen, meeleven 
met de mensen waarmede hij optrekt. Conditie is wel, dat men van zijn 
Hollandse minderheidspositie uit, van geen overgevoeligheid last moet 
hebben tegenover de Friese dominant. Ik herinner mij een uitspraak van 
een van de vele goedvaderlandse friese "foaropmannen" in de oorlog, die 
in blanke onschuld mij mededeelde, dat zijn — misschien achtjarige — 
zoon vroeg: "Heit, Hollânners, binne dat ek poepen?" Maar los hiervan 
lijkt het mij weinig zinnig deze accenten te versterken. In gemoede blijf ik 
— met namen als Berns, Poelman, Schoengen en Heerma van Voss in mijn 
hoofd — eraan twijfelen of straks de Friese geschiedenis ferventer en beter 
gediend zal blijken sinds op een van de werkplaatsen "Ryksargief' prijkt. 

Kijken wij liever nog eens terug naar de enorme massa werk door die 
kleine vastbesloten club onder moeilijke omstandigheden verzet. Het be
gin mag dan wat huisbakken aandoen: "Zoo huldigen wij, om een groot 
haardvuur huiselijk gezeten, de aloude Friesche vrijheid en de eerwaar
dige voorvaderlijke eenvoud", luidt het nog in 1847. Maar de hand was al 
aan de ploeg geslagen: er werden al kronieken gepubliceerd, terpvondsten 
verzameld, betrekkingen in binnen- en buitenland aangeknoopt. Men 
probeerde al door schoolopzieners en gemeentesecretarieën uit de pro
vincie allerlei wetenswaardigs op het gebied van graf- en klokopschriften 
te noteren. Er werd — zij het op hoogst onderdanige toon — in Den Haag 
gepleit voor het behoud van Franekers Athenaeum, "hoe nederig in 
schijn, geenszins in zichzelve eene zaak van geringe aangelegenheid, en 
voor de Friezen eene bezitting van groote waarde". Later zal met veel 
gesoebat tenminste de bibliotheek van Franeker voor het gewest behou
den blijven, en blijkt men zich al te verheugen "bij de bescherming en 
medewerking van het edel Hoofd van dit Gewest". Het is al geheel anders 
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geworden als Mr. J. Dirks, de man die 50 jaar lid en 40 jaar voorzitter zal 
worden, erkend numismaat in internationale kring en voor zijn tijd his
toricus van formaat, met het oog op'de vele Frisiaca in binnen- en bui
tenland aan het licht gebracht, bij de 100e vergadering in 1861 moet 
vaststellen: "Is de oogst eens binnengehaald, dan zal het een andere vraag 
zijn, of het niet de krachten van het Genootschap zal overtreffen die 
wereldkundig te maken". 

Wat sterk opvalt is dat men bij het naderen van de 20e eeuw goed blijkt 
meegegroeid met de hogere eisen welke de geschiedschrijving stelt. Wat 
echter nog méér opvalt, als wij de honderden voordrachten, meestal ook 
in "Almanak" of "Vrije Fries" of anderszins gepubliceerd, beschouwen, is, 
dat al in de vroege periode de meest fundamentele vraagstukken op het 
terrein van de politieke, kerkelijke, rechtsgeschiedenis, uiteraard niet altijd 
afdoende, maar zeker niet oppervlakkig aan de orde zijn gesteld. Zonder 
dit indrukwekkende arsenaal zou er van geen serieuze geschiedbeoefening 
sprake zijn. Het is daarom denkelijk niet toevallig, dat Friesland over zijn 
eigen Encyclopedie beschikt, waar de uitgever er nog tien had naast ge
dacht. Alleen is — voorzover mij bekend — Zeeland nog steeds worstelend 
bezig met zo'n uitgave boven water te brengen. Evenmin is zonder het 
enorme voorwerk door het Genootschap op de bekende drie terreinen 
verricht, de "Geschiedenis van Friesland" — een Akademy-uitgave 
overigens — voorstelbaar. 

Is dan het eindideaal bereikt van de doelstellingen, als er maar o.a. een 
"Geschiedenis van de Franeker Hogeschool" en een overzicht van de 
gehele Friese geschiedenis, van het begin af zo begeerd, ter beschikking 
staan? 

Het is aan geschiedschrijving eigen in iedere periode het geschiedver
haal opnieuw en onder andere aspecten te belichten. Romein sprak 
hierover als het "vergruizen" van een vroeger opgebouwd geschiedbeeld. 
Ik gaf er de voorkeur aan vanmiddag die bezigheden te vangen in de term 
"Tema con variazioni". Op voorhand staat vast, dat de terugblik op 
Frieslands verleden in de 21e eeuw er anders zal uitzien dan wij nu 
kunnen bedenken. Vooral spelen uitgangspunten en waardering van feiten 
een rol. Zo vond nu al het optreden van het Genootschap de belang
stelling van de Groninger historicus Waterbolk, die op niet onverdien
stelijke wijze in een breed overzicht ook het 19e-eeuws Genootschap zijn 
plaats weer in de historiographie gaf. Bij veel waardering treffen wij toch 
ook kritiek, nl. bezwaar tegen het overdreven nationalisme, maar vooral 
zich afzetten tegen het niet willen loslaten van de aan het Friese hart 
gebakken middeleeuwse kronieken, opnieuw door het Genootschap in het 
licht gegeven. Met instemmming haalt hij I. H. Gosses, de anti-romanti-
cus, de ontnuchteraar, aan, bezorgd dat in Friesland "werklust zou wor
den overspoeld door nationale geestdrift". 

Waar Waterbolk zelf geen goed woord voor over heeft zijn de Kro
nieken, met name van de zogenaamde "Gesta" groep, die "Stamtrots in 
bescherming nemen", zoals hij zegt, "en nu omgekeerd de stamtrots de 
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kronieken". Hij gispt het, dat in de "Vrije Fries" repetent fantastisch-
mythische verbindingen, b.v. tussen Friesland en Zwitserland, werden 
aangekaart. Hoe onbillijk au fond deze kritiek is, wordt duidelijk als men 
weet, dat juist door de vakhistorici de winst wordt gezien in het feit van de 
uitgaven van allerlei kronieken, waarmede de 19e eeuw zich belast. Maar 
dan niet de "wensdroomliteratuur" à la die Gesta Fresonum e.d., zal 
Waterbolk antwoorden. Tegen deze opvatting spreekt dan wel, dat nog in 
1961 Bruckner in Bazel zich bezig houdt met het uitgeven van zulk soort 
te verwaarlozen bronnen en dat hij die fantastisch-mythische verhoudin
gen Zwitserland-Friesland weer in de discussie betrekt. Vermoedelijk is 
het ze in Groningen ontgaan: maar de publicatie van Bruckner levert — 
nu niet in de "Vrije Fries" — maar in het respectabele Tijdschrift voor 
Geschiedenis uit 1963 op verzoek van Niermeyer, de Amsterdamse me-
diaevist, het oude verhaal: Friezen en Zwitsers, op, waar het in samen
hang wordt gebracht met dat andere mythische verhaal over de Friezen in 
Rome en het vermeende Karel de Grote-privilegie. Wat sinds Van 
Amersfoordt, een der oprichters, met zijn Geschriften van Jancko 
Douwama, tot aan Reimers' Gesta Frisiorum in de "Vrije Fries" van 1939 
aan kronieken e.d. werd uitgegeven, mag hier en daar tekortkomingen 
vertonen, maar het is lectuur die de mediaevist niet ontlopen mag. De 
ironie van het lot wil dan ook nog, dat in 1861 de Groningers Feith en 
Acker Stratingh bij het Genootschap aanklopten voor een uitgave van de 
kronieken van Emo en Menko. Waterbolks voorstelling, dat Bruch, een 
nuchter-Hollands vakman, in 1952 moest bijkomen van de schok opge
lopen door Bolhuis van Zeeburghs kritiek, vanwege Bruchs ondertitel 
"Anti-kritiek op Bolhuis' kritiek", is niet vrij van parti-pri. 

Onbillijk lijkt het mij ook als Waterbolk, de gecompliceerdheid van de 
Friese rechtshistorie vanwege de taalkundige samenhang besprekend, 
Sipma's drie delen Oudfriese Oorkonden, denigrerend noemt "een taal
punt gesneden uit een historische taart, waarbij een ingewikkelder struc
tuur wordt verbroken". Gelooft zo'n schrijver dan misschien ook nog, dat 
Keulen en Aken wel op één dag zijn gebouwd, of dat Eindhoven vijfjaar 
na de productie van de eerste gloeilamp over electrische stadsverlichting 
beschikte? Wat intussen uit het aangehaalde voorbeeld van het oudfries 
wel duidelijk wordt, is dat vóór het einde van de 19e eeuw de universi
teiten in binnen- en buitenland de ons interesserende terreinen voor on
derzoek zijn gaan exploiteren. 

Wat Dirks in 1861 al had aangevoeld, nl. dat de krachten te beperkt 
zouden blijken voor de steeds groeiende taak, ging zich sterker doen ge
voelen. Het ontbinden in factoren was inmiddels, bescheiden weliswaar, 
begonnen. Vriendelijk had men in het Genootschap in 1846 het jonge 
"Selskip foar Tael- en Skriftekennisse" uitgewuifd. Afgestoten had men 
die taak intussen niet: Van Heltens spraakkunst werd in 1887 nog op het 
program gezet. Niettemin wist men goed dat zo'n object "uit den aard der 
zaak dor", weinig propagandistische zoden aan de dijk zette. Hoe weinig 
in concurrentietermen men dacht: leden van het "Selskip" kregen het 
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boek evengoed voor de helft van de prijs. Met trots ook vermeldt Sipma's 
deel I van de oorkonden uit 1927, dat het een jubileumuitgave bij het 
eeuwfeest van het Genootschap is. Het derde deel verder in 1941 — de 
Fryske Akademy ligt dan nog in incunabulis — gewaagt opnieuw van de 
steun van het Genootschap. 

Alvorens nog een enkel woord te wijden aan wat toch wel de glans-
periode van onze eeuw mag heten in het 150-jarig verloop dezer ge
schiedenis, wil ik toch nog even terug. Het noemen van namen in een 
proeve van overzicht als hier geboden, is haast ondoenlijk, ten dele 
overbodig bij een vrij gesloten coöptatie-gezelschap als het Genootschap 
bleef. Natuurlijk waren er ook dominante typen, maar het gepresteerde 
werd toch steeds gezien — en terecht — als teamwork. Om het een "société 
de mutuelle adoration" te noemen, gaat beslist te ver. Als Wopke Eekhoff 
in 1877 een klein "tableau de la troupe" verschaft, vallen naast veel lof
tuitingen ook een paar kritische noten. De eerste voor de eertijds bekende 
Mr. Daam Fockema, in zijn dagen lid der 2e Kamer. Hem had men in zijn 
nadagen gevraagd de geschiedenis van Frieslands Hof te bewerken. 

"Dit streelde" zegt Eekhoff, "zijn niet geringe eigenliefde, en begon hij 
— zonder genoegzame kennis van de nieuwere geschiedbronnen — een 
werk te schrijven" dat begon met anno één en na zes jaar tot 1515 was 
gevorderd, "het jaar, waarmede wij meenden, dat hij volgens zijne aan-
teekeningen had moeten beginnen" enz. Een ander, die er als rak van 
ongemak bijzonder slecht afkomt, is De Haan Hettema, die "uit ingeno
menheid met zich zelven en eigene vreemde begrippen, bijna allen, die 
met hem van gevoelen verschilden, van zich afstootte". Zo gaat het nog 
even door. Niet onaardig is ook deze passage: "Maar van gezetheden en 
caprices gesproken (wij dienen er in groote geesten wel wat te ver-
schoonen), wie had ze meer dan ons lid, later erelid, Joost Hiddes Hal-
bertsma". Waar het mij bij het verwijzen naar deze tirades eigenlijk om 
gaat, is de uitspraak over Mr. A. van Halmael, door het Genootschap als 
voorloper en medestander beschouwd, nochtans zonder er deel van te 
hebben uitgemaakt, "Hij was een Friesch Genootschap op zichzelven". 

Welnu, deze kwalificatie zou men zonder meer kunnen toepassen op 
het bestuurslid Mr. P. C. J. A. Boeles, die de gehele eerste helft dezer 
eeuw zwaar het Genootschap heeft gedomineerd. Dit zowel in gunstige als 
ongunstige zin. Op jeugdige leeftijd onder auspiciën van zijn vader, de 
toenmalige voorzitter, die behalve het opus magnum, de Franeker Ho
geschool, andere verdienstelijke studies op zijn naam had, arriveert de 
jonge Boeles in 1897, eerst T. de Boer opvolgend als bibliothecaris, en een 
jaar later ook in de kwaliteit van conservator der oudheden. Hoewel in 
1895 het verslag melding maakt van het teruglopen van terp- en andere 
vondsten, kon nu begonnen worden de rijke vondsten aan het op acade
misch peil gekomen archaeologisch onderzoek dienstbaar te maken. Op 
dit gebied immers van "het Pompei' der terpen" hadden de eerste gene
raties Genootschapsleden — zonder het beloofde land van Boeles' 
"Friesland tot de l l e eeuw" te zien — zich grote inspanningen getroost. 
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Hun verdienste wordt er niet kleiner om als de schrijver van "Het rijk en 
het oudheidkundig bodemonderzoek" ze in 1975 bij "de derde stand van 
de archaeologische wereld" te hoop gooit. 

Tot de schaduwzijde van deze zonnige periode behoort dan wel, dat 
Boeles' positie in het Genootschap een handicap ging betekenen voor de 
intussen optredende functionarissen in het Museum, dat — dankzij stij
gende subsidies van provincie en gemeente(n) — tot een volwaardig in
stituut uitgroeide en bleef uitgroeien. Jarenlang heeft het bestuur zich 
moeite moeten geven om aan de Museumdirecteur Dr. Wassenbergh en 
zijn medewerkers voldoende "Lebensraum" te geven tegenover Mr. 
Boeles. Feit is, dat Boeles tot de meest verklaarde tegenstanders in het 
Bestuur is gaan behoren, die het verschijnen en blijven van de Fryske 
Akademy met lede ogen hebben aanschouwd. Zeker waren er onder de 
Bestuursleden van het Genootschap ook enkele die pas later hun beden
kingen hebben laten varen. Te vers lag nog in het geheugen het "impe
rialisme irrationel" van Douwe Kalma, waarover in 1922 Huizinga in De 
Gids reeds de staf gebroken had: diens politiek Fries imperialisme, door 
voorzitter Van Harinxma thoe Slooten, in het voorbijgaan in de verga
dering meesmuilend als de "opstand der Kalmukken" gedoodverfd. Maar 
ik herinner mij ook, dat een koel, klaar en beredeneerd bestuurslid als 
Heerma van Voss mij in 1939 wees op de wat broeierige atmosfeer boven 
ons hoofd, hierboven in deze Kanselarij, die door Wumkes werd ge
kweekt. 

Niettemin wast al het water van de zee niet af, dat zowel de voorzitter, 
Baron van Harinxma, als Sipma en Ottema ten nauwste bij de oprichting 
waren betrokken, de laatste zelfs door het ter beschikking stellen van het 
Coulonhuis. Van de eerste is zulks evenmin onverklaarbaar, gezien zijn 
ruimdenkendheid ook op ander gebied. Gaat niet het verhaal dat de 
kleermaker Goedemoed ± 30 jaar lang costuums voor hem mocht ver
vaardigen en slechts eenmaal — de eerste keer — de maat mocht nemen? 
De stereotype mededeling luidde dan:"de maat hè je noch wel, Goede
moed, en soa as je wete alles goed ruum". De poging door Prof. D. van 
Blom van Leiden uit in De Gids ondernomen om de oprichting van de 
Fryske Akademy als een onverhoedse aanval in de rug van het Genoot
schap voor te stellen, is bezijden de waarheid. Het feit, dat de eerste 
vergadering van de Akademy op 10 september 1938 in de schilderijenzaal 
van het Genootschap werd gehouden en de warme woorden die aan de 
zusterinstelling, naar aanleiding daarvan, in het 110e verslag door de se
cretaresse, Leeuwardens Stedemaagd, Mejuffrouw Visscher, werden ge
wijd, bewijzen het tegendeel. Dat die samenwerking aanvankelijk moeilijk 
verliep, is met vijfjaren bezetting ertussen begrijpelijk. Te betreuren blijft, 
dat Mr. Boeles, wiens tweede druk van zijn boek in de maak was, mok
kend terzijde ging staan. "Als ik een Fries woord niet weet, laat ik het 
mijn vrouw aan de bakker vragen", luidde een uitspraak in de vergade
ring. Waarop werd geriposteerd: "Je uitgeven voor kenner van het Oud-
fries en je dan zo blootgeven". Tenslotte zijn er meer mensen, die zich 
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uitleven in dode talen en daardoor terzij der horde menen te staan, be
wijzend verder dat iedere taaidepreciatie pleegt samen te gaan met sociale 
depreciatie. 

Het lijkt wat buiten proportie om te treden in de petite histoire van het 
zo veel en op hoog niveau presterend Genootschap, maar het dient ver
meld als achtergrond voor de rond 1950 dreigende breuk, welke door 
arbitrage van Prof. van Eysinga voorkomen kon worden. 

Terugblikkend op enkele werkzaamheden van het Genootschap, 
waarbij ik tientallen terreinen — ik denk o.a. aan monumentenzorg, 
volkskunde enz. — niet eens kon noemen, vroeg ik mij steeds af: "Hoe 
heeft men dit verloop nu te waarderen? Had alles nog anders, slechter of 
veel beter kunnen gaan?" Daartoe zou een vergelijking met instellingen, 
die er vele in den lande zijn, voor de hand hebben gelegen. Die lagen niet 
pasklaar of zijn mij — in de kort toegemeten tijd van voorbereiding — 
ontgaan. Ik vond echter een graadmeter en wel in het buitenland. In 1974 
gaf "Der Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens" een 
diepgravende "Festgabe" in het licht, van indrukwekkende omvang en 
betekenis. Het is mij een genoegen te kunnen constateren, — bij uiteraard 
optredende verschillen: men heeft geen eigen taal, er komt een universi
teit in Munster — dat het proces van machtverheffen en ontbinden in 
factoren, het gedecentraliseerd verwerken van de aanvankelijke doelstel
lingen op soortgelijke wijze is verlopen. 

Begreep ik de bedoelingen van het tegenwoordig Bestuur goed, dan zou 
F.G. 150 jaar liever niet gestaan hebben voor Fries Genootschap 150 jaar, 
maar voor Futuroloog Gevraagd voor de komende 150 jaar. De historicus 
wordt echter met het hoofd naar achteren geboren en ik vind, dat zelfs al 
ware hij van het karaat van een Huizinga, de schaduwen van morgen 
buiten zijn competentie vallen. Laten wij ten besluite daarom nog één 
keer terugzien naar een heel ander terrein. Einde 15e eeuw werd, zoals ik 
eens heb nagegaan, door de aanleg van Leeuwardens stadsgracht de 
moederkerk, de S. Vitus van Oldehove — het centrum vanouds voor de 
zielzorg in Leeuwarden gedurende eeuwen — van het stadshart afgesloten. 
De Nijehove kwam haar plaats opeisen, gevolgd door enkele andere, 
naast de Oldehove. 

Wanneer ik de tegenwoordige uitleg van Leeuwarden zie, staan er 
tientallen gebouwen voor de cultus van allerlei denominaties, maar in het 
hart ervan nog steeds en voor ieder onontloopbaar: de Oldehove. Zo zal 
de Kanselarij en de omgeving van de Turfmarkt, ondanks de drie cul-
tuurtempels van nu rondom de Oldehove, altijd herkend blijven in lange 
eeuwen als de "pépiniaire" van Frieslands "geschied-, oudheid- en taal
kunde". 

Als wij Romein mogen geloven zijn de jaren 70 van een aantal eeuwen 
steeds vertrekpunten van een vernieuwing in onze vaderlandse geschie
denis geweest. Hij poneert: "Zo moet bij tijden de natie zich hernieuwen, 
en zo heeft zij het ook gedaan: in de 16e eeuw, toen in de 17e, toen in de 
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18e en tenslotte in de 19e eeuw, telkens omstreeks de jaren '70". Laten wij 
derhalve maar hopen, dat ook het Genootschap aan zulk een cyclus is 
begonnen: de tentoonstelling van 1877 en nu rond 1970 de scheiding van 
Stichting Fries Museum en Fries Genootschap. Aan leden en bestuur om 
die jongste vernieuwing met evenveel volgend succes te doen verlopen als 
de fameuze expositie van 1877. Dat vergemakkelijkt dan ongetwijfeld de 
taak van mijn collega in september 2077. 
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