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Bij de openstelling van het Fries Grafisch Museum hield prof. dr. H. J. Prakke een
rede, welke — enigszins omgewerkt — in dit 59ste deel van De Vrije Fries is opgenomen. Daaromheen zijn gegroepeerd enkele andere bijdragen over drukkers en hun
produkten.
Dank zij steun van het Provinciaal Bestuur was het, evenals vorig jaar, mogelijk om
de rubriek Panorama van Friesland te illustreren en aanzienlijk uit te breiden.
(Sommige auteurs konden eerst in december worden gevraagd om eind januari een
jaaroverzicht in te zenden; zij verontschuldigen zich voor eventuele omissies.)
Overdrukken van dit Panorama worden onder de titel Kronyk fan Fryslân verkrijgbaar gesteld.
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De Holder
hoogtepunt in de grafische vormgeving in de eerste helft der 20ste eeuw in
Friesland
Peter Karstkarel
Het literair maandschrift De Holder, verschenen van 1926 tot 1929, is,
afgezien van de kwalitatief hoge bijdragen, van betekenis geweest omdat
het de literaire dictatuur van Douwe Kalma aan het wankelen bracht. Het
was niet de bedoeling van de jongeren Jelle Brouwer en Rintje Sybesma
om een letterkundige coup te plegen met het tijdschrift, maar het monopolie van Douwe Kalma kwam er duidelijk door in discussie. De
commentaren die dit later aan de literatuur-historici heeft onlokt, draaien,
met wat verschil in het leggen van de accenten, allemaal om deze kwestie.
Over een tweede bijzonderheid van De Holder zijn de commentaren
eensluidend: de typografische en illustratieve verzorging is hoogst verrassend, modern en knap '.
Pas in het laatste nummer wordt gepubliceerd wie debet is aan de fraaie
uiterlijke verschijning: "By 't ôfsluten fen dizze foarste jiergong fen "De
Holder" bringe wy tank oan alle meiwirkers. Mar ús moanneskrift hie net
wirde kinnen hwet it optheden is sûnder de greate fakljeafde fen J.
Kamminga, lyk as men dy net faek oantreffe scil en sûnder de waerme
tawijing fen E. Caspers, dy't aloan for de foarsoarging stien hat en dêrom
is yn 't bysûnder in wird fen tank oan hjarren hjirre grif op syn plak. Det
wy yette lang fen hjarren meiwirking profitearje meije!"
De bescheiden Evert Caspers wilde als vormgever van het tijdschrift
niet vermeld worden. In de vroegste reclamefolder worden geen medewerkers genoemd, maar deze overigens merkwaardige folder met het in
houtsnede uitgevoerde vignet van de holder (naar deze hommel, die iets
meer dan levensgroot op de omslagen werd afgebeeld, werd het tijdschrift
wel 't holderke genoemd) en de uit zetbalkjes samengestelde hoekornamenten in de vorm van het toen nog onbesmette Swastikateken, is onmiskenbaar door Caspers vorm gegeven 2. In de folders die volgen, wordt,
zonder dat verduidelijkt wordt dat het om de beeldende en typografische
vormgeving gaat, E. Caspers vermeld, evenals J. Mulders die een vaste
medewerker wordt door het vervaardigen van hout- en linoleumsnedes
voor het tijdschrift. In die folders wordt gesteld: "Ek hwet typografyske
forsoarging oanbilanget wirdt nei it beste socht" en "En einliks scil der for
soarge wirde det it blêd yn útfiering, hwet it printsjen en hwet it houtsnijwurk oanbilanget, op peil stiet." In het tijdschrift zelf worden Evert
Caspers en Joh. Mulders verder nauwelijks meer aangekondigd; bij verschillende van de hout- en linoleumsneden van de kunstenaars worden
hun namen niet eens vermeld.
Uit de in het eerste nummer van De Holder gestoken prospectus kan
5
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gelezen worden dat de redactie niet slechts de literatuur en de letterkundige kritiek in Friesland een nieuwe impuls wilde geven maar dat zij
bovendien haar best wilde doen om de verzorging van het friese boek op
peil te krijgen.
De verzorging van het net gestaakte literaire tijdschrift Frisia was er
bepaald niet een geweest voor bibliofielen. Slechts de vierde jaargang
(1920) lijkt een belofte in te houden. Herman Martin, die als directeur van
het Fries Museum het jaar daarvoor zijn congé gekregen heeft, blijkt een
vruchtbaar medewerker met bijdragen over de beeldende kunsten en de
monumentenzorg in Friesland. In een reeks van drie artikelen waarin hij
zijn wensen ontvouwt over een kunstacademie in Friesland noemt hij de
boekversier- en bindkunst bij de onderwij srichting van de ambachts- en
nijverheidskunsten, want „Mei de Kunstniverheit stiet it der yn Fryslân
alderdrôfst foar. Men stiet folslein frjemd foar de nije kinstopfetting oer;
men is hjir op it minst 25 jier bynefter. Neimakke-antyk, dat is it hwet hjir
makke en koft wirdt". De slotzinnen liegen er niet om: "Foart mei de âlde
sleur, mei it konservative yn de kinst! Wirdearje hwet west hat, biwarje it,
koesterje it oan dyn herte, mar wêz fen ien ding wis: det kinst is fielings-utering fen de libjende minske, det kinst dos foroaret meidet de
libbensopfettings fen ús minsken hjar wizigje, det der dos jimmer nije
foarms fen kinst berne wirde moatte, det men yn kinst net konservatyf
wêze kin, om't konservatisme bitsjut: dea\" Het orgaan waarin Martin zijn
gram kon halen heeft zich weinig gelegen laten liggen aan het betoog: de
beeldende verzorging van Frisia werd beperkt tot enkele ouderwetse art
nouveau-achtige decoratiestrips. De omslagen van de jaargangen uit de
20-er jaren bezaten een decoratieve illustratie van een oogstende vrouw,
ontworpen door Joh. Dijkstra, in de monumentale stijl van zijn amsterdamse leermeester R. N. Roland Holst. Dijkstra, een kunstenaar die in
Groningen werkte, verzorgde veel illustraties en boekversieringen van
friese uitgaven. In de 30-er jaren verscheen Frisia in een jasje met een in
houtsnede-trant gestyleerd fors zeilschip, eveneens het ontwerp van Joh.
Dijkstra.
De meer algemene friese tijdschriften als Sljucht en Rjucht en It Heitelân boden min of meer regelmatig en in het bijzonder bij speciale gelegenheden wel illustraties, maar dat waren veelal op slecht papier —
krantachtig of gecoat kunstdrukpapier — gereproduceerde tekeningen of
schilderijen. Aan de wijze van presenteren kan begrepen worden dat de
redactie van It Heitelân met de reproducties zeker wel eens artistieke
pretenties had; de bijlagen van de kerstnummers werden zo aangeboden
dat ze meteen in een lijstje aan de huiskamerwand gehangen konden
worden. Afgezien van de voor de tijd niet onverdienstelijke kwaliteit van
de reproducties, was de artistieke kwaliteit van de prentjes niet opzienbarend en zouden ze onder het door Martin geconstateerde conservatisme
te rangschikken zijn. Het waren veelal brave en traditionele topografische
prenten, uitstekend geschikt voor een algemeen maandblad, maar zonder
ook maar een greintje durf tot iets nieuws 3 .
6
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Ruimte tot het publiceren van artikelen over heemkunde en beeldende
kunsten boden de tijdschriften wel; een van de vroegste geluiden over de
illustratieve kunsten kan gehoord worden uit Sljucht en Rjucht van 1906.
Ids Wiersma en Piet van der Hem willen zich "bi-iverje om for Fryslân to
arbeidsjen, dêr wer it ús mogelik is en dat scil yn it earst noch yn haedsaek
bistean yn it illustreeren fen Fryske wirkjes, tiidskriften en blêdtsjes". Het
betoog, één lofzang op het wijde friese land, werd terecht afgestoken,
want met de landschapsschilderkunst in Friesland was het, zeker voor
deze jonge kunstenaars die bij hun opleidingen in Den Haag en Amsterdam het landschap als een der belangrijkste genres hadden leren
kennen, zeer droef gesteld. Zij betreuren het dat vele friese kunstenaars,
eenmaal vertrouwd met de waardering voor de kunsten in Holland, hun
geboorteprovincie definitief de rug toekeerden 4.
De klacht dat kunstenaars in Friesland met de toegepaste kunsten, laat
staan met vrij werk, geen droog brood konden verdienen, was terecht;
vele kunstenaars die bedreven waren in de toegepaste kunsten vertrokken
definitief uit de provicie 5 . Aan de topografische dienstbaarheid werd Piet
van der Hem gehouden, toen na een lovend stuk in Sljucht en Rjucht van
1909 in hetzelfde tijdschrift een felle aanval door kunstbroeder Joh.
Rijpma werd gedaan op het decadente realisme van Van der Hem. Van
der Hem reageerde van Den Haag uit met een tentoonstelling, die
boekhandelaar Schaafsma in het oude postkantoor te Leeuwarden organiseerde. In Sljucht en Rjucht werd er weer enthousiast over geschreven 6.
Het was overigens juist Piet van der Hem die de beeldende verzorging van
boek en tijdschrift in Friesland wat op gang had gebracht. Hij maakte
illustraties voor Sljucht en Rjucht en later voor It Heitelân; voor de
Swanneblommen maakte hij prentjes en het ontwerp voor het omslag
waarin het tijdschrift van 1906 tot 1914 verscheen en hij deed dit ook voor
de voordrachtsbundels van "As jimme it lije meije" die in 1905, 1907 en
1911 het licht zagen.
De belangstelling voor de toegepaste kunsten was tijdens het laatste
decennium van de 19de eeuw tot het uitbreken van de eerste wereldoorlog
tot een hoogtepunt gegroeid. Het was ook te bespeuren in de boekverzorging 7 . Na de oorlog zette deze ontwikkeling zich vooral voort op de
gebieden van de illustratie van de kinderboeken, de satyrische tijdschriften en de reclame. De goede boekverzorging had wel de aandacht van
kunstenaars en uitgevers, maar werd niet een gewoonte. Bijzondere uitgaven trokken dan ook de aandacht 8 .
Toch is de schroom waarmee dr. G. A. Wumkes een tentoonstelling van
eigentijdse grafiek introduceert wel begrijpelijk: "Er is ditmaal eenige
moed voor noodig geweest om in de stemmige handschriftenzaal der
Provinciale Bibliotheek van Friesland plaats te bieden aan een verschijnsel uit het moderne leven, dat mijlenver afstaat van de rustige
boekensfeer. Immers alles wat zweemt naar reclame verbindt men niet
zonder schroom met wetenschap en kunst. Toch was er meer dan een
reden om over gerezen bezwaren heen te zien. Vooreerst was daar het feit,
7
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dat vele grafische kunstenaars het geen oneer hebben gevonden hun kunst
in dienst te stellen van het affiche of menu. Ook liet de Friesche eigenliefde zich gelden . .. Daar zijn hier thans uitgespreid: menu's en sluitzegels, speelkaarten en wandkalenders, boekenleggers en oranjesouvenirs,
omslagen van boeken, muziek- en weekbladen, schouwburgaffiches en
kinderprenten, hoofden van tijdschriften en decoratieve advertenties, te
veel om op te noemen". Wumkes somt een groot deel van de practische
toepassingen van de grafische kunsten op en bespreekt daarna de
"kunstwerken" en hun vervaardigers. Opmerkelijk is dat het haast allemaal kunstenaars betreft, die buiten Friesland hun werk vinden en nog
merkwaardiger is het ontbreken van De Holder, het tijdschrift dat in de
zomer van 1929 al aan zijn vierde jaargang bezig was .
Vlaamse voorbeelden, het noorden en het onderwijs
De Holder was in het jaar van verschijnen op veel plaatsen gunstig
ontvangen. In eigen kringen werd het tijdschrift "verfijnd" genoemd
(Jansen, Sybesma), de uitgever Noordhoff uit Groningen vond het er typografisch voortreffelijk uitzien. De latere medewerker Joh. Mulders
schreef "De naam Holder bekoort in hoge mate" en Tjeerd Bottema,
inmiddels zeer gezocht als illustrator van kinderboeken, beweerde dat hij
zelden een tijdschrift in handen had gehad dat er zo door en door verzorgd uitzag. De vormgeving was niet uniek en de initiatiefnemers van het
tijdschrift streefden naar een blad van de kwaliteit van het kleine vlaamse
tijdschrift " ' t Fonteintje" en het sinds 1919 verschijnende "Wendingen",
het architectuurtijdschrift van H. Th. Wijdeveld, lijkt wat de lay-out betreft de peetvader van De Holder te zijn. De redacteuren waren tevens
zeer onder de indruk van de blokboeken die de belgische kunstenaar
Frans Masereel liet verschijnen 10. De in Vlaanderen sinds het tweede
decennium van de eeuw opgebloeide kunst van de houtsnede is wat De
Holder betreft debet aan de wijze van illustreren. Naast Frans Masereel
werkten in Gent de gebroeders Jan Frans en Jozef Cantré en in Antwerpen Henri van Straten en Joris Minne, kunstenaars die met illustraties
in boeken en tijdschriften in de 20-er jaren de uitgeverswereld in Vlaanderen een gezicht verschaften " .
In de kunsten hadden zich in Nederland voor het verschijnen van het
eerste nummer van De Holder twee belangrijke stromingen gemanifesteerd. Hoewel zij beide een claim op de aanduiding "realisme" legden,
verschilden het idealistisch expressionisme en het abstract absolutisme
aanzienlijk. Wendingen van Wijdeveld en De Stijl van Theo van Doesburg c.s., om de belangrijkste nederlandse tijdschriften van de twee
richtingen te noemen, benaderden elkaar enigszins in hun formele resultaten.
De ontwikkelingen die tot het nieuwe wereldbeeld zouden leiden,
bleven niet beperkt tot de traditonele culturele centra maar vonden o.a.
ook in het noorden, veroorzaakt door ongelijksoortige impulsen, plaats. In
8
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Groningen groepeerde zich een aantal kunstenaars tot De Ploeg, een
groep waartoe de al eerder genoemde Joh. Dijkstra behoorde. De groep
was in zijn expressionistische uitgangspunten overigens niet zo hecht.
Hendrik Werkman en Wobbe Alkema drukten zich met respectievelijk het
tijdschrift The Next Call en met bijdragen in het constructivistische
vlaamse tijdschrift De Driehoek heel anders uit dan de andere Ploegleden, met wie er wel contacten waren 12. In Friesland zijn de artistieke
stormen die over Europa woedden slechts aan een incident af te lezen: 13
april 1923 wordt er in de Phoenix in Drachten een Dada-avond gehouden B .
Misschien had Martin gelijk dat het Friesland ontbrak aan een adequate kunstopleiding. Op ambachtsscholen en andere vakopleidingen
werd wel tekenen gegeven door vaak bekwame leraren. De enige op de
nijverheidskunst gerichte opleiding bezat de provincie in de Rijksrietvlechtschool in het excentrisch gelegen Noordwolde. In een reeks boekjes
over de toegepaste kunsten in Nederland die in de 20-er jaren verschijnen
worden steeds de kunst- en kunstnijverheidsscholen opgesomd. In het
tijdvak van De Holder staat er over de Rietvlechtschool: "Dag- (het geheele jaar) en avondcursus (wintermaanden) in het vlechten van luxe- en
grof mandwerk en van serremeubelen, zoowel van teen als pitriet. Vak- en
handteekenen. Voortgezet onderwijs in verband met gevorderdheid der
leerlingen (boekhouden en talen)". Directeur is dan P. A. Hendriks. De
ook steeds genoemde Rijks Vak- en kunstnijverheidsschool voor goud- en
zilversmeden en horlogemakers te Schoonhoven staat dan onder directie
van H. Ellens 14.
De pedagoog Harm Ellens, in 1871 te Groningen geboren, heeft zich
zijn hele leven gewijd aan de opleiding van kunstnijveren. Eerst leraar
tekenen aan de ambachtsschool te Arnhem en van 1901 tot ca. 1908 aan
de Quellinusschool te Amsterdam, werd hij al voor de eerste wereldoorlog
tot directeur van de Rijksrietvlechtschool te Noordwolde benoemd .
Daar leidt hij Johannes Mulders in de teken- en kunstnijvere vakken op.
Vervolgens leert hij als directeur van de MO-tekenen opleiding aan de
H.T.S. te Leeuwarden (van 1917 af) de onderwijzer Evert Caspers kennen,
die hem in 1926, als Ellens al enige jaren in Schoonhoven werkt, als hoofd
bij de MO-opleiding opvolgt. Ellens handhaaft de contacten met Friesland. In 1929 toont hij zich als een van de rapporteurs over de tentoonstelling van moderne woninginrichting, die in de Beurs te Leeuwarden
wordt gehouden, bijzonder vergenoegd over de serre-inrichting van de
Rijksrietvlechtschool "Wier arbeid mij zoo lange jaren nabij is geweest"
en hij is zo nu en dan medewerker aan het (kunst-)nijvere vaktijdschrift
Het Geïllustreerd Schildersblad dat bij Eisma te Leeuwarden verschijnt 16.
De Holder
Gaf de situatie van de boek- en tijdschriftverzorging in Friesland weinig
aanleiding tot de speciale aanpak van De Holder, door voorbeelden in
Nederland en Vlaanderen en de kwaliteit van het kunstnijvere onderwijs
9
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van Ellens wordt deze wél enigszins begrijpelijk: zijn leerlingen Evert
Caspers en Johannes Mulders waren het, die de typografische en illustratieve verzorging op zich namen. Brouwer kende Evert Caspers en
vroeg hem de verzorging van het tijdschrift te leiden. De drukker Doederus Kamminga heeft aanvankelijk wel aan de grafische verzorging van
Caspers moeten wennen, hoewel uit de correspondentie evenzeer blijkt
dat ook hij zich ervan bewust was dat het tijdschrift speciale aandacht
17

vroeg .
De drukker staat open voor overleg, maar "dat liket my sa yn 't
earstoan net in noflik houlik tusken in printer en in houtsnijer-tekeneridealist". Over het vierde nummer klaagt Kamminga dat hij moeilijkheden heeft met het sluitend krijgen van de vette lijnen, bovendien kan hij
de uit de zetbalkjes samengestelde contour niet dichter bij de rand van het
blad krijgen. De brede kaders zijn uit vier balkjes van 2 mm breed opgebouwd. Kamminga vraagt zich ook af of de verschillen in de vormgeving ook bezwaren zullen opleveren bij het binden van de jaargang. Over
nummer 5 toont de drukker zich zeer tevreden: het is een nummer met
gesneden, in zachtgroene inkt gedrukte initialen. Bij de houtsnede
"Earnst" van Caspers kunnen ook de ruim uitgevallen slotvignetten op de
pagina's 75 en 80 als zelfstandige illustraties opgevat worden. Het zijn
twee dorpsgezichten, op de eerste is de "sipeltoer" van Deinum te herkennen. Kamminga kondigt in dezelfde brief aan dat hij bredere vette
lijnen had aangeschaft en in het zesde nummer worden die dan ook gebruikt. Het is de eerste aflevering die Joh. Mulders van een illustratie
voorziet. Op Mulders' kwaliteiten had een van de medewerkers, Bauke
Tuinstra, gewezen. De houtsnede "Gea" past in de breedte net op de
bladspiegel en om de vrij donkere prent niet te zeer te laten zweven accentueerde Caspers het kader aan de andere zijde van de kneep.
Kamminga vindt het werk van Mulders, met waardering voor beide,
heel ander werk dan dat van Caspers; het komt dichter bij de primitieven.
Als men uit de eerste jaargang de zes houtsneden van Caspers met de vier
van Mulders vergelijkt, dan zijn die van Caspers decoratiever, die van
Mulders eenvoudiger, de strengheid van de prenten van de laatste doen
de techniek meer eer aan. In de volgende jaargangen zijn de illustraties
van Caspers en Mulders steeds moeilijker van elkaar te onderscheiden. De
linoleumsneden leveren als gevolg van het andere karakter van het materiaal een decoratiever resultaat op. Caspers kan in 1927 zijn belangstelling voor decoratieve kartelranden nog niet geheel onderdrukken (bv.
het stadsgezicht met vrouwen in het eerste dubbelnummer), maar spoedig
houdt hij zich ook aan strengere afgrenzingen van de zwarte en witte
vlakken. De typografie, geheel het werk van Evert Caspers, leverde elk
nummer weer een verrassing op. De nummers 7 (met de binnen gele
banen gevangen paginering), 10-11 (met een dun lila kader en accenten
van blokjes bij de paginering) en 12 (met in lichtgroen gedrukte art déco-ornamenten) waren vooral opvallend, terwijl de nummers 1, 5 en 8
gesneden initialen ontvingen.
10
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Winter. Houtsnede van Evert Caspers in De Holder IV, 1.

\

Houtsnede van Joh. Mulders in De Holder IV, 5.

11
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Sybesma, die zich, naar uit de correspondentie blijkt, tevreden toont
over de vormgeving van De Holder, is minder gevoelig voor het artistieke
gezicht dan mederedacteur Brouwer. Hij schrijft op 23 februari 1926:
"Houtsnijwurk moatte wy altiten oannimme, it is ek yn 'e moade". Zijn
belangstelling lijkt meer voort te komen uit redactionele handigheid. In
een brief van 2 april 1927 lanceert Sybesma een artistieke zet: "Mei juny
wolle wy in houtsné-nr. jaen, om wer ris mei hwat oars to kommen. Dan
sa'n stik of trije houtsneden en mûglik mei in artikel oer houtsnijkunst".
Van dit nummer is niets gekomen. Hoewel de drukker over de nieuwe
jaargang geschreven had dat hij het formaat mooi en de aankleding deftig
vond, was de verrassing er typografisch een beetje af, want zowel de
tweede als de derde jaargang verscheen De Holder met een kader van
lichtgrijze balken rond de bladspiegel en zelfs de accenten bij titels en
illustraties bleven hoogst eenvoudig. In de vierde jaargang, die de laatste
zou worden, werd de grafische vormgeving veranderd: de bladen kregen
aan de onderzijde een afsluiting van drie dunne rode strepen, de marges
in de kneep ontvingen twee rode strepen. De paginering, net buiten de
kruising van horizontalen en vertikalen, kreeg extra accenten met zwarte
blokjes. De houtsneden van Evert Caspers voor deze laatste jaargang
waren de beste die hij voor De Holder vervaardigde.
In totaal hebben Evert Caspers 24 en Johannes Mulders 19 hout- en
linoleumsneden voor De Holder vervaardigd; Caspers maakte voor de
eerste jaargang bovendien een aantal sluitvignetten die soms uitgegroeid
zijn tot zelfstandige houtsneden ' 8 . Op enkele portretten na zijn het alle
topografische prenten. Ze hebben niet de bedoeling speciale hoekjes van
of gezichten op plekjes in Friesland te bieden (met uitzondering van een
gezicht op de Oldehove van Caspers), maar het zijn beelden die archetypen lijken voor de situatie in Friesland. Of het nu een rijtje arbeiderswoningen, een dorpskermis, een schooltje, een brug, een boerenerf, een
markt of een hek is, de agrarische eenvoud spreekt bijna uit elke prent.
Weer zijn het prenten van Caspers die zich aan deze algemene karakteristiek onttrekken: in het tiende nummer van de derde jaargang staat een
prent afgedrukt met een havengezicht (Harlingen?) en het negende
nummer van de vierde jaargang bevat de houtsnede "Reklame" die zeer
stads is; "Leeuwarden" staat overigens op een der reclameborden aangegeven. De door Caspers en Mulders veelal gekozen techniek, de
houtsnede, leende zich ook zeer voor vereenvoudigingen tot niet-anecdotische gezichten, maar beelden met een algemene geldigheid. Het is een
inhoudelijke waarde die past bij het expressionistische idealisme van de
vlaamse voorbeelden. De beide kunstenaars begrepen de compositorische
spanning die er met deze techniek te bereiken viel, de spanning waarbij
het wit een even duidelijke functie krijgt als het zwart.
Caspers en Mulders
Voor Caspers lijkt de verzorging van De Holder de start voor een
enorme productie op boekverzorgings- en illustratief gebied. Het ziet er
12
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Reklame. Houtsnede van Even Caspers in De Holder IV, 9.
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zelfs naar uit dat hij voor de vijfde jaargang al ideeën klaar had. Als deze
in 1930 niet meer verschijnt, komt er wel een "Caspers Houtsneden Kalender" uit; de zes houtsneden dragen geheel het karakter van die in De
Holder. In dit jaar begint hij ook mee te werken aan het Geïllustreerd
Schildersblad van Eisma: hij levert enkele kleurbijlagen met ontwerpen
voor reclame en ornamenten en ontwerpt versieringen voor de 50ste
verjaardag van Koningin Wilhelmina. Voor de "Bibliotheek van den
Schilder", een serie vakboekjes die Eisma uitgeeft, ontwerpt Caspers de
banden. In 1930 maakt hij de band van een portrethoutsnede in Utflecht
van Fedde Schurer, dat bij Kamminga in Dokkum uitgegeven wordt. Het
portret wordt in It Heitelân van 1932 (blz. 330) opnieuw afgedrukt. Van
dit tijdschrift is Caspers nooit een echte medewerker geworden. In 1932
(blz. 335) werd een portret van Paulus Folkertsma opgenomen en in 1935
en in 1936 verscheen het blad met een door Caspers ontworpen titelblad.
In 1930 publiceerde hij in It Heitelân een lovende recensie over de illustratiekunst van Joh. Mulders en in 1935 de necrologie van de architect
Doeke Meintema 20 .
Als het opnieuw verschenen tijdschrift Frisia (van 1927 af) het beeldende élan van De Holder poogt te annexeren, komt men al spoedig bij
De Holder-kunstenaars terecht. Caspers vervaardigt voor de jaargangen
13 en 14 (1931 en 1932) respectievelijk drie en twee houtsneden die als
bijlagen op goed, maar te tonig papier gedrukt worden. Dan wordt pas
duidelijk hoe node de prenten de accenten van de lay-out, die ze in De
Holder kregen, missen . In 1931 geeft Eisma een portefeuille met lettervoorbeelden uit die door Evert Caspers zijn verzameld en van een inleiding zijn voorzien. Hierin wordt de constructie van verschillende traditionele en moderne lettertypen behandeld en worden vele voorbeelden
gegeven; zelfs typen van de grootste grafische vormgever van Europa, de
fransman Cassandre, zijn er in opgenomen. Drie jaar later laat Caspers
een boek in Zutphen verschijnen, "Versiering bij Handenarbeid", waarin
allerlei technieken en patronen voor het ornament worden geboden.
Intussen was Caspers' naam als grafisch vormgever wel gevestigd en
veel boeken die in (en buiten) Friesland verschenen werden door hem
verzorgd. Hij vervaardigde in 1927 zes houtsneden voor R. P. Sybesma's
bundel "Ta de moarn. In mennich sonnetten" die bij Kamminga in
Dokkum verscheen. Hij ontwierp de drukkersmerken voor J. Kamminga
te Dokkum en Brandenburgh en Co te Sneek en hij verzorgde voor deze
uitgeverijen een aantal omslagen o.a. voor boeken van S. E. Wendelaar
Bonga, W. Cuperus, N. J. Haisma, J. H. Brouwer en R. Brolsma. Voor de
Prov. Underwysrie verzorgde Caspers een aantal publicaties en programma's en uitgaven van it Soasiael-demokratysk Frysk forbân ontvingen titels en vignetten van hem. De Fryslân-kalenders van 1932 en 1933
die Eisma uitgaf werden van zijn illustraties voorzien. Nadat Caspers in
1937 met zijn gezin naar Zwolle is vertrokken omdat hij daar benoemd is
tot leraar tekenen aan de Rijks h.b.s., verloor hij gaandeweg het contact
met Friesland, hoewel hij aan de publicaties van J. H. Brouwer bleef
14
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meewerken . Tevens nam hij na de oorlog nog plaats in de jury die, op
initiatief van de Fryske Akademy, enige jaren het best verzorgde friese
boek uitkoos.
,,Men fielt: dizze teikener sjucht op tige eigen wize bern, minsken en 't
gea oan en men moat mefrou Hellinga-Zwart en de hear v. d. Ploeg
tankber wêze for hjar kar fen illustrator" schreef Caspers in 1930 naar
aanleiding van de kinderboeken 'Tt boek fen Hessel en Nynke" van T.
Hellinga-Zwart en "Torda" van T. van der Ploeg die Joh. Mulders van
flinke aantallen illustraties voorzag. "Dit kear nou ris net ivich en altiten
deselde kopkes en figuerkes [... ] Op 'en dûr bigjint sok wirk yen to
forfelen. Ik scoe nou as posityf kenmerk fen Mulders syn wirk neame
wolle: karakter" 23 .
Joh. Mulders, die na opleiding door Ellens aan de Rietvlechtschool te
Noordwolde zijn studie had voortgezet aan de Academie te 's-Gravenhage, was door zijn achterneef Bauke Tuinstra bij De Holder gehaald. Het
literaire élan dat uit de aanpak van dit tijdschrift bleek, sprak Mulders
aan. Hij volgde de roerige ontwikkelingen bij de vlaamse tijdschriften met
enthousiasme. Mulder en Tuinstra bewonderden 't Fonteintje, het kleine
charmante tijdschrift waarbij Richard Minne een van de belangrijkste
dichters was. De Holder had zich met Caspers en Mulders verzekerd van
de medewerking van twee leerlingen van Ellens. Ze kenden elkaar van te
voren niet en ze hadden van Ellens in elk geval niet de houtsnede onderwezen gekregen 24 . Mulders heeft zich de grafische techniek goeddeels
zelf eigen gemaakt, al heeft hij veel gehad aan het boek over de houtsnede
van Emil Orlik 25 .
Na de Holder-tijd heeft Mulders nog enkele illustraties (tekeningen)
gemaakt voor It Heitelân. De al in de 23ste jaargang (1929) van Sljucht en
Rjucht gepubliceerde Idylle van J. H. Brouwer, dat in hetzelfde jaar bij
uitgeverij Eisma te Leeuwarden in de vorm van een boekje werd uitgegeven, voorzag hij van een omslagtekening en vijf illustraties. Het korte
verhaal "Domine" (van dezelfde schrijver) dat in 1933 werd uitgegeven,
kreeg een bandomslag met "het kerkhof' van Mulders, een houtsnede die
al eerder in De Holder was afgedrukt.
Een van de merkwaardigste opdrachten die Joh. Mulders uitvoerde was
die van een omslag voor het tijdschrift "De Weitsrop", een maandblad
"wijd oan de bifoardering fen Frysk underrjucht". Het blad heeft in 1933
slechts acht afleveringen gehad. Heel toepasselijk kwam er een kraaiende
haan op het omslag. De traditie van de A.B.C.-boeken, die ook haneboeken genoemd werden vanwege de haneprent op de titel, werd eer aangedaan 26. Het opmerkelijke van het omslagontwerp van Mulders is de
combinatie van de krullerige decoratie in de Ellens-stijl en die van de
"vierkante krullen" die De Holder kenmerkten.
In de jaren die volgden ontving Mulders een groot aantal opdrachten
tot illustratie van kalenders, van kinderboeken en friese boeken. Boeken
van R. S. Roorda, A. van der Heide, Anne de Vries, S. J. van der Molen,
E. B. Folkertsma, B. Tuinstra, R. Brolsma, H. J. Faber, P. H. Akkerman
15
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e.a. voorzag hij van prenten of omslagen. Na de oorlog heeft Mulders
menigmaal de paas-, kerst- en oudejaars-nummers van de Leeuwarder
Courant van illustraties voorzien.
Voor de in boeken en tijdschriften toegepaste grafiek is tot nu toe
weinig aandacht gevraagd. Terecht vormt De Holder hier enigszins een
uitzondering op. Voor Caspers en Mulders is de medewerking aan De
Holder een begin (en tevens een hoogtepunt) geweest van omvangrijke
werkzaamheden op het gebied van de toegepaste grafiek. Zij hebben in
belangrijke mate het uiterlijk van het Friese boek en tijdschrift in de late
20-er en vroege 30-er jaren bepaald. Of het artistieke élan ook in de
breedte doorgewerkt heeft zou nog onderzocht moeten worden; vooralsnog valt het te betwijfelen. Zinniger is wellicht om allereerst de invloed en
uitwerking van Ellens' lessen te onderzoeken. Hij was de katalisator van
de twee grote houtsnijders van Friesland: Evert Caspers en Joh. Mulders.
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Noten
1. O. Postma. Oer it tiidskrift de Holder (1926-1929) in: Fryske stúdzjes oanbean oan Prof.
Dr. J. H. Brouwer op syn sechtichste jierdei, 23 augustus 1960. Assen 1960. pp. 251-254.
— F. Dam. Tuskentüdske Balans (De fryske skriuwerij yn de jierren '20). Philologia Frisica
1975. pp. 49-73.
— J. H. Brouwer. Ta de skiednis fan de Holder (1926-1929). Lyts Frisia 1976, 1-3 (jiergong
XXV).
2. Het Swastika-kruis was als internationaal runeteken een symbool voor geluk en werd in
de dertiger jaren door de nationaal-socialisten ingelijfd tot hun symbool. In de twintiger
jaren gebruikte de van Terschelling afkomstige reclamekunstenaar Jan Rotgans het teken als opvuldecoratie van een briefhoofd voor de uit Leeuwarden afkomstige Douwe
Komter die in Amsterdam aan het Rokin een handel had in "objets d'art de 1'orient,
antiquités" en het staat daar bij allerlei oosterse letter(?)tekens.
3. Van de vele illustratoren die aan It Heitelân (verschenen van 1919 af) meewerkten,
waren er twee die zo nu en dan nog voor iets verrassends zorgden: Tjerk Bottema, die
in de vroegste jaargangen zo nu en dan een pittige spotprent publiceerde en de in
Ooststellingwerf opererende Sierd Geertsema (1893-1969) die, in tegenstelling tot de
andere topografen, nooit vergat dat hij beeldend kunstenaar was en niet de fotografie
naäapte, maar het onderwerp én het materiaal waarmee hij dit verwerkelijkte aandacht
gaf. Andere illustratoren die veel bijdroegen waren: Sieger Baukema, Tjeerd Bottema,
Johannes Elsinga, H. Jongbloed (met aardige verbeeldingen van friese spreekwoorden),
Jan Planting, Gerben Rijpma, Andries van der Sloot (ontwierp het kopje voor de rubriek "Ut Fryslân's Haedstêd", Ids Wiersma (o.a. de tijdschriftkop) en Egnatius Ydema.
In Sljucht en Rjucht konden veel minder illustraties opgenomen worden; het tijdschrift
verwierf daarbij de medewerking van goeddeels dezelfde groep.
4. Dit constateerde H. Martin in zijn artikelen over een kunstacademie in: Frisia IV (1920)
p. 157 eveneens. Terzijde zij opgemerkt dat de relatieve opleving van de beeldende
kunsten in Friesland sinds ca. 1960 niet te danken is aan de start van de kunstnijverheidsschool, later Academie voor beeldend kunstonderwijs "Vredeman de Vries", maar
het gevolg is van immigratie van een flink aantal kunstenaars van kwaliteit, die ook op
de in Friesland geboren en getogen kunstenaars niet zonder invloed is gebleven.
5. Buiten de in noot 7 genoemden vertrokken o.a. Tjeerd en Tjerk Bottema, Rinze Hamstra, Sjoerd Kuperus, Jan Rotgans, Willem van Schaik, Hobbe Smith, Ype Wenning,
Gerard Westermann en Jan Wijga, terwijl ook Ids Wiersma niet uitsluitend van inkomsten uit Friesland kon leven en Piet van der Hem zich na zijn klacht al spoedig nog
slechts tijdens vacanties in Friesland ophield.
Zie: Tjeerd Bottema. Mijn leven. Buitenpost 1976.
Peter Karstkarel. De reclame door Jan Rotgans, Piet van der Hem en Jan Wijga. Alternatyf nov. 1976.
J. J. Kalma e.a. Ids Wiersma, tekenje foar Fryslân. Ljouwert 1978.
6. Sljucht en Rjucht 1909 (569-571), 1915 (238-239, 248-250 en 443-444).
7. Ernst Braches. Het boek als nieuwe kunst. 1892-1903. Utrecht 1973. In deze studie komt
werk ter sprake van Tiete van der Laars, Klaas van Leeuwen en Sjoerd de Roos, allen
van friese afkomst en Willem Molkenboer met zijn zoons Antoon en Theo die lange tijd
in Friesland hebben gewerkt. Op de pp. 510 en 512 worden publicaties van J. B.
Schepers vermeld, versierd door George Rueter en J. B. Heukelom.
8. W. F. Gouwe. De grafische kunst in het practische leven (in de reeks: De toegepaste
kunsten in Nederland). Rotterdam 1926 (met een literatuuropgave).
9. G. A. Wumkes. Tentoonstelling "Affiche en illustratie" van Friesche schilders. Het boek
XVIII (1929) pp. 207 e.v. en p. 377. De kunstenaars om útens die op de tentoonstelling
hun producten lieten zien worden goeddeels in de noten 5 en 7 hierboven opgesomd.
10. J. H. Brouwer a.w., p. 3. Joh. Mulders kende de houtgravures en houtsneden van Masereel, maar de onaantastbare superioriteit van de bedoeling van de vlaamse meester
kan hooguit in technische zin invloed hebben gehad. Dit idealisme mocht niet worden
nagestreefd.
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11. L. Lebeer. De Graveerkunst in België tijdens de negentiende en de twintigste eeuw in:
H. E. van Gelder e.a. Kunstgeschiedenis der Nederlanden. Zeist. Antwerpen 19654, speciaal pp. 2076-2087.
12. The next call van H. N. Werkman. Tentoonstellingscatalogus.
Instituut voor kunstgeschiedenis. Groningen 1978 (met nadere literatuuropgave).
H. W. van Os. Wobbe Alkema en de groninger schilderkunst. Groningen 1978. Adriaan
Venema. De Ploeg 1918-1930. Baarn 1978.
13. Inmiddels is wel gebleken dat zich achter deze manifestatie een heel stuk geschiedenis
verbergt:
Dada in Drachten. Tentoonstellingscatalogus. Museum 't Coopmanshûs 1971: H. R.
Heite. Dada in Drachten. Trotwaer 1971 nr. 9/10.
K. Schippers. Holland Dada, Amsterdam 1974.
14. zie o.a.: Just Havelaar, Het moderne meubel (in de reeks De toegepaste kunsten in
Nederland). Rotterdam 19282.
15. Nadat in de vorige eeuw initiatieven tot de rietvlechtindustrie in Noordwolde waren
genomen door H. Edema van der Tuuk, kreeg de huisindustrie een officiëler status met
de oprichting door ds. F. Reitsma en dokter J. Mulder van de rietvlechtschool. Het is
aan Ellens te danken dat de industrie ook in artistiek opzicht emancipeerde.
16. Rapporten tentoonstelling Moderne Woninginrichting, gehouden op 11, 12 en 13febr. 1929
te Leeuwarden. Electrische Drukkerij "De Motor" te Bergum. Ellens ondertekende zijn
bijdrage "Voor de Vereeniging van Directeuren van Nijverheidsscholen". Ellens kwam
in de herfst van 1909 te Noordwolde wonen en ontwierp er zijn eigen huis (Oosterstreek
36). Na zijn benoeming te Schoonhoven vertrok hij in november 1920 naar Willige
Langerak.
17. J. H. Brouwer (a.w.) citeert uitvoerig uit de correspondentie met de verschillende medewerkers. Van dit brok directe en daardoor zeer levendige historie heb ik dankbaar
gebruik kunnen maken.
18. In de eerste jaargang (nr. 9) kreeg bovendien een leerling van Caspers, T. van der
Woude, de gelegenheid een houtsnede te publiceren. In het eerste nummer van de derde
jaargang werd een houtsnede van Jan Couperus opgenomen. Het totale aantal in de
Holder gepubliceerde prenten komt daarmee op 45.
19. Geïllustreerd Schildersblad 32e jrg. (1930-31), de nrs. 3. 8, 15, 37 en 51.
20. E. Caspers. In knap illustrator. Nei oanlieding fen de illustraesjes fen Joh. Mulders by
"Hessel en Nynke" en "Torda". It Heitelân 1930, p. 388. E. Caspers. Doeke Meintema †
It Heitelân 1935, pp. 29-30.
21. Het is opvallend, dat de prenten van De Holder inderdaad in het tijdschrift zelf het best
genoten kunnen worden; er uit genomen en ingelijst in de fraaist denkbare lijst, zullen
ze nog niet een vergelijkbaar visueel genoegen opleveren: verzorging en illustratie van
het tijdschrift vormden een perfecte visuele eenheid.
22. Voor de boekverzorgingsopdrachten: M. K. Scholten. Catalogus der Friesche Taal en
Letterkunde en overige Friesche Geschriften in de Provinciale Bibliotheek van Friesland.
Leeuwarden 1941.
Nadere bio- en bibliografische gegevens over Caspers in de tentoonstellingscatalogus
Evert Caspers 1897-1976 Zwolle (de Librije) en Leeuwarden (het Princessehof), najaar
1977.
23. zie noot 20.
24. Ellens had in de 20-er jaren wel enige niet onverdienstelijke houtsneden gemaakt, maar
had in deze grafische technieken geen lessen gegeven.
25. Emil Orlik (1870-1932) schilderde aanvankelijk in impressionistische trant. Zijn toegepaste grafiek sloot dichter aan bij de affichekunst in Frankrijk dan die van de Weense
Secession, waartoe zijn vroege werk gerekend wordt. In Berlijn leerde Orlik de Japanse
houtsnede kennen, waardoor hij zich speciaal in deze techniek is gaan verdiepen.
26. In de niet voltooide enige jaargang van "De Weitsrop" verscheen een uitvoerige artikelenreeks van de hand van J. W. Dykstra over haneboeken.
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Een bezoek aan de oude bibliotheek van het
Fries Genootschap
J. J. Kalma

Toen ik in 1950 tot mijn eigen verrassing tot bestuurslid van het Genootschap werd gebombardeerd, werd dit al gauw als een soort staatsgreep uitgelegd. De voorzitter, baron van Harinxma, en ook notaris Ottema konden niet nalaten mij als samenzweerder te begroeten. Notaris
Ottema droeg in die dagen wel eens een rood vest, wat onze medebestuurder Van Buijtenen — nooit op zijn mondje gevallen en steeds trefzeker in zijn formuleringen — de uitspraak ontlokte: "De vrijheid gaat in
't rood gekleed." Niet, dat ik rood was, was het erge, maar hier hadden de
"Kalmianen", die al eerder een poging gewaagd hadden het Genootschapskasteel te bestormen, eindelijk bij verrassing gewonnen. Zij het dan
ook, dat niet de beruchte Douwe, maar een opvolger van de dorpsdominee dr. S. Cuperus, die een geacht bestuurslid was geweest, een stoel in
de deftige bestuurskamer mocht innemen.
Van der Schaaf1 maakt het verband tussen Boeles' weigering om Friese
brieven in het Fries te beantwoorden en mijn verkiezing duidelijk, al
vergist hij zich, door mr. R. P. Cleveringa voorzitter te noemen. Zeker is
wel, dat ook bestuursleden en gewone leden, die anti-Boeles waren, op mij
hebben gestemd. Toch moet eens en vooral worden vastgesteld, dat het
nieuwe bestuurslid zelf part noch deel had aan de coup. Hij zou er hier
ook over zwijgen als wij geen tijd beleefden van het ophalen van allerlei
zaken uit het oorlogs- en naoorlogs verleden en hij onverwacht voor een
situatie kwam te staan, die enigszins te vergelijken was met die, welke de
koningin van Scheba in 1 Koningen 10:7 beschrijft. Toen n.1. de bestuursfunkties verdeeld werden kreeg J. J. Kalma, die in de plaats van mr.
P. C. J. A. Boeles was gekomen, de bibliotheek in zijn portefeuille. Boeles
was immers, zij het met tussenpozen, van 1897 af ook bibliothecaris geweest en ondergetekende stond als een "sneuper" en boekenvriend bekend. Het "hokje" van Boeles met het gezicht op een pleintje met de van
Groot Terhorne te Beetgum afkomstige beelden van Heraklyt en Demokryt en één van de twee WC.'s, die het museum rijk was, werd mij als
residentie aangewezen. Naast mij had in een iets ruimer hok de direkteur
Wassenbergh zijn onderkomen.
Wij leven vlug en er is de laatste tijd veel verbouwd in het museum.
Een situatieschets van de oude bibliotheek is daarom aan dit opstel toegevoegd. Het is duidelijk, dat het kantoor van de heren Penning en
Hofstra, waarachter zich, gescheiden door een soort schutting de bibliotheek uitstrekte en waar ook de dichte kasten met de handschriften
stonden, ongeveer bij de tegenwoordige ingang van het museum was.
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Het zal wel begonnen zijn met het inwinnen van informaties bij de
man, die alles van het museum wist, E. J. Penning, sedert 1925 aan het
museum verbonden. De direkteur, dr. A. Wassenbergh, blij verlost te zijn
van de eeuwige kritiek, de kontrôle en het kleinhouden, jubelde mij
stralend toe, maar had uitgesproken interesses, die met de bibliotheek
weinig te maken hadden. De meeste andere bestuursleden daalden nooit
ofte nimmer het trapje af, dat naar het kantoor van Penning en Hofstra
voerde. Er waren daar catalogusboekjes, waaraan vele handen gewerkt
hadden. Maar zij werden nauwelijks gebruikt. De heer Penning schreef
elk nieuw boek over archeologie en schilderkunst, dat werd aangeschaft,
in. Over de rest bekommerde zich eigenlijk niemand. "Ouwe rommel". De
mensen, die wel eens kwamen kijken, waren dr. O. Postma, H. Sannes, J.
Y. Feenstra, O. Santema en H. G. van Slooten, "en nou U". Maar men
zat er mee. Wassenbergh was als elke rechtgeaarde direkteur op uitbreiding uit en hij had de bibliotheekruimte nodig. "De boel mot maar so gau
mooglik fut, wy doene der hier niks mee".
Maar, al was de entree niet joyeus, zo was de amanuensis Penning toch
wel, dat hij als oud sergeant voor orde kon voelen. Hij maakte mij dus
wegwijs en het werd gauw duidelijk, dat als een boek b.v. de signatuur K
48 h 7 droeg, gezocht moest worden in een van de nauwe openingen
tussen de rijen kasten met heel slecht licht en daar het vak 48 van de ruim
80 moest worden gevonden. Het boek stond op de 8ste plank van onderen
en, als alles goed was, maakte het daarvan nummer 7 uit. Maar er waren
heel wat ongenummerde boeken, dikke konvoluten, die veel tijd aan beschrijvingen vroegen. Afgezien van de kortstondige werkzaamheden van
de dames E. Pull (1924-78) en R. Toering (1944-'47) had men de laatste
jaren de bibliotheek de bibliotheek gelaten. Betaalde en vakbekwame
krachten had men nooit gehad. De bibliotheek behoorde als het hele
museum aan het Genootschap. De Provincie gaf wel subsidie en daarvoor
moest dan onze penningmeester H. G. van Slooten, die even na mij (1951)
in het bestuur kwam, zwaar vechten. Maar hierbij dacht men niet aan de
boekerij.
De bibliotheek was na de gloriedagen van mr. J. Dirks en mr. W. B. S.
Boeles, de man van Frieslands Hoogeschool (bibliothecaris 1876-92), een
stiefkind geworden. Boeles jr. was helemaal archeoloog en ook zijn tijdgenoten S. Wigersma en N. Ottema hadden hun eigen afdelingen. "De
heren scharrelen er wel eens in; het gaat niet altijd goed". Maar als ik
belangstelling had, Penning wàs hulpvaardig. "Ik hew der froeger heel
wat tyd inset, om it in bitsje te ordenen". Als ik een bepaald boek(je) niet
kon vinden, klonk het bevel: "Hofstra, soek dat boekje ris foor dominee!"
Hofstra moest vaak verstek laten gaan en dan toog Penning zelf aan het
werk, pruttelend, maar toch meestal met resultaat.
Het werd mij na enkele maanden al duidelijk, dat vooral door Dirks en
Boeles sr. heel wat unica voor de Genootschapsbibliotheek veroverd waren, dat door schenkingen van mr. A. Quaestius, jhr. Hobbe Baerdt van
Sminia, Dirks en Looxma Ypeij heel wat "oud spul" bijeen was gebracht.
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Alles werd goed bewaard, dat zeker, maar het stond totaal buiten het
wetenschappelijk verkeer. De latere prof. dr. Tjitse de Boer (in het museum werkzaam van 1894-'97) en mejuffrouw R. Visscher hadden de
Friese aankopen wel vermeld2, maar hun werk was niet voortgezet. Mr. A.
J. Andreae en dr. G. A. Wumkes, zoals vroeger W. Eekhoff en mr. J.
Dirks, hadden voor hun artikelen en boeken de boekerij gebruikt, maar
wat er zo al was, wist eigenlijk niemand, hoewel in de jaarverslagen en
oude catalogi van het Genootschap veel vermeld stond. Misschien heeft
Boeles jr. het geweten, maar hij zweeg.
Een uitdaging
Men is jong en wil zich waar maken en zo is haast vanzelf het plan
gegroeid, om althans alle oude Friese drukken (tot 1815) te beschrijven.
Dat deze kollektie duizenden kaarten zou omvatten wist de amateur-bibliothecaris niet vooruit. Enfin, ze zijn er gekomen en worden nu op de
Fryske Akademy in drievoud bewaard: een verzameling op de auteurs,
een op het jaar van verschijnen en een op de drukkers. Dat de kollekties
van de Prov. Bibliotheek en van de Stadsbibliotheek met die van het
Genootschap eigenlijk één geheel uitmaakten en dat het soms kon voorkomen, dat van een boek in drie delen bij elk der genoemde instellingen
een deel berustte, kwam door de aktiviteiten van Eekhoff e.a. De strijd om
wat één moest zijn ook tot één te maken is een chapiter op zichzelf, maar
voor de historieschrijver mag worden vastgesteld, dat de jonge ploeteraar
in de Genootschapsgribus van het begin af gevoeld heeft, dat hier een
"challenge" was, waarop een "answer" moest volgen. Gelukkig is uiteindelijk verreweg het grootste deel van de Genootschapsboekerij op de
Prov. Bibliotheek terechtgekomen en nu volgens de laatste eisen beschreven. Een gebruiker van een oud boek, dat in noten verwijst naar
Bibl. F. G. moge bedenken, dat hij met 95 % zekerheid op de P. B. terecht
kan. Helaas kan men meestal niet nagaan, hoe en wanneer het bewuste
boek in de bibliotheek terecht is gekomen. Vast staat wel, dat er de jaren
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door weinig is gekocht. Vele werken zijn geschonken en dragen b.v. het
droogstempel van mr. J. Dirks of het boekmerk van jhr. H. Baerdt van
Sminia.
Uit de tijd voor de inrichting van het museum, toen ook de bibliotheek
daar een plaats kreeg, is er veel over archeologie, munten en penningen,
Friese taal. Het zijn boeken, die leden en begunstigers hebben geschonken. Zo zijn er ook vele oude kaarten, pamfletten, tijdsdokumenten verzameld. Vooral Boeles sr. is met behulp van Eekhoff gaan zoeken naar
alles wat met Franekers academie te maken had. Omdat de Friese adel en
het patriciaat in de schilderijenkollektie, bij de porseleinverzameling, in
het penningkabinet veel naar voren kwamen en omdat tot 1748 de Friese
Nassau's een rol van betekenis hebben gespeeld, is ook in de bibliotheek
een groot aantal huwelijks- en lijkgedichten, preken enz. verzameld, vaak
genealogisch waardevolle drukwerkjes. De Friese geschiedenis stond naast
de taal- en oudheidkunde centraal. Vandaar dat niet alleen alle kronieken
enz., maar ook talrijke pamfletten, die men in Knuttel en andere soortgelijke catalogi tevergeefs zoekt, aanwezig bleken3. Uiteraard kreeg de
kerk, die in elk geval tot 1795 een grote plaats in het volksleven innam, de
volle aandacht van de liberale heren, die immers voor het merendeel toen
nog kerkelijk meelevend waren.
Dat er behalve door Sminia, Eekhoff, Boeles, Dirks, Andreae en nog
enkele anderen, te weinig van de oude bibliotheek gebruik was gemaakt,
had wel gevolgen gehad. Daardoor zijn er in later jaren weinig oude
kollekties aan de Bibliotheek geschonken. Doordat alles door amateurs
moest geschieden is er nauwelijks aangekocht en niet bewust en systematisch verzameld. Het artikel van Ph. Breuker over almanakken maakt
ook duidelijk, dat er meer had kunnen gebeuren, toen dit nog mogelijk
was. Het heeft echter weinig zin hierover nu te klagen, want tegenover het
tekort staat — en dat wilde ik graag vaststellen — dat "onze voorgangers" 4
heel wat voor Friesland en de (Friese) wetenschap hebben bewaard. Ik
wijs slechts op alles wat de Franeker academie betreft en op de vele 18de
eeuwse pamfletten.
Over de handschriften, die in mijn tijd door dr. M. P. van Buijtenen en
later door mr. S. J. Fockema Andreae werden beheerd, wordt hier gezwegen. Er zij enkel gewezen op het rijke Sminia-archief. Ik kon er voor
zorgen, dat de kollektie-A. J. Andreae en de twee brievenkollekties van
W. Eekhoff, die bij het Genootschap en die op de P. B. werden bewaard,
bijeen werden gevoegd. Een 750-tal boeken, die op de Buma hoorden,
gingen daarheen. Later bracht Fockema Andreae een verdeling in vieren
tot stand, waarbij het Genootschap een deel behield (oude drukken, ook
libri amicorum en handschriften, die het Genootschapswerk betreffen),
een deel naar de P. B., een ander deel naar het Rijksarchief en ook iets
naar de Stadsbibliotheek ging. Een summiere lijst van de boedelscheiding
kan de eventuele gebruiker op weg helpen5. Maar veel is enkel nog maar
in handschrift beschreven (brieven-W. Eekhoff, kollektie-A. J. Andreae).
Het is een blijde ervaring, dat men nog lang niet is uitgestudeerd op wat
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de vaderen bijeen hebben gebracht (b.v. de drie bundels Frisiaca van mr.
J. Dirks en ook diens onafzienbare brievenkollektie). Het deel van de
boekerij van de Stadsbibliotheek, dat beter naar de Prov. Bibliotheek kan,
is nog niet overgebracht. Het principebesluit daartoe is reeds lang geleden
genomen, maar de ambtelijke molens malen heel langzaam en ondergetekende maakt zich geen illusies, dat nog voor zijn dood het ideaal verwerkelijkt zal worden. Enfin, dr. Wumkes troostte zichzelf en anderen
ook, door destijds telkens weer te herhalen: "De neiteam moat ek hwat to
dwaen hawwe!" Wij hebben reeds duizend en één aktiegroep maar er zou
misschien ook emplooi kunnen zijn voor weer een nieuwe, die het elitaire,
dat nog te veel om kollekties hangt, zou kunnen doorbreken.

Noten
1

Sj. van der Schaaf, Skiednis fan de Fryske biweging. Ljouwert, 1977, p. 359.

2

De Vrije Fries XX, 1906, pp. 209-210; 477-490; XXI, 1913, pp. 151-169; 348-359; 479488: XXIII. 1915, pp. 199-207; XXV, 1917, pp. 184-193.

3

J. J. Kalma. Men meldt ons uit Friesland. Leeuwarden, 1973, pp. 347-389.

4

W. Eekhoff. Onze voorgangers. Herinneringsrede, 49ste verslag Fr. Genootschap
1876/7, pp. 57-83. Men vergelijke ook het Gedenkschrift bij het 100-jarig bestaan van
het Genootschap (Vrije Fries 28, 1927) en het artikel van C. J. Guibal in de Vrije Fries
41, 1953.

5

S. J. Fockema Andreae. Handschriftenverzameling van het Fries Genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde. Rapport 1965. Ljouwert, 1967.
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Collecties en collectievorming
Beleidsbeïnvloedende gevolgen van een bewaarfunctie
J. van Gent
In deze bijdrage wordt een eerste poging gedaan een van de vele factoren die het collectievormingsbeleid van een wetenschappelijke bibliotheek beïnvloeden wat nader onder de loupe te nemen. De paar voorbeelden die in het artikel voorkomen stammen van de Provinciale Bibliotheek van Friesland. Daar zijn twee redenen voor. De eerste is dat de
Provinciale Bibliotheek, en uiteraard ook de Buma Bibliotheek gerekend
kunnen worden tot de wetenschappelijke bibliotheken. De tweede is dat
schrijver dezes sinds oktober 1978 verbonden is aan deze bibliotheek en
dus zijn gegevens zonder veel moeite daar dan ook kon vinden. Dit laatste
wil overigens niet zeggen dat hij hier ex officio schrijft.
Collectievorming is het geheel van activiteiten dat gericht is op het bij
voortduring beleidsmatig bijeenbrengen van boeken, tijdschriften en ander informatiedragend materiaal, dat relevant is voor de doelstelling van
de betrokken bibliotheek of instelling. Aldus een definitie van mr. J. R. de
Groot, bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek te Leiden, die
daarbij opmerkt dat bij wetenschappelijke bibliotheken de doelstelling
van de instelling waartoe zij behoren meestal wetenschapsbeoefening zal
zijn. '
In Friesland is de Provinciale Bibliotheek een van de provinciale
diensten; zij ressorteert derhalve onder een bevoegd gezag dat ook andere
doelstellingen kent dan die van een universiteit of hogeschool. Daarmee
wijkt zij af van wetenschappelijke bibliotheken die deel uitmaken van een
universitaire gemeenschap of soortgelijke instelling.
Toch wordt er aan het wetenschappelijke karakter van de Provinciale
Bibliotheek niet getwijfeld. Bij gebrek aan een instelling voor hoger onderwijs heeft de provincie Friesland het altijd als een belangrijke taak
gezien haar bevolking in de gelegenheid te stellen gebruik te maken van
een "publieke inrigting tot aanmoediging der wetenschappen en tot verspreiding van algemene kundigheden". Het begrip wetenschapsbeoefening werd daarbij ruim geïnterpreteerd en met name was en is er bij de
aankooppolitiek aandacht voor boeken die algemeen vormend van aard
zijn. Dr. S. Douma, oud-bibliothecaris van de Provinciale Bibliotheek,
noemt deze boeken werken "die ter inlichting van belangstellenden geschreven zijn, en die niet direct leerboeken over een bepaald onderwerp
kunnen worden genoemd". 2
Tegelijkertijd vormde er zich echter ook een niet onbelangrijk bezit aan
boeken van hoog wetenschappelijk niveau. Dat begon al met de basiscollectie van de Provinciale Bibliotheek, de boekerij van de oude Franeker
universiteit (een verzameling "ten enenmale ongeschikt om den grondslag
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te vormen van eene boekerij van algemeenen aard", aldus prof. A. G.
Roos 3 ) en dat heeft zich voortgezet in de verwerving van collecties als die
van Halbertsma, Brouwer, het Hof van Friesland, Buitenrust Hettema, het
Fries Genootschap, Fockema Andreae en de paters Augustijnen te Witmarsum. Hoewel Douma in zijn brochure opmerkte "dat men te Leeuwarden niet een uitsluitend geleerde boekerij wenste", werd het wetenschappelijk niveau door deze collecties, die in principe alle deel gingen
uitmaken van een zg. bewaarbibliotheek, niet onaanzienlijk beïnvloed. 4
Door het aanvaarden van deze boekerijen erkende de provincie Friesland
dan ook de impliciete beleidsbepalende gevolgen van hun aanwezigheid.
Het is namelijk zo dat collecties als de hier genoemde, gekoppeld aan
de bewaarfunctie van de bibliotheek in zoverre een autonome invloed
uitoefenen, dat zij een verder collectievormingsbeleid mede bepalen, en
dat de zich op deze manier vormende collectie de aard en het niveau van
haar gebruikers beïnvloedt. Anders gezegd, een zich in de loop van de
jaren vormende (bewaar)bibliotheek zal in haar eigen groeiende collectie
voldoende impulsen vinden om een min of meer autonome ontwikkeling
door te maken. De aldus ontstane collectie zal een belangrijke invloed
uitoefenen op het type gebruiker dat zich tot haar richt: niet de gebruikers
bepalen dan het collectievormingsbeleid, maar het beleid bepaalt de gebruikers. Het moet daarbij duidelijk zijn dat de groei niet spontaan geschiedt doch plaats vindt onder de sturende hand van degene die als
beheerder over de bibliotheek is aangesteld. Dat er tenslotte wederzijdse
beïnvloeding plaats vindt spreekt vanzelf, maar valt buiten het aandachtsveld van deze bijdrage.
Gebruikers en aard en omvang van de collectie zijn slechts twee van de
vele factoren die het beleid beïnvloeden. Zo zullen bijvoorbeeld ook aard
en omvang van het aanbod van wetenschappelijke literatuur van belang
zijn, alsmede de taal waarin de aangeboden wetenschappelijke literatuur
geschreven is, terwijl de aard en de omvang van de (beperkt) beschikbare
mankracht en de (beperkt) beschikbare gelden eveneens niet geringe beleidsbepalende factoren zijn. Voor dit artikel wil ik me echter beperken tot
de factor "eigen collectie" en me nog een keer tot De Groot wenden die
zegt: "Met de woorden bij voortduring (uit de definitie) is de continuïteitseis aangegeven, die aan een doelmatige collectievorming gesteld
moet worden. Collectievorming is in beginsel oneindig. Met het wegvallen
of eindigen van de doelstelling die de collectievorming bepaalt, ontstaat
een afgesloten collectie, die geleidelijk afsterft. Het bewaren van dode
collecties is gezien uit een bibliotheekstandpunt geen zinvolle taak". 5
Rekening houdend met alle factoren, in het onderhavige geval de factor
"eigen collectie" kan een bibliothecaris gebruik maken van een model,
waarbij zijn eigen beleid wat gemakkelijker te structureren is. Er zijn
verschillende modellen denkbaar, maar heel bruikbaar, zeker ook voor de
Provinciale Bibliotheek is het volgende, in categorieën ingedeelde:
Categorie 1. Totale collectievorming.
Alles wordt verzameld. Het aanbod is bepalend.
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Categorie 2. Zwaartepunten collectievorming.
Voor zover onderwijs en/of onderzoek dit vraagt, wordt,
mede gelet op taken op landelijk niveau, extra aandacht
besteed aan kwalitatieve en kwantitatieve verdieping van de
collectie.
Categorie 3. Utiliteitscollectievorming.
Het gangbare onderwijs en onderzoek zijn bepalend voor de
collectievorming. Randgebieden en minder belangrijke literatuur blijven buiten de collectie.
Categorie 4. Basiscollectievorming.
Een goede basis aan handboeken, naslagwerken, bibliografieën, algemene biografieën en samenvattende monografieën
wordt nagestreefd.
Categorie 5. Geen collectievorming.
Er wordt niet verzameld. Geen koop. Grote gereserveerdheid bij het aanvaarden van schenkingen.
Hoe nu zal de Provinciale Bibliotheek, rekening houdend met de bijzondere factor "eigen collectie", dit model invullen?
Categorie 1. Het belangrijkste en meest voor de hand liggende voorbeeld dat hier gegeven kan worden is het terrein van de Frisiaca, ofwel
alle literatuur Friesland betreffende (In mindere mate ook Noord- en
Oost-Friesland). Deze aan de Provinciale Bibliotheek sinds 1852 opgedragen verzamelopdracht is gebaseerd op de gedachte dat het een taak is
van een wetenschappelijke bibliotheek het "wetenschappelijk erfgoed" te
conserveren en uit te bouwen. Het voortbouwen op de eigen cultuur wordt
ondersteund door de bibliotheek die "het collectieve geheugen" van een
volk zo volledig mogelijk toegankelijk houdt. Met een variant op de bewoording van het CA VUB rapport "Doelstellingen universitair bibliotheekwezen" 6 kan gesteld worden dat bepaalde specialisaties van wetenschappelijke disciplines een typisch Friese traditie hebben. Er is een Friese
taal, een Friese kunst, een Friese geschiedenis; er zijn Friese samenlevingsvormen en -normen. Een door mij gesuggereerde doelstelling van de
Provinciale Bibliotheek luidt dan ook: "De Provinciale Bibliotheek is een
centrum voor conservering en uitbouw van de op schrift gestelde neerslag
van de Friese taal, geschiedenis en cultuur". Aan dit traditioneel verzamelen is en de loop der jaren nooit iets veranderd. Het zou dwaas zijn om
te veronderstellen dat een bibliothecaris of hij nu Fries of niet-Fries is aan
deze unieke verzamelopdracht zou sleutelen. Zo heeft Douma de traditie
van Wumkes en diens voorgangers zonder meer gecontinueerd, daarmee
aantonend dat het uitvoeren van deze taak geen kwestie was van het
aanhangen van de idealen van de Friese beweging, doch gewoon een zaak
van goed wetenschappelijk bibliotheekbeheer. Ook na Douma is er in dit
opzicht niets veranderd. Ieder boek, ieder tijdschrift, ja ieder document
dat in de categorie Frisiaca valt wordt consciëntieus opgespoord en ver26
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zameld. En om de collectie zo volledig mogelijk te maken zet die speurtocht zich ook voort ten aanzien van hiaten die ondanks alles toch nog in
het verleden ontstaan zijn. Zo is, om maar een voorbeeld te noemen,
onlangs het tijdschrift Vergeet-mij-niet, maandbericht uit de Nederlandsch Hervormde Gemeente Noordwolde (Fr.), dat onvolledig aanwezig
was, aangevuld. Het is geen taak die zich beperkt tot de hedendaagse
literatuur. Oude bronnen worden nagezocht, antiquariaatscatalogi uitgeplozen, veilingcatalogi bestudeerd. Dit soort speurtochten leverde de
Provinciale Bibliotheek in oktober 1978 nog twee fraaie kleine handschriften uit de 18e eeuw op.
Hoewel collectioneren in deze categorie eenvoudig lijkt, het gaat er
immers om alles te verzamelen, is het tegendeel waar. Kennis van Friese
taal en cultuur is vereist, inzicht in de structuur van de alfabetische
hoofdwoordencatalogus is essentieel om onnodig dubbele aanschaf te
voorkomen, terwijl men op de hoogte moet zijn met de "ins and quts" van
het antiquariaat en het oude/zeldzame boek om prijzen op hun redelijkheid te beoordelen.
Bij de totale collectievorming in categorie 1 kan nog genoemd worden
die categorie werken die onder een speciale intekening valt. Het zijn de
abonnementen op seriewerken als de Monumenta Germaniae Historica,
de Werken uitgegeven door de Linschoten Vereeniging, het Corpus
Christianorum, Overheidsuitgaven en CBS publikaties. Na een eenmaal
genomen beslissing is hier sprake van een soort passieve collectievorming
die via een automatisme, de intekening, naar volledigheid streeft. 7
Categorie 2. Hier zijn het traditionele interessegebieden van de bibliotheek, vaak ontstaan door eenmalige grote aankopen of schenkingen die
bepalend zijn, of gaat het om een speciaal terrein van onderwijs of onderzoek dat om kwalitatieve en kwantitatieve verdieping van de collectie
vraagt. De Buma bibliotheek is een "klassiek" voorbeeld van een traditie
ontstaan op basis van een legaat. Deze collectie, die inhoudelijk gezien
een vermaardheid kent die het regionale aspect verre overtreft, blijft levend door een actieve, op interne deskundigheid berustende aankooppolitiek. Het moge zijn dat de belangstelling, zeker in het middelbaar onderwijs voor de klassieke talen verminderd is (al vormt Leeuwarden met
twee gymnasia daar nog een duidelijke uitzondering op), de wetenschappelijke activiteit op het gebied van de klassieke taal en cultuur is
blijven bestaan, en de Buma bibliotheek vormt, door die activiteit in haar
collectievormingsbeleid op de voet te volgen, een belangrijke weergave
van wat er aan studies op dat terrein verschijnt. Betekent het nu dat een
collectie als die van de Buma bibliotheek alleen maar levend blijft door
haar groeimogelijkheden, zonder dat er van de daar aanwezige literatuur
gebruik gemaakt wordt? Het tegendeel is waar. Maar waar het mij om
gaat is dat ook hier weer blijkt hoe de collectie alleen diegenen aantrekt
die de studie van de klassieke talen of van de klassieke geschiedenis als
belangstellingsgebied hebben. Zij wenden zich tot de Buma bibliotheek
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omdat zij weten dat daar hun studiemateriaal te vinden is. Geen of weinig
belangstelling voor de klassieke taal en cultuur bij (vele) anderen mag op
geen enkele manier gebruikt worden om aan het groeiproces en het bestaansrecht van de Buma bibliotheek te tornen. Trouwens, wie zegt dat de
belangstelling voor de klassieken over enige tijd niet weer zou kunnen
toenemen? Het gevaarlijke standpunt ten aanzien van dit soort collecties,
nl. dat als er geen belangstelling is er geen of minder geld komt, een
standpunt overigens dat bij de Buma collectie tot op heden gelukkig niet
gevolgd is, heeft wel aanleiding gegeven tot hiaatvorming en verminderde
kwaliteit elders. Het is verheugend om te constateren dat landelijk gezien
de Buma bibliotheek een belangrijke rol speelt daar waar andere bibliotheken het soms tijdelijk lieten afweten.
Is de Buma collectie een goed voorbeeld van een intact en levend
gebleven en daarom dus bruikbaar bezit, er zijn onderdelen van de Provinciale Bibliotheek die duidelijk minder goed uit de verf gekomen zijn.
Waarom dat precies zo is is niet helemaal duidelijk, en vormt thans onderwerp van studie in de Provinciale Bibliotheek zelf. De daarbij gevolgde
methode is dat aan de hand van het model als hiervoor aangegeven de
zwaartepunten, die dus in categorie 2 thuishoren nader geanalyseerd
worden, en vervolgens zowel wetenschappelijk als administratief financieel afgegrensd gaan worden. De wetenschappelijke begrenzing is nodig
om het specialistische aspect te handhaven (waterschapsrecht, germanistiek, tweetaligheid, reformatorische theologie), de administratief financiële
begrenzing waarborgt een regelmatige budgettaire basis en is een leidraad
voor degene die met de collectievorming belast is ten aanzien van de financiële mogelijkheden.
Omdat in categorie 3 in tegenstelling tot alle andere categorieën de
invloed van de gebruikers duidelijk veel groter is dan van de collectie zelf,
zal ik hier slechts kort op dit aspect van de collectievorming ingaan.
Daarmee wil ik overigens niet betogen dat de factor gebruikers van ondergeschikt belang is. Integendeel. Ook de Provinciale Bibliotheek onderschrijft de doelstelling van het CAVUB rapport die voor de Provinciale
Bibliotheek in aangepaste vorm zou moeten luiden: "De Provinciale Bibliotheek is een (voor iedereen toegankelijk) dienstverlenend centrum dat
inspeelt op het patroon der behoeften aan informatie van zijn huidige en
toekomstige gebruikers (niveau hoger onderwijs) om deze gebruikers op
niet-commerciële basis optimaal toegang te verschaffen tot de literatuurdocumenten waarin de voor hen relevante informatie ligt opgeslagen".
Dit is het terrein waarop naar mijn mening de regionale steunfunctie
van toepassing zou kunnen zijn, omdat bij de toekenning van de steunfunctie de gebruiker, terecht, als belangrijkste criterium naar voren komt.
Op voorwaarden, criteria, omschrijvingen en wettelijke voorschriften die
bij de regionale steunfunctie een rol spelen en die naar mijn mening veel
te vaag geformuleerd zijn kom ik in een ander kader terug. 8
Categorie 4 draagt het meest algemene karakter, en is de voorziening
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van een goed uitgeruste studiezaal van een wetenschappelijke bibliotheek.
Hier treft men de algemene en (meerdelige) gespecialiseerde naslagwerken, de algemene bibliografieën, zowel (inter)nationaal als retrospectief, de algemene biografieën, de belangrijkste nationale en internationale
vaktijdschriften, vooral tijdschriften met een interdisciplinair karakter en
monografieën met samenvattende onderwerpen. Zij vormen de ondersteunende extra informatie rond de kerncollecties van de bibliotheek. In
het raam van deze bijdrage is verder commentaar op deze categorie van
het model niet nodig.
Ook categorie 5 lijkt eenvoudig, maar levert problemen op bij schenkingen. Technisch gezien is de toepassing duidelijk, doch het vereist een
grote mate van zorgvuldigheid en tact om personen, of instellingen die
hun bezit aan de bibliotheek willen afstaan niet teleur te stellen. Dat ook
hier de reeds aanwezige collectie een rol speelt, moge duidelijk zijn. Een
vreemd element hoort daar niet altijd in thuis. Indien een nieuw terrein
van de wetenschap via een geschonken collectie wel zijn intrede doet,
zullen de consequenties ten aanzien van een continuering ervan getrokken
moeten worden.
Noten
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

Groot. J. R. de. Collectievorming. In: Bibliotheek en documentatie; Handboek ten
dienste van de opleidingen. Deventer 1977. Reeks Bibliotheek en documentatie. 1. blz.
115.
Douma, S., Bij het honderdjarig bestaan der Provinciale Bibliotheek van Friesland.
Leeuwarden 1952. blz. 18.
Roos, A. G., Geschiedenis van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen. Groningen 1914. blz. 35. Deze opmerking van prof. Roos, destijds bibliothecaris van de
Universiteitsbibliotheek van Groningen, mag best bezien worden in het licht van de
wens van Groningen de Franeker collectie zelf te bezitten.
Douma, S.: op. cit. blz. 16.
Groot, J. R. de: op. cit. blz. 118.
Doelstellingen universitair bibliotheekwezen. Rapport van de Werkgroep Doelstellingen
van de CAVUB (Commissie Algemene Vraagstukken Universitair Bibliotheekwezen).
Den Haag, Academische Raad, 1976. blz. 3.
Een bijzondere vermelding verdient hier de regeling die er bestaat tussen de Fryske
Akademy en de Provinciale Bibliotheek, waarin afgesproken is dat van alle uitgaven van
de Akademy een exemplaar naar de PB gaat. Deze regeling lijkt op die van het vrijwillig
depot dat de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag kent. Overigens, bij een wettelijke
regeling hiervan moet de provincie Friesland er op toezien dat op historische gronden
gepleit moet worden voor een taak van de Provinciale Bibliotheek: het verplicht in
depot geven van een of meer exemplaren aan de Koninklijke Bibliotheek zou de bereidheid om nog eens een extra exemplaar vrijwillig aan de PB af te staan kunnen doen
verminderen. In dat geval gaat het geld kosten.
Een interessante analyse van de problematiek rond de regionale steunfunctie geeft Jeroen Buve in zijn rapport Structurele problemen van de Provinciale Bibliotheek van
Friesland (eerste deel); Voorlopig rapport op verzoek van de Fryske Nasjonale Partij.
Leeuwarden 1978.
Het vóór 1 januari 1980 door de Bibliotheekraad uit te geven advies over de toekomst
van de RSB aan de Minister van CRM zal wellicht meer klaarheid over deze materie
bevatten.
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Eat oer dr. J. Reitsma as dûmny fan Koaten1
D. W. Kok
Lykas elke hwat âldere wittenskiplike bibleteek hat de Provinsiale Bibleteek fan Fryslân net allinne printe boeken, mar ek hânskriften, binei
3000 nûmers. Hânskriften wurde bytiden noch wolris biskôge as net folie
mear as statussymboalen. Foar dy fan de P.B. is dat oardiel yn elts gefal
net jildich. Hja bifetsje in skat fan nijsgjirrich en faek ûnmisber materiael
foar wittenskiplik ûndersyk. Hoe ûnwittend folie gegevens deryn to finen
binne soe men pas goed sjen kinne as der in folsleine katalogus fan de
hânskriften bistie. Salang't dy der (noch?) net is moat men folstean mei
der út en troch in priuwke fan to jaen. Foar dizze Vrije Fries woe ik hwat
fortelle oer in frij resinte oanwinst fan de P.B., dy't hwat mear ljocht smyt
op in man dy't in hûndert jier lyn (1875) yn De Vrije Fries skreaun hat en
ek nou noch net alhiel forgetten is: dr. J. Reitsma.
De libbensrin fan Johannes Reitsma is yn in pear halen to sketsen:
berne 15 desimber 1837 to Aldemardum as soan fan de doedestiids net
ûnforneamde dûmny Anne Tjittes Reitsma (1806-1880)2 en Klaaske
Noordenbos, nei theologyske stúdzje yn Grins en promoasje (1864) Ned.
Herf. dûmny to Boyl (1864-1868), Koaten (1868-1878) en Hoogezand
(1878-1885), tsjerklik heechlearaer to Grins (1885-1902), stoarn 23 febrewaris 1902. Hy is binammen bikend wurden astsjerkehistoarikus. De
biografyske skets troch syn stúdzjefreon en lettere kollega-tsjerklik
heechlearaer M. A. Gooszen 3 leit ek de klam op dy kant fan syn libbenswurk. In artikel fan L. Knappert 4 foeget der net folie nijs oan ta.
Dêrom wie it foar de P.B. in noflike forrassing doe't ds. A. Sieders fan
Koatstertille en Twizel har yn 1975 in bondel neilitten papieren fan dr. J.
Reitsma skonk 5 . Hja datearje út syn tiid yn Koaten en wiene yn it archyf
fan de Herfoarme tsjerke dêrre forsille rekke. As oanfolling hat ds. Sieders
de P.B. yn 1978 noch fotokopyen taskikt fan artikels fan syn hân oer de
pleatslike tsjerkeskiednis yn it tsjerkeblêd fan Koatstertille (1971-1972) en
Koatstertille/Twizel (1973-1978)6. In nij byld fan Reitsma riist út dit
materiael net op, mar it byld dat men fan him hie wurdt der wol gans
skerper troch. Wy sjogge hjir net in tsjerkehistoarikus (as sadanich wie hy
noch yn it opkommen) mar in gewoane frijsinnige doarpsdûmny.
It etiket "frijsinnich" wurdt faek to gau opplakt, foaral hjoeddedei, mar
Reitsma woe it wol wêze dat er frijsinnich wie. Syn heit hearde ta de
Grinzer rjochting, dy typysk Nederlânske, men soe hast sizze Noardnederlânske middengroep dy't letter biswike soe ûnder de striid op twa
fronten: tsjin de orthodoksen dy't har to frijsinnich en tsjin de frijsinnigen
dy't har to orthodoks founen. Johannes Reitsma hat yn Grins kolleezje
roun by de foarmannen fan de Grinzer rjochting: Hofstede de Groot,
Pareau en Muurling. Syn dogmatyske opfettings binne lykwols minder
ioarme troch it hearren fan har kolleezjes as troch it lézen fan boeken fan
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de moderne theologen: Allard Pierson, Scholten, Biedermann, Kuenen,
Opzoomer, Reuss ensfh. Net dat syn bilangstelling yn it foarste plak nei
de dogmatyk útgie. Hy wie der goed yn thús en it wie letter ek in part fan
syn learopdracht, mar syn greate leafde wie yn syn studintetiid al de
tsjerkeskiednis. By de kolleezjes fan Diest Lorgion hat hy dy forealens
skipe en by him is hy yn 1864 promovearre op: Franciscus Junius. Een
levensbeeld uit den eersten tijd der Kerkhervorming 7 .
Oan de jierren yn Boyl sil Reitsma wol goede oantinkens biwarre ha, al
wie it allinne mar om't hy yn dy tiid har moete dy't yn 1867 syn frou
wurde soe: Jenny Louise van Sandick, ek in dûmnysbern 8. Dochs moat it
birop dat hy yn 1868 nei Koaten (nou: Koatstertille) krige him wol tige
oanlokke ha. De gemeente fan Koaten hie altyd in kombinaesje foarme
mei dy fan Twizel, mar krekt yn 1868 wiene hja útinoar gien. Hja soene
tonei elk in eigen dûmny hawwe. (Yn 1973 binne Koatstertille en Twizel
wer byinoar stapt — tiden hawwe tiden). In nij gemeentelibben moast
opboud wurde — in moaije taek foar in jonge, energike dûmny. Boppedat:
Koaten lei net fier fan de greate wei tusken Grins en Ljouwert. Yn beide
stêdden wiene bibleteken en archiven. Hy soe mear oan de stúdzje fan de
tsjerkeskiednis dwaen kinne as oant nou ta. Hoe soe hy dat birop dan net
oannimme?
En dochs, noch foar't hy der kaem moat hy al ealge ha dat it yn Koaten
net allinne rys mei rezinen wêze soe. Der kaem in brief fan de konsulint
C. W. Wijchgram, in net mear sa jonge dûmny fan ûnfortochte rjochtsinnigens 9 . It bigoun hiel freonlik, mar al gau kaem ds. Wijchgram mei in
probleem:
Buitp. 20 Mei. 68
Geachte Collega!
Met de meeste bereidwilligheid sta ik de Bevestiging in Sept. aan Uw.
resp. Schoonbr. Ds. v. Loenen 10 af. — Vóór Sept. zullen er vaste Consulenten voor de nieuwe Gem. van Kooten benoemd worden en zal,
allerwaarschijnlijkst de naastgelegene Br., Ds. Kim 1 1 , eerstella, Ds.
Boerma 12 2de en ik derde Cons. v. K. worden. Ik kan U de verzekering
geven dat Ds. Kim gaarne de Bevestigingsbeurt aan Uwen Schoonbr. zal
afstaan. — Met d. 24 Mei vangt de Ring l 3 aan, ieder Zondag en in Tw. en
in Kooten te preken. Bij de stukken, die aan 't Class. Best. verzonden
worden, behoort ook de Opgave van het tractement. — Wees zoo goed,
dat blad mij toe te zenden vóór 1 Pinkst. — Nu nog iets. Aan 3 respectabele personen, onder Kooten behoorende, heb ik 18 weken, eiken
Vrijdag, ná afloop van de andere Catechisatièn in de Kootsterk [!] Kerk,
godsdienst onderwijs gegeven. Dit geschiedde op hun dringend verzoek en
had ten doel, om hen later tot leden der Kerk aan te nemen. — De
Kerkeraad van Kooten was en bleef echter van oordeel, dat deze Menschen met het lidmaat worden, dienden te wachten tot dat Kooten een
eigen Leeraar zou verkregen hebben. Men was deze 3 Personen eenigzins
ongenegen, omdat zij, onder wijl. Ds. Focken 14, zelden ter Kerke kwamen
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en ook gedurende de vacature de Kerk alleen bezochten, wanneer een
regtzinnig Leeraar predikte. Deze Menschen wonen op een uur afstands
van de K. Kerk en zijn overigens zeer naauwgezet van leven en wandel.
Mondeling en schriftelijk heb ik met den Kootster Kerk. deze delicate
zaak behandeld, en ben eindelijk, om des lieven vredes wil, een middenweg ingeslagen. Ik heb n.1. in tegenw. van mijne Buitenp. Ouderlingen,
in mijne woning, deze 3, mij zeer waarde personen, ondervraagd omtrent
hunne kundigheid in de godsdienst en hen rekenschap doen geven van
hun geloof met een zeer gunstigen uitslag. Daarna heb ik hun eene
schriftelijke verklaring ter hand gesteld "dat ik hen gaarne tot leden der
Kerk zou aannemen wanneer zij tot mijne gemeente behoorden, doch dat
nu, hunne openlijke Bevestiging, door den nieuwen Pred. v. K. in Sept.
eerst zou kunnen geschieden. — Ziet gij nu op tegen dezen actus en wilt gij
liever niet in contact met deze menschen te dezer zaak; in dat geval zoudt
gij den Kootster Kerker, daarvan een wenk kunnen geven en hen verzoeken, deze Personen door één der Ringbr. of door den Consulent, in de
Kootster Kerk te doen bevestigen. — De ten mijnen Huize verrigte actus
moet gehonoreerd worden. Mijn woord heb ik gegeven, om hen te Buitp.
te bevestigen, wanneer men in Sept. in Kooten aarzelde, dit te doen. Het
spijt mij van achteren, dat ik niet doorgetast heb, vis a vi den K. Kerker.,
daar ik in mijn volle regt daartoe was. — Open en rond heb ik U deze
zaak in haren oorsprong, gang en gedeeltelijk .. . 15 afloop, hier geschetst.
Aangenaam zal het mij zijn, eenig antwoord. .. ' 6 deze, te ontvangen. In
hoop op nadere aangename Kennismaking ben ik, met Heilbede, M. S. ' 7
Uw dienstw. Medebr.
C. W. Wijchgram
It antwurd fan Reitsma op de brief fan Wijchgram is net biwarre
bleaun, mar út de lettere brieven kin men opmeitsje dat hy gjin biswier
hie dizze trije orthodokse minsken persoanlik as lidmaet to bifêstigjen. Hy
woe har sels wol yn 'e mjitte komme troch de tradysjonele formulieren
foar iepenbiere bilidenis en doop fan folwoeksenen (ien fan de trije wie
noch net doopt) foar to lézen, alhoewol't dy net strieken mei syn eigen
opfettings. Wol woe hy oan de frou dy't doopt wurde soe allinne de trije
bilidenisfragen stelle en net ek nochris de fiif fragen dy't by de doop fan
folwoeksenen hearden. It kin best wêze dat lêstneamde fragen him slim
tsjin it krop stiene (de dopeling moast û.o. bilide dat hy yn de Trijeienheit,
de twa natueren fan Kristus en de "maagdelijke geboorte" leaude en út
himsels ta neat goeds by steat wie, en elke ketterij dy't dêrmei stridich wie
ôfswarre). Hy seit sels lykwols dat hy de trije bilidenisfragen en ek nochris
de fiif doopfragen oan deselde persoan oerstallich foun en dat koe de
orthodokse. ds. Wijchgram wol mei him iens wêze. Persoanlik haw ik
eartiids meimakke dat yn de Grifformearde Tsjerken yn sa'n gefal de
doopfragen ek net steld waerden.
It like der dus op dat de kwestje bifredigjend regele wie, mar by einbislút woene de trije oansteande lidmaten dochs net oannommen wurde
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troch Reitsma, mar troch Wijchgram yn Bûtenpost. Binne hja faeks
skrokken fan de yntrépreek fan Reitsma yn Koaten op 6 septimber 1868?
Nei oanlieding fan Sacharja 4:6b makke hy û.o. de opmerking "dat het
leven belangrijker is dan het leerstelsel, nademaal God den hongerende
naar gerechtigheid niet voedt met het brood van Christelijke geloofsartikelen" en sitearre hy Augustinus: "De God die U zonder sacramenten en
dogma's zalig kan maken maakt U niet zalig zonder de liefde" 18. Hoe't it
ek wêze mei, de trije kamen mei har forsyk by ds. Wijchgram en dy koe
nei hwat hy earder tasein hie min wegerje. Hy hat der grif wol mei oan
west. Spitigernôch is syn brief oan Reitsma oer dizze saek net biwarre
bleaun. Der is wol in ôfskrift fan Reitsma syn antwurd en dêrút wurdt wol
dúdlik hoe't it gefal him tadroegen hat. Reitsma skriuwt:
Kooten maandag avond

19

20

AFr!
Wat ik op uw brief Zondag ontv. te antwoorden heb, kon door u natuurlijk reeds vooraf worden verwacht. Het spreekt immers van zelf, dat ik
er niets tegen heb, dat het drietal woonachtig onder mijne gemeente door
u wordt bevestigd tot lidm. der kerk. Deze plechtigheid sluit natuurlijk
ook in zich het toereiken des doops aan vrouw de Vries. Ook dat is mij
goed en bovendien overeenkomstig de regell. Opdat alles in orde kan
geschieden moet u mij, opdat de dubbele plechtigheid voortgang kan
hebben, bij gelegenheid maar eens laten weten, welke getuigschriften ik
door den kerkeraad van Kooten voor uwe drie aannemelingen moet laten
uitgeven. — Hoewel blijkbaar dat doopen en bevestigen door u geschieden
zal op verzoek van de menschen zelf, verbaast het mij na het 1.1. tusschen
ons gehouden gesprek wel eenigermate, dat het geval toch dit beloop
genomen heeft. Ik acht het boven eiken twijfel verheven, dat u de dubbele
plechtigheid eveneens zal inrichten, als ik dat wilde doen, omdat gij weet,
hoe ik mij in dezen had willen schikken naar hun verzoek om het formulier woordelijk voor te lezen. Kortom de wijze, waarop ik de plechtigheid wilde doen plaats hebben, is toen door u goedgekeurd en het
spreekt dus, dat gij daaraan ook tegenover hen wederom uw zegel hebt
gehecht. Daaruit vermoed ik, dat gij om mij tegenover menschen, die toch
altoos lid van mijne gemeente zijn, geen démenti te geven de a.s. plechtigheid op dezelfde wijze zult inrichten, 't Is hier niet de vraag'naar het
verschil van richting tusschen hen en mij, maar het is alleen de vraag, of
eene dubbele geloofbelijdenis niet totaal overbodig is. Indien die menschen mij, gelijk zij doen en op hun standpunt is het wel te verklaren,
wantrouwen in de leer, zelfs ook wanneer ik de uiterste gewilligheid en
inschikkelijkheid steeds heb betoond, dan houdt dat wantrouwen op tegen
den persoon, zoodra zij bij u komen, wiens geestesverwanten zij zijn.
Derhalven dan mag het wantrouwen niet overgebracht worden op de door
hen heilig geachte formulieren, dan houdt zelfs de schijn van reden op te
bestaan, waarom ééne van dit drietal vlak na elkaar tweemaal belijdenis
zou doen ten aanhooren der gemeente. Ik kan dus van u niet verwachten,
33

Wumkes.nl

D. W. KOK — Eat oer dr. J. Reitsma as dûmny fan Koaten

dat gij, ook op uw van het mijne verschillend godgeleerd standpunt, zelfs
den schijn van wantrouwen en vooroordeel tegen de ook door u goddelijk
geachte formulieren en belijdenissen zoudt willen stijven. Met opzet zeg ik
hier telkens schijn, want is er bezwaar tegen den (mijn) persoon, die de
plechtigheid leiden zou, dat bezwaar kan onmogelijk bestaan tegen de
leiding der plechtigheid zelve.
Daar ik dus weet, dat wij (gij en ik) in deze zaak althans moeten
overeenstemmen en dat gij, die mij op den dag mijner intree op hartelijke
wijze de broederband hebt toegestoken, derhalven u in dezen niet zult
laten beheerschen door een nu minder gepaste zucht om het anders te
doen en daardoor uw onderscheid van mijne richting hier op bepaald
onnoodige en misplaatste wijze in het oog te doen vallen (houd mij deze
uitdrukkingen ten goede) — zoo heb ik mij verwonderd, dat de zaak zoo
geloopen is en zij niet na het vernemen van uwe goedkeuring op mijn
plan door u overgehaald konden worden om zich maar te Kooten te laten
bevestigen. Maar enfin, de zaak is nu zoo en zij hebben het verzocht, waar
ik natuurlijk niets tegen heb.
Na minzame groete
uw dr 2 1
J. Reitsma
Wijchgram moat him forromme field ha dat Reitsma de bifêstiging yn
Bûtenpost net tsjinwurkje soe. Dochs hat hy wol ynsjoen dat Reitsma
reden hie om fortrietlik to wezen. Hy woe dat ek wol útsprekke. Lykwols,
op syn bar koe hy de opmerkings fan Reitsma oer de formulieren net oer
him gean litte. Hy antwurde:
Buitenpost. 25 nov. 68.
Am. Fr 2 0 ! Uwe lett. van d. 23sten h.m. 2 2 geven mij aanleiding tot
rescriptie. — Reeds op aanstaanden Zondag staat de Confirmatie en
Doopplegtigheid, alhier verrigt te worden. Er wordt alleen vereischt een
attest van goed gedrag. Uw Kerkeraad heeft vroeger, meermalen mij
betuigd, dat leme de Vries etc. zeer goed ter naam en faam waren en nu
ik Uwe vergunning heb, acht ik mij reeds zonder meer, geregtigd, tot de
bevestiging over te gaan. — Evenwel superflua non nocent 23 en daarom
verzoek ik U mij, vóór Zondag, genoemd attest van zedelijk gedrag te
willen bezorgen. — De Vrienden van de Kootster heide hebben natuurlijk
aan mij overgelaten de wijze hunner Bevestiging en daar ik het doen der
5 vragen in dit geval niet nodig acht — daar de vrouw met de beide andere
Confirmanden, vooraf reeds op de 3 vragen heeft geantwoord — zal ik ze
ook niet doen en zoo eenvoudig mogelijk de plegtigheid verrigten. — Ik
besef zeer wel, dat het voor U niet aangenaam is, dat menschen, tot Uwe
Gem. behoorende, elders worden bevestigd en zou daarom liever gezien
hebben, dat gij het met hen had gevonden. Dit echter niet het geval
zijnde, moet ik mijn vroeger gegeven woord gestand doen. — Gij kunt
echter gerust zijn, dat uit mijn mond van mijn predikstoel geen woord zal
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komen, dat voor U eenigzins kwetsend zou zijn. Gij schijnt niet ten volle
dienaangaande gerust te zijn. Ik vergeef U, indien gij mij eenigzins
wantrouwt. — Van Ringbroeders, die mij sedert jaren kennen, verwacht ik
het niet. — Indien gij mijn en het conservatief standpunt regt kendet, dan
hadt gij niet geschreven, "de door u goddelijk geachte Formulieren. —
Deze uitdrukking heb ik niet eerder vernomen. — De Formulieren zijn
ons geene Godspraken; zelfs beschouwen wij ze niet als de Grondslagen
van de leer onzer Kerk; deze bouwen wij op het Fundament der Apostelen en Profeten waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen 24 . Zij
zijn voor ons handleidingen, om de overeenstemming des geloofs en des
Geestes te bewaren in de Kerk. En zij zijn vol van bijbelsch onderwijs en
christelijke stichting en daarom vooral staan zij hoog in de schatting van
elk levend regtzinnig Christen. Met open vizier hoop ik U steeds te ontmoeten en met woord en daad te bewijzen, dat het regtzinnig geloof,
regtheid van zin en wandel kweekt. — Wees Gode met de Uwen bevolen
en gezeegend in Uwen werkkring!
M. S. 17
tt. 25 Wijchgram
It liket derop dat hjirmei de kwestje útiten wie. It is dúdlik dat it om
mear gie as it al of net brûken fan in bipaeld formulier. De rj och tingen
kamen hwat langer hwat skerper foar inoar oer to stean. Elk foarfal yn in
gemeente koe de oanlieding wêze foar in konflikt. In dûmny, ek al bisocht
hy noch sa de frede mei elkenien to biwarjen, ûntkaem der net oan yn
konkrete fragen posysje to kiezen. Reitsma en Wijchgram ha har best dien
har ûnderlinge forhâlding net to bidjerren. Oft der dochs net in skuor yn
kommen is? It is net bikend. Hja sille inoar yn ring en classis noch wolris
moete hawwe, mar net faek mear, hwant Wijchgram is in goed jier letter
al stoarn.
Dit net sa moaije bigjin hat Reitsma der net fan wjerhâlden moedich
oan it wurk to gean. Hy bistege folie soarch oan syn preken en bisocht
dêryn de orthodoksen net ûnnoadich op it sear to kommen 26 . Hy hâldde
in "Herinneringsboek" by fan syn forstoarne gemeenteleden. Minder
aerdige bisûnderheden oangeande de deade waerden yn it Latyn opskreaun 27 . Hy rjochte in winterlêsselskip op (1869) en wie dêrfan presidint, hwat ynhâldde dat hy de boeken dy't lézen wurde soene útsocht, foar
in flotte sirkulaesje fan de boeken soarge en de kas ûnder syn bihear hie.
De archivalia fan dit selskip en fan in troch syn frou oprjochte "naai- en
breid-inrichting" (1870) binne, mei de niiskrektsa sitearre brieven, in
stikmannich archyfstikken dy't slane op de Fryske tsjerkeskiednis en hwat
lytsguod, yn Koaten efterbleaun nei it forfarren fan Reitsma en ha nou
lykas earder sein troch bimiddeling fan ds. A. Sieders in goed plak foun
yn de P.B. De forlieding is great om oer dizze stikken mear to fortellen,
mar dan soe ik mear romte nimme as my takomt. Yn Koaten binne ek in
pear büangrike tsjerkehistoaryske wurken ûntstien. Alderearst moat
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neamd wurde de "Honderd jaren uit de geschiedenis der Hervorming en
der Hervormde Kerk in Friesland" (1876), fierders de stúdzjes oer Johannes Hesener en Balthasar Cohlerus (1875), Gellius Snecanus (1876) en
de Paulicianen (1878).
Lykwols, de tsjerklike strideraesjes dy't hy by syn kommen oan 'e hals
krigen hie lieten him net mei rest. Koaten wie ek gjin maklike gemeente.
Yn 1868 wiene fan de goed 900 sielen mar 55 lidmaet. Mear as 100 gemeenteleden wiene net ienris doopt. Yn 1878 wie it tal lidmaten oproun
oan 69 ta. Yn 1868 wiene mar in pear lidmaten orthodoks, yn 1878 likernôch de helte 28 . Dat makke it wurkjen foar Reitsma net makliker. Yn
de tsjerkerie waerd sein, guon minsken waerden allinne mar lidmaet om
stimrjocht to krijen. Dat koe wol sa wêze, andere Reitsma, mar men koe
de minsken net yn it hert sjen. De tsjerkerie moast mar op syn takt en
wiisheit rekkenje 29 .
It klinkt hwat mismoedich. Der wiene mear swierrichheden. De út de
floreenplichtigen keazen tsjerkfâdden hiene yn 1878 in nije tsjerke sette
litten. In great part fan de gemeente wie it dêr net mei iens. Nei it fortsjen
fan Reitsma ha nije, troch de gemeente keazen tsjerkfâdden, de krekt
boude tsjerke ôfbrekke litten en op in oar plak wer in nijen delset
(1882) 30 .
Yn dizze situaesje wie it birop nei Hoogezand foar Reitsma in útkomst.
Yn de léste gearkomste fan de tsjerkerie ûnder syn lieding, 4 septimber
1878, kaem de fraech op oft der nou net in mear orthodokse dûmny biroppen wurde moast. Reitsma leaude "dat het volkomen ijdel was, herstelling van de kwalen dezer ongelukkige gemeente te verwachten van
eenige richting op godgeleerd gebied in 't bijzonder. De vrede en de rust
moest voortkomen uit de gemeente" 31 . De tsjerkerie kaem der doe net út,
letter allikemin. Twa kear staekten by de forkiezing fan in nije dûmny de
stimmen . Men hat doe mar in sint opsmiten en dy hat foar de orthodokse
kandidaet keazen (1879) 32 . It liket út 'e fierte op it forhael út Hannelingen 1:15-26, mar dat klinkt wol hwat stichtliker. Hawar, tsjerkeskiednis is
wol learsum, mar net altyd stichtlik.
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(Workum, 1648)
J. J. Kalma
Scheel set Tsjerke' in Wer ijn roer (Gysbert Japiks).
De kleine, Friese stadjes mogen op de buitenstaander 's zomers in het
hoogseizoen of ook 's winters, als het eindelijk weer eens tot een Elfstedentocht op schaatsen komt, een idyllische indruk maken, zo rustig en
genoeglijk als het mocht schijnen verloopt het leven er niet. Dat doet het
nu niet en dat deed het niet in het verleden. De oude stadsrechten mogen
dan van de stadsvrede als een kostbaar goed spreken en de uitspraak
"Stadslucht maakt vrij" moge ook ons dierbaar in de oren klinken, het
was niet steeds vrede alhier, niet in de regering en al evenmin in de kerk.
De vrije Friezen bedoelden de eeuwen door met vrijheid het recht om hun
eigen gang te gaan, liefst door niemand en niets gehinderd.
Dominee-zijn in een stad werd vroeger hoger aangeslagen dan het leven
in een plattelandsgemeente. Men maakte promotie, als men naar de stad
werd beroepen. De classisvergadering had tijdens de Republiek een stem
in het kapittel. ' Het deed de broeders iets, als hun kollega zichzelf bij
beroepingen wegcijferde en het aan de vergadering overliet te bepalen, of
hij zou gaan dan wel blijven. Maar als het om een beroep naar een stad
ging en die stad lag in Friesland dan werd toch gewoonlijk besloten, dat
hij "om meerder stichting" mocht gaan. Bij "meerder" lette men meer op
kwantiteit dan op kwaliteit. Het was geen onbedoelde ironie. Wij weten
echter, dat die "stichting" vaak heel erg nodig was. Vele van die stadjes,
waarmee Friesland gezegend is, werden herhaaldelijk door hevige twisten
beroerd. Sloten, Staveren, IJlst, Workum, Bolsward, ja, als men het goed
bekijkt, eigenlijk alle elf, hebben behalve de "rabies theologorum", de
razernij der theologen, ook de "tumultus civium", het oproer der volksmenigte gekend. "Scheel set Tsjerke' in Wer ( = de regering) ijn roer".
Vaak hingen de konflikten op raadhuis en kerkeraad samen. Soms was
één predikant voldoende om de stad "yn roeren" te houden. Dat begint
na 1580 al gauw in Sloten en IJlst. 2 Maar de zaak werd nog boeiender als
er twee predikanten waren en deze — aangezien ook voor hen Zondag 2
van de Heidelberger gold — slecht met elkaar overweg konden. Nog steeds
klemt de vraag bij een beroep naar een grotere gemeente: Wie krijg je
daar als collega? In de zo vaak verheerlijkte tijd der Republiek, toen het
met de kerk goed heette te gaan, sprak deze vraag nog meer vanzelf. Elke
gemeente was een staatje apart, waar men zeker 's winters zat opgesloten
en de mensen met hun eigenaardig zelfgevoel en hun nerveuse geldingsdrang maakten het elkaar alles behalve gemakkelijk. Overal ontmoette
men kleine koninkjes. De verre vriend was meer bemind dan de naaste
buur, maar "misweer" en slechte wegen maakten hem vaak onbereikbaar.
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Wij brengen U in 1647 naar Workum. In het magistraatsresolutieboek
staat het volgende: "Alsoo de magistraat ende vroedschap der stede
Worcum, collegialijck op den raedhuise vergadert sijnde, Phocaeus Stellingwerf3 nochmaels wederom opgeleit hebben den articlen ende pointen
voor desen hem te laste geleit, te obserweren ende nae te comen om reden
in de articlen utgedruckt, als mede versocht copia ut sijn beroepinge tot
des magistrats costen ende hij Phocaeus sulx niet heeft willen doen, soo
hebben de magistrat ende vroedschap, gehoort het advijs van andere
Godgeleerde, dat deselve poincten stichtelijck sijn ende behoorlijck 4 geresolweert ende resolueren mits desen, dat de magistrat hem Phocaeus sijn
borgerschap ende woninge in de stadt Worcum ende jurisdictie van dien
als een ongehoorsame ende oproerige borger sal ontseggen ende hem
belasten bij sonneondergang ut de jurisdictie van Worcum te vertrekken
by vorss. tijt off bij weigeringe van sulx dat de stadsdienars hem ut sullen
leyden. Aldus gedaen ende resolweert op den raedhuise binnen Worcum
bij raed ende gesuoer(re)n gemeente vorss. In kennisse hun handen desen
8en Jan. 1647".
Er staan 20 handtekeningen onder dit besluit, waaronder die van de
Oranjeman Frederik van Inthiema, die in de tweede helft der 17de eeuw
zo'n beetje de ongekroonde koning van het stadje was. 5 Natuurlijk komt
zo'n resolutie niet zo maar uit de lucht vallen en even natuurlijk is, dat ds.
Stellingwerf deze behandeling niet nam. Hij wendde zich stante pede tot
Gedeputeerde Staten en die richtten zich weer per ommegaande tot de
Workumer magistraat met de vraag, die in zulke situaties te doen gebruikelijk is: Moet dit nu zo?
Wij horen dan, dat er wel het een en ander te Workum is gebeurd. In
het laatst van jan. 1647 krijgen Ged. Staten een brief uit Workum, die
opening van zaken geeft: "De magistrat der stede Worcum ontfangen
ende gelesen hebbende seeckere besloten missieff, gecomen van de Ed:
Mo: Heeren Gedeputeerde Staten van Fryslandt, contenerende bestraffinge van de magistrat, omdat sy Focaeus Stellingwerf predicant binnen
Worcum hun stadt ende jurisdictie hebben ontseit ende dat die manier
van procederen hun vreemt dunckt, dat de magistrat bij sulcke wegen een
dienar verstoten, sonder alvoren voor sijn competente rechter gestelt te
wesen etc, hebben de magistraten hierover doen vergaren, hun gansche
vroedschap ofte gesuoren gemeente, dewelcke haer Ed: Mo: missief te
voren gelesen sijnde, bevinden daerut, dat haer Ed: Mo: t'onrecht sijn
bericht ende dat de magistrat door haar Ed: Mo: apostille ongehoort
t'onrecht sijn beswaert. Want de gemelte Focaeus niet is verstoten als een
dienar off predicant, maer is religeert als een ongehoorsame ende oproerige borger ten wekken respecte hij geen ander competente rechter
heeft als sijn eigen wettige magistrat, onder wien hij mede als een borger
is geseten ende subiect ende wanneer ijemant van hun onderdanen in
dusdanige politicque en civile off criminele mandementen hun besuaert
vinden, dat deselue noch de magistrat geen andere competente rechter
hebben als het Hoff van Fryslandt, die de civile ende criminele justitie is
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bevolen ende alsoo de magistrat ende vroedschap selfs best is bekent, wat
onrusten ende onenicheden in hun stadt sijn, van waer deselve hun oorspronck hebben, ende door wat middel deselve weggenomen conen worden, soo hebben de magistrat ende vroedschap (dewelcke behoren in
desen gelooft te worden) lange jaren gemerckt ende moeten aensien dat
gemelte Phocaeus de principaelste oorsake is, van alle onrusten ende
onenicheden in hun stadt, gelijck sulx die droevige bevindingen, eerst in
de verschillen met salige Adamus Westerman, 6 daernae de questien tusken Foceus ende Matheus Bernardi 7 ende andere sijn acten tot dese tijt
toe, al te veel hebben geleert ende wel verseeckert sijn, dat alhier binnen
Worcum geen ruste, vrede, noch enicheyt is te verhopen noch te verwachten, soo lange hy Phocaeus binnen hun stadt wort geduldet, schoon,
de Ed: Mo: Heeren Gedeputeerde sich meer aen hem off aen sijn verblieuen binnen Worcum als aen de gansche magistrat ende vroedschap
samt aen de gemeinte die daeraen deponderen, gelegen mochte laten
wesen ende door gewe(l)dige handt hun mochten opdringen, 8 al waeromme de vroedschap nodich geacht hebben, mede twee ut hen bij de
magistrat te committeren, gelijck sij committeren mits desen den E.
Reijner Tymens ende Baernt Hendrix, omme hun neffens de magistrat te
transporteren nae Leuwerden, om in desen de magistrat ut de naem van
de gansche vroedschap te adsisteren ende met gemene raedt in desen te
doen soo als tot ruste ende vrede van hun stadt bevinden sullen, lastigende onse secretaris omme behoorlijcke procuratie in forma op hun
naem te scrijven. Aldus gedaen en geresolueert op den raedhuise binnen
Worcum desen 16en Jan. 1647." Hieronder stonden vier namen en
"Present my Secretaris door ordere van de vroedschap J. Renici Hansma".
Dit stuk maakt duidelijk, waar de schoen wringt. Het gaat niet zo zeer
tegen de predikant Stellingwerf, als wel tegen de burger. Toch is dat maar
gedeeltelijk waar. Er zijn immers geen twee Stellingwerven. Een dominee
had destijds veel grotere maatschappelijke betekenis dan tegenwoordig.
Het kerkelijk leven had zijn uitwerking in de stad. Mozes en Aäron
worden meestal in één adem genoemd. De magistraat, immers de voedsterheer van de kerk, de betaalheer van de stadspredikanten, had grote
invloed in de kerk, trachtte deze in elk geval te krijgen. Reeds zonder
verdere informaties begrijpen wij, dat Stellingwerf, een begaafd spreker
en een der bekendste Friese predikanten van zijn tijd, een lastige collega
was. Hij had Adam Westerman, die hem nog wel naar Workum had
gehaald, zeer geplaagd en hem misschien wel mee de dood aangedaan
(1635). Daarna had hij met veel kuiperij de jonge Matthaeus Bernardi
Brugbron aan de gemeente opgedrongen. Deze stond van 1636-'41 te
Workum, maar toen hij veel meer mensen trok — speciaal meer vrouwen
— dan Stellingwerf, had deze hem weggepest. Ook met diens opvolger, de
van oorsprong Leeuwarder Johannes Staphorstius 9 boterde het al gauw
niet erg en liep het tenslotte op volslagen vijandschap uit.
Een dominerende figuur, deze Stellingwerf? Ja, dat zeer zeker, maar
vooral ook een conspirator zonder scrupules, die, dat proeft men uit
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verschillende opmerkingen, ruw in de mond was, op eigen houtje censuur
bedreef en die dan liet uitvoeren door de hondeslager(l), meer aan
landaanwinning dacht dan aan zijn zieke gemeenteleden en, zijn gemis
aan populariteit niet kunnende verdragen, met een kleine groep aanhangers, "Herr Omnes", net zo lang stookte tot de zaak in lichter laaie
stond.
De magistraat aarzelt niet hem een oproerkraaier te noemen en grijpt,
als niets helpt, tenslotte naar een laatste, ook elders toegepast middel: de
ontburgerlijking en het buiten de stadsjurisdiktie bannen. Workum was
nog al op Amsterdam georiënteerd en heeft misschien gedacht aan het
geval van ds. Adriaen Smout, dat zich daar in 1630 had voorgedaan. 10
Wie inlichtingen wil over wat Stellingwerf allemaal heeft uitgespookt
kan niet terecht bij het kerkelijk archief te Workum. Wij kunnen niets
bewijzen, maar men krijgt sterk de indruk, dat Stellingwerf zelf veel
stukken heeft verduisterd. Later is men er niet achter aan gegaan. Zoveel
fraais was er over de vrij lange periode-Stellingwerf (1626-'48) ook niet te
lezen. Uit de archieven van de stad, de classis en de synode horen wij
echter voldoende. De magistraatsresoluties vertellen b.v. van een hevige
ruzie tussen Fokke, die ondanks zijn mooie Latijnse naam Phocaeus, een
querulant is, en zijn collega Matthaeus in 1637. Het gaat over een . . .
bleekveld. Als rest uit de Roomse tijd had men in de stadjes nog wel de
situatie, dat de pastorieën vlak bij elkaar stonden. Bij twist kon men dus
makkelijk eikaars linnen besmeuren. De magistraat bepaalt, "dat Dominus Phocaeus Stellingwerf voortaen gelijck als voor deze op den camp van
Matthaeihoff ofte op den bleec achter Matthaeihoff gelegen, sal mogen
bleecken ten tijt toe, dat daerinne anders sal wesen gedisponeert, sullende
oock, terwijlen ende wanneer daer eieren op voors. bleeck leggen op
deselve bleeck geen beesten off schapen mogen worden geweidet ten
eijnde niemant enige leed off schade van den beesten geschiede". Fokke
krijgt dus ongelijk, maar hij was er de man niet naar om zijn verlies te
nemen. Zo horen wij in 1640, dat er al weer drukte is "over het weiden
der lammen ofte schapen op den gemene pastoryebleeck achter Matthaei
predicantshoff'.
Stellingwerf en collega Staphorst'' waren met de meeste classikale
broeders voorstanders van een vrije kerk en toen dan ook zijn vroegere
collega Matthaeus Bernardi de euvele moed had een beroep naar Bolsward aan te nemen (1644), dat de magistraat daar tegen de wil van de
kerkeraad had doorgezet, deden zij beide lustig mee, om Matthaeus de
voet dwars te zetten. Wij moeten er van afzien de boeiende strijd te
Bolsward hier uiteen te zetten, ' 2 maar het is duidelijk, dat Stellingwerf, zij
het op eigen wijze, ook te Workum voor het goed recht van de kerk heeft
gepleit. Hij kreeg daarbij te maken met jonker Frederick van Inthiema,
die gedachten koesterde, die ook in de Bolswarder magistraat leefden.
Natuurlijk was de kerk op haar eigen terrein vrij, maar er moest toezicht
zijn. Daarom moesten er volgens "het oude gebruijck" magistraatsleden in
de kerkeraad zitten, iets wat Stellingwerf — en hij niet alleen — maar liefst
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helemaal wilde keren. De machinaties, die hij zich daarbij veroorloofde,
moeten wel duister zijn geweest, want eerst (1643) wordt hem een extratoelage van 100 carolus gulden ontnomen en als hij enkele kerkeraadsleden op onwettige wijze gaat benoemen haalt de magistraat de classis
naar Workum en worden alle zeilen bijgezet, om dominee Fokke klein te
krijgen. 13
Wij zijn volledig ingelicht over het of- en defensief van alle partijen.
Wij horen, dat de classis gratis tickets naar en onthaal te Workum krijgt
en begrijpen best, dat Workum verwacht, dat men hun dominee aan
banden zal leggen. De zaak eindigt echter zowel voor de classis als later
voor de synode met het gewone sparen van de kool en de geit, het
kompromis, dat niemand bevredigt. Zo begint het vuur in 1646 al weer te
gloeien en moet de classis weer in touw (30 nov. 1646). Stellingwerf speelt
met een klein groepje medestanders kerkeraadje en de eigenlijke kerkeraad, die permanent de gepraetendeerde wordt genoemd, neemt dit niet.
Deze laatste kerkeraad doet dan iets, wat tegelijk volkomen logisch, maar
ook heel onwettig was. Hij verbiedt Stellingwerf n.1. het Heilig Avondmaal. Dit was bij de wet verboden, 14 zodat de Workumers zowel de
classis als de synode tegen zich in het harnas jagen. De strijd duurt lang
en eindigt — haast zouden wij zeggen: natuurlijk — weer met een verzoening. Men had een heel grote mantel der liefde, waar veel onder kon.
Toch gebeuren er op weg naar het einde opmerkelijke dingen: Wij vernamen, dat M. B. Brugbron een aanhanger van de macht der magistraat
wordt. Ook de Workumer ds. Joh. Staphorstius, die eerst een steil woord
voerde, gaat door de wind en eindigt zijn leven, zij het roemloos, diep
onder de schuld en half afgezet, als beschermeling van de magistraat
(1652). Zou hier geen indirekte invloed zijn van de man, die zij naast zich
hadden bezig gezien? Wij zijn overtuigd, dat in die strijd voor een vrije
kerk heel zuivere motieven meespreken (Vgl. W. à Brakel ' 5 , Jac. Koelman 16 en Jodocus van Lodenstein 17 ). Maar onder de schone schijn was
er bij de beide partijen, bij de wereldlijke evenals bij de kerkelijke, ook
veel strijd om menselijke macht en macht bederft bijna altijd. Dat een en
ander schade heeft berokkend hoeft geen betoog. Zowel bij de mensen
van de magistratuur, die de oligarchie met alles wat er aan vastzat boven
de demokratie verkozen ' 8 als ook bij de kerkdijken, die voortdurend op
het slappe koord balanceerden met aan de ene kant de uiterste serviliteit
en aan de andere kant de neiging, om de staat de staat te laten en de
zuiverheid van het konventikel te zoeken (Koelman, De Labadie 19) heeft
de strijd sporen nagelaten.
Wij keren nu echter weer tot de Workumer kwestie terug. Er is n.1. een
zaak mee annex, waarvan de meesten niet weten. Wij zijn allen op de
hoogte van de rol, die het pamflet, het libel en blauwboekje in de tijd van
de Republiek hebben gespeeld, 20 maar denken gewoonlijk aan waaghalzerige scribenten, die meestal anoniem hun pijlen richten. 24 Er zijn
echter ook deftige heren en officiële organen, die van een en ander gebruik hebben gemaakt en te Workum doet zich zo'n geval voor.
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Hoe zat de zaak in elkaar? Op de classikale vergadering van 10 juli 1648
te Bolsward "is de burgemeester van Worcum Reiner Timens ingestaan
ende heeft den E. broederen overhandiget seecker protestatie van de
magistraet tegen het woord fameus boeck ende fameus libel in actis
classium van dato den 24 May ende 19 Juny geinsereert, versoeckende dat
hetselve mochte worden uytgedaen." Het is waar, wij lezen in de notulen
van 24 mei: "Is gelesen voor een groot deel seker fameus lasterlijc boeckien van de magistraet van Worckum en is geoordeelt, dat het als een
fameus en lasterlijc boeck door den gecommitteerden ad synodum den
synodo overhandicht sal worden, om daerin te disponeren na behoren" en
ook de 19de juni is de classis op de zaak teruggekomen: "Is besloten, dat
toekomende reys de E. E. broederen des classis frientlik sullen versocht
worden, of iemant onder den E.E. broederen part ende deel hebbe aen dat
fameus boeck tegen D. Foccaeum Stellingwerf." Meer horen wij echter
niet. De 3de juli wordt de zaak aangehouden.
De notulen waren anders geheim, maar we weten, hoe dat gaat. Stellingwerf, die — ook dat is een verschijnsel, dat wij vaker tegenkomen — in
de classis meer invloed had en geëerd werd dan thuis, was 24 mei zelf
scriba classis geweest en zal de heren te Workum onder de neus hebben
gewreven, hoe men over hen dacht. Bovendien kon hij zo mooi zijn collega Staphorst een hak zetten. Deze lag op dat moment onder de verdenking diep in de schulden te steken en had het boekje misschien wel
mee samengesteld. Een paar dingen zijn overigens wel duidelijk: Het libel
wordt aan de stadsregering van Workum toegeschreven en de classis is,
zoals straks ook de synode, eigenlijk op voorhand al pro-Stellingwerf.
De lezer van het classisboek, die een beetje op de hoogte is van de
kerkelijke praktijk verwondert zich niet over wat er na het verzoek van de
Workumer burgemeester gebeurt. Gewoonlijk gold de bijbelse regel: Wat
geschreven staat staat geschreven. Hiervan wijkt men nu ineens af. Er
staat: "Uyt cracht van de versoeninghe wort goet gevonden, dat de
woorden fameus ende lasterlijck libel en boeck sullen werden vernietighet,
also wy verstaen, dat sulcks sal strecken tot merckelijcke vrede van dien."
Men had destijds te Workum lekker gegeten, maar was ook weer niet zo
verrukt over het resultaat van de vredehandeling. Men was wel hevig
anti-magistraats, maar liet het liefst bij woorden. Er was een tijd geweest,
dat de classis niet te Bolsward mocht komen en toen het wel weer mocht,
niet wilde verschijnen. Dat gebeurde in de dagen, die nog niet zo lang
achter de rug lagen (1644-'47). Het was een vervelende periode geweest,
zowel voor de Bolswarder middenstanders als voor de graag winkelende
classisbroeders. Men was nu met Bolsward weer zo'n beetje "on speaking
terms" (26 apr. 1647). Zou nu de zaak te Workum weer beginnen? Als er
nu iets mee te winnen was, maar won men werkelijk iets? Men had
moeten aanhoren, dat Stellingwerf, die door de gezamenlijke aktie van
Gedeputeerde Staten, Hof van Friesland en synode te Workum had
mogen blijven, door zijn eigen kerkeraad het Avondmaal ontzegd was (26
apr. 1647) en al had men daar hevig tegen geprotesteerd en de kerkeraad
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onder censuur gezet, diep in hun harten voelden de broeders, waaronder
familieleden van Stellingwerf, heel goed, dat men geen koe bont noemt, of
er is een vlekje aan. De wetten moesten gehandhaafd worden, maar had
Stellingwerf de geesten ook niet opgeroepen, die men nu tot ieders verdriet, elk ogenblik in de classikale kamer voelde rondspoken?
Wij zouden zo graag in de harten van de mensen willen kijken, die de
oude akten hebben neergeschreven. Vast staat, dat er op zo'n vergadering
telkens weer een kwestie was. Ze hadden praktisch allemaal wel wat op
hun kerfstok. Of er was sprake van "vroegtijdige bijslaap" of van dronkenschap, al of niet gepaard met mesvechten, of er was smeergeld gegeven, om een beroep te krijgen. 22 Toen de zaak van Staphorstius 4 okt.
1647 aan de orde kwam zal menigeen hebben verzucht: Het begint weer!
Schulden maken vond men, bang als men was voor de permanente kritiek
van de Mennisten op de betaalde voorgangers, heel erg, erger eigenlijk
dan dronkenschap. Reden te meer, om burgemeester Reiner Timens maar
ter wille te zijn en van de vaste gewoonte, om niets door te strepen, althans met de mond af te wijken. Er is n.1. geen woord in de heilige tekst
van 24 mei en 19 juni "uytgedaen". Brugbron draaide al weer mee, maar
men zag het einde van de affaire-Staphorstius, die n.b. met een tegenaktie
was begonnen en gesteund scheen te worden door de Workumer magistraat, nog lang niet. Ook Stellingwerf kon de classis elk ogenblik voor
nieuwe problemen stellen. Er was eens een dominee uit de Bolswarder
classis geweest, de Gaastmer Paulus Johannis (overl. 1632), die in een
moedeloze of opstandige bui had gezegd, dat de duivel de classisvergadering beheerste. Hij had moeten inbinden, maar, . .. was niet overtuigd
van zijn ongelijk.
Intussen zal de lezer benieuwd zijn naar het fameus libel. Het moet toch
op zijn minst een pikant geschrift zijn geweest. Toen wij er naar zochten
bleek al spoedig, dat er noch te Workum noch elders in ons land een
Workums pamflet uit 1648 was te vinden. Het kwam echter boven water
te .. . Gent, waar destijds de door Meulman beschreven kollektie-J. K.
van der Wulp. waarvan het nummer 298 is, is beland. Een fotokopie
berust nu op de Prov. Bibliotheek (B 21163).
Het ruim 80 bladzijden tellend geschrift heet "Claer vertoogh van de
Procedueren des E.A. Magistraet, Vroetschap ende die Gecommitteerde
uyt de Gemeente Iesu Christi binnen Worcum op en tegen Focaeus
Stellingwerf, predicant aldaar .. ." en werd te Amsterdam in 1648 ge :
drukt. Het boekje is eigenlijk een bede om hulp, gericht tot de synode, die
in 1647 te Leeuwarden was bijeengeweest. Stellingwerf is nog steeds te
Workum, maar men wil en moet hem kwijt. Na een gesprek tussen een
koopman en een bode, geheel in die typische dialoogtrant met vele bijbelteksten, die wij uit meer 17de eeuwse blauwboekjes kennen, wordt de
synode in een uitvoerige brief met ruim 20 bijlagen de jammerlijke situatie blootgelegd. Deze bijlagen zijn om meer dan een reden belangrijk.
Zij geven heel veel namen van mannen en vrouwen, die deel uitmaken
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van de ca. 700 lidmaten, waaruit de gemeente bestaat. Voor genealogen
een kleine Fundgrube. Het wordt duidelijk, dat door Stellingwerfs optreden velen niet meer in de kerk komen. Vooral bij de vrouwen heeft hij
het door zijn ruwe taal en door zijn nog al plastische uitbeelding van
sexuele kwesties verbruid. Ongetwijfeld moet deze pastor gezien worden
als een streng zedemeester, die in verzet kwam tegen de z.i. te slappe
tucht. Daar staat echter tegenover, dat hijzelf ook niet brandschoon was.
Hij was op stoffelijk voordeel uit, b.v. bij de inpoldering van het Workumer Nieuwland, hij kuipte en stookte, haalde huwelijken uit elkaar.
Men mompelde — maar dat durfde de magistraat natuurlijk niet openlijk
te zeggen — dat hij de classis en de synode mee door stromannen regeerde. Te Workum had hij mensen in de kerkeraad geschoven, die door
ieder, die zich "stand" voelde, geminacht werden. Deze mensen hadden
hun vertegenwoordigers ook in de magistraat en zo werden regering en
kerk in beroering gehouden door een man, die het wel liet voorkomen, dat
het hem te doen was om het welzijn van de vrije kerk, maar daarbij eiste,
dat hijzelf de leiding had.
Men vraagt zich bij de lektuur van het pamflet af, of Stellingwerf soms
een vertegenwoordiger was van het machteloze volk, dat zich via hem
tegen het establishment van die dagen keerde. Wij verwerpen deze gedachte. Het gaat hier niet om het type volksman, dat wij in de reeds genoemde Amsterdammer Smout zien. Stellingwerf was wel voor de vrije
kerk, maar niet, omdat een kerk in vrijheid alleen kan dienen, doch om
persoonlijk macht te verwerven. In de brochure horen wij even de naam
van de Deventer en later Franeker hoogleraar Nicolaus Vedelius
(1596-1642).23 Deze vriend van Maccovius en Maresius was streng orthodox, maar in een boek, dat in zijn laatste levensjaar uitkwam "De
Episcopatu Constantini Magni seu de potestate magistratuum Reformatorum circa res ecclesiasticas", een boek, dat ook in vertaling verscheen
("Magt der overheid in kerkelijke zaaken") en groot opzien baarde, liet hij
geluiden horen, die men eerder bij de Remonstranten had verwacht.
Vedelius ontmoette nog al wat verzet, o.a. van Rivet, maar Maresius was
het met hem eens. 24 In de regeringskringen waren er velen, die zich
voortaan op hem gingen beroepen. Ook Inthiema moet een van hen zijn
geweest.
De eerste indruk is, dat het "Claer vertoogh" geen invloed heeft gehad.
De kerkdijken bogen niet. Als wij in de synodale akten nalezen, dat er
tenslotte te Heerenveen (synode verslag 1648, 30) vrede gesloten wordt
tussen Stellingwerf en zijn vijand Inthiema en zij elkaar "coram facie
synodi" met "hanttastinge" beloven alles "in het vuur der liefde te begraven en voortaen nae den aert der liefde niet dan eerlijck van malcander te spreken, gelijck oock hare gemeenten overal respectivelijck tot
vrede vermanen", dan klinkt dat wel heel mooi. Er wordt ook bepaald,
dat "in kracht van dese versoeninge" het bewuste boekje "van der E.
Synode voor nul en van gheener waerden gehouden is". Nog steeds is de
kerk vrij en Stellingwerf zit nog te Workum, maar daar is in het Friese
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Haagje toch waarschijnlijk meer gebeurd. Wel beklaagt Inthiema zich op
de Svnode te Sneek in 1649 al weer over onze pastor (syn. 1649, 28, 32),
maar kerk en staat tezamen hadden er intussen voor gezorgd, dat er een
ruiling plaatsvond. Stellingwerf is sept. 1648 uit Workum overgeplaatst
naar Heerenveen, terwijl zijn Heerenveenster kollega Jetso Piers Marsum
naar Workum is gegaan. Het begrip "ongeschikt ter plaatste" kende men
in de 17de eeuw nog niet, maar als het voor een dominee toepasselijk was
geweest dan zeker wel voor Fokke Stellingwerf. Toch lezen wij in het
Classisboek (4 sept. 1648) dat Stellingwerf bij zijn afscheid bedankt wordt
"voor een goedt en vreedsaem broeder van onsen classe". Wij wezen er
op. dat verschillende predikanten in die tijd van Slijkgeus Baviaan schijnen te worden 25 en geneigd zijn meer macht aan de overheid te geven
dan zij in principe geneigd waren te doen. Dit kan verschillende oorzaken
hebben. Het kan op moeheid wijzen. Het was immers vechten tegen de
bierkaai. Men was en bleef afhankelijk. Wij zien, hoe — enkelen uitgezonderd, b.v. Willem à Brakel — de 17de en 18de eeuwse predikanten
steeds servieler houding gaan aannemen. 26 Wij horen, hoe Stellingwerf,
tot ziekte hem uitschakelde, in Heerenveen een geliefd predikant is geweest. 27 De storm was uitgewoed, hij had zijn grenzen leren kennen. Dat
gold ook voor verschillende van zijn collega's. Anderen zullen echter van
de nood een deugd hebben gemaakt. Wilde men in de staat, in het
openbare leven iets bereiken dan zou men de Joden een Jood en de
Grieken een Griek moeten zijn. Wie de absolute onafhankelijkheid begeerde kwam bij het sektendom terecht. Dan was het mogelijk zichzelf te
voeden met de illusie van de zuiverheid, maar men had zich ook op een
doodlopend spoor gerangeerd. De strijd tussen Arminianen en Gomaristen was niet begonnen met de figuren, die hun naam aan deze stromingen
hebben gegeven, zij zou in andere vorm worden voortgezet. Het ideaal
van de vrije kerk bleef, maar toen het eindelijk bereikt scheen was het
al lang duidelijk geworden, dat het verdwijnen van het staatstoezicht de
kerk nog niet tot kerk maakte. 29 De dominokratie, waarvan onze Workumer Stellingwerf een exces liet zien, verdween niet, ook al bande men
alle excessen uit. 3 0 Want andere heersers stonden klaar, zowel in de kerk
als in de staat en wilde het volk wel werkelijk demokratie? De Inthiema's
waren niet beter dan de Stellingwerven en "Herr Omnes" bleef, ook toen
gezegd werd, dat hij mondig was geworden.
De Bolswarder meester Gysbert, in wiens werk de tijd meer weerspiegeld is dan wij misschien nu nog beseffen, zag de zaak wat kritisch aan.
"Sonder sjean aef hearren rintme ney't fordearren." Wij, die het "Claer
vertoogh" van de Workumer magistraatspartij lezen komen veel tegen, dat
zo oud als de wereld is, maar ook heel nieuw. Men trachtte toen en nu de
problemen met brochures op te lossen. Hoe goed deze ook toen in de
markt lagen bewijst dit unieke exemplaar uit Gent. Maar of iedereen na
de lektuur ook met Gysbert Japiks vroeg: "Meyts uwz, heagste wirdste
goed, from fen hert, op-rjuecht fen moed, dat wy lanz jon paden komme
to genaden"?
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Het Fries Grafisch Museum
H. J- Prakke

voor collega Fridtjof Hamel

De grote keer
De tijd waarin wij leven heeft veel weg van de roerige, 't wereldbeeld
òm-wentelende 15de eeuw. Beleven we weer zo'n "kentering der tijden",
met alle goede èn kwade kanten daarvan? Zeker is, dat beide tijdperken
zich kenmerken door een opmerkelijke "communicatie-revolutie", — een
ingrijpende verandering in de "samenspraak in onze samenleving", spiritueel èn materieel. Technisch manifesteerde zich die grote keer destijds
met name in de uitvinding van de (in haar uitwerking kolossaal invloedrijke) boekdrukkunst. In ónze dagen is het vooral de verrekijkende
televisie die onze geesten machtig verrijkt en bedreigt.
Maar ook de drukkunst (in de loop van vijf eeuwen gestadig ontwikkeld) is nu vrij plotseling in een technische stroomversnelling geraakt door
(kort gezegd) de verdringing van het lood door het licht. Het gedurende 'n
half millennium gepractiseerde loden losse-letter-zetten "legde (zo-tezeggen) het loodje"; het fotografische zetten, met alle daarmee samenhangende vernieuwingen, is bezig het drukkersvak grondig te "moderniseren". Oude machines en gereedschappen zijn in groten getale op de
schroothoop terecht gekomen en vernietigd. Ook in Friesland.
De Stichting "Fries Grafisch Museum"
Gelukkig is er op verschillende plaatsen in den lande aan dat al-teradicale vernietigingsproces op dit keerpunt in de grafische historie een
halt toegeroepen door beoefenaren en minnaars van de oude grafische
stiel. De jacht op afgedankte druk-apparatuur werd geopend door de
graficus Toon Wegner, die in het museum-dorp Orvelte zijn boerderij wist
vol te stouwen, alles ten dienste van grafische kunstenaars en amateurs.
Zijn werkplaats is uitdrukkelijk niet als museum bedoeld. De stichting
Pro-Graph organiseert er voor-iedereen-toegankelijke cursussen. Het door
de oorlog vrijwel vernietigde nationale Grafische Museum te Utrecht
tracht men onder leiding van Prof. Dr. G. W. Ovink tot nieuw leven te
wekken; een aantal objecten is reeds verworven. Regionaal kwam men,
zowel in het Zuiden als in het Noorden al een grote stap verder: Brabant
heeft zijn "Grafisch Historisch Centrum" in Etten-Leur reeds voor het
publiek open kunnen stellen: het is ook als werk-museum bedoeld. En
Friesland — wel, daar gaat het nu verder over.
Voor Friesland bundelden de geïnteresseerden zich in de Stichting
"Fries Grafisch Museum", met als doel "de waardevolle traditie van vijf
eeuwen boekdrukkunst, als visuele communicatievorm en als kunstuiting
te bewaren en gestalte te geven". Het initiatiefis een duidelijk gevolg van
de grafische manifestatie op 7 en 8 januari 1977 door Friese drukkers in
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de Harmonie te Leeuwarden georganiseerd ter gelegenheid van het 75jarig bestaan van het (thans aldus geheten) Koninklijk Verbond van
Grafische Ondernemingen in Nederland. Aan de voorzitter van de
Tweede Kamer van ons Parlement, de Leeuwarder Dr. Anne Vondeling,
die deze manifestatie opende, werd voor zijn medewerking een zethaak
met inscriptie aangeboden. Dat gebeurde met ongeveer de volgende
woorden: "Wij bieden u hierbij aan een instrument, dat nog dagelijks in
bijna alle drukkerijen wordt gebruikt, maar dat toch in korte tijd het veld
zal moeten ruimen voor de fotografische zetapparatuur. Het zal dus
spoedig een antiquiteit geworden zijn, maar daardoor tevens aan waarde
gewonnen hebben." Op dàt moment werd de gedachte tot oprichting van
een grafisch museum geboren. Toen vervolgens bleek, dat het Fries Museum ruimte beschikbaar kon stellen, was de cirkel gesloten.
Wat men bijeenbracht toont in kort bestek hoe het drukken Oude Stijl
in zijn werk ging. Een volledige inventarisatie van de aanvangscollectie,
opgesteld door de Asser graficus J. Zonnevylle volgt hierachter als Bijlage.
Een curiosum vormt de uit Surhuizum afkomstige "Multigraph".
Bijzondere aandacht verdient wat ik zou willen noemen "de Romijnse
vvand": Een volgens aanwijzingen van Jaap Romijn, oud-directeur van het
Princessehof-Museum, vervaardigd decoratief wand-mozaïek van grafische gedenkwaardigheden, dat menig beschouwer stellig uren zal kunnen
boeien.
Dat juist Friesland met dit grafisch museum voor 's Lands Noordererf
het voortouw nam is bijzonder te waarderen. Friesland toch heeft onder
ons historisch de oudste brieven (en wat voor brieven!). Dat juist het
grafisch ambacht hier museaal een eigen zaal verdient (en straks mogelijk
meer!) is evident. Zijn culturele betekenis is in de loop der eeuwen zowel
in het Nederlands als in het Fries veelvuldig betuigd.
Lof der Druk-Kunst
Is er wel één ambachtelijke kundigheid door dichters ooit zó hoog geprezen als de boekdrukkunst?
Hoor Joost van den Vondel (de "Prins der Nederlandse dichters" immers) in 1645 in zijn lofzang voor Balthasar Moerentorf (een van de
"Meesters van den Gulden Passer" van het befaamde Antwerpse drukkers- en uitgevershuis Plantijn-Moretus):
Zo nutte en onvergeldbre een Kunst
Verdient met recht der volken gunst. . .
Dan, na daarvoor als uitvinder Laurens Coster met beukloof bekranst te
hebben, vervolgt Vondel (naar eigen getuigenis "hoogdravend"):
O Kunst! Ik draaf hier hoog, en ren
Op Uw gerief. De moede pen
Bedankte u, toen gij kwaamt in 't licht,
Die den Parnas zo dier verplicht.
O moeder van ontelbare kindren!
Wie kan uw vruchtbaarheid behindren?. . .
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Geen enkelfeit in de
cultuurgeschiedenis der mensheid
kan de uitvinding van het
boekdrukken met losse letters ook
maar benaderen in belangrijkheid.
Het zou een uitgebreide studie
et ei tn om in grote lijnen de
ei reikende gevolgen van deze
uitnndtng op ieder gebied van
mait\ happeUjke ontwikkeling en
de in bed op de bevrijding van de
menselijke geest weer te geven.

,, Tijd tot zelfbespiegeling en
overdenking wordt ons luttel
gelaten en het zou dan ook zoo gek
niet zijn, indien de geheele
menschheid eens een tijdje op
drukwerkloos dieet werd gesteld,
tot zuivering en ruiming van het
overvolle brein."
S.H. de Roos, 1932

Li ugjz/j hj smemno l<)
SECONDO g U A M O

Dc Roos Romein is

SIERLIJK EN FIJN
Le grand artiste

S.H.DEROOS
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Er zijn zelfs enkele incunabelen bekend (van circa 1485-90), die inhoudelijk met Friesland te maken hebben, en die daardoor aan een "Freeska
Landriuchtdrukkerij" toegeschreven worden (standplaats onbekend;
waarschijnlijk buiten de Friese landspalen).
'n Korte historische bezinning op de mede door de drukkunst ingeluide
"communicatie-revolutie" heeft, nu we wéér zo'n omwenteling beleven,
wellicht haar waarde. "Geschiedenis is wat nooit weerkomt, en toch aldoor weerkomt, als hetzelfde in wat anders en wat anders in hetzelfde".
Communicatie-revolutie
De eeuwen door hebben mensen ernaar gestreefd hun communicatiecapaciteit, en inzonderheid hun berichtgeving te verbeteren: Ze preciezer,
sneller en massaler te doen werken.
Van Herodotus is reeds bekend, dat hij er als een moderne reizende
reporter op uittrok, om preciezer te kunnen vertellen van vreemde landen
en volken. Van het o'ude Rijk Mari weten we, dat belangrijke berichten
door middel van vuurtekens van de Babylonische grens tot het huidige
Turkije (een afstand van meer dan 500 km) al 'n kleine twintig eeuwen
vóór het begin onzer jaartelling in enkele uren doorgeseind werden. En
Demosthenes, de beroemdste redenaar van de Griekse oudheid, oefende
zich aan het strand der zee, om met zijn stem grotere volksmenigten te
En hoor, hoe de Friese Vondel: Gysbert Japicx, in 1655 bij het heengaan van de Leeuwarder drukker Claude Fonteyne, deze "gloarje fenne
Druwck" (pronkjuweel van de drukkunst), zich zorgen maakt over de
toekomst van "Lawrinz wol-fuwn' nutheyt" (het nut van Laurens' knappe
uitvinding); maar hoe hij weer opveert als hij de eerste proeven ziet van
Hendrik Rintjus' nieuwe drukkerij: Heel Friesland krijgt door hem weer
nieuwe moed. " 't Schijnt klear, kloeck' Claud gien' gaest I Yn Rintjus
huwzt" (het is duidelijk, dat de verloren gegane geest van de schrandere
Claude nu in Rintjus te vinden is). En Gysbert Japicx ziet al, hoe men
rondom ter wereld zijn boeken bestudeert en als iets bijzonders uitzoekt:
"Wat een glans als van de gouden zonnegloed! wat een morgenrood! wat
een wonder!" (Mar het gouwn' Sinn'-gloed glanz'! het Moarn-stuwn'-rea!
het wonders!).
De beoefening van deze wondere kunst deed eerst betrekkelijk laat haar
intree in het Noorden van ons land (Oudst-bekende druk Friesland 1570;
Groningen 1602; Drenthe 1714). Voor Friesland betekent dat ruim een
eeuw na haar vinding (Gutenberg's "Türkenkalender" dateert van 1454)
en ongeveer een eeuw na haar introductie in de Nederlanden — vanuit
Venetië (eerste gedateerde boeken, tegelijkertijd in het Vlaamse Aalst en
in Utrecht 1473).
Wij hadden echter ook in onze contreien met haar uitwerking te doen.
Ook ónze kloosters en ónze regenten hebben de overgang van handschrift
op blokboek (tekst plus illustratie gesneden uit een houtblok) en op incunabel (oudste losse-letter-druk) meegemaakt.
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Voor drukwerk is papier nodig.
Papier komt van papyrus, een
waterplant waarvan bij de
Egyptenaren de stengels aaneen
werden geperst tot rollen, waarop
door beroepsschrijvers of staven
schrifttekens, hiëroglyfen, werden
geschilderd.
Papier zoals wij het kennen,
ontslaat door plantaardige vezels
fijn te kloppen en de ontstane pulp
in water te laten bezinken, werd
voor het eerst gemaakt door de
Chinees Ts'ai Lun in de tweede
eeuw na Christus. Pas in de
twaalfde eeuw werd deze methode
in Europa toegepast, voordien
gebruikte men perkament.
De eerste Europese papiermolen
stond in Spanje 11144), de eerste
Nederlandse werd in 1428 in
Gennep opgericht. Lange tijd werd
als grondstof van lompen gebruik
gemaakt, doch sinds het eind van de
18de eeuw werden deze meer en
meer door 'naald-ihout vervangen
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kunnen beheersen, terwijl anderzijds diezelfde antieke wereld ons in haar
theaters voorbeelden van fenomenale acoustiek heeft nagelaten. Lang
vóór onze "technische aera" trachtte men aldus wel al de communicatie-capaciteit op te voeren.
Het lag echter niet in de aard van de Middeleeuwse cultuur om hierin
grote nieuwe dingen tot stand te brengen. Men zocht de vernieuwing niet,
men wilde integendeel de erfenis van het verleden bewaren door haar te
vervolmaken. Er bestond in die tijd een beschuldiging wegens misdrijf, die
onthullend mag worden genoemd voor dit aspect van de middeleeuwse
mentaliteit: het misdrijf van de nieuwigheid. Hiermee duidde men alles
aan, dat de normale gang van zaken of de bestaande tradities gewelddadig
verbrak. Van deze daad, deze "nieuwe kracht", die met een beproefd
verleden brak, vreesde men onvoorzienbare gevolgen. Hierin school een
zekere nederigheid tegenover de Schepping: Men wist, dat de mens kon
worden voorbijgestreefd door gebeurtenissen, die hij zelf heeft ontketend
en daarom wantrouwde men alles, dat niet door de gewoonte was gewaarmerkt.
Er zou een machtige culturele aardverschuiving, een werkelijke "Wiederentdeckung der Welt und des Menschen" voor nodig zijn om dit
evenwicht van eeuwen te doorbreken. Maar de onrust, die met de Renaissance de Westeuropese mens beving, zou hem niet meer verlaten. Die
onrust zou ook op communicatiegebied vernieuwingen van omwentelende
betekenis tot stand brengen. Het was niet alleen de uitvinding van de
boekdrukkunst, al vormde die wel een belangrijk technisch aspect ervan.
De taal zelf, waarin men communiceerde was in het geding. Tijdens de
Middeleeuwen had de geestelijke elite van heel de bekende wereld één
taal gesproken, die ook de taal van de ongedeelde westerse kerk was. Het
gebruik van het Latijn vergemakkelijkte het verkeer, stelde geleerden in
twee verschillende hoeken van Europa in staat met elkander te corresponderen, maakte iedere verwarring in uitdrukking bij voorbaat onmogelijk en beveiligde de eenheid van denken.
De 15de eeuwse uitvinding der boekdrukkunst op zich zelf zou deze
rust niet noodzakelijk hebben behoeven te verstoren. Zij had er zich toe
kunnen bepalen een goedkoper middel te zijn om oude handschriften te
vermenigvuldigen. Die boekdrukkunst is eerst revolutionair geworden in
hare uitwerking, toen men haar ontdekte als instrument om bredere
kringen dan de geleerde wereld der clerici in de volkstaal te bereiken. Men
denke alleen maar aan de uitwerking van Luther's geschriften, en aan de
Bijbel, die ten onzent een volksboek werd. Een brede groep "nieuwe lezers" ontstond, met alle gevolgen vandien: Losmaking van de menselijke
geest uit de middeleeuwse gebondenheid en een aanloop tot vorming ener
"publieke opinie" door verspreiding van gedrukte "vliegende bladen".
Als "zwarte kunst" geboren
Toen Joost van den Vondel en Gysbert Japicx hun lof der druk-kunst
poëtisch tot uitdrukking brachten, was deze "nutte vond" al twee eeuwen
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„Typografie kan omschreven
worden als te zijn de kunst van
een juiste wijze drukmateriaal
ordenen in overeenstemmingi *
met een bepaald doel; van
zoodanig de letters rangschikken, de ruimte verdeelen,
en het schrift beheerschen, als
noodig is om zoo volledig mogelijk
het goede verstaan van den tekst door
den lezer te bevorderen."
Stanley Morison, 1930
Drukwerk ontstaat door een
samenspel van drukvorm, inkt,
papier en pers - en niet te vergeten
menselijke vaardigheid.
De drukvorm kan bestaan uit hout,
metaal of kunstmateriaal en
vertoont een verhoogd of verzonken
relief. Dit reliëf wordt van inkt
voorzien, die in de pers door het
papier wordt opgenomen.

Wanddecoratie

(omwerp

Jaap

Romijn).
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oud. Bij alle latere lof vergeet men graag, dat deze mid-15de eeuwse
uitvinding in haar tijd waarlijk niet met gejuich ontvangen is. Het gedrukte boek was dan ook in oorsprong niet meer dan een surrogaat voor
het handgeschreven boek. De grote navraag naar afschriften van oude
manuscripten tengevolge van het Renaissance-humanisme maakte, dat
men zich op snellere vermenigvuldigingsmogelijkheden ging bezinnen.
Wat men erop vond, bleef echter naar het gevoel der verfijnde bibliofielen
"Ersatz". Die margarine-status van het gedrukte boek spreekt duidelijk uit
een uitlating van de Hertog van Urbino (destijds een beroemde bibliotheek-bezitter) "dat hij zich zou schamen een gedrukt boek in zijn boekerij
op te nemen".
In een "stichtelyck spel van sinnen" uit dezelfde tijd, "daer in speelswyse verthoont wert de volstandicheyt dije een Christen behoort te
thoonen om de Croone der salicheijt te verwerven" komt de drukkunst er
nog veel slechter af. Bij Urbino's esthetische bezwaren voegen zich hier
inhoudelijke. Naast andere zinnebeeldige figuren als "Ydel Glorieren" en
"Goeder tijerenheijt" en zo meer, treedt onze stiel er op als "Quaet des
Drucx" (Quaet — hoe deftig ook geschreven: q-u-a-e-t, toch: Kwaad des
druks!).
Zo is ook de uitvinding van de televisie in onze dagen wel als een groot
kwaad voor onze cultuur bestempeld. Ach, 't hangt er, net als met de
drukpers, maar van af welk gebruik men er van maakt!
De voorkeur van de Hertog van Urbino wordt begrijpelijk, wanneer
men zo'n kostbaar uitgevoerd, op perkament geschreven, middeleeuws
handschrift beschouwt, 't Wekt als vanzelf herinneringen op aan die
mooie school-wandplaat van Isings "In een Middeleeuws Klooster":
Nijvere monniken in het "scriptorium" met pieuze aandacht bezig een
manuscript over te schrijven (dat deden de scriptores) en te illustreren (dat
deden de miniatores). Ja — stuk voor stuk werden de boeken-van-toen
met de ganzeveer geschreven, en met initialen en andere opsier geïllumineerd. De "productie" van één boek kostte wellicht 'n jaar of meer . ..
En dan te bedenken, dat wij nu die kostbare handschriften bij duizenden
in korte tijd mechanisch reproduceren, zoals een internationaal uitgeversgezelschap (voor Nederland "Het Spectrum") ze in onze dagen als
"hoogtepunten uit de miniatuurkunst" in kostelijke facsimile-uitgaven op
de markt brengt.
De drang tot snellere vermenigvuldiging voerde eerst tot de blokdruk,
dan tot de losse-letter-druk. Beide beoogden in hun product het handgeschreven boek zo dicht mogelijk te benaderen. Voor zijn beroemde
42-regelige Latijnse Bijbel (1455) gebruikte Gutenberg niet alleen maar 26
letters en wat interpunctie; hij goot er 290 verschillende tekens voor, om
alle bijzonderheden van het handschrift nauwkeurig weer te kunnen geven.
Het feit, dat een aantal steden zich erop beroemt de bakermat der
boekdrukkunst te zijn, wijst erop, dat op verschillende plaatsen gezocht is.
De markt "vroeg er om". Dat wij er voorts zo weinig van weten, duidt
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wellicht op de geheimzinnigheid waarmee deze "Ersatz-scriptores" hun
productie-methode als "zwarte kunst" het liefst maar in het verborgene
bedreven.
Hoofdfiguur werd, naar historisch bevind, Johann Gutenberg van
Mainz. Laurens Janszoon Coster bleef lang onze nationale trots. De strijd
over de ware uitvinder van de boekdrukkunst tussen Costerianen en
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Gutenbergianen heeft jaren geduurd. Gutenberg won de erepalm; Coster
viel van zijn al te hoge voetstuk. Maar hij blijft voor ons wel een belangrijke vooraanloper in het vak. Voorzichtiger uitgedrukt: Er is in
Gutenberg's tijd op verschillende plaatsen in Westeuropa gezocht. Nu kan
men uit boeiende relicten van 15de eeuws losse-letter-drukwerk een zeer
kundig typograaf-lettersnijder door zijn teksten in Noordwestelijk Nederland lokaliseren. Het erfgerucht noemt hem Laurens Janszoon Coster
van Haarlem, en baseert zijn grafische voorrang op een Keulse kroniek
van 1499; in 1584 duikt dan zijn naam op; zijn oudst-bekende portret
dateert eerst van 1628. Zo groeit een legende. De Coster-cultus leidde
ertoe, dat men in 1823 met grote luister het "vierde eeuwfeest" van de
uitvinding der boekdrukkunst door Coster vierde. In vervolg daarop werd
in 1856 (onder aanvoering van grote mannen in het vak: Enschedé,
Kruseman, Loosjes) het ijzeren standbeeld van Coster op de Grote Markt
in Haarlem opgericht. Ook het bezienswaardige stuk 19de eeuws houtsnijwerk aan de wand van het "Grafisch Museum" (aangetroffen op een zolder
van de Coöperatieve Handelsdrukkerij van 1874, waaraan de naam van
Obbe Rommerts onverbrekelijk verbonden is) getuigt voor Leeuwarden
van deze Coster-cultus. Maar Laurens' grote tijd was op het eind van de
19de eeuw voorbij.
De eerste Friese Academiedrukker: Aegidius Radaeus
In de tijd der z.g. /wsï-incunabelen (1500-1540) was Antwerpen als
wereldbeheersende handelsstad ook de "metropool van het boekenbedrijf'. Geloofsvervolgingen, verhevigd door het vroom-wrede regeerbeleid
van Koning Philips II als Heer der Nederlanden (met zijn raadgevers Alva
en Granvelle), bewerkstelligden een economische neergang in heel het
gebied èn de nog altijd betreurenswaardige scheiding van Noord en Zuid.
Antwerpen, als boekenstad met Christoffel Plantijn als grootste drukkerij
van zijn tijd aan de top, werd tenslotte het kind van de rekening. De
emigratie van talloze intellectuelen betekende voor het Zuiden een ware
"brain-drain".
Na de geboorte van de Republiek der Zeven Provinciën herstelde zich
het drukkersbedrij f in het Noorden. Tal van drukkerijen, die er zich
vestigden waren van Zuidnederlandse kom-af. Amsterdam groeide uit tot
het nieuwe wereldhandelscentrum — eveneens voor het boek en de
boekdruk.
Maar ook elders profiteerde men van deze trek naar de jonge, zoveel
vrijere Republiek. Friesland niet het minst.
Het was de Vlaming Gillis vanden Rade (gelatiniseerd Aegidius Radaeus), die na enige tijd in Antwerpen het vak beoefend te hebben, zich,
na zijn aanstelling tot Drukker van de Staten en Typograaf van de Hogeschool in 1585 in Franeker vestigde en aldaar de Friese drukkunst tot
grote hoogte wist op te voeren.
Deze Vanden Rade was in Gent geboren, trok in 1570 naar Antwerpen,
alwaar hij zich op aanbeveling van de grote Plantijn kon vestigen. Hij was
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er o.m. uitgever van Jan van der Noot en Marnix van St. Aldegonde. Zijn
benoeming in Friesland wordt toegeschreven aan de bemoeiingen van de
Franeker professoren Drusius (van Oudenaarde geboortig, en een der
beroemdste hebraïci van zijn tijd) en Henricus Schotanus (van Oudeschoot, als Fries een echte swalker, was enige tijd corrector bij Plantijn;
Franeker's eerste juridische hoogleraar). Beide hadden hem in Antwerpen
leren kennen. In de dertig jaren van zijn werkzaamheid heeft hij een groot
aantal wetenschappelijke werken in het licht gegeven; hij drukte o.a. ook
Hebreeuws.
Zijn zoon Abraham vanden Rade vestigde zich te Leeuwarden; zijn
zoon Jan te Groningen. De weduwe van Abraham hertrouwde met
Claude Fonteyne (van Parijs geboortig), die een nieuw hoogtepunt van
Friese drukkunst wist te bereiken.
Zowel Aegidius Radaeus als Claude Fonteyne hadden een boeiend
drukkersmerk (F. wel meer dan één). Men raadplege daarvoor de kostelijke collectie van Friese drukkersmerken en vignetten van Ds. J. J. Kalma, opgenomen in het Fries Museum.
Friese Kopperprenten
De Nederlandse drukkers-folklore culmineert in de Koppermaandagviering (eerste maandag na Drie-Koningen). Traditioneel wortelend in de
Middeleeuwen (als een "blauwe" of "verloren" maandag) en als
"nieuwjaarsdag van de arbeid" in de Gilden, is deze dag vooral bij de
drukkers blijven leven, ook al door de "kopperprent" als jaarlijks
pronkstuk van het grafisch kunnen aan de "begunstigers" aangeboden.
Het was daarom een goede gedachte de inwijding van de nieuwe "grafische zaal" met een tentoonstelling van koppermaandagprenten op te
sieren.
Ook in Friesland heeft de drukkerswereld de Koppermaandag wél gekend. Uit het "tijdschrift voor beoefenaren en voorstanders der Boekdrukkunst" genaamd "Laurens Coster", jaargang 1858/59, putte ik het
volgende "berigt":
"Leeuwarden. Zaturdagavond, 9 januarij, werd alhier door een aantal
Boekdrukkersgezellen enz., het jaarlijksche Kopperfeest gevierd, bij welke
gelegenheid is besloten tot oprigting van eene vaste Typographische
Vereeniging, en daaraan tevens een onderling ziekenfonds te verbinden.
De Vereeniging, waaraan den naam van "Vriendentrouw" is gegeven telt
reeds p.m. 30 leden, die uit hun midden een bestuur hebben gekozen,
bestaande uit den President A. J. Hogenhuis en den Secretaris-Penningmeester J. Braam, terwijl tot Commissarissen van Toezigt zijn benoemd:
H. de Nooij en J. Haartma. Wij hopen, dat de jeugdige Vereeniging
spoedig in bloei moge toenemen, daar zij strekt, om tusschen personen
van hetzelfde beroep eenen band te knopen, die, ook zonder dat men
daarom tot de oude gilden behoeft terug te keeren, veel nut kan stichten, en
mitsdien als zeer gewenscht mag worden beschouwd. Wij bevelen de
Vereeniging ook in de aandacht der Patronen ten zeerste aan".
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Dit, aan de Leeuwarder Courant ontleende bericht vertolkt duidelijk
hoe de oude gilde-harmonie van Leerling-gezel-meester uit de tijd geraakt
was.
De oudst-bekende Friese Kopperprent dagtekent van 1815 (ruim 40
jaar eerder dus). Ze is een product van de "Courant-drukkerij van de
Wed. D. R. Smeding en M. Koon" gelijk erop vermeld staat. Uit 1819 is
een exemplaar bekend, eveneens van de drukkerij der Leeuwarder Courant, nu van Pieter Koumans Smeding.
Dit "Lofdicht" op de Boekdrukkunst mocht vooral niet de geest van de
overwonnen Gilden-tijd oproepen. De Koppermaandag is er tot "FloraMaandag" geworden ("Flora-Maandag" moet wel een verkorting — en
verfraaiing — van de oude benaming "verloren Maandag" zijn), en de
gezellen noemen zich nu modern "knechten". De overige Friese Kopperprenten, zes in getal, behoren tot de prentverzameling van het Princessehofmuseum. Ze zijn uit het midden van de 19de eeuw, en alle van
Drukkerij D. Meindersma Wzn. "Flora-Maandag" mocht toen wel weer
Koppermaandag heten, en ook de betiteling "gezellen" is er weer geaccepteerd. De aansluiting met de Koumans Smeding-prent is overigens
onmiskenbaar; nagenoeg de helft van Meindersma's oudste "KopperDichtregelen" van 1847 is woordelijk overgenomen van het Lof-dicht van
1819. Met het einde van de Coster-Cultus (die zich ook sterk in de
kopperprenten uitsprak) verdween ook de Kopperprent. De Koppermaandagviering zelve is in grafische kringen echter nimmer geheel uitgestorven.
Een renaissance beleefde de kopperprent na de tweede wereldoorlog in
en vanuit Drenthe. De sinds 1949 in het licht gegeven Drentse, Gelderse,
Groningse en Brabantse Kopperprenten vertonen naar vorm en inhoud
een veel grotere verscheidenheid dan de nogal traditie-vaste vóór-20ste
eeuwse. De Groninger drukkers van het Koninklijk Verbond kozen bij
hùn hernieuwde Koppermaandagviering in 1977 als schutspatroon van
het drukkersgilde zinvol de onvergetelijke druk-Kúnstenaar Hendrik Nicolaas Werkman, bloedgetuige voor de vrije drukkunst in onvrije tijd.
De opening van het "Fries Grafisch Museum" op maandag 22 januari
1979 ('n wat vertraagde Koppermaandag) verkreeg bijzondere fleur door
de uitgave van de eerste Friese koppermaandagprent-Nieuwe Stijl: "It is
mei sizzen net to dwaen"; dichter-ontwerper: de Friese dichter-graficus
Durk van der Ploeg; drukker: collega W. F. ten Veen van de Jouster
Drukkerijen:
"Kopermoandeiprint 22 jannewaris 1979. Utjown en oanbean troch de
Rounte fan Fryske Drukkerspatroans ta gelegenheit fan de iepening fan it
Grafysk Museum, ûnderdak by it Frysk Museum to Ljouwert."
Moge deze geslaagde eersteling nog lang menige wand sieren, en elk
jaar met Kopermoandei een zusje krijgen, getuigend van energie en
kunstzin van de collegiaal verbonden Friese drukkers!
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Corvey 1953.
ld.. Der Zweite Türkenkalender (H. N. Werkman). Mainz-Assen, Gutenberg-Gesellschaft en
Van Gorcum 1967.

Bijlage
Inventarisatie Grafische Zaal per 20 nov, 1978 (J. Zonnevylle).
Friesch Museum staan:

In het

Boston pers
Ze is van Amerikaanse vinding en genoemd naar de stad waar ze gebouwd werd.
De pers bestaat uit een ijzeren gestel, waarmede het fundament één geheel vormt, terwijl
de degel door een scharnierbeweging, aan de onderkant van het fundament bevestigd, tegen
het fundament klapt. Dit wordt bewerkt door een mechanisme achterin het gestel, en door
een as, waaraan een hefboom is bevestigd. Door deze hefboom naar omlaag te drukken,
wordt de degel naar het fundament bewogen en de druk vindt plaats. Dit systeem werd in
1865 voor het eerst toegepast.
Leverancier en bouwjaar onbekend.
Bruikleen van J. W. den Hartog, Amsterdam.
Trappers
Vermoedelijk een zgn. Gally-pers, genoemd naar haar uitvinder de Amerikaanse ingenieur J. M. Gally. Kwam omstreeks 1870 voor het eerst aan de markt.
Een degelpers, gebouwd volgens het Gally-systeem, is een degelpers met een vertikaal,
vaststaand drukfundament en loodrechte stand van de degel tijdens de druk.
Duitse fabrieken brachten deze machine uit onder vele namen, o.a. "Regina", Monopol",
"Phònix", "Victoria".
Leverancier: Piet van Dijk, Amsterdam. Bouwjaar niet bekend. Geschenk van drukkerij
Gebr. Hofstee, Oude Haske.
Typograph
zetmachine
De Typograph is een vaste-regelgietmachine. De matrijzen
hangen in de kop van de korf en zijn ongelijk van lengte. Bij het neerdrukken van een toets
komt een matrijs langs de geleidraad omlaag en plaatst zich rechts voor de gietvorm. Zij
moet echter aan de geleidraad blijven hangen, daar zij op dezelfde wijze weer teruggebracht
moet worden.
Als de eerste regel gegoten is wordt de korf achterover gekiept, waardoor alle matrijzen
weer op hun plaats komen. Bij de eerste machines geschiedde dit met de hand, nu gaat deze
beweging mechanisch. In elk geval moet de Typograph zetter wachten met het zetten van de
volgende regel totdat de korf weer in de normale stand staat.
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De uitvulling van de regel geschiedt door wigvormig in elkaar sluitende ringen. De regels
worden op korpsdikte gegoten, zodat ze geen ribben bezitten. De Typograph leverde een
goed produkt maar werkt beduidend minder snel dan de andere zetmachines.
De Typograph is uitgevonden door de Amerikanen Rogers en Bright, in het jaar 1888.
Patenten waren er in: Duitsland, Amerika, Argentinië. Australië, België. Brazilië, Canada,
Denemarken, Engeland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Japan, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal. Roemenië, Spanje, Turkije, Rusland, Zweden en Zwitserland.
Leverancier en bouwjaar niet bekend. Het is Typ. 4054, mod. B. Bruikleen van drukkerij
De Oldehove, Leeuwarden.
Hand Snijmachine
Nadat het te snijden papier vastgezet werd door de balk stevig
aan te draaien werd het papier gesneden door een hefboom over te halen. Vermoedelijk
konden hier maar kleine hoeveelheden tegelijk mee gesneden worden.
Leverancier: Mahez, Amsterdam. Bouwjaar onbekend.
Multigraph
duplicator
Deze machine werd in Amerika vervaardigd bij Adressograph-Multigraph Corporation. Cleveland 17 in Ohio en hier destijds geïmporteerd door
Ruys Handelsvereniging te 's-Gravenhage. Een grote verscheidenheid van letters in diverse
soorten en corpsen van 6 — 24 punts waren leverbaar evenals ornament- en sierranden en
symbolen, leestekens alsmede stippellijnen, Spaanse-, Franse-, Noorse-, en Duitse lettertypen, breukcijfers, % tekens enz. Kortom een groot assortiment was leverbaar. Het was zelfs
mogelijk nog grotere letters etc. te laten maken tot bijvoorbeeld 72 punts, deze moesten
echter speciaal worden gebogen in de vorm van de cilinder. De bediening was vrij eenvoudig.
Bruikleen van drukkerij Fokkens. Surhuizum.
Zetbokken
Linker-zetbok met driekwart kasten met diverse lettersoorten, een L.A.meubel. In het midden een insluitsteen met borden waarop ijzerwit voor inslaan van de
vormen en bergplaats voor zetsel. Rechter-zetbok met halve kasten met biljetletters.
Leverancier: Piet van Dijk, Amsterdam.
Geschenk van de Friese Pers, Leeuwarden, drukkerij Van der Vegt & Overdiep bv.
Heerenveen. en drukkerij Westerbaan & Westerhuis, Leeuwarden.
Binderij
Naaibank, hier werden vroeger de boeken op touw genaaid, met de hand.
Geschenk van Boekbinderij Friesland, Leeuwarden.
Trapnietmachine. Leverancier: Machinen fabrik K. Gebber, Leipzig/Marwitz
Alfabetscharen met kartons voor het inknippen van een alfabet in kantoorboeken;
2 ex. Geschenk van de Ver. Jouster drukkerijen, Joure.
Spatramen, gebruikt bij het marmeren; 2 ex.
Handsnijmachine voor kartelrandjes. Geschenk van de Ver. Jouster drukkerijen. Joure.
Doos met echt bladgoud. Geschenk van Boekbinderij Friesland, Leeuwarden.
Dresseerplank met hamer om de drukvormen voor het drukken te "dresseren".
Koperen benzinekan.
Poester om het stof uit de zetkasten te blazen. Geschenk van drukkerij Osinga, Bolsward.
Oude stencilmachines; 2 ex.
De houten naaibank dient voor het zgn. ingenaaide boek. Katern voor katern wordt tot
een boek aaneengenaaid. De katern wordt om touw of band heen genaaid, waarbij het touw
of het band dient om de verbinding van katern tot katern en met de boekband te vormen.
Na het naaien wordt de boekrug gelijmd. Studieboeken naaien we meestal op touw, muziekboeken worden meestal op band genaaid. Het boek ligt dan mooier open.
De hecht- of nietmachine dient voor het aaneenhechten van losse vellen en katernen. De
nietjes kunnen zowel door de rug van de gevouwen katern als door het plat worden geslagen.
De eerste methode wordt bij brochures en tijdschriften en de tweede bij bloks toegepast.
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Erasmiana in de Franeker
academiebibliotheek
M. Engels
Bij de beschrijving van de in Leeuwarden bewaarde incunabelen kwam
reeds eerder een boek ("Dioscorides") aan het licht, dat eigendom van
Erasmus is geweest. ' Dit exemplaar maakte deel uit van de voormalige
Franeker academiebibliotheek 2, die zich nu in de Provinciale Bibliotheek
van Friesland 3 te Leeuwarden bevindt.
Het voornemen de oudste gedrukte catalogus 4 van Franeker eens nader
te bestuderen, heb ik onlangs uitgevoerd: eenmaal vond ik de vermelding
"cum manu Erasmi", eenmaal "cum notis manu Erasmi". Daarnaast heb
ik alle vóór 1536, het sterfjaar van Erasmus, gedrukte werken uit deze
catalogus in handen genomen: dit bracht nog een Erasmianum aan het
licht.
In de zomer van 1525 verkocht Erasmus zijn bibliotheek aan zijn Poolse
vriend Johannes a Lasco (Jan Laski) 5 , onder voorwaarde, dat hij tot zijn
dood de beschikking erover zou mogen houden. Erasmus overleed te
Bazel op 11 juli 1536. Zijn boeken werden rond Kerstmis van hetzelfde
jaar door Bonifacius Amerbach in drie vaten per schip naar Krakau aan
Johannes a Lasco verzonden. Op 5 april 1537 bevestigt Laski de ontvangst
van de bibliotheek. Een lijst van de verzonden boeken is bewaard gebleven. Zij telt 413 titels: helaas werd het jaar van uitgave overal weggelaten, de plaats, de drukker of de uitgever slechts in enkele gevallen
aangegeven. Deze verzendlijst is door Fritz Husner in zijn artikel "Die
Bibliothek des Erasmus" gepubliceerd. 6
De ommekeer in het leven van Johannes a Lasco, zijn overgang tot het
protestantisme, bepaalde ook het lot van de bibliotheek van Erasmus. In
1538 verliet Laski Polen en begon een rondtrekkend leven. Eerst deed hij
Frankfurt am Main aan, daarna trok hij naar Leuven. Met onderbrekingen (Engeland, Denemarken) verbleef hij van 1540 tot 1555 in Emden.
Door zijn vrijgevigheid en door verkoop om financiële redenen raakte de
boekenverzameling uiteen. Waar al de boeken gebleven zijn, is een
raadsel. Husner heeft, met hulp van anderen, negen van de 413 nummers
kunnen achterhalen, waaronder één ("Plato", nr. 218) in de Koninklijke
Bibliotheek in Den Haag. 7 De Gemeentebibliotheek van Rotterdam bezit
nr. 281 ("Aulus Gellius"). 8 Kort daarna is er ook nog een Erasmianum
("Plotinus", nr. 209) ontdekt in de bibliotheek van het museum Meermanno-Westreenianum te 's-Gravenhage. 9 In de universiteitsbibliotheek
Leiden is nr. 138 van de verzendlijst ("Galenus, Therapeutica") teruggevonden. 10 Verder zijn mij geen Erasmiana in Nederlandse bibliotheken
bekend. n
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P.S. Allen, die zijn hele leven aan Erasmusstudie 12 heeft gewijd, schrijft
in een verhandeling over de Amerbachs van Bazel 13 , dat Laski tijdens
zijn verblijf te Emden door zijn activiteiten op het gebied van kerkbestuur
en prediking van de nieuwe leer zich minder om de boeken van Erasmus
bekommerde, zodat deze belangrijke verzameling in de Nederlanden
verspreid raakte! Een bron voor dit gegeven vermeldt hij echter niet. Dat
de meeste boeken in Emden, het toevluchtsoord voor protestantse
vluchtelingen, van eigenaar verwisseld zijn, is zeer aannemelijk. Dat het
vaak Nederlanders zijn, die boeken uit de bibliotheek van hun vermaarde
landgenoot (willen) bezitten, is eveneens niet verwonderlijk. Zo vindt men
in het artikel van Husner 14 de namen van Albert Rizaeus Hardenberg,
Gerard Mortaigne, Regnerus Praedinius, Johannes Arcerius Theodoretus,
Sixtus Arcerius, Petrus Scriverius en Daniel Heinsius.
Voor een ander bericht, nl. dat een groot gedeelte van de bibliotheek
van Erasmus via Johann Egolf van Knöringen in 1573 in de UB Ingolstadt, nu de UB München, terecht zou zijn gekomen, zijn aldaar geen
bewijzen gevonden. 15
Erasmus was gewoon zijn boeken van randnotities te voorzien in zijn
duidelijk herkenbaar handschrift. Voor Erasmianen waren zijn handexemplaren daardoor des te waardevoller, voor andere verzamelaars, die
aan "schone" drukken de voorkeur gaven, des te minder interessant. In de
tijd van de contrareformatie stond de naam van Erasmus bovendien niet
in zo'n hoog aanzien. Exemplaren die niet in handen van Erasmus-bewonderaars terecht kwamen, zullen zo verdwenen zijn.
Boeken uit het bezit van Erasmus zijn behalve aan de kanttekeningen
meestal ook te herkennen aan het handgeschreven eigendomsmerk "Sum
Erasmi" op de laatste bladzijde.
De vijf in de Provinciale Bibliotheek van Friesland aanwezige Erasmiana, afkomstig uit de Franeker academiebibliotheek, zijn alle Griekse
uitgaven gedrukt door Aldus Manutius te Venetië. Behalve naar Renouard 16 verwijs ik bij de beschrijving naar de verzendlijst van de bibliotheek van Erasmus volgens de nummering van Husner ' 7 en naar de
bladzijden waar de boeken in de Franeker catalogi 18 vermeld worden.
Voor zover te achterhalen was, geef ik telkens een overzicht van de eigenaars in chronologische volgorde.
Dioscorides, De materia medica. [Grieks]. Nicander, Theriaca, Alexipharmaca. [Grieks].
Venetiis, apud Aldum, 1499.
Folio. *6; a-oM°; A-A 8 E 6 ; a10. 184 ff.
Het laatste katern met de "Scholia in Nicandri Alexipharmaca" ontbreekt hier. Handschriftelijke aantekeningen: Sum Erasmi, nee muto dominum (fol. [ljrecto); Sum Erasmi (fol.
[174]verso); latijnse equivalenten van griekse namen van kruiden door onbekende hand"
(fol. [8] en fol. [9]r); Ex libris Menelai Winsemii Doet. Medici (tussen het eerste en tweede
katern op zijn kop ingevoegd blad, oorspronkelijk schutblad?).
Band zonder Franeker boekstempel: perkament over karton: resten van twee linten om het
boek dicht te binden: in achterplat sneezijde onderaan twee gaatjes van kettingoog: 31 cm.
Signatuur: 1165 Gnk.
Editio princeps. Renouard I, 49-50. Bibliotheek Erasmus (verzendlijst) nr. 203. Catalogus
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Franeker 1644 p. 62, idem 1656 p. 148, idem 1688 p. 251 nr. cxxv, idem 1713 p. 151 nr. xxv.
M. H. H. Engels. Catalogus van incunabelen te Leeuwarden, 1977, p. 18 nr. PB 8.

Op een bestellijst 20 die Erasmus rond 1525 naar Italië stuurde, wordt
het boek genoemd: Dioscorides grecus cum Nicandro. Aan wie Johannes
a Lasco het geschonken of verkocht heeft, weten we niet. De laatste
particuliere eigenaar was Menelaus Winsemius, hoogleraar geneeskunde
(anatomie en kruidkunde) te Franeker van 1616 tot zijn dood in 1639. 21
Hoewel het boek reeds 1644 tot de bibliotheek van de Franeker academie
behoorde, wordt pas vanaf de catalogus 1656 de herkomst vermeld: Ex
libris Menelai Winsemii.
Galenus, Librorum pars prima — quinta. [Grieks. Uitgave: Andreas Asulanus, Joannes
Baptista Opizo en Georgius Agricola senior]. Venetiis, in aedibus Aldi, et Andreae Asulani
soceri, 1525.
Folio. Foliëring. Deel V: * 2 Aa 4 Bb 5 Cc-Ff Gg 3 Hh-Mm 4 NnOo 3 Pp-Xx 4 Yy 5 Zz 4 AaaFff* G ggHhh¾i 5 K XX-TTT4 Y W 5 AAA3.
Hs. aant. van Erasmus in de marge van deel I. Van deel III en IV ontbreken de bladen [II]
en [III] van het voorwerk, van deel V de katernen * en Fff-Iii; in het laatste deel volgt AAA
op Eee.
Vijf Franeker boekbanden: bruin leer op houten borden; twee koperen sloten; in achterplatten midden sneezijde twee gaatjes van kettingoog; 34 cm. Signatuur: 119 Gnk.
Eerste uitgave in het Grieks. Renouard I, 239-242. Bibliotheek Erasmus (verzendlijst) nr.
137. Catalogus Franeker 1644 p. 62: cum notis manu Erasmi, idem 1656 p. 137, idem 1688
p. 261 nr. xxv, idem 1713 p. 150 nr. xv.

Ook deze titel maakte deel uit van de eerder genoemde bestelling:
Opera Galeni medici graeca. Erasmus kreeg echter een exemplaar van
deze uitgave ten geschenke van Franciscus, een zoon van uitgever Andreas Asulanus, waarvoor hij hem 3 september 1526 in een brief 22
dankte. Uit een brief 23 aan dezelfde blijkt, dat Erasmus op 5 oktober
1525 de editie nog niet gezien had. In april 1526 heeft hij de drie algemene stukken aan het begin van deel I vertaald — vandaar de hs. aant. —:
Galeni.. . Exhortatio ad bonas arteis, praesertim medicinam, de optimo
docendi genere, et qualem oporteat esse medicum; D. Eras. Roter. interprete (Bazel, Froben, mei 1526). Maar hij vond, dat de tekst teleurstellend onnauwkeurig was en deze editie afbreuk deed aan de goede
naam van uitgever Asulanus. 24
Erasmus' belangstelling voor de medische klassieken is bekend. In een
brief van 28 oktober 1507 schreef hij aan Aldus Manutius: "Gaarne zou
in van U vernemen, welke auteurs gij hebt gedrukt op het gebied der
geneeskunde". 25 Die belangstelling hield ook verband met de zorg voor
zijn eigen — zwakke — gezondheid. Met zijn medische kennis kon hij
menig dokter een lesje leren. Reeds omstreeks 1500 schreef hij het werkje
"Encomium artis medicae", d.i. De lof van de geneeskunst.
In een brief26 die de Erasmiaan Regnerus Praedinius, rektor van de St.
Maartensschool te Groningen, in 1554 schreef aan Gerardus Campius,
ouderling te Emden, worden verschillende boeken uit de bibliotheek van
Erasmus genoemd. De humanistisch gezinde, gereformeerde vluchteling
uit Vlaanderen of Noord-Brabant, Gerard Mortaigne, wilde in Emden
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waarschijnlijk uit geldnood onder meer deze boeken verkopen. De Erasmiana waren door Laski aan Mortaigne geschonken of verkocht. De
werken die Mortaigne te koop aanbood, had hij aan Rotger, de huisleraar
van de kinderen van Hieronymus Friderici, gestuurd. Rotger had de
boeken ter inzage doorgezonden aan Praedinius. De boeken uit de bibliotheek van Erasmus wil Praedinius voor een redelijke prijs kopen
hoewel hij van elk werk reeds een beter exemplaar bezit. Van de aangeboden Plato-Aldijn ontbreekt het commentaar van Proclus, de Galenus in
de collectie is ook niet compleet zoals uit onze beschrijving hierboven
blijkt.
De Plato-uitgave is in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag teruggevonden. 21 Blijkens een handschriftelijke aantekening was Johannes
Arcerius Theodoretus na Regnerus Praedinius eigenaar van het boek.
Arcerius, hoogleraar Grieks te Franeker 1589-1604, was niet alleen een
leerling, maar ook een goede vriend van Praedinius. Wat er met de Plato
van 1513 gebeurd is na het overlijden van Johannes Arcerius, is niet bekend. Wellicht ging het boek in het bezit van zijn zoon Sixtus Arcerius
over, die in 1623 stierf. 28
Hoewel de vijfdelige Galenus geen eigendomsmerken bevat, is deze
toch zeer waarschijnlijk in 1554 in het bezit van Praedinius gekomen.
Immers als herinnering aan Erasmus begeerde hij ten zeerste juist deze
Galenus. We weten dat Praedinius' onderwijs zich over bijna alle leervakken uitstrekte: hij legde ook Galenus uit. 29
De geschiedenis van deze Galenus luidt kort samengevat: Erasmus
(1526-1536), Laski (1537-1553?), Mortaigne (15537-1554), Praedinius
(1554-?), Franeker (1644-1843), Leeuwarden (1844-heden).
Lucianus, Opera. Philostratus, Icones. Philostratus junior, Icones. Philostratus, Heroica.
Callistratus, Descriptiones [statuarum]. Philostratus, Vitae Sophistarum. [Grieks]. Venetiis, in
aedib. Aldi, 1503.
Folio. [II]. 571 (eigenlijk 572), [2] pp. Blanke bladzijde tussen 449 en 450 niet gepagineerd.
Handschriftelijke aantekeningen op titelblad [I]: Sum ex libris Andreae Roordal Ex donatione Clariss. viri/D1 Dr15 Menelai Winsemii/Collegae . . . ; daaronder, eveneens door Roorda:
Fui quondam Celebratissimi/D' Erasmi Roterdami. I Manu . . . plurifariam/In . . .est.: op [573]
bovenaan: Sum Erasmi; daaronder: Sum Andreae Roorda/ex donatione Doctoris/Menelai
Winsemii/Collegae &c. De namen zijn doorgehaald, de beide aantekeningen op het titelblad
waren bovendien overgeplakt.30 Hs. aant. van Erasmus in de marge.
Franeker boekband: bruin leer op houten borden; twee koperen sloten; in achterplat midden sneezijde twee gaatjes van kettingoog; 32 cm. Signatuur: 124 Wsbg.
Tweede uitgave in het Grieks (Ed. princeps: Florence 1496). Renouard I, 93-94. Bibliotheek
Erasmus (verzendlijst) nr. 123. Catalogus Franeker 1644 p. 48, idem 1656 p. 166. idem 1688
p. 331 nr. xx, idem 1713 p. 219 nr. xiii. In de geciteerde Franeker catalogi is het boek
ingedeeld bij de "Libri grammatici" (1644) resp. "historici et geographi" (1656), "Poetae.
oratores et antiquarii" (1688), "Poetae, oratores. aliique scriptores Gr. & Lat." (1713).

Erasmus, in zijn tijd om zijn humor, scherts en spot een tweede Lucianus genoemd, vertaalde samen met Thomas More werken (dialogen)
van de grote Griekse satiricus in het Latijn: Luciani, viri quam disertissimi, compluria opuscula longe festivissima ab Erasmo Roterodamo et
Thoma Moro interpretibus optimis in latinorum linguam traduc68
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ta . . . Parijs, Joost Badius, 1506 (Editio princeps). Lucianus werd bewonderd om zijn volkomen beheersing van het Grieks, zijn hoge waardering
van de vriendschap en zijn ontmaskering van bedrog op godsdienstig
gebied. Erasmus' beroemdste werk "De lof der zotheid" (1509) is "naar de
geest een herleving van Lucianus, wiens 'De Haan', door hem drie jaar
eerder vertaald, het thema kan hebben gesuggereerd". 31
Winsemius, dezelfde die ook Erasmus' Dioscorides-exemplaar bezat,
was een uitstekend kenner van de Griekse taal. Vermoedelijk heeft hij de
Dioscorides en Lucianus gelijktijdig verworven: het geneeskundige werk
heeft hij behouden, de tot de filosofen gerekende 32 Lucianus — vóór 1621
— aan zijn collega Roorda geschonken. Andreas Roorda was een zoon van
Popke, de broer van Karel Roorda. 33 Er is weinig van hem bekend.
Wellicht studeerde hij te Leuven. Van 1611 tot 1621 was hij hoogleraar in
de logica aan de Franeker hogeschool. Daarna werd hij rentmeester-generaal van 's lands domeinen en het Bildt. Hij overleed in 1626. Samen
met zijn oom Karel ligt hij in de Grote Kerk te Leeuwarden begraven. 34
Plutarchus, Opuscula LXXXX1I. [Grieks. Uitgave: Demetrius Ducas]. Venetiis, in aedibus
Aldi et Andreae Asulani soceri, 1509.
Quarto. [VIII], 1050, [2] pp.
Handschriftelijke aantekeningen van Erasmus in de marge en op [1052]:

ênra aoipoi nor eyevro

Ka6 lAAaSaj

vvvSe

7tap'f)/uivl 'AASot; é pcouaiog

óySooçj
kleipavrj [vertaling van dit distichon: Zeven wijzen werden eens in Griekenland
geboren, nu is onder ons de Romein Aldus als achtste opgestaan]: daaronder: Sum Erasmi.
Franeker boekband: bruin leer op houten borden; twee koperen sloten waarvan de klampen
ontbreken; in achterplat midden sneezijde twee gaatjes van kettingoog; rugtitel: Plutarchus/Graece/Tom. I: 30 cm. Signatuur: 114 Wsbg.
Eerste uitgave van (een gedeelte van) de Moralia. Renouard I, 130-132. Bibliotheek Erasmus
(verzendlijst) nr. 208. Catalogus Franeker 1644 p. 53-54: cum manu Erasmi, idem 1656 p.
166, idem 1688 p. 317 nr. xxx. idem 1713 p. 206 nr. xxii.

Plutarchus 35 was een van Erasmus' lievelingsauteurs. Erasmus zorgde
voor de eerste Latijnse vertaling van de Moralia: Opuscula Plutarchi
nuper traducta, Erasmo Roterodamo interprete .. . Bazel, Froben, 1514.
Plutarchus, Quae vocantur Parallela; hoc est Vitae illustrium virorum graeci nominis ac
latini. prout quaeque alteri convenire videbatur, digestae. [Grieks. Uitgave: Franciscus
Asulanus]. Venetiis, in aedibus Aldi, et Andreae soceri, 1519.
Folio. [IV], 345, [1] ff.
Blad [IV] weggesneden. Hs. aant. van Erasmus in de marge. Op [III] recto en op de versozijde van het laatste blad hebben ook nog aantekeningen (eigendomsmerken?)36 gestaan.
Franeker boekband: bruin leer op houten borden; twee koperen sloten; in achterplat midden sneezijde twee gaatjes van kettingoog; rugtitel: Plutarch./Graece/Tom. II; 32 cm. Signatuur: 482 Gesch.
Tweede uitgave in het Grieks (Ed. princeps: Florence, Ph. Junta, 1517). Renouard I,
206-207. Bibliotheek Erasmus (verzendlijst) nr. 267. In de Franeker catalogi samen met
bovengenoemde "Opuscula" beschreven onder de "Libri philosophi" (cat. 1644) resp. "historici et geographi" (cat. 1656), "chronologici & historici" (cat. 1688), "chronologici & historici, veteres & recentiores" (cat. 1713).

Erasmus bestelde met de lijst van boektitels die hij circa 1525 naar Italië
stuurde, tevens "alle andere (uitgaven) die Aldus in de laatste vier jaren
gedrukt heeft, d.w.z. na de Hermogenes en de Plutarchus". Bij Plutarchus
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tekent Allen aan: Vitae 1519. Erasmus had deze uitgave toen dus reeds in
zijn bezit. 37
Opmerkelijk is dat zich rond 1554 blijkbaar een vrij aanzienlijk deel
van Erasmus' boeken in Emden bevond, in het bezit eerst van Johannes a
Lasco en daarna van Gerard Mortaigne.
Deze Mortaigne kwam eind 1553 in Emden aan, mogelijk zelfs als
begeleider van Johannes a Lasco, die uit Londen (1550-1553) terugkeerde.
In elk geval genoot hij een bevoorrechte positie bij Johannes a Lasco.
Mortaigne verbleef de eerste jaren ten huize van Gerardus Campius, om
wiens bibliotheek hij zich later, bij de Allerheiligenvloed van 1570, bekommerde. Als boekenliefhebber en vriend van de Griekse en Latijnse
auteurs bezat hij zelf ook een aanzienlijke bibliotheek.
De door Regnerus Praedinius in zijn brief aan Gerardus Campius opgesomde werken in het bezit van Mortaigne zijn waarschijnlijk niet de
enige geweest. Praedinius heeft in 1555 de Aulus Gellius verworven, die
zich nu in Rotterdam bevindt: deze wordt niet in de bewuste brief genoemd.
Of Praedinius ook rechtstreeks contact met Johannes a Lasco heeft
gehad is niet bekend. De laatste heeft wel overwogen zijn zonen Johannes
en Hieronymus, die van 1554 tot 1559 bij de Bremer rektor Johannes
Molanus werden opgevoed, bij Praedinius naar school te sturen, wat door
diens dood echter werd verhinderd. 3
De rektor van de Groninger St. Maartensschool, die zichzelf een
"Erasmist" noemde, zal zijn bewondering voor Erasmus op zijn leerlingen
overgedragen hebben: zeker op Johannes Arcerius Theodoretus, die van
1558 tot 1568 met de zonen van Praedinius werd opgevoed. Voorbeelden
van Erasmus-verering in Friesland: een Camminga bood Erasmus aan
zijn huis en tuin in Leeuwarden als het zijne te beschouwen, Viglius van
Aytta voelde zich gevleid door de schimpscheut "Erasmiaan". 4 0 De
werken van Erasmus waren in de bibliotheek van de Franeker hogeschool
en ook in particuliere bibliotheken aanwezig.
De vijf Erasmiana in de Provinciale Bibliotheek van Friesland zijn zeer
waarschijnlijk door Franeker hoogleraren aan de academiebibliotheek
geschonken of gelegateerd, maar mogelijk ook voor de boekerij aangekocht. 42
Voor de vijfdelige Galenus zouden Johannes Arcerius Theodoretus en
zijn zoon Sixtus Arcerius de tussenpersonen geweest kunnen zijn. Johannes was ook eigenaar van de Plato en Galenus' Therapeutica uit de
collectie Mortaigne, die Praedinius in 1554 en 1559(!) gekocht had. Sixtus
was arts en vanaf 1605 hoogleraar Grieks te Franeker als opvolger van
zijn vader; in 1616 vertaalde hij een werkje van Galenus in het Latijn. 43
De Dioscorides is door professor Menelaus Winsemius aan de academiebibliotheek gelegateerd of door de bibliothecaris daarvoor aangekocht.
De Lucianus, door Winsemius aan collega Roorda geschonken, heeft de
laatste bij zijn vertrek uit Franeker (1621) aan de bibliotheek geschonken
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of bij zijn dood (1626) aan haar vermaakt. Ook hier zouden Sixtus Arcerius — vanaf 1616 tot 1623 collega van Winsemius — resp. Johannes
Arcerius en Regnerus Praedinius de vorige bezitters geweest kunnen zijn,
maar Winsemius kan beide boeken ook zelf in Emden (?) verworven
hebben.
Voor de twee werken van Plutarchus, de Moralia en de Vitae, lijkt
Johannes Arcerius Theodoretus — na Praedinius — eveneens de eerst aan
te wijzen tussenpersoon. Arcerius moet als leerling en vriend van de
Erasmiaan Praedinius en als uitnemend hoogleraar Grieks zeer geïnteresseerd geweest zijn in belangrijke Griekse uitgaven uit het bezit van
Erasmus, zoals al deze vijf Aldijnen.
Noten
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PB 8.
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4. Catalogus librorum bibliothecaepublicae, quae est in illustrium Frisiae ordinum Academia
Franekerana. Franekerae. Uldericus Balck, 1644.
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72

Wumkes.nl

Het boek in de Leeuwarder patentregisters
W. Dolk

Het ligt min of meer voor de hand, dat de meest actieve Leeuwarder
historieschrijver, stadsarchivarius Wopke Eekhoff, zelf immers ook
boekverkoper en uitgever, een "Geschiedkundige bibliographie van
Leeuwarden" samenstelde, bevattende een "overzigt van de invoering en
uitbreiding van de boekdrukkunst te dezer stede, in verband met de
ontwikkeling der letterkundige beschaving" '.
Het aan de negentiende eeuw gewijde gedeelte van dit overzicht ontleent zijn belang vooral aan de informatie, die Eekhoff uit eigen wetenschap over zijn collega's verstrekte. Daar er inmiddels diverse, destijds nog
niet openbare 19e-eeuwse archivalia ter beschikking zijn gekomen en
andere beter toegankelijk gemaakt, is het mogelijk, dat hoofdstuk enigszins aan te vullen 2 .
Een belangrijke bron daartoe is de reeks registers der patentbelasting,
bevattende de — adresgewijs gerangschikte — aangiften door de patentplichtigen, met nauwkeurige opgave van hun beroep(en) en de
belastingklasse(n), waarin zij werden aangeslagen. Volgens De Meijier, die
op het patentrecht promoveerde, was "patentplichtig een ieder, die eenigen handel, eenig beroep, bedrijf, handwerk of eenige nering, niet uitdrukkelijk in de wet vrijgesteld", uitoefende 3.
De patentbelasting werd hier te lande, naar Frans voorbeeld, in 1806
ingevoerd. De bij de Wet van 21 mei 1819 (Stbl. 34) vastgestelde maatstaven van aanslag bleven, slechts op enkele ondergeschikte punten gewijzigd en aangevuld, geldig tot de opheffing van deze belasting in 1893,
waardoor onderlinge vergelijking over driekwart eeuw mogelijk is.
De serie in Leeuwarden bewaard gebleven patentregisters vangt aan in
1815 en eindigt met het belastingjaar 1893/94. Uit de registers van 1820,
'25, '30 . . . '85/86 en '90/91 zijn genoteerd de inschrijvingen van boekdrukkers, -binders en -verkopers, "houders van leeskabinetten", uitgevers
van couranten en tijdschriften en (voor zover dat nadrukkelijk is vermeld
of, b.v. door combinatie met verwante beroepen, waarschijnlijk leek)
winkeliers in schrijfbehoeften.
De eerste uitkomsten van het onderzoek, te weten de aantallen drukkers, binders, verkopers en uitgevers, blijken bij vergelijking met andere
tellingen redelijk betrouwbaar, zeker wanneer rekening gehouden wordt
met de omstandigheid, dat vele drukkers er tevens een binderij en/of
boekwinkel op na hielden.
"Om met zekerheid van den tegenwoordigen staat der drukkerij en
boekhandel geïnformeerd-te worden" gaf de Prefekt van het Departement
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Vriesland 30 april 1811 de plaatselijke besturen opdracht tot het invullen
van toegezonden desbetreffende vragenlijsten. Deze enquête leverde gegevens op over 11 drukkers-boekverkopers, 5 drukkers en 14 boekverkopers in Friesland. De Maire van Leeuwarden meldde op 14 mei 1811 7
boekdrukkers-verkopers, 2 boek- en 2 courantdrukkers alsmede 4 boekverkopers aan 4 . Deze gegevens zijn aanzienlijk nauwkeuriger dan die van
de eveneens uit 1811 daterende landelijk beroepentelling: 151 imprimeurs,
waarvan 12 in "La Frise", 80 bouquinistes (0), 230 libraires et marchands
de livres (0), 108 relieurs ( l ) 5 .
De volgende opgave is van 1819. Dan zijn er in de Noordelijke Nederlanden 147 "boek- en letterdrukkerijen", in Friesland 11 en in Leeuwarden 7; boekbinderijen landelijk (de opgave van Noordholland ontbreekt) 122, Friesland 11, Leeuwarden 3 . Ter vergelijking: blijkens de
Leeuwarder patentregisters zijn daar in het volgend jaar 8 drukkers (van
wie één tevens binder) en 3 binders aangeslagen.
In dat jaar 1820 zijn er in totaal 18 bedrijven en bedrijfjes in de boekenbranche geregistreerd. De grootste daarvan en ook enkele later gestichte worden hier nader besproken 7 ; in een toegevoegde lijst wordt
opgave gedaan van de klassen, waarin de betreffende patentplichtigen
waren ingedeeld. Drukkers, zowel die "letterkundige werken, maandwerken en andere boeken voor eigene rekening drukken" als "andere"
(d.w.z. loondrukkers),aangeslagen naar rato van het aantal hunner werklieden, kwamen in Leeuwarden voor in de klassen 14 ("alléén arbeidende"), 13 (1 à 2 knechts), 12 (3-5), 11 (6-8), 10 (9-13), 9 (14-20) en 8 (21-31
knechts); het waren boek- of steendrukkers, soms beide, en courantdrukkers. Drukkers voor eigen rekening waren belasting verschuldigd
volgens het landelijk tarief A, loondrukkers en beoefenaars van de andere
hier behandelde beroepen volgens tarief B, waarbij Leeuwarden was ingedeeld bij de gemeenten van de derde rang. Winkeliers (in schrijfbehoeften), aangeslagen naar hun debiet in het voorafgaande jaar (waarbij
de opbrengst van "waren van vreemden oorsprong of arbeid en die, uit de
koloniën herkomstig" met 50 procent werd verhoogd), waren er hier in de
klassen 17 (beneden ƒ1000), 16 (tot ƒ2000), 15 (tot ƒ3000), 14 (tot
ƒ4000), 13 (tot ƒ6000) en 12 (tot ƒ8000). De belastingheffing van
boekverkopers (6e-12e klasse), boekbinders (9e-12e klasse), courantiers
(4e-12e klasse) en leeskabinethouders (10e-12e klasse) geschiedde niet
naar "vaste grondbeginselen", doch was gebaseerd op "onderlinge vergelijking". Uit de door de belastingambtenaren gemaakte klasse-indeling
mogen, ook door het ontbreken van de verplichting tot het aanleggen van
een boekhouding of een werkliedenregister, geen zwaarwegende conclusies worden getrokken; hooguit is deze de neerslag van de indruk, die
zetters en controleurs — uitsluitend op grond van uiterlijke verschijnselen
— opdeden van vooruitgang, stilstand of terugloop der affaires.
Hoogst aangeslagen boekverkoper en drukker was in 1820 Johan Willem Brouwer, kleinzoon van boekverkoper-stadsdrukker Pieter Koumans.
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19e-eeuws houtsnijwerk, aangetroffen op een zolder van de Handelsdrukkerij van 1874, thans
in het Fries Museum.

Hij had in 1806 de boekhandel van Cornelis van Sligh in de St.Jacobsstraat overgenomen en was nog in datzelfde jaar als stadsdrukker aangesteld. In 1811 gaf hij op, per jaar ƒ400 arbeidsloon uit te betalen en in
het bezit te zijn van twee persen en circa 4000 lb "letters en caracters"; als
boekhandelaar verkocht hij ook werken "in onderscheiden vreemde talen". In 1820 is hij aangeslagen op het adres Nieuwestad 140, waar zijn,
volgens Eekhoff "uitteerende zaak" tot zijn overlijden (1859) gevestigd
bleef. De omzet van de boekhandel liep inderdaad terug, die van de
winkel in schrijfbehoeften stagneerde (ƒ 800 artikelen van buitenlandse,
ƒ800 van binnenlandse herkomst), evenzo de drukkerij. Van Brouwers
persen kwamen een kleine honderd brochures en boeken, aanvankelijk
vooral door hem zelf uitgegeven leerredenen, tenslotte in hoofdzaak in
opdracht (b.v. van de voogden van het St.Anthony Gasthuis) gedrukte
stukken.
Johannes Proost had in 1808 zelf een zaak opgezet, Ossekop 5, waar hij
in 1811 een handel in oude boeken alsmede een boekbinderij dreef. In
1816 kocht hij (voor ƒ3000 plus ƒ1200 voor "de opstand") het reeds
enkele jaren door hem gebruikte pand Voorstreek 34, hoek Koningsstraat
(thans Noord-Nederlandsche Boekhandel), waar hij in 1820 te boek staat
als boekverkoper en leesbibliotheekhouder. Sedert 1825 is hij op dat adres
(in het Wijkboek van 1843 aangeduid als "De Laurens Koster") ook
aangeslagen als winkelier in schrijfbehoeften, evenwel niet als auctionaris.
Volgens Eekhoff werd hem "sedert 1816 het veilen opgedragen van een
aantal bibliotheken, waarvan hij echter zeer gebrekkige catalogi vervaardigde". Als uitgever beperkte Proost zich voornamelijk tot het geven van
herdrukken van Gysbert Japicx, Anne Jeltema en Catharina Zierikhoven.
Zijn oudste zoon Pieter Proost vestigde zich als twintigjarige, in 1822, als
boekbinder (11e klasse) Bij de Put 9, doch vertrok reeds het volgend jaar
naar Amsterdam, waar hij 1827 intrad in de firma J. Brandt & Zoon
(uitgeverij, kerkboekhandel en boekbinderij) en 1848 de firma P. Proost &
Zoon (grossierderij in papier) stichtte 8.
Johannes' toen nog inwonende zoon Uilke Proost werd in 1830 aangeslagen als houder van een leesbibliotheek; die hield hij aan na zijn
verhuizing, juni 1831 naar Voorstreek 68, waar hij zelf ook een (nieuwe)
boekhandel tevens winkel in kantoor- en schrijfbehoeften opende. In 1851
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kocht hij, voor ƒ5000, van zijn ouders het huis op de hoek van de Koningsstraat, waarin na zijn overlijden (hij verdronk, nog tijdens de verbouwing van het pand, in een sloot bij Suawoude) zijn weduwe en zijn
zoon Johannes Proost de zaak als "firma Uilke Proost" voortzetten: bibliotheekhouder, boekverkoper, winkelier en uitgever (voornamelijk van
brochures). Na het overlijden van Johannes (in het kranteverslag van zijn
begrafenis Uilke genoemd!) kwam het huis 1868 voor ƒ6300 in handen
van de rentenier Cornelis Wester, die het geheel af liet breken en weer
opbouwen ten behoeve van zijn zoon Jan Gerard Wester. Deze sierde zijn
rekeningen met de afbeelding van een borstbeeld van Lourens Janszoon
Koster en was dan ook weer boekverkoper — hij adverteerde met kinderboeken en toneelstukken —, winkelier en uitgever (van brochures,
maar ook van het Leeuwarder adresboek 1872). April 1882 werd het huis
voor ƒ 18.000 overgenomen en het bedrijf, onder de naam "firma H.
Kuipers en J. G. Wester", voortgezet en opnieuw tot bloei gebracht door
Antonie Meijer, die 27 jaar bij boekhandelaar-uitgever Henderikus Kuipers (Nieuwestad 113) had gewerkt: boek- en muziekhandelaar, winkelier
en uitgever (o.m. van het Jaarboekje van den Frieschen adel). Door
handlichting kon in 1889 zijn bediende Herman Rudolph Schaafsma in de
zaak worden opgenomen en ontstond de "firma Meijer & Schaafsma" 9 .
De activiteiten van de oude Johannes Proost als auctionaris werden in
1842 overgenomen door Johannes Swarts, aanvankelijk op het adres Bij de
Tontjepijp, Nieuwestad 137, later Grote Hoogstraat 13 en Voorstreek 46:
boekverkoper, door hem zelf in 1872 gekarakteriseerd als "handel in
misdruk, magazijn van volkslectuur", winkelier, "houder van publieke
boekverkoopingen op onbepaalde tijden" en uitgever (vooral van werkjes
van U. W. Thoden van Velzen). Swarts, tevens secretaris-boekhouder van
de Stadsarmenkamer, droeg januari 1882 zijn affaires over aan de al genoemde Jan Gerard Wester, die ze als "firma J. Swarts" op hetzelfde
adres voortzette: boekverkoper en houder van publieke boekenauctièn.
Terug naar 1820. Een derde, grote boekhandel was die van Jan Willem
Jacobus Steenbergen van Goor (gehuwd met de weduwe van Johannes
Pieters de Boy) in de St. Jacobsstraat 5, 1802 overgenomen van de erven
van boekverkoper Johannes Trip. In 1811 luidt de omschrijving "boek-,
papier- en pennennegotie", de boeken waren "in diverze talen". Eekhoff
bericht uitvoerig over de lotgevallen van Van Goor, boekverkoper, bibliotheekhouder, winkelier en uitgever (vooral van eigen vertalingen) 10 .
Zijn in omzet teruglopende winkel kwam 1835 in handen van de procureursklerk Hylke Wytze Blom, wiens weduwe deze in 1837 verkocht aan
Jarig van der Veer, boekverkoper, binder, bibliotheekhouder en winkelier.
Diens weduwe droeg de zaak omstreeks 1859 weer over op haar
schoonzoon Joannes Peters, een voormalig zeekapitein, die aanvankelijk
handel dreef onder de naam "firma Wed. J. van der Veer Gz.": boekverkoper, binder, bibliotheekhouder, winkelier en uitgever (van enkele
geschriften van de Lutherse predikant Karel Scharten).
In grootte de tweede boekdrukkerij ter plaatse was in 1820 die van de
76

Wumkes.nl

W. DOLK — Het boek in de Leeuwarder patentregisters

weduwe van Coert Lambertus van Altena, Anna van den Berg. Zij verklaarde in 1811, dat haar overleden man in 1807 een boekhandel en
drukkerij had overgenomen, dat zij per jaar ƒ 1000 aan arbeidsloon uitbetaalde, "boeken in onderscheidene talen" verkocht en twee persen en 5
à 6000 lb "letters en caracters" bezat. Van Vleesmarkt, hoek Nieuwesteeg
verhuisden de echtelieden in 1810 naar "De Rotterdamsche Erasmus",
Kelders 29, welk pand zij voor ƒ5700 kochten van de weduwe van
boekdrukker Wigerus Wigeri. Curieus is het 1809 van de persen van Van
Altena gekomen "ves in het boerevrys"; zijn weduwe drukte o.m. de
"almanak met roode letters", veel reglementen en ambtelijke stukken. Na
in 1820 nog te zijn aangeslagen als drukker en boekverkoper, verkocht zij
het volgend jaar haar bedrijf. Door bemiddeling van diens oudere broer
kwam het in handen van de jeugdige, niet voor deze branche opgeleide
Gerard Tjaard Nicolaas Suringar, die op 1 januari 1822 ook de gerenommeerde boek- en papierwinkel van Gerardus Magnus Cahais (Bagijnestraat 60) kon overnemen. Al in 1823 schafte Suringar zich een ijzeren boekdrukpers aan, systeem Stanhope, de eerste in de provincie;
1830-50 staat hij tevens als steendrukker te boek; 1855 plaatste hij de
eerste, met de hand gedreven "snelpers" (waarop het zetsel machinaal
werd geïnkt). Zijn gedrukte fondslijsten geven een beeld van zijn grote
activiteit als landelijk uitgever, zijn letterproeven van de verscheidenheid
van zijn lettersoorten en versieringen. Een deel van zijn uitgaven, vooral
die met landelijke afzet, liet hij — ook met het oog op distributieproblemen — in Holland drukken. In het verslag van de Kamer van Koophandel
over het jaar 1858 wordt gewag gemaakt van zijn "kunst van drukken met
houtsneegravures: zoowel druk- als plaatwerk kan met het beste uit het
buitenland wedijveren". Martinus Nijhoff heeft in Suringars levensbericht
vooral de bloei van zijn uitgeverij en de samenstelling van zijn fonds
uitvoerig beschreven " .
Suringars adres blijkt 1835 te zijn gewijzigd in Kelders 19, waarheen hij
"De Rotterdamsche Erasmus" had meegenomen. In 1846 verhuisde hij
zelf naar Galileèr Kerkstraat 17; de drukkerij werd ondergebracht in een
achtergebouw aan het Nieuwstraatje, de winkel bleef op de Kelders. Ook
uit de patentregisters blijkt, dat het hem voor de wind ging, als drukker,
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als boekhandelaar én als winkelier in schrijfbehoeften. De boekwinkel op
de Kelders kwam 1861 op naam van "firma Hugo Suringar", gedreven
door G. T. N.'s zoon Rinse Willem Hugo Suringar. Deze had ook succes
als uitgever, o.a. van Kuypers atlassen, en nam in 1874 van zijn vader de
resten van diens fonds (waaronder Tollens en Goeverneur) over. Sedert
1885 was zijn adres Tweebaksmarkt 32. De drukkerij in het Nieuwstraatje
werd in 1874 overgedragen aan De Coöperatieve Handelsdrukkerij, onder
leiding van G. T. N.'s meesterknecht Obbe Rommerts. Twee jaar later
verhuisde de drukkerij naar Eewal 50/52 en in 1886 kon het pand Grote
Kerkstraat 63 worden aangekocht en als drukkerij ingericht; in de tuin
werd een zetterij gesticht, met ingang in de Pijlsteeg. Daar deze vennootschap niet onder de bepalingen van de Patentwet viel, werd alleen de
directeur aangeslagen (1875 jaarsalaris beneden ƒ600, 1880 beneden
ƒ800, 1885 beneden ƒ 1200, 1890 beneden ƒ 1600). Naast veel loondrukwerk (al sedert 1876 het Friesch Volksblad) waren er ook eigen uitgaven,
o.a. de in 1879 van J. R. Miedema overgenomen Friesche Courant 1 2 .
Uitsluitend courantdrukker was Doeke Ritskes Smeding, die in 1811
opgaf, dat hij zijn in 1752 — begin van de uitgave van de Leeuwarder
Courant! — "geëtablisseerd" bedrijf van zijn (schoon)ouders had geërfd,
en dat deze (1760 in de Speelmansstraat gevestigde) drukkerij was voorzien van twee persen en circa 800 lb letters e.d. Na zijn dood zette de
weduwe de uitgave van de courant voort. Zij "dissolveerde" 2 oktober
1816 het in 1811 door de Prefekt opgelegde compagnieschap met Matthijs
Koon en droeg per 1 januari 1818 het blad over aan haar behuwdneef
Pieter Koumans Smeding, dan nog wonende Tuinen 6, sedert november
van dat jaar Voorstreek 99 (toen genummerd Bij de Hoeksterpoort K
176). Deze kreeg in 1820 patent als courantier (d.w.z. uitgever van een
courant) en als koopman (hij was n.1. reder en zeehandelaar). Eerst in
1848 werd hij, ambtshalve, ook aangeslagen als (courant) drukker, hoewel
het adres van het blad al sedert november 1833 luidde: "Ter Leeuwarder
Courantdrukkerij, Letter K no. 176". Juni 1856 werd dat "Ter LC-drukkerij van de Wed. Koumans Smeding", maart 1857 idem "van de Erven
Koumans Smeding". Opvolger van P. K. S. werd eerst zijn schoonzoon
Heinrich Gustav Knorre en daarna kreeg diens schoonzoon Willem
Sprenger de leiding. In 1866 is er vergunning verleend tot het plaatsen van
een "stoompers"; in 1875 blijkt er één ketel van 3 PK in bedrijf te zijn, in
1880 kwam daar nog een ketel van 4 PK bij. Hierdoor werd er een afzonderlijk patent (10e klasse) voor een "stoomdrukmolen" noodzakelijk.
De, ook op vele andere terreinen actieve directeuren der firma werden,
wat de — in omvang en oplage steeds groeiende — courant betreft, steeds
aangeslagen als courantier en als courantdrukker 13.
Verreweg de grootste lettervoorraad (7000 lb) bezat in 1811 Dirk van
der Sluis. Zijn in 1774, waarschijnlijk te Franeker, opgericht bedrijf had
hij in 1795 naar de Herestraat in Leeuwarden verplaatst, waar hij ook
Lands- en Academiedrukker werd. Van zijn twee persen kwamen vooral
boeken, plakkaten, reglementen en (door hem zelf uitgegeven) almanak78
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ken; hij was tevens boekverkoper, doch verkocht geen werken in vreemde
talen. In 1801 kocht hij voor ƒ3800 de "huisinge cum annexis" Voorstreek
30. Na zijn overlijden (1817) bleef zijn schoonzoon en opvolger Menno
van den Bosch daar gevestigd; ook deze was uitgever van brochures en
almanakken (o.a. die "met roode letters, bijzonder dienende voor de
Roomsch Katholijken, omtrent het vieren hunner Heilige Dagen"). In
1830 en '35 is hij tevens geregistreerd als steendrukker. Na zijn dood, in
1842, werden alleen de drukkerij en de papierwinkel door de weduwe,
met behulp van hun zoon Foppo Eelco voortgezet. Een jongere zoon,
Popke van der Sluis van den Bosch, vestigde zich 1864 zelfstandig
Noordvliet 23, waar hij ook de traditionele uitgave der "almanak met
roode letters" voortzette: boekverkoper, drukker, winkelier en uitgever
van couranten en tijdschriften (o.a. van De Gids, Woensdags Nieuws-,
Adres- en Advertentieblad voor de provincie Friesland).
Na het overlijden van de weduwe van Menno van den Bosch en het
vertrek van zoon Foppo naar Amsterdam, werd hun huis oktober 1866
betrokken door Haitze Bokma, tevoren boekdrukker, -handelaar en
-binder te Heeg. Tot zijn vertrek in 1880 was hij hier drukker, boekverkoper, winkelier en uitgever van een kerkelijk weekblad. Zijn opvolger
was Gerrit Amsing, geen drukker, wel boekverkoper, winkelier en uitgever
(op — Gereformeerd — kerkelijk terrein).
De drukkerij van de weduwe Van den Bosch was echter in 1866 niet
overgenomen door Bokma, doch door een B. L. van Dam, niet te Leeuwarden woonachtig. Deze beëindigde evenwel reeds binnen het jaar zijn,
Bij de Put 3 uitgeoefende, werkzaamheden: drukker, uitgever van letter79
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kundige werken en houder van boekenauctiën 14. Eekhoff meldt, dat de
drukkerij (tenslotte) overging op Auke Jongbloed, Tuinen 21, sedert 1875
Tuinen 35. In het adresboek van 1864 komt hij voor "in schrijfbehoeften,
Muntjemuurstraat" (99). Van zijn persen kwamen tientallen eigen uitgaven, waaronder vele van kerkelijke aard en (sedert 1876) De Nieuwe
Bildtsche en Dockumer Courant / Het Noorden. In 1879 was Jongbloed
"door koop eigenaar geworden van de locomobiel, vroeger in gebruik bij
J. Swart in diens mosterd-maalderij". Hij vroeg en verkreeg vergunning
deze "op te stellen in zijne drukkerij, achter het pand plaatselijk gequoteerd Tuinen no. 35, waar zij zal dienen tot het in beweging brengen der
snelpersen"; hij werd dan ook extra aangeslagen wegens deze "stoompers" (met ketel van 2 PK). In 1870 had hij er nog een patent bij als
verkoper van verfwaren; daarna beperkte hij zich tot zijn goedlopende
affaires als drukker, bibliotheekhouder, winkelier, boekverkoper en courantier.
Niet onvermeld mag blijven de door Johannes Seydelm 1771 opgerichte
boekhandel en -drukkerij. In 1809 kocht hij voor ƒ4500 het reeds eerder
door hem betrokken pand Voorstreek 24, in de stal waarvan "storten"
waren aangebracht "ter ondersteuning van de drukkerij". Volgens zijn
opgave in 1811 verkocht hij papier en (Nederlandstalige) boeken, drukte
hij vooral schoolbehoeften, almanakken en andere kleine werken en bezat
hij twee persen met 3 à 4000 lb zetmateriaal. In 1814 werden ten huize
van zijn weduwe verkocht de "in alles welgesorteerde boek-drukkerye,
bestaande in twee boekdruk-perssen met deszelfs toebehooren, als mede
. . . vele nieuwe Romeinsche, Cursijfsche, Duitsche en andere letteren,
blommen en vignetten". De lettertypen "Canon, Parragon, Tekst, Mediaan, Dessendiaan, Garramond, Galjard, Brevier, Colonel, Anglaise en
Ronde" hadden een gewicht van 2310 lb. Samen met de "cijffers, tekens,
blommen, strikken, linien en sluitkwadraten" en 1450 lb "oude letterspecie, in 8 kisjes" kwam het totale gewicht op 4000 lb. Aannemende, dat
de met "nieuw" aangeduide letters etc. (1172 lb) eerst kort te voren waren
aangeschaft, lijkt de opgave in de enquête van 1811 redelijk betrouwbaar . Seydels affaire werd niet overgenomen door zijn schoonzoon
Matthijs Koon, die sedert 1796 de Vriesche Courant had uitgegeven en
gedrukt, toen hij in 1811 (één pers, circa 700 lb zetmateriaal) moest gaan
samenwerken met D. R. Smeding. In 1820 staat hij als courantier te boek
omdat hij in dat jaar een mislukte poging deed tot hervatting van de
uitgave van zijn "in den jare 1811 door dwang gesupprimeerde Vriesche
Courant".
Lambartus Schierbeek, zoon van een landelijk bekende uitgever-boekverkoper te Groningen, vestigde zich in 1823 hier als boekbinder en was
sedert 1826 tevens uitgever-boekhandelaar en winkelier in schrijfbehoeften. November van dat laatste jaar adverteerde hij niet slechts met "fraaije
prenteboekjes en kinderspellen, tot St. Nicolaas geschenkjes geschikt",
maar ook met de, door hem zelf uitgegeven en door E. M. Beima "op de
Poolshoogte van Leeuwarden" berekende "Zak-almanak voor de provin80
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cie Vriesland" en "Vriesch Jaarboekje of almanak", beide in twee uitvoeringen. In 1827 was hij de eerste steendrukker in Leeuwarden, 1828
tevens geregistreerd als boekdrukker, later ook nog bibliotheekhouder en
courantier. Sedert 1842 was hij uitgever van de Provinciale Friesche
Courant, 1882 omgezet in Advertentieblad voor de provincie Friesland.
Zijn bedrijf was achtereenvolgens gevestigd Grote Hoogstraat 29, Nieuwestad 90, Eewal 56, Breedstraat 44 en Zaailand 112. Op dat laatste adres
werd hij in 1875 als drukker, courantier en winkelier opgevolgd door zijn
zoon Roelof Jacob Schierbeek. De boek- en kunsthandel aan de Nieuwestad was in 1855 overgedaan aan Cornelis Noë, die tevoren al een
kleine affaire (Nieuwestad 69) dreef. Noë was vooral actief als boekhandelaar en winkelier, maar stond ook geregistreerd als leesbibliotheekhouder en uitgever (van enkele, doopsgezinde geschriftjes). Deze, toen in
grootte tweede plaatselijke boekhandel werd in 1892 overgenomen door
boekhandelaarsbediende Rinze van der Velde, die zich weer meer ging
toeleggen op de uitgeverij, ook van Friestalige lectuur.
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Tientallen jaren stak de boekhandel van Wopke Eekhoff met kop en
schouders uit boven die der collega's. Eekhoff was al als dertien-jarige, in
1822, in dienst getreden bij de jonge en energieke G. T. N." Suringar; in
1827 zette hij zijn loopbaan voort als lithograaf bij Schierbeek. In maart
1836, na het overlijden van H. W. van Blom, nam Eekhoff op verzoek van
diens weduwe "het bestuur dezer affaire (v/h. Steenbergen van Goor)
provisioneel op zich", tot januari 1838, toen hij werd afgelost door de
koper, een "koopman in Schiedam in de Peperstraat", die meer had geboden dan de provisor bereid was te besteden. Eekhoffs geschiedkundige
belangstelling leidde in 1834 tot een opdracht door de voogden van het St.
Anthony Gasthuis tot ordening van hun archief, in 1838 zelfs tot zijn
aanstelling als archivaris van Leeuwarden. Daarnaast begon hij in oktober
1839 in "De Keizerskroon", Wirdumerdijk hoek Peperstraat, een boek-,
muziek- en kunsthandel, welke al spoedig die van zijn eerste patroon
overvleugelde. Ook als uitgever had Eekhoff Suringars voorbeeld voor
ogen: hij bouwde een flink en interessant fonds op, zij het niet landelijk
doch meer op de locale historie gericht. Hij was en bleef tot op gevorderde
leeftijd een zeer productief auteur en vond — naast zijn intensieve bemoeiingen met archief, bibliotheek en kunstverzameling der gemeente —
nog tijd voor de handel in antiquarische boeken en het veilen van bibliotheken 16. Zijn zoon Johannes Theodorus Eekhoff stond hem bij in de
boekhandel, welke deze 1875 overnam en onder de naam "firma W.
Eekhoff & Zoon" voortzette.
Van geheel andere aard was de zaak, die Jan Hilarius in 1849 stichtte.
Hij was boekbinder, boekhandelaar, winkelier, houder van een adreskantoor en (incidenteel) ook uitgever (K. van Belkums Christelijke
Volks-bode) in het pand Weerd 26, waarin thans nog een kantoorboekhandel door een achterkleinzoon wordt gedreven.
Een minder lang bestaan kende de "binnen- en buitenlandsche boekhandel, boekdrukkerij . . . en Engelsche, Fransche en Hoogduitsche leesbibliotheek" van Volkert Meursinge, 1847 Over de Kelders 6, 1851 Wirdumerdijk 26. Hij staat in de patentregisters te boek als boekverkoper,
drukker, winkelier, binder, bibliotheekhouder en courantier. Hij drukte
vooral stukken voor het St. Anthony Gasthuis en de Loge De Friesche
Trouw en ook wel dissertaties; zelf was hij 1853-59 uitgever van het
Friesch Weekblad. Op 24 oktober 1865 werden in zijn drukkerij aan de
Wirdumerdijk zijn gereedschappen, letters en vignetten in het openbaar
verkocht. Het voornaamste stuk was "een zuiver werkende en fraaije ijzeren boekdrukpers met 3 verschetten en 1 extra timpaan, uit de fabriek
van Haenl te Berlijn, degel breed 51 duim, lang 69 duim". Verder o.a.
"een hollandsche pers met 2 verschetten def., een drukinkttafel met ijzeren cilinder, een gesloten drukbank met 2 openslaande deurtjes, een
houten met lood bekleeden loogbak met koperen kraan en houten stelling
en van boven met houten schutting, een uitmuntende pletpers met ijzeren
boom, een zuiver werkende linieermachine met toebehooren", ruim 1500
lb letters e.d., vooral "Romein en Cursijf van Dessendiaan (371¼ lb), Text
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Snelpers, model Applegath & Cowper.
Steendruk van L. Schierbeek in-jaarboekje De Industrieel, 1846.
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(174 lb), Mediaan (169½ lb) en Dubbel Garmond (107½ lb)"; de
"Maçonieke Teekens" bleven buiten de verkoop 17. Meursinge vertrok
naar Brussel en het debiet van de boekhandel werd overgenomen door
Adrianus Akkeringa, die in 1869 met Hendrik Edelman de "firma Edelman en Akkeringa" ging vormen: boekhandelaar, winkelier en uitgever
Grote Kerkstraat 19. In 1870 verscheen een, zeer uitvoerige "Lijst der
meest gezochte Hollandsche, Fransche, Duitsche en Engelsche tijdschriften, verkrijgbaar bij den boekhandelaar A. Akkeringa", in 1871 en '74 had
de firma veel succes met de uitgave van series fotografische stadsgezichten.
Mei 1843 vestigde zich Klein Schavernek 2 de eerder te Dokkum
werkzame Dirk Meindersma, drukker, boekhandelaar, winkelier en uitgever, vooral bekend als drukker-uitgever van het Stamboek van den
Frieschen adel (1846/47, uitsluitend voor de intekenaars 18 , met 42 platen
in steendruk van Cornelis Brantsma, waarop de wapenschilden met de
hand zijn ingekleurd!). Ook verscheen (1846) bij Meindersma de eerste
(en enige) jaargang van "De industrieel, jaarboekje toegewijd aan landbouw, fabrijkwezen, handel en staatshuishoudkunde", onder redactie van
zijn stadgenoot Martinus Hendrik de Graaff, van wien hij reeds eerder het
een en ander had uitgegeven en gedrukt. In dat jaarboekje is (steendruk
van Lambartus Schierbeek) "in meetkundige aanschouwing voorgesteld"
een snelpers, model Applegath & Cowper, als illustratie van een bijdrage
van "Dr. S." over snelpersen (p.82-89). In 1855 blijkt Meindersma te zijn
verhuisd naar Eewal 77. Op het Klein Schavernek had zich 1854 ingericht
Jan Reinders Miedema, drukker en uitgever, o.a. van de Friesche Courant
(1862-79) en het (Zondagsch) Leeuwarder Advertentieblad. In 1870 was
zijn adres Groentemarkt 11, 1875 Wirdumerdijk 28 en 1880 Grote
Kerkstraat 65; daar zette de weduwe het bedrijf ook voort, aanvankelijk
met behulp van hun zoon Nanne Miedema, die zich later zelfstandig
vestigde Nieuweburen 103 (drukkerij Poststraat 35): "Firma N. Miedema
& Co, boek- en handelssnelpersdrukkerij, speciale inrichting voor kleurendruk" (1889). Van zijn persen kwam sedert 1885 het Leeuwarder Advertentieblad / Nieuwsblad voor Leeuwarden en omstreken.
Aan het slot van deze keuze uit de in de boekenwereld hun brood
verdienende Leeuwarders nog enkele vaklieden, die zich — alleen of met
enkele knechts — beperkten tot het boekbinden. Kwamen er in het begin
van de eeuw vrij grote verschillen tot uiting in de klassenindeling der
binderijen ten behoeve van de patentbelasting (9e-12e klasse), in 1840
werden alle bedrijfjes gelijk (12e klasse) aangeslagen, en dat bleef in grote
trekken aldus.
Georg Friedrich Sievers, die zich 1829 hier vestigde als boekbinder 19,
werd in het volgende jaar (Wirdumerdijk 5) aangeslagen in de 12e klasse,
in 1835 (Grote Hoogstraat 33) reeds in de 9e! Zijn tijdgenoten Heero
Meeth (Zuidvliet 32, tegelijkertijd geëmployeerde ter provinciale griffie)
en Antoon Plet (voornamelijk Eewal 62) bleven evenwel steeds in de 12e
klasse ingedeeld. Het eerste bedrijf, dat weer wat grotere omvang en
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Boekbinderi], •
, laten \oorstellende de werkplaatsen bene\ens de voornaamste
werktuigen \an 20 \erschillende ambachten, uitgave R J Schierbeek, Groningen 1849

omzet kreeg, was dat van Carel Benjamin Bretschneider, 1850 Nieuwestad
107, 1860 Bagijnestraat 38, 1875 Grote Kerkstraat 35; hij had patent als
binder, winkelier en papierlijnder.
Wat betreft de aantallen in de Leeuwarder boekenbranche werkzame
personen is men aangewezen op gegevens van zeer uiteenlopende herkomst. Aan de reeds genoemde landelijke opgave van 1819 valt te ontlenen, dat in de Noordelijke Nederlanden in de 147 drukkerijen, naast de
meestal medewerkende patroons, 508 mannen en 183 kinderen werkten.
Voor Friesland zijn die cijfers 11, 24 en 1, voor Leeuwarden 7, 20 en 0;
boekbinderijen landelijk (opgave van Noordholland ontbreekt) 122, 106
en 34, Friesland 11, 10 en 0, Leeuwarden 3, 2 en 0 2 0 . Voor de in het
patentregister van 1820 genoemde acht Leeuwarder drukkers komt men
(door interpretatie van de indeling in klassen) tot circa 21 man personeel.
De provinciale verslagen geven over de jaren 1854-65 door de Kamers
van Koophandel verstrekte cijfers: het aantal drukkers in Friesland loopt
in die periode terug van 29 naar 25 (Leeuwarden 13-9), het aantal
steendrukkers neemt toe van 6 tot 10 (Leeuwarden 4-5) en binders gaan
van 35 naar 44 (Leeuwarden 15-14); personeelsleden respectievelijk
109-145 (Leeuwarden 60-70), 14-24 (10-10) en 27-42 (6-20) 21 .
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In de bijgevoegde tabel zijn de aantallen patentplichtigen per beroep en
per klasse gespecificeerd; tevens is de totale aanslag 22 per beroep vermeld. Daar de heffing geen progressie kende, kunnen deze bedragen —
behalve voor de drukkers 23 , die immers naar hun aantal werklieden
werden aangeslagen — een indruk geven van de omzetontwikkeling.
Overziet men het totaal dezer informatie, dan kan daaruit toch wel
geconcludeerd worden, dat drukkers, binders en handelaars niet in gelijke
mate van de stijgende boekenconsumptie profiteerden.
De achteruitgang in de waardering van de boekverzorging is ook in
Leeuwarden van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van de
boekbinderijen. Bood hun vak in de 18e eeuw nog een redelijke, met
andere ambachten te vergelijken levensstandaard, in de 19e eeuw, vóór de
overgang in het laatste kwartaal op meer machinale fabricage, leefden de
binders op de grens der bestaansmogelijkheden. Bij de drukkers kondigde
de productiviteitsverhoging zich al in het begin der 19e eeuw aan; mede
door de toenemende concurrentie zakte de verkoopprijs der boeken
aanzienlijk, waardoor weer de afzet snel toenam. Door een actief beleid
richtten sommige bedrijven zich op de regionale, ja zelfs de landelijke
markt. De — naar verhouding goed beloonde — drukkersknechts verenigden zich, naar 18e-eeuws voorbeeld, in 1859 in een onderling ziekenfonds "Vriendentrouw"; eenmaal georganiseerd, waren zij ook beter
in staat om hun arbeidsomstandigheden te beïnvloeden 24 . De van ouds
vrijwel steeds met de drukkerij gecombineerde boekwinkel nam in de loop
der 19e eeuw af in betekenis en werd in vele gevallen ook afgestoten. De
zelfstandige, dikwijls gespecialiseerde boekverkopers zagen hun omzet
groeien, waardoor er — ook in de belastingaanslag tot uiting komende —
grote onderlinge verschillen ontstonden. Opvallend is nog het toenemend
en weer afnemend getal leesbibliotheken (1820 drie, 1860 zeven, 1890
drie) en het vrij grote aantal lithografische bedrijfjes.
Vast staat nu wel, dat zowel de hoeveelheid der bedrijven als de omzet
in de boekenbranche in de eerste decennia der eeuw te Leeuwarden snel
toenam; sedert 1845 schommelt het aantal boekhandels rond de twintig,
het totale aantal bij de boekenproductie en -distributie betrokken bedrijven rond de veertig. Verdere interpretatie der cijfers lijkt nog niet
verantwoord. Het verdient zeker aanbeveling, dat van de ontwikkeling
van deze bedrijfstak nader studie wordt gemaakt.

Wumkes.nl

87

W. DOLK — Het boek in de Leeuwarder patentregisters
Noten
1. Dit, in zijn (Catalogus van) De Stedelijke Bibliotheek van Leeuwarden, Leeuwarden
1870 (p. 409-455) opgenomen opstel verdient meer bekendheid en zou wellicht, enigszins
omgewerkt, herdrukt kunnen worden. Hetzelfde geldt overigens ook voor zijn "De kunst
in Friesland, of historisch overzigt van de voornaamste schilders en graveurs" in (Catalogus van) De Stedelijke Kunstverzameling van Leeuwarden, Leeuwarden 1875 (p.
273-324).
2. De 18e-eeuwse gegevens konden worden geverifieerd en aangevuld met behulp van de
omvangrijke collectie aantekeningen van J, J. Kalma betreffende 16e-, 17e- en 18eeeuwse drukkers en boekverkopers, thans berustende bij de Fryske Akademy. Verder
werd met vrucht gebruik gemaakt van door Jhr. M. J. van Lennep als directeur van de
Stedelijke Bibliotheek van Leeuwarden op drukker/uitgever gerangschikte catalogusfiches dezer bibliotheek. Tenslotte betuigt de auteur zijn dank voor de adviezen en
aanmoedigingen van deskundigen op dit hem vreemde terrein, met name die van Ph.
Breuker en D. P. Keizer.
3. K. M. G. de Meijier, De geschiedenis van het Nederlandsche Patentrecht. Arnhem 1870,
p. 65. Vgl. Patentwet (1819), art. 1.
4. Rijksarchief in Friesland. BRF 1416. Bolsward telde 3 boekverkopers (van wie één tevens drukker?), Dokkum 2, Franeker 1, Ffarlingen 2 en 1 drukker, Heerenveen 1
boekverkoper, Lemmer 2 (tevens schoolmeester), Sneek 2 (tevens drukker) en Workum
1 (tevens drukker).
5. M. d'Alphonse, Aperçu sur la Hollande, Eenige hoofdstukken, 's-Gravenhage 1900, p.
335-350: Tableau des arts. des métiers et des professions. Evenwel worden op p. 307
vijftien drukkerijen in Friesland opgegeven, op een totaal van 136: "La plupart des
imprimeries sont sans travail et par conséquent sans ouvriers".
6. I. J. Brugmans, Statistieken van de Nederlandse nijverheid, 1 en II, R. G. P. 98/99,
"s-Gravenhage 1956, p. 264/5 en 430/1.
7. Het ligt in het voornemen, alle resultaten van dit onderzoek, voorafgegaan door een
aanwijzing voor het gebruik van patentregisters, te publiceren als bijlage bij het jaarverslag over 1979 van de Gemeentearchivaris van Leeuwarden.
8. Twee eeuwen Brandt & Proost, Amsterdam 1942, p. 27-30.
9. Leeuwarder Courant, 30 december 1939. Data en prijzen van overdracht werden ontleend aan het, door de thans daar gevestigde boekhandelaar A. Runia (N. V. NoordNederlandsche Boekhandel) ter inzage gegeven eigendomspakket.
10. P. C. Molhuysen, in: Nw. Ned. Biogr. Wdb. IV, k. 664/5.
11. In: Levensberichten der. . . Mij der Nederlandsche Letterkunde, Leiden 1886, p. 103168. Letterproef der boekdrukkerij van G. T. N. Suringar, Leeuwarden 1852, met (eerste
en) Tweede vervolg. Fondswerken van G . T . N . Suringar, Junij 1849. Fondslijst van
G. T. N. Suringar te Leeuwarden, 1° Januarij 1860, met Vervolg. Catalogus der fondsartikelen v a n . . . G . T . N . Suringar... w e l k e . . . worden verkocht... 10 Augustus
1869, Amsterdam 1869.
12. 75 jaar N.V. v.h. De Coöperatieve Handelsdrukkerij, Leeuwarden 1949.
13. S. Koopmans, Iets uit het verleden der Leeuwarder Courant, in: Friesche Volksalmanak
1886, p. 93-106. 1887. p. 98-115. en 1888. p. 103-117. A. J. Brouwer, De Leeuwarder
Courant, in: Leeuwarder Courant, 29 Juli 1902. J. W. J. Witsen Elias en J. Piebenga,
Twee eeuwen Leeuwarder Courant, Leeuwarden 1952.
14. Letterproef van de boekdrukkerij van B. L. van Dam, vroeger Wed. M. van den Bosch,
te Leeuwarden, 1866.
15. De catalogus van de openbare verkoop bevat ook afdrukken van "tekens, blommen,
liniën en strikken" en van 28 typen "op hout gesneden vignetten" alsmede een opsomming van het drukkersgereedschap.
16. C. Sepp, Levensschets van Wopke Eekhoff, in: Levensberichten der . . . Mij der Nederlandsche Letterkunde, Leiden 1881, p. 3-22. A. Winkler Prins. Geïllustreerde Encyclopaedie, VI. Amsterdam 1873, p. 460. A. M. Ledeboer, Alfabetische lijst der boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers. Utrecht 1876. p. 51. J. J. Kalma. in: Dit wienen
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17.
18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

ek Friezen. I, Leeuwarden 1964. p. 72-77. Brievencollectie J. H. Halbertsma. Prov. Bibl.
v. Frl.
Notitie der lettersoorten . . . en . . . gereedschappen behoorende tot de nette en uitmuntend geconserveerde boekdrukkerij, Leeuwarden 1865.
Prospectus... 25 November 1842: in afleveringen à ƒ2,60. totale kosten begroot op
ƒ58. Door vergroting van de omvang werd de werkelijke prijs circa ƒ70, wat met de
kosten van de banden resulteert in het in Brinkman's Catalogus genoemde bedrag van
ƒ80. Mei 1847, bij de verzending van de laatste aflevering aan de intekenaars, berichtte
de drukker-uitgever, "dat de mij nog overig zijnde twee exemplaren, in fraai gebonden
banden, voor honderd gulden per exemplaar te bekomen zijn". In totaal zijn er denkelijk slechts 130 exemplaren gedrukt.
Een, met goud bestempelde band (c. 1836) van rood saffiaan, voorzien van zijn etiket
bevindt zich in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage. J. Storm van Leeuwen,
Vorstelijke boekbanden. 's-Gravenhage 1978, p. 18 en 52.
Brugmans, a.w. Opvallend is het ontbreken van kinderarbeid in dit type bedrijven in
Friesland. "Middelprijs" der daglonen voor volwassenen in drukkerijen in Noord-Nederland was toen 78 et., in Friesland 72 et., in Leeuwarden 80 et., in binderijen respectievelijk 74, 56 en 70 et.
Verslag van den toestand der Provincie Friesland in 1854, Leeuwarden 1855, bijlage O
nos. 22, 23 en 25; idem m 1865, Leeuwarden 1866. p. 596-599 en 603. De weeklonen
bleven te Leeuwarden vrijwel op hetzelfde peil en bedroegen voor drukkersknechts
(behorend tot de best betaalde categorie arbeiders) ƒ3.50 tot ƒ 6 à ƒ7, voor bindersknechts (bij de laagst betaalden) ƒ2,50 tot ƒ4.
Buiten beschouwing bleef daarbij een tijdelijke (1823-'32), rigoureuze tariefsverlaging.
De indeling der drukkers bij tarief A dan wel B maakt de indruk, op zeer willekeurige
gronden te hebben plaats gevonden: zij wisselde bovendien dikwijls. Met het oog op
betere mogelijkheden tot onderlinge vergelijking is in de tabel uitgegaan van de fictie,
dat alle drukkers volgens tarief B waren aangeslagen. De Coöperatieve Handelsdrukkerij is 1875 ingeschaald in de 10e, 1880-'90 in de 8e klasse.
Leeuwarder Courant, 11 Januarij 1859. "De vereeniging . . . strekt om tusschen personen van hetzelfde beroep eenen band te knoopen, die, ook zonder dat men daarom tot
de oude gilden behoeft terug te keeren, veel nut kan stichten."

Boekdrukkers 8e - 11e klasse
1820
1830-65
1830-70
1835-70
1845-55
1865-90

J. W. Brouwer
M. van den Bosch
G . T . N . Suringar
L. Schierbeek
D. Meindersma
P. Koumans Smeding
en Erven Koumans Smeding

1865-90
1870-75
1870-90
1875-90
1875-90
1875-90
1890

J. R. Miedema
H. Bokma
H. de Groot
R. J. Schierbeek
Coöp. Handelsdrukkerij
A. Jongbloed
N. Miedema

840
840-50
845-90
860-80
865-80
870-80
885-90
885-90

G. H. Swartte van Loon
L. Schierbeek
W. Eekhoff
H. Kuipers
R. W. H. Suringar
J. Swarts
A. Meijer
C. Noè'

Boekverkopers 6e - 9e klasse
1820
1820
1820-35
1820-45
1820-55
1825-50
1825-60
1835-50

wed. C. L. van Altena
G. M. Cahais
J. W. J. Steenbergen van Goor
J. Proost
J. W. Brouwer
H. C. Schetsberg
G. T. N. Suringar
U. Proost
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Leesbibliotheekhouders
1820
1820
1820-25
1825-35
1825-40
1830-60
1840
1840-45
1840-50
1840-55
1845-60
1855

J. W. J. Steenbergen van Goor
J. Proost
D. Post
B. A. Zwolsman
Th. Camminga
U. Proost
P. Burggraaf
J. K. Zeehuisen
I. J. van Gelder
J. van der Veer
L. Schierbeek
L. Dijkstra

1855-75
1860-65
1860-65
1860-80
1860-90
1865
1865
1870
1870-80
1880-90
1890

G. Dauzon
V. Meursinge
A. W. G. van Otterloo
J. Peters
C. Noë
H. Lensing Collard
W. Eelkema
A. K. Ringler
A. Jongbloed
S. Veenstra
W. Offerhaus

Personalia
van de in deze bijdrage genoemde patentplichtigen, met opgave van de belastingklassen,
waarin zij voor hun beroep(en) waren aangeslagen in de jaren 1820, 1825 . . . 1885 en 1890
Akkeringa, Adrianus, geb. Workum 1843, DG, 1865 v. Nijmegen, 1870 uitg. (10) F 254, 1873
n. Baambrugge.
van Altena, Coert Lambertus, geb. L. 1786, W, 1807 verk., † L. 1811, tr. Anna van den Berg,
geb. L. 1787, 1820 dr. (12) en verk. (9) H 25, † Zutphen 1868.
Amsing, Gerrit, geb. Sexbierum 1852. G, 1878 v. Meppel, 1880-90 verk. (11) en wink. (17)
C 248 = Voorstr. 30. 1904 n. Putten G.
Bokma, Haitze, geb. Bolsward 1825, NH, 1866 v. Heeg, 1870-75 dr. (11/10), verk. (11), wink.
(17) en uitg. (11) B 9, 1880 n. Doetinchem.
van den Bosch, Menno, geb. L. 1787. NH, dr. (1820 13, '25 12, '30 11, '35-40 12. '45 11, '50
12, '55-65 11), verk. (1820 9. '30-45 12) en wink. (1825 14. '30-40 15. '45-65 16) B 9, † L. 1842,
tr. Sara van der Sluis, geb. Franeker 1788, 1795 v. ald., † L. 1866; zoon Foppo Eelco v. d. B.,
geb. L. 1814, 1866 n. Amsterdam.
van den Bosch, Popke van der Sluis, geb. L. 1822, NH, 1865-90 verk. (12). dr. (1865 13, '70
12, '75-90 13), wink. (1865-70 en '85-90 17) en uitg. (1885-90 12) M 12 = Noordvliet 23, 1892
n. Haarlem.
Brantsma, Cornelis. geb. L. 1813, NH, steendrukker (1840 12, '45-50 13) 1840-45 H 120, 1850
H 124, † L. 1848; zijn weduwe hertr. 1855 J. K. Zeehuisen.
Bretschneider, Carel Benjamin, geb. L. 1818, EL, binder (1850-75 12, '80-90 11), wink.
(1850-60 16, '65-90 17), koopman (1855 13) en papierlijnder (1850-90 13) 1850-55 F 1,
1860-70 F 366, 1875-90 F 263 = Gr. Kerkstr. 35, † L. 1891.
Brouwer, Johan Willem, geb. L. 1782, NH, dr. (1820 11, '30-55 12), verk. (1820 6, '25-40 7,
'45-50 8, '55 9) en wink. (1830 16, '35-55 15) D 149, † L. 1859.
Burggraaf, Petrus, geb. Amsterdam 1812, NH, 1813 v. ald., binder (1835-55 12), verk.
(1840-45 11, '50-60 12), bibl. (1840 12) en wink. (1840 16, '45-60 17), 1835 H 69, 1840-60 I 39,
† L. 1848, tr. Ymkje Zijlstra. geb. L. 1813, † L. 1897.
Cahais, Gerardus Magnus, geb. L. 1754, W, 1820 verk. (9) F 391, † L. 1835.
Camminga, Thomas, geb. L. 1801, binder (1825 11, '30-40 12). bibl. (1825-40 12), verk.
(1830-40 12), tapper (1825-30 12. '40 10). wink. in vuurwerk (1830 17, '35 15, '40 16) en
vuurwerkmaker (1840 14) D 73. † Deventer 1844.
Collard, Hermanus Lensing, geb. L. 1826, NH, binder (1850-65 12), bibl. (1865 12) en wink.
(1865 17) 1850 F 57, 1855 B 38, 1860 F 334, 1865 B 28. † L. 1867.
Dauzon, Gerardus. geb. L. 1822, NH, binder (1850-55 12). bibl. (1855-75 12) en wink.
(1855-75 17) 1850-55 F 394, 1860 A 246, 1865 A 245, 1870-75 F 383, 1880 n. Amsterdam.
Dijkstra, Lieuwe. geb. Kollum 1804, NH, 1831 v. ald., verk. (1855-60 12), bibl. (1855 12) en
wink. (1855 17) L 83, † L. 1868.
Edelman, Hendrik, geb. Dokkum 1844, NH. 1869 v. Groningen, 1870 verk. (10) en wink. (17)
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F 254, 1874 n. Harlingen.
Eekhoff, Wopke. geb. L. 1809, DG. verk. (1840 10, '45 7, '50-90 6) en wink. (1840-55 15,
'60-65 14. ' 70-90 15) D 77 = Wird.dijk (1). † L. 1883; zoon: Johannes Theodorus E., geb.
L. 1843, 1904 n. 's-Gravenhage.
Eelkema, Willem, geb. L. 1834, DG, binder (1860-65 12), wink. (1860-65 17), verk. (1865 12)
en bibl. (1865 12) 1860 I 247, 1865 I 39, 1868 n. Amsterdam.
van Gelder, lsak Joseph. geb. L. 1818. 1, verk. (1840 11, '45 10. '50 12). bibl. (1840-50 12) en
wink. (1840-50 16) F 37. † L. 1888.
van Goor, Jan Willem Jacobus Steenbergen, geb. Amsterdam 1778, ?. 1801 v. ald., verk.
(1820-35 8, '45 12), bibl. (1820 10) en wink. (1825-35 en '45 17) 1820-35 G 76, 1845 C 106,
T Haarlem 1856, tr. 1. 1810 Cornelia de Jong, geb. L. 1773, 1802 verk., † L. 1825. wed. J. P.
de Boy.
de Groot, Hubertus, geb. Tilburg 1821, RK. 1845 v. ald., dr. (1860 13, '65 12, '70-90 10)
1860-70 I 317, 1875 H 64, 1880-90 Gouv.pl. 40, † L. 1890.
Hilarius, Jan, geb. L. 1821, NH, verk. (1850-90 12), binder (1850-60 12). houder v.e.
adreskantoor (1870 14) en wink. (1850-85 17, '90 16) G 49 = Weerd 26, † L. 1894.
Jongbloed, Auke, geb. L. 1832, G, 1862 v. Antwerpen, dr. (1870 12, '75 11, '80-90 10), verk.
verfwaren (1870 12), bibl. (1870-80 12), verk. (1880-90 12), courantier (1890 12) en wink.
(1870-75 17. '80-90 16) 1870 A 245. 1875-90 A 221 = Tuinen 35. † L. 1905.
Koon, Matthijs, geb. Amsterdam 1767, ?, 1796 v. Gouda?, 1820 courantier (il) H 73, 1837 te
Heerenveen.
Kuipers, Henderikus, geb. L. 1827. DG, 1853 v. Amsterdam, verk. (1855 11, '60-80 9) en
wink. (1855 17, '60 12, '65-80 15) G 16 = Nieuwestad 113, 1895 n. Haarlem.
van Loon, Gerhardus Henricus Swartte, geb. L. Vr. par. 1813, NH, verk. (1835 10, '40 9),
wink. (1835 16, '40 14), binder (1840 12) en uitg. (1840 12) I 8, † 1870.
Meeth, Heero, geb. L. 1803, NH, binder (1830-45 12) 1830 L 73, 1835-45 L 74, † L. 1869.
Meindersma, Dirk, geb. L. 1813 NH, 1843 v. Dokkum, 1845-55 dr. (11), verk. (12) en wink.
(17) 1845-50 E 312, 1855 I 44, † L. 1857.
Meursinge, Volkert. geb. L. 1822, NH, verk. (1850-65 11). dr. (1850 13, '55-65 12). wink.
(1850 17, '55 16, '60-65 15), binder (1850 12), courantier (1855 12) en bibl. (1860-65 12) 1850
C 17, 1855-65 D 117, 1865 n. Brussel.
Meijer, Antonie, geb. L. 1840, NH, 1864 v. Utrecht, verk. (1885-90 8) en wink. (1885 17, '90
16) Voorstr. (252), † L. 1914; compagnon: Herman Rudolph Schaafsma, geb. Dokkum 1869,
NH, 1891 v. Leiden. 1939 n. Ned. Indië.
Miedema, Jan Reinders, geb. L. 1829. NH, 1854 v. Amsterdam, dr. (1855-60 12, '65-70 11.
'75-80 10, '85-90 11) en courantier (1865-75 10, '85-90 12) 1855-65 E 312, 1870 C 25, 1875 D
116, 1880-90 Gr. Kerkstr. 65, † L. 1882, tr. Marie J. F. Steenbergen, geb. St. Almelo 1839, †
L. 1908.
Miedema, Nanne, geb. L. 1855, NH. 1882 v. Amsterdam, 1890 dr. (10). uitgever (11) en
pachter aanplakborden (12) Poststraat 35, † L. 1893.
Noë, Cornelis, geb. L. 1830, DG, verk. (1855-60 12, '65-80 10, '85-90 9). bibl. (1860-90 12) en
wink. (1860-80 15, '85-90 13) 1855 F 20, 1860-90 E 25 = Nieuwestad 90. 1892 n. 'sGravenhage.
Offerhaus, Willem, geb. Oosterwierum 1834, NH, 1864 v. Augustinusga. verk. (1860-90 12),
binder (1860-70 12, '80 13, '85-90 12), wink. (1870-75 en '85-90 17). bibl. (1890 12) en
brooddepôthouder 1860 1 74. 1865 F 57, 1870-75 K 184, 1880 Nieuweburen 107, 1885
Raadhuisstr. 14, 1890 Eewal 68, † L. 1917.
van Otterloo, Arent Willem Gerhard, geb. L. 1823, G. verk. (1855-65 12), bibl. (1860-65 12)
en wink. (1855-65 17) 1855-60 H 62. 1865 I 63. † L. 1876.
Peters, Joannes. geb. Antwerpen 1826. EL, 1854 v. Amsterdam, verk. (1860-70 11, '75-80 12),
binder (1860 12), bibl. (1860-80 12) en wink. (1860 15. '65 14, '70-80 15) G 76 = St. Jac. str.
5. 1884 n. Stad Almelo.
Plet, Antoon, geb. L. 1806, NH. 1835-80 binder (12) 1835 H 128. 1840-45 C 99, 1850-80 H 11
= Eewal 62, † L. 1882.
Post, Dirk. geb. L. 1796, NH, binder (1820 11, '25 10), verk. (1820 11, '25 12) en bibl.
(1820-25 12) G 74 (daarna B. A.-Zwolsman), † L. 1826.
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Proost, Johannes, geb. L. 1781, NH, verk. (1820 7, '25-40 6, '45 8), bibl. (1820 11) en wink.
(1825 17, '30-45 16) A 270, † Schenkenschans 1859.
Proost, Uilke, geb. L. 1810, NH, bibl. (1830-60 12), verk. (1835-50 9, '55-65 10) en wink.
(1840-65 16) 1830 A 270, 1835-50 A 78, 1855-65 A 270, † Suawoude 1855, tr. Johanna
Wilhelmina Dijkstra, geb. L. 1809, † L. 1867; zoon: Johannes P., geb. L. 1832, † L. 1867.
Ringler, Antonie Karel, geb. Deventer 1817, NH, 1859 v. Amsterdam, 1870 fotograaf (11),
bibl. (12) en wink. (17) F 90, 1873 n. Amsterdam.
Schetsberg, geb. Zuidbroek 1795, NH, 1824 v. ald„ verk. (1825 8, '30-40 7, '45-50 8, '55 10)
en wink. (1825 17, '30 16, '35 17, '40-50 16, '55 17) 1825 D 120, 1830-50 H 49, 1855 G 74, †
L. 1856.
Schierbeek, Lambartus, geb. Groningen 1803, NH, 1823 v. ald., binder (1825 12, '30 ll),dr.
(1830 12, '35-70 10), verk. (1830-35 10, '40-50 9, '55-70 12), courantier (1845 11, '50 12, '55-65
10, '70 11) en wink. (1830 15, '35-40 14, '45-50 15, '60-70 17) 1825 H 69, 1830-50 E 25,
1855-60 H 8, 1865 K 152, 1870 D 201, † L. 1875.
Schierbeek, Roelof Jacob. geb. L. 1831, NH, uitg./courantier (1870 11, '75-90 10), dr.
(1875-80 10, '85-90 11) en wink. (1875 17) D 201 = Zaailand 112, † L. 1910.
Sievers, Georg Friedrich, geb. Barnstorf Hann. 1804, EL ?, binder (1830 12, '35 9) en wink.
(1830-35 17) 1830 D 79, 1835 H 67, † L. 1840.
Smeding, Pieter Koumans, geb. L.1791, NH. courantier (1820-30 6, '35-55 5, '60-90 4 ),
courantdr. (1850-60 12, '65 11. '70 10, '75-85 9, '90 8), enz. K 176 = Dokkumerend 299, † L.
1854; schoonzoon: Heinrich Gustav Knorre. geb. Hamburg 1799, † L. 1869; schoonzoon:
Willem Sprenger, geb. Oosterhout 1836, † L. 1911.
Suringar, Gerard Tjaard Nicolaas, geb. L. 1804, NH, dr. (1825 12, '30 11, '35 10, '40-70 9),
verk. (1825 8, '30 7, '35-60 6), papierhjnder (1840-55 9) en wink. (1825 17, '30 16, '35-60 14)
1825-30 H 25, 1835-45 H 30. 1850-70 B 191, † L. 1884.
Suringar, Rinse Willem Hugo, geb. L. 1834, NH, verk. (1865-80 8, '85-90 12), wink. (1865-80
15) en uitg. (1875-90 10) 1865-80 H 30 = Kelders (181), 1885-90 Tweebaksmarkt 32, 1900 n.
Wageningen.
Swarts, Johannes, geb. L. 1817, NH, verk. (1845 12, '50 11, '55-65 10, '70-80 8), wink. (1845
16, '50-65 17) en auctionaris (1855-65 9, '70-80 8) 1845 G 3, 1850-60 H 87, 1865-80 A 264 =
Voorstreek (264), † L. 1898.
Veenstra, Sake, geb. L. 1849, NH, verk. (1880-90 12), bibl. (1880-90 12) en wink. (1880 17,
'85-90 16) 1880 Gr. Schavernek 1, 1885-90 Nieuwestad 34, † L. 1924.
van der Veer, Jarig, geb. L. 1803, NH, 1840-55 verk. (11), binder (12; niet in 1850!), bibl. (12)
en wink. (16) G 76, † L. 1852, tr. Anne Elisabeth van Baar van Slangenburgh, geb. Freudenberg Hann. 1801, 1859 n. Hardegarijp.
Wester, Jan Gerard, geb. L. 1847, NH, verk. (1870-80 10, '85-90 12), wink. (1870 17, '75-80
15) en auctionaris (1885-90 9) 1880 A 270 = Voorstreek (252), 1885-90 Voorstreek (264), †
L. 1937.
Zeehuisen, Joachim Kornelis, geb. Middelstum 1816, NH, 1836 v. ald., verk. (1840-85 12),
binder (1840-75 12), bibl. (1840-45 12), steendr. (1855-60 13, '65-85 12) en wink. (1840-45 17,
'50-85 16) 1840-55 G 124, 1860-80 H 124 = Gr. Hoogstr. 30, 1885 Voorstreek (324), † L.
1874, tr. 2. 1855 Jetske Wiemers. geb. L. 1813, † L. 1891, weduwe van Cornelis Brantsma;
zoon uit eerste huwelijk: Jacob Kornelius Z., geb. L. 1842, 1889 n. Meppel.
Zwohman, Barend Albartus, geb. L. 1802, DG, bibl. (1825-35 12), verk. (1830 12), wink.
(1830 17, '35 16) en timmerman-metselaar, 1825 I 248, 1830 G 74 (v/h Dirk Post), 1835 G
117, † L. 1838.

Gebruikte afkortingen: bibl. = leesbibliotheekhouder; dr. = drukker; geb. = geboren; n.
= (uit L. vertrokken) naar; tr. = gehuwd met; uitg. = uitgever; v. = (te L. gekomen) van;
verk. = (boek)verkoper; wink. = winkelier; DG = Doopsgezind; EL = Evangelisch-Luthers; G = Gereformeerd; L. = Leeuwarden: NH = Nederduits Hervormd; RK =
Rooms-Katholiek; W = Waals. De adressen zijn weergegeven in de toen in gebruik zijnde
wijk-, (sedert 1878) straat- en huisnummering.
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Fryske almenakken foar 1850 (II)
Bibliografy
Ph. H. Breuker

Ynlieding
De bibliografy fan fryske almenakken dy't hjir folget is net de earste.
Yn 1951 stelde de doetiidske bibliothekaris fan it Friesch Genootschap,
ds. J. J. Kalma, syn Chronologisch overzicht der te Leeuwarden aanwezige
en in Friesland verschenen almanakken (tot 1800) gear, dat as Hs. 1729 yn
de Provinsiale Bibliotheek opnommen is. Om 1937 hinne hat de Amsterdamske bibliothekaris dr. J. N. Jacobsen Jensen in Bibliografie van de
Nederlandsche almanakken makke, dy't as fiche-katalogus to rieplachtsjen
is op de U.B. to Amsterdam. Beide jowe guon almenakken dy't nou net
mear to finen binne. It seit himsels dat dy neamd binne yn dizze bibliografy fan alle almenakken dêr't it bistean fan nei to gean wie.
Nei't ik hoopje komme der troch dizze publikaesje mear almenakken
foar it ljocht. Allinne al yn de Gids voor de bezoekers der historische tentoonstelling fan 1877 steane mear as tweintich ûnbikende mei de namme
fan de eigner opjown, dy't nou fêst noch wol hjir of dêr lizze. En hwat soe
men graech mear, al wie 't mar de namme, witte wolle fan al dy almenakken út 1671-1672 (29), 1694 (25) en 1711 (7) dy't it Fries Genootschap
neffens de forslagggen yn 1842-'43 en 1843-'44 krige en dêr't mar 16, 14
en 1 fan forantwurde binne yn de Catalogus fan 1862. Opjefte fan sokken
wurdt tige nei útsjoen, sa't ek forbetteringen en oare oanfollings wolkom
binne. Sûnt de publikaesje fan it earste part fan dizze stúdzje yn De Vrije
Fries 58 is der noch in tal biwarre eksimplaren bikend rekke, dêr't ik de
meidielers noch graech ris tank foar siz.
It doel is om dit artikel en dat yn De Vrije Fries LVIII fan 1978 en
ûnderdielen fan in biskriuwing fan alle fryske almenakken, ek fan nei
1850, yn in ôfsûnderlike publikaesje út to jaen.

Titels
De neikommende alfabetyske list fan almenakken op titels is oardere
neffens it earste wurd buten de lidwurden. Skeanprinte binne de jiertallen
fan almenakken dy't net oerlevere binne. It ûnderskie tusken guon mei
fryske fulling, al is it meast ek mar foar in part, en oaren dêrsûnder is sûnt
de útjowers Van Altena (1809-), Van den Bosch (1819-), Suringar (1823-)
en Schierbeek (1827-) troch it al of net tafoegjen fan "fr" oanjown.
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ACKRUMER FRIESCHE BOERE ALMANACH: sjoch ek: FRIESCHE-BOEREL. Coumans Ljouwert
1671 mr. Jan Sickes . . . Ackrum; B222 S.B.
ARUMER ALMANACH; sjoch ek: NIEUWClaude Fontevne, Ljouwert
1645 Regnerus Agricola; A3309 P.B.
Gysbert Sybes. Ljouwert
1654 Petrus Tebbitman . . . Arum; neamd yn dat foar 1656; útjower mûlk Fontevne?
1655 sjoch 1654
1656 Petrus Tebbitman . . . Arum; A3309 P.B.
BEETSTER-SWAAGSTER ALMANACH
J. Arcerius, Frjentsjer
1658 Wolter Wolters van Seven-wolden: A3266 P.B.
BIL-LANDTSALMANACH; sjoch ek: KLEYN-, NIEUW-. 'T ONVERVALST-, OPRECHT-, 'T OPRECHT ONVERVALST1650 Gf 51 2 (15/12/1649) R. A. Theod. Hoen bea lykas Baardt earder, syn aimenak
oan de Steaten oan, diskear foar it earst, yn 1666 foar it lést neffens de Bitellingsordonnânsjes. De jierren dat er bitelle waerd foar syn (Billantse)
prognostikaesje binne net meirekkene, al hat er doe sûnder mis ek almenakken
makke. De útjower wurdt net neamd, mar is oant dat foar 1655 foar 't neist
Fonteyne, dy't yn 1654 forstoar, en sûnt syn opfolger Hardomans.
1657 neamd yn Beetster-swaagster- 1658; Gf 51 3 (15/11/1656) R.A.
1658 Gf 51 4 (28/11/1657) R.A.
1660 Gf 51 4 (12/11/1659) R.A.
1661 Gf 51 5 (19/11/1660) R.A.
1662 Gf 51 5 (09/11/1661) R.A.
1663 synoade fan Fryslân, Gk 9' (juny 1663) R.A.
1664 GF 51 6 (22/12/1663) R.A.
1665 Gf 51 6 (2/12/1664) R.A.
1667 Gf 51 6 (29/11/1666) R.A.
Claude Fonteyne, Ljouwert
1652 Theod. Hoen. .. S. Anna-kerck; neamd yn dat foar 1653: id. Gf 51 2 (16/2/1652)
R.A.
1653 Theod. Hoen . . . S. Anna-kerck; A3269 P.B.
Widd. F. Hardomans, Ljouwert
1668 Theod. Hoen . . . Leuwaerden; A3268 P.B.
o
1670 twa bysûndere Billants- neffens 't Onvervalst Billants1671 trije bysûndere Billants- neffens 't Oprecht onvervalst Billants-; twa fan de trije
binne foar 't neist 't Onvervalst- en Oprecht-, de tredde is net oerlevere.
D. van der Sluis, Frjentsjer
1784 (Bülants) Popke Sluiter: B225a S.B.
1785 J.J. Bandsma; Cat. 287
J. Seydel, Ljouwert
1789 (Bildlands) A3267 P.B.
1799 (- of tijd wijzer) Cat. 288
BOLSWARDER ALMANACH; sjoch ek: NIEUWS. van Haringhouck, Boalsert
1652 A3271 P.B.
D. van der Sluis, Frjentsjer
1783 Daam Tjeerds; A3272 P.B.
1786 J.J. Bandsma: Gids 288
J. Seydel, Ljouwert
1794 Gids 288
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BOORNSTER ALMANACH
Neamd yn in rige fan plakken dy't yn almenaktitels steane troch J. Hepkema yn Nieuw
Advertentieblad fan 10 oktober 1894.
BREYDERS ALMANACH
Jan van den Rade, Ljouwert
1653 J. P. Breyderus; A3273 P.B.
DOCKUMMER ALMANACH; sjoch ek: NIEUW(J. de Ruyter, Ljouwert?)
1705 neamd yn B223 S.B.
1708 neamd yn B222 S.B.
1712 sjoch 1708
D. van der Sluis, Frjentsjer
1785 J. J. Bandsma; A3274 P.B.
J. Seydel, Ljouwert
1787 A3335 P.B.
1793 Aldheitkeamer 't Hearrenfean
1794 Marten Joukes; A3335 P.B.
1803 B225a S.B.
J. Leiker, Dokkum
1794 Jan Beek; part. bisit
DRIESUMER ALMANACH
J. Seydel, Ljouwert
1791 Gids 288
DUBBELD HEERENFEENSTER ALMANACH: sjoch ek: HEEREN-FEENSTERF. Hardomans, Ljouwert
1657 Wlpianus Lamberti Grijzen; A3315 P.B.
Widdou P. Olingius, Warkum
1764 Verz. Waller 73 (neamd troch Jacobsen Jensen)
M. Olingius, Snits
1765 (— Heerenveenster-) Gids 288
FRANEKER ALMANACH
J. Arcerius, Frjentsjer
1657? neamd yn Beetster-swaagster- 1658, útjower ûnwis
1658 Onneias Cerarius: A3312 P.B.
J. Seydel, Ljouwert
1784 Johannes Colerus; Gids 288
1787 Johannes Colerus; A3313 P.B.
1795 Marten Joukes; A3313 P.B.
/ 798 ( - of tijdwijzer) Gids 288
1799 ( - of tijdwijzer) B225a S.B.
D. van der Sluis
1787 P. van der Sluis; A3314 P.B.
1806 Evert Sjerps (Ferwerda); A3314 P.B.
FRIESCH EN DRENTSCH ALMANACH
T. Roorda, 't Hearrenfean
1782 Gids 289
FRIESCH ALMANACH; sjoch ek: KLEIN-, NAUWKEURIGE-, NIEUW-, OPRECHTEVRIESCH DEPARTEMENTAAL-, VRIESCH JAARBOEKJE-, FRYSK ALMANAK
H. L. van Buma. Snits
1788 (Friesche) L.C. 22/12/1787
C. L. van Altena, sûnt 1812 Widdou Van Altena, Ljouwert
1809 fr. L.C. 31/12/1808; 1809 A3257 P.B.; Bleekerhûs Drachten
1810 fr. L.C. 11/12/1809; 1810 id.
1811 fr. L.C. 23/11/1810; 1811 Evert Sjerps (Ferwerda); A3257 P.B.; B225 II F S.B.
1812 (e.f.: Vriesch) A3257, id, A3257 bis P.B.; B225 II F S.B.
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1813 A3257 P.B.
1814 Evert Sjerps Ferwerda; A3257, A3257 bis P.B.; B225 II F S.B.
1815 (e.f. - of tijdwijzer) Evert Sjerps Ferwerda; A3257 P.B.
1817 Evert Sjerps Ferwerda; A3257 P.B.; B225 II F S.B. (2 eks.)
1818 Evert Sjerps Ferwerda; A3257, A3257 bis P.B.; B225 II F S.B.
1819 fr. L.C. 13/11/1818; 1819 id.
1820 L.C. 12/11/1819
1821 fr. L.C. 10/11/1820; 1821 id.
1822 fr. E.M. Beima; L.C. 2/11/1821; 1822 A3257 P.B.
E. F. Wierdsma, Ljouwert
1811 Eekhoff Cat. 222, Visscher id. 179; titel ûnwis
F. W. van Breest Smallenburg, Snits
1814 B225 II F S.B., mar net to finen
D. van der Sluis, Ljouwert
1815 (e.f.: Vriesch- of tijdwijzer) Evert Sjerps Ferwerda; B225 II G S.B.
1816 A3246 P.B.
1817 B225 II G S.B.
1818 B225 II G S.B.
J. Proost, Ljouwert
c. 1815 Eekhoff Cat. 222, Visscher id. 179; titel ûnwis
F. Hessel, 't Hearrenfean
1816 (Vriesch- of tijdwijzer) part. bisit
M. van den Bosch, sûnt 1843 widdou M. van den Bosch, Ljouwert
1819 L.C. 13/11/1818
1820 fr. (Vriesche- of tijdwijzer) A3253 fries P.B.; 1820 (id.) A3253 ned - P.B.; B225 II H
S.B. (twa eks. mei ûngelikense fulling)
1821 (e.f.; Vriesch almanak) E. S. Ferwerda; A3253 cla P.B., A3253 ned - P.B.; B225 II H
S.B.
1822 E. S. Ferwerda; L.C. 16/11/1821
1823 fr. L.C. 15/11/1822, sjoch Breuker 1978, 10; 1823 id.
1824 E. M. Beima; B225 II H S.B. (twa eks.)
1825 fr. "Boere Vriesch" los biwarre (Cat. P.B. 381); 1825 E. M. Beima; B225 II H S.B.
1826 fr. E. M. Beima; A2253 fries P.B.; 1826 E. M. Beima; Aldheitkeamer 't Hearrenfean
1827 E. M. Beima; B225 II H S.B.; Bleekerhûs Drachten
1828 fr. Twae boerefeinten los biwarre P.B. (Cat. 399) en B225 II E S.B.; 1828 L.C.
9/11/1827
1829 L.C. 20/11/1828
1830 E. M. Beima; B225 II H S.B.
1834 fr. Frysk part biwarre (Cat. P.B. 399); 1834 E. M. Beima; B225 II K S.B.
1835 E. M. Beima; A3253 cla P.B.
1836 E. M. Beima; A3253 cla P.B.; U.B. U.v.A. Amsterdam XX610
1837 A3253 cla P.B.
1840 Aldheitkeamer 't Hearrenfean
1841 A3253 cla P.B,
1843 fr. A3253 fries P.B.
1844 fr. Aldheitkeamer 't Hearrenfean; 1844 A3253 cla P.B.; part. bisit
1845 A3253 cla P.B.
1847 fr. A3253 fties P.B.
1848 fr. A3253 fries P.B.
1849 fr. A3253 fries P.B.; 1849 Aldheitkeamer 't Hearrenfean
OANTEKENING. It iennichst eksimplaer fan Van den Bosch syn lyts almenak dat oer
is, hjit Vriesch almanak of tijdwijzer (1824). Om bitizing foar to kommen is dat almenak
yn de list opnommen ûnder
KLEIN FRIESCHG. T. N. Suringar, Ljouwert
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1823 fr. (e.f. Vriesch- of tijdwijzer) E. M. Beima; Aldheitkeamer 't Hearrenfean; 1823
id.; A3250 cla P.B.; B225 II K S.B.
1824 fr. E. M. Beima: BS 8d P.B.
1825 fr. E. M. Beima; A3250 fries P.B.; 1825 id.; A3250 cla P.B.
1826 fr. E. M. Beima; part. bisit: los frysk stikje P.B. (Cat. 383); 1826 id.; B225 II K
S.B.
1827 fr. E. M. Beima; BS 8d P.B.; 1827 id.; B225 II K S.B.
1828 fr. (Friesch-) E. M. Beima: A3250 fries P.B.; BS 8d P.B.; 1828 id.; A3250 cla P.B.;
B225 II K S.B.
1829 fr. E. M. Beima; BS 8d P.B.
1830 fr. (e.f.: Vriesche-) E. M. Beima; BS 8d P.B.; 1830 id.; A3250 cla P.B.
1831 fr. E. M. Beima; BS 8d P.B., A3249 P.B.; 1831 id.; A3250 ned - P.B.; B225 II K S.B.
1832 fr. E. M. Beima; A3249 P.B.; part. bisit
1833 fr. E. M. Beima; part. bisit; los stikje frysk B225 II E S.B., P.B. (Cat. 381)
1835 E. M. Beima; B225 II K S.B.; part. bisit
1837 fr. (e.f.: Friesche-) E. M. Beima; A3249, A3249 bis P.B., part. bisit; A3250 fries P.B.
(oare fulling), 1837 id.; A3250 cla P.B.
1838 fr. E. M. Beima; A3250 fries P.B.; Ottema-Kingma 053: Aldheitkeamer 't Hearrenfean (oare fulling); 1838 id.; B225 II K S.B.; part bisit (twa eks.)
1839 E. M. Beima; A3250 ned ' P.B.
1840 fr. E, M. Beima: A3250 fries P.B.; 1840 id; A3250 ned - P.B.
1841 fr. E. M. Beima; A3249 P.B.; F.L.M.D.; 1841 id.; A3250 cla P.B.
1842 fr. E. M. Beima; A3250 fnes . A3249, A3249 bis P.B.; 1842 id.; A3250 cla
A3250 ned - P.B.; B225 II K S.B., neamd yn Nieuwe Dockumer Courant 5/2/1963
1843 fr. E. M. Beima: A3250 fries P.B.; F.L.M.D.: 1843 id.; A3250 ned - P.B.; Aldheitkeamer 't Hearrenfean
1844 fr. E . M. Beima; A3249 P.B.
1845 fr. E . M. Beima; A3249 P.B.
1846 fr. E . M. Beima; part. bisit; 1846 id.; Aldheitkeamer 't Hearrenfean
1847 fr. E . M. Beima; A3249, A3249 bis , A3250 fries P.B.
1848 L.C. 10/12/1847
1849 fr. E . M. Beima; A3249, A3250 fries P.B.
OANTEKENING. Suringar hie lykas Schierbeek alle jierren twa formaten, ien mei alle
fulling deryn, ek de fryske, en oaren mei minder fan ûnderskate gearstalling.
VRIESCH DEPARTEMENTAAL ALMANAK TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN; sjoch k:
FRIESCH ALMANACH
D. van der Sluis, Ljouwert
1814 B225 II G S.B.
VRIESCH JAARBOEKJE OF ALMANAK: sjoch ek: FRIESCH ALMANACH
C. Schierbeek, Ljouwert
1827 E.M. Beima; L.C. 21/11/1826
1828 E. M. Beima; A3207 P.B.
1829 E. M. Beima: A3207 A.B.
1830 L.C. 20/11/1829
1831 fr. E. M. Beima; part. bisit
1832 fr. E. M. Beima; B225 II C S.B. 1832 id. ; part. bisit
1833 fr. E. M. Beima; A3208 P.B.; B2;
B225 II K S.B.; Aldheitkeamer 't Hearrenfean; part.
bisit
1834 fr. E. M. Beima; B225 II A S.B. Aldheitkeamer 't Hearrenfean; part. bisit
1835 fr. E. M. Beima: B225 II C S.B. 1835 id.: A3207 P.B.
1836 L.C. 4/12/1835
1837 fr. E. M. Beima; part. bisit
1838 fr. E. M. Beima; part. bisit
1839 fr. E. M. Beima; A3208 P.B.
1840 LC. 20/12/1839
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1841 fr. E. M. Beima; part. bisit; 1841 id.; A3207, A3208 P.B.; Aldheitkeamer 't
Hearrenfean
1842 fr. E. M. Beima; Aldheitkeamer 't Hearrenfean; part. bisit
1843 fr. E. M. Beima; Aldheitkeamer 't Hearrenfean; part. bisit
1844 fr. mûglik it fryske part (Friesche rymelery en proza) yn BS 8c II P.B.; id 1844
E.M. Beima; Aldheitkeamer 't Hearrenfean
1845 fr. mûglik frysk part (De bileanne earlikheit. . . ) yn BS 8d II P.B.; 1845
E. M. Beima; part. bisit
1846 fr. E.. M. Beima; part. bisit
1847 fr. E.. M. Beima; part. bisit
1848 E. M . Beima; part. bisit; frysk part op P.B. (Cat. 384);
1849 fr. E.. M. Beima; A3208 P.B.; B225 II C S.B. (titelblêd ûntbrekt); part. bisit
OANTEKENING. Sjoch de oantekening by Suringar ûnder FRIESCH ALMANACH
FRIESCH JAARBOEKJE; sjoch ek: FRIESCH ALMANACH
F. Holtkamp, Snits
1835 L.C. 9/12/1834
FRIESCHE-BOERE ALMANACH; sjoch ek: ACKRUMER-, 'T OPRIUCHT16571 neamd (Frieske-) yn Beetster-swaagster- 1658
Schelte Jochems
1676 M.P.; 3181TL P.B.
?(J. de Ruyter, Ljouwert?)
7 706 neamd troch Jacobsen Jensen by Frieske Boere- 1718, dy't opjowt (as biwarplak?)
it Amsterdamske gemeente-archyf; dêr net to fmen.
7 707 sjoch 1706
7709 neamd yn B222 S.B., neiprintinge fan Ackrumer Friesche boere almanach 1671
7 772 sjoch 1706
/776 sjoch 1706
Gerrit Koumans, Ljouwert
1718 (Frieske-) Waatse Gribberts: B224 S.B.
FRYSK ALMANAK; sjoch ek FRIESCH-, VRIESCH JAARBOEKJE
Widd. M. van den Bosch
1846 û.o. op P.B.
1847 û.o. op P.B.
HARLINGER ALMANACH; sjoch ek: -ZEEMANS-. NIEUW-, NIEUW HARLINGER
ZEEMANS-, D' OPRECHTE7657? neamd yn Beetster-swaagster- 1658
?(J. de Ruyter, Ljouwert?)
7 705 neamd yn B222 S.B.
?
1789 Lieuwe Brand; Gids 288
1795 Gids 288 (twa eks.)
D. van der Sluis, Frjentsjer
7 790 P. van der Sluis: Gids 288
J. Seydel, Ljouwert
1795 Marten Joukes; A3256 P.B.
M. A. van der Wal, Ljouwert
7 795 Cat. F.G.1862, 367; apr. 1937 net mear oanwêzich (Jacobsen Jensen)
HARLLINGER ZEEMANS ALMANACH; sjoch ek: HARLINGER-, HIJNLEPREJ. de Ruyter, Ljouwert
1694 Claas Piekes de Graad . . . Harlingen: B223 S.B.
HEEREN-FEENSTER ALMANACH: sjoch ek: DUBBELD-. KLEIN-, NIEUW DUBBELD-, NIEUW-, OPRECHT DUBBELD-, OPRECHTEClaude Fonteyne, Ljouwert
1629 Petrus Baardt ('t Hearrenfean): neamd yn Grote Heren-feenster prognosticatie.
K.B. Den Haech
1635 Bierens de Haan 118
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1638 Petrus Baardt; neamd yn dat fan 1639
1639 Petrus Baardt; A3338 P.B.; Den Haech; U.B. Leiden
1645 Petrus Baardt; A3356 P.B.
1651 Petrus Baardt; A3315 P.B.
1652 Petrus Baardt; A3315 P.B.
1653 Petrus Baardt; A3315 P.B.
1654 Petrus Baardt; A3315 P.B.
Dirck Albertsz, Ljouwert
1635 Bierens de Haan 118
Frans Hardomans, Ljouwert
1657 A3315 P.B.
1658 Neamd troch Kalma en Jacobsen Jensen; yn A3315 P.B. sit almenak foar 1658
sûnder titelblêd
?(J. de Ruyter, Ljouwert?)
1705 neamd yn B223, S.B.
T. Roorda, 't Hearrenfean
1767 G. Feenstra; Aldheitkeamer 't Hearrenfean
1776 Gids 288
F. Hessel, 't Hearrenfean
1817 E. S. Ferwerda; Gids 288
HIJNLEPRE SEEMANS- ALMENAK (lês: ALMANACH?); sjoch ek: HARLINGERJ. de Ruiter, Ljouwert
1679 Stirman oen laand, sjoch : Halbertsma, 188-214 en Feitsma, Estrik XV, 139-153
JORWERDER ALMANACH; sjoch ek: OPRECHTClaude Fonteyne, Ljouwert
1652 Lieuwe Claessen Fopma . . . Jorwert; neffens meidieling yn 't almenak it earste;
A3339 P.B.
KLEYN BILLANDS ALMANACH; sjoch ek: BIL-LANDTSJ. de Ruyter, Ljouwert
1696 Byl. Civ. Sent. 50-20 R.A.
Gerrit Koumans, Ljouwert
1718 B224 S.B.
KLEIN FRIESCH ALMANAK; sjoch ek: FRIESCHC. L. van Altena, Ljouwert
1809 B225 II L S.B.
1810 F.C. 8/12/1809; titel ûnwis
1811 F.C. 23/11/1810; titel ûnwis
1812 L.C. 22/11/1811; titel ûnwis
1814 L.C. 22/12/1813; titel ûnwis
1817 L.C. 15/11/1816; titel ûnwis
1818 L.C. 14/11/1817; titel ûnwis
1819 (-Vriesch- of tijdwijzer) A3283 P.B.
1821 L.C. 2/11/1821; titel ûnwis
1822 L.C. 9/11/1821; titel ûnwis
D. van der Sluis, Ljouwert
1818 (-Vriesch of tijdwijzer) A3282 P.B.
M. van den Bosch, Ljouwert
1819 L.C. 13/11/1818; titel ûnwis
1820 L.C. 19/11/1819; titel ûnwis
1823 L.C. 15/11/1812; titel ûnwis
1824 Vriesch- of tijdwijzer; A3317 P.B.
1825 L.C. 30/11/1824; Bleekerhûs Drachten
1827 Bleekerhûs, Drachten
1828 L.C. 9/11/1827; titel ûnwis
1829 L.C. 20/11/1828; titel ûnwis
1830 L.C. 29/12/1829; titel-ûnwis
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OANTEKENING. Sjoch de oantekening by Van den Bosch ûnder FRIESCH ALMANACH.
G. T. N. Suringar, Ljouwert
1823 L.C. 1/11/1822; titel ûnwis
1824 L.C. 1/11/1823; titel ûnwis
1825 L.C. 12/11/1824; titel ûnwis
1826 L.C. 6/11/1825; titel ûnwis
1827 (Vriesch-) E. M. Beima; U.B. U.v.A. Amsterdam XX72
1828 L.C. 27/11/1827; titel ûnwis
1829 L.C. 25/12/1828; titel ûnwis
1830 L.C. 25/12/1829; titel ûnwis
1831 L.C. 19/11/1830; titel ûnwis
1832 L.C. 2/12/1831; titel ûnwis
1836 (e.f. Kleine Vriesche-) Ottema-Kingmabibl. 053 k l e i n
1837 A3319 P.B.
1843 part. bisit
1845 (Kleine Friesche-) A3319 P.B.
KLEIN HEEREN VEEN STER ALMANACH; sjoch ek: HEEREN-FEENSTERSchelte Jochums, Ljouwert
1670 (Kleyn Heeren-feenster-) Petrus Baardt; A3284 P.B.
W. Wigeri, Ljouwert
1775 B225 a S.B.
1776 A3279 P.B.
KLEIN LEEUWARDER ALMANACH; sjoch ek: LEEUWARDERG. Koumans, Ljouwert
1732 Byl. Civ. Sent. 600-20
1743 Gids 289
P. Koumans, Ljouwert
1758 s445 TL P.B.: titelblêd ûntbrekt, útjower net wis
1764 Leendert Holder; A3280 P.B.
1771 Jacob Wynants; part. bisit
J. Seydel, Ljouwert
1779 A3318 P.B.
1781 Ottema-Kingma bibl. 053 k l e m
1793 A3318 P.B.
1794 part. bisit
1795 A3318 P.B.
1810 A3318 P.B.
1788 Gids 290
M.A. van der Wal, Ljouwert
1799 A3281 P.B.
KOLLUMER ALMANACH; sjoch ek: NIEUWKarst Tjallings, Ljouwert
1686 Egbert Hendriks Steeginga; Gids 288
LEEUWARDER ALMANACH; sjoch ek KLEIN-, -GEDENK-, -TAMBOERS-, NAUWKEURIGE-, NIEUW-, OPRECHT16571 neamd yn Beetster-swaagster- 1658
1786 Christiaan Veugen; Gids 289
7790 Marten Joukes (sjoch Seydel); Gids 289
J. Seydel, Ljouwert
1789 Johannes Colerus; part. bisit
1791 Gosse de Jong; A3254 P.B.
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1792 Marten Joukes; A3254 P.B.
1793 Marten Joukes; A3254 P.B.
1794 Marten Joukes; B225 I S.B (twa eks.); id. Bleekerhûs Drachten
1795 neamd troch Kalma
1796 Marten Joukes; A3254 P.B.
1797 Marten Joukes; A3254 P. B.
1798 (e.f.: - of tijdwijzer) B225 I S.B.
1799 Bleekerhûs Drachten
1800 A3254 P.B.
1801 A3254 P.B.: id. Ottema-Kingmabibl. 053 L e e u
1802 A3259 P.B.; id. Bleekerhûs Drachten
1803 A3285 P.B.
1804 (e.f.: -almanack of tijdwijzer) A3254 P.B.
1805 U.B. U.v.A. Amsterdam XX547
1806 A3254 P.B.: id. B225 I S.B.
1807 A3254 P.B.: B225 I S.B. (titelblêd ûntbrektï
1808 A3254 P.B.; B225 I S.B.
1809 part. bisit
1810 Gids 289; yn 1877 yn it bisit fan it Friesch Genootschap
1811 Evert Sjerps (Ferwérda); A3254 P.B.
M. A. van der Wal, Ljouwert
1795 Tiede Dijkstra; 2e pr. A3340 P.B.
1796 Tiede Dijkstra; A3340 P.B.
1797 Joris de Haan; A3340: id. B 225 I S.B.
1798 A3340 P.B.
1800 Joris de Haan; part. bisit
J. C. Tophuizen en zoon, Ljouwert
1796 S. de V.; A3286 P.B.
D. van der Sluis, Ljouwert
1803 A3285 P.B.
1805 Evert Sjerps (Ferwérda): part. bisit
F. W. van Breest Smallenburg. Ljouwert
c. 1808 neamd yn EekhoffrCat. 222, Visscher id.,T79
LEEUWARDER GEDENK ALMANACH sjoch ek: LEEUWARDERJ. Seydel, Ljouwert
1785 B225 I S.B. (twa eks.)
HET LEEUWARDER TAMBOERS ALMANACH; sjoch ek: LEEUWARDERJ. de Ruiter, Ljouwert
1694 J.L. H.: B223 S.B.
NAUWKEURIGE ALMANACH
H. Post, Ljouwert
1799 A3288 P.B.
NAUWKEURIGE DEVENTERSCHE ALMANACH
H. Post. Ljouwert
1789 Gerrit Hendriks: B169 S.B.
NAUWKEURIGE FRIESSCHE ALMANACH; sjoch ek: FRIESCHH. Post, Ljouwert
1797 A3289 P.B.: id. B225 II N S.B.
NAUWKEURIGE LEEUWARDER ALMANACH: sjoch ek: LEEUWARDERHL Post, Ljouwert
1785 Zweitse Gal; s446 TL P.B.
1793 Gerrit Hendriks: A3290 P.B.
NIEUW AMELANDER ALMANACH
Karst Tjallings, Ljouwert
1687 Cat. 287
NIEUW ARUMER ALMANACH: sjoch ek: ARUMER-

101

Wumkes.nl

PH. H. BREUKER - Fryske almenakken foar 1850
Joh. Thijssens, Ljouwert
1736 W. Boekholt; A3322 P.B.
A. Ferwerda, Ljouwert
1756 J. J. Seydel; A3323 P.B.
NIEUW BALKSTER ALMANACH
Eldert Wyngaarden, 't Hearrenfean
1744 H. Wiaerda; Ottema-Kingmabibl. 053 N l e u
M. Olingius, Snits
1786 Aldheitkeamer 't Hearrenfean
NIEUW BILLANTS ALMANACH; sjoch ek; BIL-LANDTSF. Schotsman, Harns
1714 (-Billands-) F.J. Met Nagten; Byl. Civ. Sent. 334-29, R.A.
1735 (-Billands-) F.J.M.; FRANDL X 5, inv. widdou Claas Jans, Achlum 1740, R.A.
G. Koumans, Ljouwert
1718 Lieuwe Ates, St. Anna kerk; B224 S.B.
G. Tresling, Ljouwert
1776 (-Billands-) Gids 287
NIEUW BOLSWARDER ALMANACH; sjoch ek: BOLSWARDERG. Koumans, Ljouwert
1718 H.E.; B224 S.B.
Widd. P. Olingius. Warkum
1765 (-Bolswaarder-); Aldheitkeamer 't Hearrenfean
T. van Benthem. Harns
1782 Johannes Mulder; A3341 P.B.
J. C. Tophuizen, Ljouwert
1782 S. van der Werf; A3355 P.B.
NIEUW DOCKUMER ALMANACH; sjoch ek: DOCKUMMERG. Koumans, Ljouwert
1718 L.K.: B224 S.B.
NIEUW DRACHTSTER ALMANACH; Sjoch ek: OPRECHTJ. de Ruyter, Ljouwert,
1694 Î.V.W.; B223 S.B.
G. Koumans, Ljouwert
1717 neamd yn B223 S.B.
1718 J. van W.; B224 S.B.
P. Koumans, Ljouwert
1770 K.H. Fellop; A3291 P.B.
W. Wigeri. Ljouwert
/775 J. G. Wens; Gids 288
NIEUW [E?] DROGEHAMSTER ALMANACH
J. Seydel, Ljouwert
1777 Theunis Piers; Wumkes I 298 (net foun yn de L.C. of oars)
NIEUW DUBBELD HEEREN-FEENSTER ALMANACH; sjoch ek: HEEREN-FEENSTERJ. de Ruiter, Ljouwert
1694 D. v. Hoorn; B223 S.B.
G. Koumans, Ljouwert
1718 D. v. Hoorn; B224 S.B.
NIEUW FERWERDER ALMANACH: sjoch ek: DEN OPRECHTEN1778 Anthoni de Lange; Gids 288
NIEUW FRIESCH ALMANACH: sjoch ek: FRIESCHH. L. van Buma, Snits
1789 L.C. 13/12/1788
1790 L.C. 5/12/1789
1791 L.C. 27/11/1790; Cat. F.G. 1862, 366; ûntbriek neffens Jacobsen Jensen april
1937 al.
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J. van der Haak, Ljouwert
1795 L.C. 6/12/1794
'T NIEUW GROUSTER ALMANACH
Sydtse Rinnerts, Ljouwert
1657 Sydtse Gravius; A3342 P.B.
NIEUW HARLINGER ALMANACH; sjoch ek: HARLINGERG. Koumans, Ljouwert
1718 mr. Lucas Tulp; B224 S.B.
P. Koumans, Ljouwert
1738 H.W.; A3292 P.B.
J. Seydel, Ljouwert
1775 Hanso Lemstra van Buma; A3255 P.B.
1780 3201 TL bis P.B.
NIEUW HARLINGER ZEEMANS ALMANACH; sjoch ek: HARLINGERD. van der Sluis, Frjentsjer
1779 S. F. Houstra; A3343 P.B.
NIEUW HEERENFEENSTER ALMANACH; sjoch ek: HEEREN-FEENSTERWidd. P. Olingius, Warkum
1775 O. J. Kreger; U.B. U.v.A. Amsterdam XX470
NIEUW HUYSUMER ALMANACH
G. Koumans, Ljouwert
1718 J.K.; B224 S.B.
W. Reinalda, Ljouwert
1782 (-Huizumer-) S. Sjoerds; A3265 P.B.
NIEUW IJLSTER ALMANACH; sjoch ek: OPRECHTJ. de Ruyter, Ljouwert
1694 Sjoerd Hayes; B223 S.B.
NIEUW KOLLUMER ALMANACH; sjoch ek: KOLLUMERG. Koumans, Ljouwert
1718 CL.; B224 S.B.
NIEUW KOUDUMMER ALMANACH
Widd. P. Olingius, Warkum
1782 A3344 P.B.
NIEUW LEEUWARDER ALMANACH; sjoch ek: LEEUWARDERJ. de Ruyter, Ljouwert
1694 C.G.; B223 S.B.
1707 neamd yn B222 S.B.; útjower net wis
1709 sjoch 1707
/772 sjoch 1707
G. Koumans, Ljouwert
1718 G.K.; B224-S.B.
Joh. Thyssen(s)
1735 opjefte Dirks Hs. 1161 (sjoch op almanak, Leeuwarden en Simonides); it is
neffens Dirks' opjefte itselde as dat De Haan Hettema 167 neamt.
P. Koumans, Ljouwert
1753 A3293 P.B.
1760 T. Romein; B225 IS.B.
1771 Jacob Wynants; part. bisit
A. Ferwerda, Ljouwert
1755 Gerrit Tresling; B225 I S.B.
Widd. Mich. de Wall, Ljouwert
c. 1755 sjoch Eekhoff Cat. 222, Visscher id. 179; titel net wis
W. Wigeri, Ljouwert
1770 H. D. Hylkema; B225 I S.B.
1771 H. D. Hylkema; B225 I S.B.
1778 H. Hylkema; U.B. Uv.A. Amsterdam XX 1063
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1793 A3254" P.B. (titelblêd ûntbrekt; útjower — is neffens printer op fulling hjir ûnderbrocht — en titel ûnwis)
G. Tresling, Ljouwert
1770 L.C. 30/12/1769
1772 L.C. 28/12/1771
1773 L.C. 26/12/1772
1774 L.C. 25/12/1773
1776 L.C. 2/12/1775
J. Seydel, Ljouwert
1774 L.C. 4/12/1773
1775 H. L. van Buma; s446 TL P.B.
1776 H. L. van Buma; B225 I S.B. (ynboun mei id. 1771, Wigeri)
1778 Theunes Piers; part. bisit; sjoch J. Smit, Dit is ien seldzem almenak
1779 opjefte J. Dirks Hs 1161, P.B., titel net wis
1780 L.C. 20/11/1779
1781 Berent Heerts; B225 I S.B.
D. van der Sluis, Frjentsjer
7 779 J. G. Wens; Cat. 289
J. C. Tophuizen, Ljouwert
1782 S. van der Werf; B225 I S.B.
M. Olingius, Snits
1793 (-Leeuwaarder-) A3345 P.B.
NIEUW MOLCQUEERUMER ALMANACH
Widd. P. Olingius, Warkum
1784 A1019 P.B.
1794 earder op P.B. of S.B. neffens Kalma
NIEUW OUDKERCKSTER ALMANACH
J. de Ruyter, Ljouwert
1677 Claes Hendricks Mellama; neffens dat foar 1678; dit is it earste
1678 Claes Hendricks Mellama; A3346 P.B.
NIEUW PIETERSBIERUMER ALMANACH
G. Tresling, Ljouwert
1777 O.J. Kreger; A3347 P.B.
NIEUW SNEECKER ALMANACH; sjoch ek: SNEECKERJ. de Ruyter, Ljouwert
1694 Albert Jans; B224 S.B.
1705 neamd yn B223 S.B., titel en útjower ûnwis
G. Koumans, Ljouwert
1718 C. v. A.; B224 S.B.
1765 H. L. van Buma; Gids 288
NIEUW TERNAERDER ALMANACH
G. Koumans, Ljouwert
1718 D. E.; B224 S.B.
NIEUW VRYER EN VRYSTERS ALMANACH
J. van der Haak, Ljouwert
1791 L.C. 4/12/1790
NIEUW WORCKUMMER ALMANACH
J. de Ruyter, Ljouwert
1694 B223 S.B.
7 705 neamd yn B222 S.B.; titel en útjower ûnwis
7 709 sjoch 1708
G. Koumans, Ljouwert
1718 Reyner Lieuwes . . . Workum: B224 S.B.
Widd. P. Olingius, Warkum
1768 (Workummer) Aldheitkeamer Warkum
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NIEUW WOUD-BOERS ALMANACH
L. Vlasbloem, Dokkum
1649 foar it earst neffens dat foar 1650
1650 Anthropos Adami; A3348 P.B.
1651 titelblêd ûntbrekt, dêrom net alhiel wis dat it hjir thúsheart, mar ynboun mei
foargeande. sjoch 74e verslag F.G.43
NIEUW ZUYRIGER ALMANACH
F. Schotsman, Harns
1711 mr. D. Simonides . . . Zuyrig; A3349 P.B.
'T ONVERVALST BILLANTS ALMANACH; sjoch ek BIL-LANDTSMinne Andreas. Ljouwert
1671 Theod. Hoen†; B222 S.B.
J. de Ruyter, Ljouwert
1694 (-Onvervalscht-) Ate Lieuwes... op het Bildt; B223 S.B.
OPRECHT BILLANDS ALMANACH; sjoch ek: BIL-LANDTSL. Coumans, Ljouwert
1671 Theod. Hoen . . . Leeuwarden; B222 S.B.
J. de Ruyter, Ljouwert
1682 W. Claessen; A3346 P.B.
OPRECHT DRACHTSTER ALMANACH; sjoch ek: NIEUWKarst Tjallings, Ljouwert
1684 J.v. W.; A3346 P.B.
OPRECHT DUBBELD HEEREN-FEENSTER ALMANACH; sjoch ek: HEERENFEENSTERMinne Andreas, Ljouwert
1671 Ulpianus Lamberti Grijsert: B222 S.B.
OPRECHT IJLSTER ALMANACH, sjoch ek: NIEUWL. Coumans, Ljouwert
1671 Anthonius Calsbeek; B222 S.B.
1672 Anthonius à Calsbeek . . . IJlst: B222 S.B.
OPRECHT JORWERDER ALMANACH; sjoch ek: JORWERDERF. Hardomans, Ljouwert
1654 Lieuwe Claessen Fopma . . . Jorwert; neffens dat foar 1655
1655 Lieuwe Claessen Fopma . . . Jorwert; A3298 P.B.
OPRECHT JOUSTER ALMANACH
Schelte Jochems, Ljouwert
1671 Andreas Argoly; B222 S.B.
OPRECHT LEEUWARDER ALMANACH; sjoch ek: LEEUWARDERMinne Andreas. Ljouwert
1671 mr. Andreas Matthaei. . . Leeuwarden; B222 S.B.
L. van Spanjen, 't Hearrenfean
1681 (Oprecht-) M.e. H.; A3346 P.B.
OPRECHT NIEUW HALLUMER ALMANACH
J. Seydel. Ljouwert
1779 Maayke Jakkelis; part. bisit (sjoch It Beaken II, 187)
'T OPRECHT ONVERVALST BILLANTS ALMANACH: sjoch ek: BIL-LANDTSMinne Andrijs, Ljouwert
1672 Theod. Hoen†: B222 S.B.
OPRECHT [ROOMS?] ALMANACH: sjoch ek: ROOMSCHJ. C. Tophuizen, Ljouwert
1791 L.C. 11/12/1790 adf. mei Oprecht rooms1792 L.C. 4/12/1791 adf. mei Oprecht rooms/795 L.C. 13/12/1791 adf. mei Oprecht roomsOPRECHT SNEECKER ALMANACH: sjoch ek: SNEECKERL. Coumans, Ljouwert
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1671 Adrianus Stellingwerff. . . Sneeck; B222 S.B.
1672 Adrianus Stellingwerff. . . Sneeck; B222 S.B.
OPRECHTE FRIESSCHE ALMANACH; sjoch ek: FRIESCHH. Post, Ljouwert
1794 A3299 P.B.
D' OPRECHTE HARLINGER ALMANACH; sjoch ek: HARLINGERF. Hardomans, Ljouwert
1653 Frids. Petri; A3351 P.B.
OPRECHTE HEERENFEENSTER ALMANACH; sjoch ek: HEEREN-FEENSTERT. Roorda, 't Hearrenfean
1780 neamd yn N. Advertentieblad 1/11/1906
D' OPRECHTE COOPMANS ALMANACH
Claude Fonteyne, Ljouwert
1635 Mercurius Trismegistus; Eekhoff Cat. B14, mar net mear op S.B.
DEN OPRECHTEN FERWERDER ALMANACH; sjoch ek: NIEUWJ. v. d. Rade, Ljouwert
1653 Joann. Petri; A3300 P.B.
T OPRIUCHT FRIJSSCHE-BOERE ALMANACK; sjoch ek: FRIESCHE-BOEREMinne Andreas, Ljouwert
1672 Dambrosius Magirus len Tongen: B222 S.B.
ROOMSCH ALMANACH; sjoch ek: OPRECHTJ. C. Tophuizen, Ljouwert
1788 L.C. 8/12/1787, titel ûnwis
SNEECKER ALMANACH; sjoch ek: NIEUW-, OPRECHTJ. Seydel, Ljouwert
1792 Marten Joukes: A3326 P.B.
1795 Marten Joukes; B225a S.B.
1802 (Sneeker- of tijdwijzer) A3326 A P.B.
1804 A3326 A P.B.
1797 Gids 288
M. A. van der Wal, Ljouwert
1799 (Sneeker-) Johannes Egberts; A3304 P.B.
VR1ESCH-, sjoch: FRIESCH
WOUTERSWOUDSTER ALMANACH
J. Seydel, Ljouwert
1784 Marten Joukes; Iduna 1869, 90; De Stim, 26 maeije 1939
ZAKALMANAK VOOR DE PROVINCIE VRIESLAND
L. Schierbeek, Ljouwert
1827 L.C. 21/11/1826
1828 L.C. 4/12/1827
1829 L.C. 20/11/1828
1830 L.C. 20/11/1829
1831 L.C. 10/12/1830
1832 A3328 P.B.
1833 A3328 P.B.
1834 L.C. 6/12/1833
1835 L.C. 23/12/1834
1836 Bleekerhûs Drachten
1838 L.C. 22/14/1837
1841 L.C. 25/12/1840
1842 Ottema-Kingmabibl. 053 Z a k
1844 L.C. 29/12/1843
1847 L.C. 4/14/1846
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Net opnommen binne:
In almenak foar 1652 foar 't neist fan Nic. Amama (Boeles I 313).
In ûnfolslein almenak mei titel noch útjower fan 1653 (A3315. P.B.).
ALMANACH VOOR 1797 VOOR DEN BURGER EN DEN LANDMAN
Sjoerd Gijkema. Ljouwert
1797 U.B. Amsterdam XX 471
It almenak hat neat gjin frysk yn fulling of kalinder, dy't slacht op hollânske merken. De
auteur is faeks ien as J. H. Swildens. ek al omt de útjowersnamme makke-frysk liket en
yn it namme-apparaet fan it Ljouwerter stedsarchyf ûntbrekt.
Z E ' V E N W O L D E R ALMANACH

Neamd troch Schotel I 86: it giet fêst om de (politike) grytmansalmenak fan 1665 (forlykje
Knuttel 9198), dy't hiel hwat oars is.
Almanakken dêr't gjin titel fan bikend is. neamd yn de Leeuwarder Courant fan:
W. Wigeri. Ljouwert (1753.'54. '56,'57,'62.'63.'64,'65,'66,'67.'68. '69. '72.'77,'80 en '81):
T. Roorda. 't Hearrenfean (1759): G. Tresling. Ljouwert (1761. '62. '63. '65. '67, '68. '70.
'71. '72. '73 en '74): widd. P. Olingius. Warkum (1761. Estrik XLV 123): J. Seydel.
Ljouwert (1774, '82): D. van der Sluis. Frjentsjer/Ljouwert (1776, 1812): J. C. Tophuizen.
Ljouwert (1780. '81. '83. '84): H. Post. Ljouwert (1789. '90): H. Lemstra van Buma. Snits
(1788. '89): C. van Gorcum. Snits (1802): C. L. van Altena. Ljouwert (1810).
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Bestuur
De belangrijkste bestuurlijke ontwikkelingen voltrokken zich in 1978
ongetwijfeld rondom de op 29 maart gehouden Statenverkiezingen. Ze
hadden ook in Friesland weliswaar geen politieke aardverschuivingen tot
gevolg, maar veroorzaakten wel enige wijziging in de samenstelling van de
Provinciale Staten. De kleine partijen kregen de hardste klappen. De
CPN, de PPR en het GPV verdwenen uit de Staten en de FNP-fractie
werd gehalveerd (van 4 naar 2). Daar stond tegenover een terugkeer van
D'66 in de Friese Staten met 2 man. Interessant was de nek-aan-nek race
van de grootste twee partijen, het CDA dat 23 zetels veroverde en de
PvdA, die het tot 22 zetels bracht. De VVD leed enig terreinverlies en ging
terug van 7 naar 6 zetels. Het opkomstpercentage was in Friesland het op
één na hoogste van alle provincies n.1. 85,4 procent. Of dit (mede) een
gevolg was van de deelname van het provinciaal bestuur van Friesland
aan een verkiezingskrant, die in een oplage van 2,2 miljoen in een aantal
provincies huis aan huis is verspreid, valt moeilijk te bewijzen. Zeker is,
dat de burgers van Friesland in elk geval wisten waar het bij deze statenverkiezingen om ging: niet om Van Agt, Wiegel of Den Uyl, maar om
een eigen provinciaal bestuur.
De uitslag van de verkiezingen maakte de samenstelling van een nieuw
college van gedeputeerde staten in Friesland er niet gemakkelijker op.
Van meet af aan werd druk gespeculeerd over de vraag of de VVD-gedeputeerde zou moeten wijken voor een (derde) PvdA-gedeputeerde.
Zonder al te veel strubbelingen vonden de partijen echter een oplossing,
waarmee (bijna) iedereen gelukkig was: het aantal gedeputeerden werd
van 6 op 7 gebracht. Daardoor was het meteen mogelijk om tot een betere
en meer evenwichtige portefeuilleverdeling te komen. -De samenstelling
van het college werd 3 CDA, 3 PvdA, 1 VVD.
De dagelijkse bestuurders van Friesland werden op 7 juni 1978:
J. Spiekhout. (PvdA): waarnemend commissaris der koningin, algemene
zaken, openbare orde en veiligheid, interprovinciale samenwerking, apparaatszorg (w.o. personeelszaken, provinciale financiën, planning en
coördinatie, interne zaken, voorlichting en representatie), openbare nutsbedrijven (provinciaal electriciteitsbedrijf);
R. Renkema (CDA): ruimtelijke ordening en volkshuisvesting;
drs. L. Hilarides (VVD): economische zaken, agrarische zaken, integraal
structuurplan Noorden des Lands (ISP), toezicht gemeentebesturen;
ir. L. Eringa (CDA): bestuurlijke organisatie, natuur- en landschapszorg,
stads- en dorpsschoon, monumentenzorg, recreatie, huisvesting provinciaal apparaat;
drs. J. Mulder (CDA): cultuur, onderwijs en vorming;
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Het nieuwe College van Gedeputeerde Staten, dat op 7 juni door Provinciale Staten werd
gekozen. Van links naar rechts: ir. L. Eringa, drs. L. Hilarides, R. Renkema, J. Spiekhout,
mr. H. Rijpstra (Commissaris der Koningin), mr. T. J. Kingma (griffier), drs. J. Mulder,
P. Poortman en KI. Dankert.

P. Poortman (PvdA): maatschappelijke zorg, jeugdaangelegenheden,
sportzaken, gezondheidszorg;
K. Dankert (PvdA): waterschappen, boezembeheer en zeewering, verkeer
en vervoer, milieuhygiëne.
Even zag het er naar uit, dat Friesland de verkiezingen zou ingaan met
een nieuwe politieke partij: "Oerein", maar deze radikale Friese groepering vond onvoldoende weerklank onder het Friese volk om een serieuze
kanshebber te worden voor het statenlidmaatschap. Aan de statenverkiezingen namen in Friesland elf groeperingen deel met 391 kandidaten,
onder wie 66 vrouwen. Van de oude leden keerden er 18 niet terug in de
statenzaal. De gemiddelde leeftijd van de nieuwe staten bedroeg 45 jaar,
een verjonging van het provinciaal bestuurscollege met gemiddeld anderhalfjaar.
De vraag of het college van gedeputeerde staten een afspiegelings- of
een programcollege diende te worden, was in Friesland geen strijdpunt.
Het werd opnieuw een afspiegelingscollege, zij het wel met een program.
Het "nieuwe" college stelde namelijk aan de hand van enige "hoofdlijnen
voor het beleid", die de vijf statenfracties aan g.s. aanboden, een beleidsplan op voor de zittingsperiode 1978-'82.
Dat beleidsplan vormde de "inzet" van de algemene beschouwingen
waarmee de begrotingszitting van provinciale staten in december, traditiegetrouw, begon en het was voor 't eerst dat de algemene beschouwingen
gewijd waren aan een "regeerprogram". Het beleidsplan bevat een gros109
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lijst van aktiviteiten, die g.s. in de komende jaren denken te ondernemen
ter bevordering van het optimaal welzijn van de inwoners van Friesland.
Verdere decentralisatie van zeggenschap en bevoegdheden, behoud en
versterking van de specifiek Friese elementen van de cultuur in Friesland
en een duidelijke taakafbakening tussen de verschillenden bestuurslagen
zijn enkele punten, die in het beleidsplan naar voren springen. Bij de
beschouwingen over dit beleidsplan in de staten werden 10 moties en
amendementen ingediend. In een der moties werd aangedrongen op een
"haalbaarheidsonderzoek" naar de Zuiderzeespoorlijn, in een andere op
spoedige verbetering van rijksweg 32, met name wat de situaties in
Wolvega en de Blesse betreft.
Niet alleen de verkeersvoorzieningen hadden echter de aandacht van de
staten. Zij bekommerden zich ook om andere zaken, zoals de subsidiëring
van kleine sportaccommodaties. Gedeputeerde staten wilden daar een
punt achter zetten omdat zij op dit terrein meer een taak zagen voor de
gemeenten; de provincie zou zich dan kunnen beperken tot het subsidiëren van de grote accomodaties. Ged. st. vonden bij dit voornemen de
staten echter op hun pad, die vooral met het oog op het belang van de
kleine dorpen de subsidiëring van de kleine accommodaties niet abrupt
wilden beëindigen. Links en rechts dienden moties in, die echter, evenals
het voorstel van g.s., werden verworpen. Daardoor ontstond de merkwaardige situatie, dat er helemaal geen regeling werd getroffen voor deze
subsidiesector. De impasse werd doorbroken met een initiatiefvoorstel uit
de staten. Verder sprongen provinciale staten in de bres voor behoud van
de "teleboerd-útstjûrings", die voor de open school dreigden te worden
stopgezet en namen zij een motie aan om te onderzoeken, welke mogelijkheden er zijn om de werkgelegenheid te vergroten bij de provinciale
griffie en de provinciale diensten.
Friesland was het jaar 1978 ingegaan met 6808 inwoners meer dan een
jaar daarvoor. Bij de aanvang van 1978 woonden er in Friesland 572.850
mensen. Van deze Friezen en Friezinnen zou Ameland er op 1 januari
graag 14 meer gehad willen hebben. Zo weinig kwam het eiland namelijk
tekort om z'n 11 raadsleden te kunnen handhaven. Ameland zat op de
fatale datum beneden de 3000 zielen en moest het daardoor na de gemeenteraadsverkiezingen van 31 mei met 7 raadsleden stellen.
De kleine kernen bleven in 1978 vechten voor het eigen bestaan. Een
enquête in tien kleine dorpen in de zuidwesthoek van Friesland leverde de
wens op naar meer nieuwe woningen teneinde de leefbaarheid in de
dorpen op peil te houden. Onder auspiciën van de regionale welzijnsstichting "Sudergoa" werd een werkplaats voor dorpsvernieuwing in het
leven geroepen. Ook de Foriening Lytse Doarpen, die 161 van de rond
300 verenigingen van plaatselijk belang onder haar vleugels vergaarde,
bleef op de bres voor het voortbestaan en de leefbaarheid van de kleine
dorpen. Zij richtte zich vooral op het bouwen van woningen, de kleine
scholen, het verenigingsleven en het openbaar vervoer.
De schermutselingen om Leeuwarden tot groeistad verheven te krijgen
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zetten zich in 1978 voort, maar zonder succes. De minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening liet zich niet vermurwen, zelfs niet
door de Tweede Kamer. Wel werd aan de Friese hoofdstad een nieuw
predikaat verleend: groeipool, wat Leeuwarden in elk geval een aantal
groeistad-faciliteiten opleverde.
Het streekplan Friesland kwam ook in 1978 weer een stap dichter bij de
verwerkelijking. Sluitstuk van de inspraak over de nota Recreëren vormde
de speciale statenzitting op 8 februari in de Provinciale Bibliotheek. De
staten die veel waardering toonden voor de nota, waren het er vrijwel
unaniem over eens, dat Friesland de projectontwikkelaars en beleggingsmaatschappijen, die er op uit zijn de recreatiemogelijkheden van Friesland winstgevend te exploiteren, zoveel mogelijk moet weren. Begin augustus verscheen de antwoord-nota van gedeputeerde staten op de commentaren van de insprekers op de nota Recreëren, waarin verscheidenheid in het gebruik van watersportgebieden werd bepleit. G.s. spraken
zich in deze antwoordnota tevens uit voor de invoering van een vaarbewijs
en een vaarbelasting.
Op 30 augustus verscheen de nota Alternatieven, de vierde fase in de
voorbereiding van het streekplan Friesland. In deze nota werden twee
ontwikkelingsmodellen voor Friesland aan de bevolking en de bestuurders
voorgelegd met de bedoeling daaruit een keuze te maken. Het ene model
gaat uit van een ruime, betrekkelijk dun bevolkte, groene (woon)provincie, het andere model van een sterkere bevolkingstoename en een groeiende bedrijvigheid op verschillende terreinen. Naast een beperkte groei
van het aantal inwoners staat het eerste model het afremmen van de recreatie voor met veel aandacht voor natuur en landschap. Het andere
model wil meer ruimte gunnen aan uitbreiding van de industriële bedrijvigheid, verdere ontplooiing van de landbouw en groei van de recreatie met o.a. een pretpark in het centrum van de provincie.
De nota Alternatieven leverde het gehele verdere jaar stof tot discussie
en inspraak. Vooral uit de hoek van de gemeentebesturen kwam veel
kritiek los op de beide keuzemogelijkheden. De Foriening Lytse Doarpen
kwam zelfs met twee eigen alternatieven aandragen, omdat naar haar
oordeel het kleine dorp onvoldoende aan z'n trekken kwam in de PPDnota. Begin november meldde zich de 400ste inspraakgroep; daarnaast
waren er nog 160 individuele inspraak-deelnemers.
De minister heeft in 1978 nog geen beslissing genomen over het omstreden plan tot indijking en inpoldering van 4000 ha buitendijks land in
de Waddenzee (plan-D). Wel verscheen op 31 maart 1978 de antwoordnota van gedeputeerde staten op de 48.437 bezwaarschriften die tegen de
concessie-aanvraag waren ingediend. G.s. becijferden het batig saldo van
plan-D op 38,8 miljoen gulden, waardoor het volgens gedeputeerde ir. L.
Eringa als een "spotgoedkoop werkgelegenheidsproject" kon worden beschouwd. Het plan zou volgens g.s. permanente werkgelegenheid opleveren voor 300 man. Zij gaven ook mogelijkheden aan om het natuurgebied, dat door de inpoldering verloren zal gaan, te vervangen door
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nieuwe natuurgebieden. De economische en sociale aspekten van het plan
waren voor gedeputeerde staten doorslaggevend voor hun duidelijke
keuze voor plan-D. Zij noemden de pootaardappelteelt, die nieuwe mogelijkheden zal krijgen, van levensbelang voor de kleibouwstreek. De
landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee liet het er (uiteraard)
niet bij zitten en kwam in de loop van het jaar met een nieuw rapport,
waaruit zou moeten blijken dat plan-D in 1990 maximaal 85 arbeidsplaatsen meer zal opleveren, een verlies van bijna 300 miljoen meebrengt
en grote aantasting van natuur en milieu en uitstel van een veilige bedijking betekent.
Minister Wiegel verstrekte aan de Tweede Kamer een lijst met de politieke overtuiging van de Nederlandse burgemeesters. Van de 834 Nederlandse gemeenten bleken 574 een CDA-, 157 een PvdA-, 87 een VVD-,
7 een SGP-, 4 een PPR-, 2 een D'66- en 1 een DS'70-burgemeester te
hebben. Friesland had 24 CDA-, 15 PvdA- en 5 VVD-burgemeesters.
Over het in Den Haag gedeponeerde plan tot gemeentelijke herindeling
van Friesland werd in 1978 weinig vernomen. Er arriveerde in Friesland
alleen een brief van de minister van Binnenlandse Zaken, waarin deze liet
weten de stedelijke functie van Bolsward, Harlingen en Sneek nog wel wat
te willen versterken. Hij vond, dat men een kern niet van zijn omgeving
moet scheiden en wilde daarom het territoir van de drie genoemde steden
vergroten ten koste van de gemeenten Wonseradeel, Wymbritseradeel en
IJlst. Die namen dat de minister uiteraard niet in dank af.
De groene nota's waarin de regering plannen ontvouwt om door het
instellen van beheersgebieden en reservaten planologische beperkingen
aan de landbouw op te leggen ten behoeve van het behoud van natuur en
landschap, vormden de inzet van het statendebat van 8 februari. Met
name de zogenaamde "relatienota" bevatte een beleidsvoornemen,
waarmee de Friese staten het wat moeilijk hadden. Vooral de centralistische tendens van de nota zat hen dwars. In Friesland gaat het om 12.000
ha beheersgebieden. Daar moet het ook bij blijven, zo meenden de staten.
En het rijk zal voor compenserende werkgelegenheid moeten zorgen.
Van de interprovinciale struktuurschets voor het Waddenzeegebied, die
in voorbereiding is, verscheen begin februari het eerste deel, het Inventarisatierapport. Het bevat een schat van gegevens over het Waddenzeegebied.
De werkgroep die de decentralisatie-mogelijkheden bestudeert kwam
op 25 februari met een rapport waarin werd geconcludeerd, dat Friesland
een bij uitstek geschikte "proeftuin" is voor decentralisatie van rijkstaken.
Minister Wiegel toonde, toen hij op 22 mei in Friesland op bezoek was,
veel waardering voor het idee om Friesland als proeftuin voor de decentralisatie aan te wijzen.
Een punt van discussie was in 1978 ook de vraag of er al of niet een
nieuwe autosnelweg (Rijksweg 9) moet komen tussen Dronrijp en Midlum, ten noorden van Franeker langs. De PvdA-Kamerfractie haalde zich
het ongenoegen van veel Friese partijgenoten op de hals toen zij een
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Een maquette van het schetsontwerp voor Je uitbreiding \an het Provinciehuis aan de
Tweebaksmarkt te Leeuwarden. Het had heel wat voeten in de aarde om deze bouwplannen
rond te krijgen.

motie indiende waarin een heroverweging werd gevraagd van het voornemen om een nieuwe weg aan te leggen tussen Dronrijp en Midlum. Van
Friesland uit werd, zowel door partijgenoten als door bestuurders, zó
negatief gereageerd op de PvdA-motie, dat deze haastig werd ingetrokken.
In een brief die gedeputeerde staten naar Den Haag zonden werd nog
eens beklemtoond, dat de nieuwe rijksweg 9 er snel dient te komen.
Op 22 april was er een delegatie van de opperste Sovjet (het Russisch
parlement) in Friesland op bezoek. Zij verbleef in Nederland op uitnodiging van de Staten-Generaal.
De reorganisatie van het binnenlands bestuur bleef in 1978 in het
pannetje op het vuur sudderen. Op 25 mei legde minister Wiegel zijn
"voorlopige" gedachte aan de kamer voor over de bestuurlijke herindeling
van Nederland. Hij wil 17 provincies in plaats van de 24 van zijn voorganger, prof. de Gaay Fortman. Groningen, Friesland, Drenthe, Zeeland
en Limburg zouden intact blijven; de overige provincies zouden in tweeën
of drieën gedeeld moeten worden.
In de statenzitting van 21 juni werd een ton uitgetrokken ten behoeve
van een commissie, die zal nagaan hoe in Friesland meer werkgelegenheid
geschapen kan worden. Ook werd een ton beschikbaar gesteld voor de
opvang en begeleiding van met name jeugdige werklozen.
Op 29 juni zijn de plannen tot verbouwing en uitbreiding van het
provinciehuis aan de Tweebaksmarkt openbaar geworden. Het Drachtster
architectenbureau Van Manen en Zwart, uit twee inzenders gekozen als
architect voor dit projekt, maakte een schetsplan dat uitging van een
uitbreiding na afbraak van een aantal panden ten zuiden van het provinciehuis in de jaren 1979-1988. Daarna zou een verbouwing volgen van
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het bestaande provinciehuis. Het met 6.000 m2 uitgebreide provinciehuis
zou dan plaats bieden aan 350 mensen (thans 200). Onder het provinciehuis zou een dubbele parkeerkelder komen voor 100 auto's, die in het
weekend zou worden opengesteld voor openbaar gebruik. Omdat niet
zeker was dat alle hindernissen konden worden genomen om de weg te
effenen voor de afbraak van de bestaande panden, nam de provincie optie
op een ander bouwterrein (het Lijempf-terrein), waarmee zij een uitwijkmogelijkheid schiep voor 't geval aan de Tweebaksmarkt niet tijdig
zou kunnen worden gebouwd.
Tegen het einde van het eerste halfjaar van 1978 verscheen het provinciaal spreidingsplan ambulancevervoer Friesland, dat op 1 juli van
kracht werd. In dit spreidingsplan werd bepaald, dat in Friesland minimaal 25 en maximaal 38 ambulances gestationeerd moeten zijn op 14
standplaatsen, verspreid over de gehele provincie.
De belangrijkste gebeurtenis op waterschapsgebied was ongetwijfeld het
statenbesluit van 6 september — met drie stemmen tegen — om één zeewerend waterschap voor heel Friesland (beneden 2 meter plus N.A.P.) op
te richten, dat de taak overneemt van de elf bestaande zee- en IJsselmeerkerende waterschappen. Aan de officiële oprichting en reglementering van het nieuwe reuzenwaterschap "Fryslân" ging een debat van vele
uren vooraf, waarin o.a. de naamgeving, de begrenzing, het kiesrecht, de
stemmenverhouding en de binnenwaterschappelijke decentralisatie aan de
orde kwamen.
De PvdA-fractie in de Friese staten kreeg op 4 oktober na acht jaar een
nieuwe aanvoerder. Fractieleider H. Keuning uit Rottevalle droeg het
voorzitterschap over aan dr. K. Zijlstra uit Sneek.
Het Provinciaal Electriciteitsbedrijf zette de netverzwaringsoperatie van
de agrarische bedrijven onverdroten voort en begon bovendien in oktober
met de vervanging van de 35.000 hogedruk kwiklampen van de straatverlichting door hogedruk natriumlampen. Heerenveen was het eerst aan
de beurt. De totale operatie moet voor 1 januari 1980 klaar zijn. De
openbare verlichting in Friesland wordt er intiemer en romantischer door,
zo wisten de kranten te melden. Het PEB verwacht met de natriumlampen
ongeveer 20 pet energiebesparing te bereiken op de straatverlichting en
daardoor de investering van 4½ miljoen in vijfjaar terug te verdienen.
Het gemeentebestuur van Staveren besloot op 30 augustus de oude
naam Stavoren in ere te herstellen. Niet iedereen in Friesland was er
gelukkig mee.
Op 6 september werd de provinciale begroting voor 1979 gepresenteerd
met een bedrag van rond 6 ton voor onvoorziene uitgaven en een eindtotaal van ƒ 188.672.280,-.
Met de oevers van de vaarwegen in Friesland is het niet zo best gesteld,
zo blijkt uit een rapport van de Friese Waterschapsbond en de Heidemij
"Werk aan de Waterkant, een opsomming van de oeverproblemen in
Friesland", dat op 29 november werd aangeboden aan de commissaris der
koningin. In de komende tien jaar zal er 325 miljoen gulden geïnvesteerd
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moeten worden in de snel vervallende oevers in het landelijke gebied van
Friesland, waarvan 115 miljoen al in de komende drie jaar aldus het
rapport. Het gaat om 2.430 km oever, waarvan 1.170 km in onderhoud is
bij de waterschappen en de rest bij derden. Van de oevers is 584 km in
matige en 290 km in slechte staat.
Minister Til Gardeniers van CRM was op 19 oktober op werkbezoek in
Friesland. Zij deed de toezegging, dat op het ministerie van CRM een
ambtenaar speciaal zal worden belast met de behartiging van de Friese
taal en cultuur.
Op 18 oktober organiseerde de Fryske Akademy een bestuurskundige
studiedag in de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden. De Groningse
professor drs. G. J. v. d. Berg opperde hier het idee een Friese Adviesraad
voor de Ruimtelijke Ordening (FARO) in te stellen om de bestaande
voeling met het Friese grondvlak te behouden en te kanaliseren. De
ruimte, die de provincie heeft voor het voeren van een eigen beleid en de
rol van het Fries-eigene stonden centraal op deze studiedag. Een aardige
vondst van prof. dr. C. Vervoort, hoogleraar sociologie aan de Friese
universitaire vestiging: "Als het Fries-eigene er niet is moet het op korte
termijn worden uitgevonden".
Met de oplevering van 4,8 km nieuwe zeedijk ten oosten van de Holwerder pier op 30 november was driekwart van de Friese zeewering (69
van de 92 km) op Deltahoogte gebracht. Het wachten is nu alleen nog op
het omstreden gedeelte tussen Zwarte Haan en de Ternaarderpolder.
Soms dringt de internationale politiek door tot in de Friese statenzaal.
De PvdA-fraktie diende op 25 oktober een motie in, waarin de staten
werd gevraagd er bij de ZPC op aan te dringen geen zaken te doen met
het dictatoriaal geregeerde Chili. De ZPC wilde in dit land namelijk een
pootaardappelenproject opzetten en zes ton investeren. CDA, VVD, D'66
en FNP wilden de ZPC echter haar gang laten gaan. De Chili-motie van
de socialisten werd verworpen met 28 tegen 22 stemmen.
Ook op voorlichtingsgebied was de provincie in 1978 actief. Ten behoeve van de watersport werd een campagne gevoerd onder het motto:
"Schipper niet met de regels"; er verscheen o.a. een boekje met wenken
voor de pleziervaarders. Verder werden uitgegeven een tweetalig boekje
met de beschermde planten en een nieuwe brochure over de Friese taal.
De provincie werkte verder mee aan de totstandkoming van een nieuwe
toeristische film "Friesland is yours".
A. J. Wijnsma
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Economie
Wie tot taak krijgt een overzicht te geven van de economische ontwikkeling in 1978 kan zich van een ruim arbeidsveld verzekerd achten. Er
gebeurt immers weinig waaraan geen economische aspecten verbonden
zijn. Dit geldt zeker voor de topics die het gebeuren in Friesland in 1978
hebben beheerst. Wanneer wij echter mogen aannemen dat zaken als het
Streekplan, het kleine scholenvraagstuk, plan A of D en de twee verkiezingen, elders in dit panorama aan bod komen, dan kunnen wij ons beperkingen opleggen. Dàn kunnen wij stellen dat de werkloosheid en de
maatregelen die beogen haar te verlichten, zoals de Wet Investeringsrekening, Bestek '81, het Integraal Structuurplan Noorden des Lands en de
spreiding van Rijksdiensten het afgelopen jaar het belangrijkst waren.
De werkloosheid was in Friesland in 1978 iets lager dan het jaar tevoren. De daling komt geheel voor rekening van de werkloosheid voor
mannen die flink afnam, nl. van gemiddeld 6.422 naar 5.617. Voor de
werkloosheid van vrouwen gold echter het omgekeerde: die nam met 355
toe naar 2.613. Friesland volgde in dezen het nationale patroon. De gegevens van de laatste jaren wekken overigens de indruk dat de werkloosheid van mannen in onze provincie naar het landelijk gemiddelde
toegroeit, zij het helaas op te hoog niveau. Ging in 1974 een werkloosheidspercentage van 4,9 in Friesland nog gepaard met het landelijke
percentage van 3,6, in 1978 stond een ongeveer even hoog Fries percentage, nl. 5,0 tegenover een landelijk van 4,4. In 1978 waren er zelfs enkele
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maanden, waarin de werkloosheid in Friesland iets beneden het landsgemiddelde lag, een verschijnsel dat zeldzaam genoeg is — voor zover ons
bekend heeft het zich voor het eerst en het laatst in juni 1973 voorgedaan
— om in een grafiek te worden vastgelegd.
De oorzaak van de in de vorige alinea genoemde ontwikkelingen ligt
voor een groot deel bij verschillen in de economische structuur. Doordat
de landbouw en de daarmee samenhangende industriële en dienstverlenende activiteiten in Friesland een belangrijke bron van werkgelegenheid
zijn, hebben de seizoenwerkzaamheden in deze sector grote invloed op de
fluctuaties in de werkloosheid. Voorts profiteerde Friesland, dat verhoudingsgewijs veel werknemers in de bouw telt, van de opleving die deze
sector te zien gaf. Tenslotte komen industriële bedrijfsklassen die in betere
tijden als groeiers te boek stonden, maar de laatste tijd steeds minder werk
te bieden hebben, in Friesland minder voor dan gemiddeld in ons land.
Wanneer de economische situatie mocht verbeteren en daarbij de lijnen
van weleer zou volgen, is de kans groot dat de werkloosheid in onze
provincie weer meer van het landsgemiddelde gaat verschillen. Hoewel
wij natuurlijk wel troost kunnen putten uit het feit dat die grotere verschillen zich dan op een lager niveau van werkloosheid zullen openbaren,
is het zaak de maatregelen die erop zijn gericht de werkloosheid in het
algemeen en die in de in economisch opzicht achterblijvende regio's in het
bijzonder te verlichten, nauwlettend te volgen.
Van deze maatregelen moet allereerst de Wet Investeringsrekening die,
na herhaaldelijk te zijn uitgesteld, op 24 mei in werking is getreden,
worden genoemd. Deze Wet beoogt de investeringen te stimuleren. Zij
voorziet bij investeringen in een algemene basispremie en enkele bijzondere faciliteiten, zoals een kleinschaligheidstoeslag en een toeslag voor
grote projecten die overal in ons land gelden, alsmede in een bijzondere
regionale toeslag en een ruimtelijke ordeningstoeslag die in daartoe aangewezen gebieden, resp. plaatsen van toepassing zijn. Enkele andere
toeslagen zullen in een tweede fase die op 1 januari 1979 zou ingaan,
maar inmiddels ook al naar een verder tijdstip is verschoven, worden
ingevoerd. In het bijzonder de uitwerking van een arbeidsplaatsentoeslag
waarop vooral van werknemerszijde wordt aangedrongen, schijnt veel
hoofdbrekens te kosten.
In Friesland komen vier gebieden voor een bijzondere regionale toeslag
(b.r.t.) in aanmerking, nl. het arbeidsmarktgewest Dokkum, met uitzondering van Ameland en Schiermonnikoog en de rayons Buitenpost,
Drachten en Oosterwolde, waar de werkloosheid vanouds groter is dan
elders in de provincie. De aanwijzing had een, naar wij mogen aannemen
onbedoelde, explosie in de bouw van ligboxstallen in die rayons tot gevolg. Andere delen van Friesland, en dan vooral de aan de begunstigde
gebieden grenzende gemeenten, protesteerden. Zij vreesden dat activiteiten zich, ten nadele van de werkgelegenheid in hun gemeenten, naar de
b.r.t.-gebieden zouden verplaatsen. Dit zou onder de huidige omstandigheden dubbel pijnlijk zifn, aangezien de verschillen in werkloosheid tus117
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sen de delen van Friesland niet zo groot meer zijn als vroeger. Daardoor
wordt, meer dan bij grotere verschillen, het discriminatoire karakter van
het regionaal beleid als onbillijk ervaren.
De ruimtelijke ordeningstoeslag vond in onze provincie aanvankelijk
geen toepassing. Eerst na lang aandringen vanuit Friesland en het Parlement en na goedkeuring door de Europese Commissie kwam Leeuwarden — dat bovendien een lange, door velen gesteunde maar tot nog toe
vergeefse, strijd voert om als groeistad te worden aangewezen — voor een
halve ruimtelijke ordeningstoeslag (r.o.t.) in aanmerking. Of dit meer dan
psychologische betekenis heeft, moet worden afgewacht: de huidige economische situatie is niet van dien aard dat de animo van bedrijven uit de
Randstad om naar Leeuwarden te komen groot zal zijn. Bovendien is, hoe
paradoxaal dat moge klinken, een r.o.t.-stad aantrekkelijker dan een halve
r.o.t.-stad.
In het begin van de zomer kwam Bestek '81, enkele maanden later
gevolgd door de in de Miljoenennota en de verschillende begrotingshoofdstukken vervatte uitwerking der beleidsvoornemens voor het eerste
jaar. Ook het regionaal beleid moest "inleveren". Een koude douche,
vooral omdat in de Tweede Kamer het belang van het regionaal-economisch beleid eind maart nog was beklemtoond. Nadat de Bestuurscommissie Noorden des Lands er al op had gewezen dat het uitgangspunt van
het beleid, nl. dat de relatieve positie van het Noorden er vergeleken met
het landelijk gemiddelde tot 1980 niet op achteruit mag gaan ', door de
verlaging van het uitgavenniveau wordt doorkruist, leidde de zorg over de
beleidsvoornemens der Regering op 25 september tot een motie in de
Algemene Interprovinciale Statencommissie. Daarin wordt de vrees uitgesproken dat de beleidsombuigingen tot een verdere achteruitgang van
de werkgelegenheidssituatie in het Noorden zullen leiden, waardoor aan
de hoofddoelstelling van het Integraal Structuur-Plan Noorden des Lands
niet zou worden voldaan. De commissie sprak als haar oordeel uit dat de
ombuigingen de extra impuls van het ISP geheel of ten dele teniet zouden
doen en deed een beroep op de regering om de doelstellingen van het ISP
onverkort te handhaven.
Hoe ging het eigenlijk met dat ISP? Had de minister-president in januari, in de Regeringsverklaring, niet gezegd dat het in 1978 gereed zou
komen? Welnu, veel werd er in het verslagjaar over het ISP — afgezien
van uitingen van ongerustheid en mededelingen over projecten die in het
kader van het ISP werden voorgedragen of uitgevoerd, alsmede over de
verschijning van een eerste rapport over regionale ontwikkelingsplanning
in Noordoost Friesland — niet vernomen. Naar verluidt zou op 3 november een laatste gesprek tussen "Den Haag" en Noordelijke bestuurders plaatsvinden, maar dat ging niet door. Geen Integraal Structuurplan
aan het eind van het jaar dus. Wél een mededeling van de minister van
1

Opmerking verdient dat dit standpunt al een afzwakking inhield t.o.v. een eerder geformuleerd uitgangspunt, nl. dat de regionale component in de werkloosheid dient te
worden weggewerkt.
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Economische Zaken dat hij in het kader van het ISP in totaal ƒ 23 miljoen
ter beschikking stelt voor mee-financiering van projecten op toeristisch en
landschappelijk gebied, voor vermindering van maatschappelijke achterstanden en voor projecten die in financieel opzicht gedecentraliseerd
mogen worden uitgevoerd. Dit laatste heeft betrekking op middelen die
door de provincies kunnen worden gebruikt om de knelpunten van de
kleine kernen ten plattelande aan te vatten. Soms heeft het Integraal
Structuurplan bepaald integrale trekjes.
Over de verplaatsing van de Centrale Directie van de PTT naar het
Noorden, waaraan Leeuwarden ook 400 arbeidsplaatsen zou overhouden,
werd, vooral in het begin van het jaar, voornamelijk geruzied. De Centrale Directie gaf te kennen niet meer aan de spreiding te willen meewerken en verzekerde dat spreiding tot chaos zou leiden. Mevrouw
Smit-Kroes, de staatssecretaris voor Verkeer- en Waterstaat, heeft, aldus
luiden de berichten, de directeur-generaal van de PTT daarvoor een uitbrander gegeven en gezegd zich sterk te maken dat de spreiding doorgaat.
Over het tempo waarin, kon zij echter nog geen mededelingen doen.
In de loop van het jaar doken de reeds vele malen gehoorde argumenten, zoals "Den Haag heeft ook veel werkloosheid", "we moeten eigenlijk nieuwe diensten spreiden" en "we moeten de hele spreidingsidee
nog eens herijken" weer herhaaldelijk op. Nieuw was de door D'66
geopperde maar door anderen van de hand gewezen, gedachte om het
bedrag dat met de spreiding van de PTT is gemoeid, aan het Noorden
voor andere projecten ter beschikking te stellen. Om een lang verhaal kort
te maken: eind-oktober werd meegedeeld dat de verhuizing van de PTT
wel tien jaar zou duren, niet lang daarna gevolgd door het bericht dat we
nog zeventien jaar moeten wachten voordat de verplaatsingsoperatie zal
zijn voltooid.
Terzijde zij nog opgemerkt dat Friesland het het afgelopen jaar al meer
met Verkeer en Waterstaat — waar de PTT onder valt — aan de stok heeft
gehad. Zo rees allerwege in de provincie verzet tegen het voornemen van
de Spoorwegen om een onderzoek te doen naar de mogelijkheid enkele
spoorlijnen in Friesland te vervangen door bussen. Er kwam een motie in
de Staten en een actiecomité heeft 10.000 handtekeningen aan minister
Tuijnman, die de opdracht voor het onderzoek had gegeven, aangeboden.
Later in het jaar werd bekend dat de treinen zouden blijven rijden. Ook
met zijn standpunt ten aanzien van de Zuiderzeelijn haalde deze Minister
zich het ongenoegen van op z'n minst een groot deel van Friesland op de
hals: hij voelt niets voor een zgn. "haalbaarheidsonderzoek". Wanneer we
voorts nog vermelden dat tegen het eind van het jaar melding werd gemaakt van plannen om postkantoren en -agentschappen te sluiten, terwijl
er al eerder wat teleurstelling heerste over het feit dat rijksweg 32, die
volgens de Consumentenbond Wolvega tot de meest lawaaierige plaats
van Nederland maakt, niet op de begroting voor 1979 prijkte, zal het
duidelijk zijn dat de woorden waarmee wij deze alinea begonnen, niet
overdreven zijn.
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Het actiecomité voor behoud van de spoorlijnen Harlingen-Leeuwarden en
Stavoren-Leeuwarden bood op 22 mei een memorandum en 10.226 handtekeningen aan de
minister van verkeer en waterstaat, ir. D. Tuvnman, aan toen deze in Friesland op bezoek
was. De bewoners van westelijk Friesland protesteerden daarmee bij voorbaat tegen een
eventuele vervanging van de treinen op deze lijnen door bussen, waarnaar de minister een
onderzoek had laten instellen.

De gang van zaken rond de PTT-spreiding vormde waarschijnlijk een
extra-aansporing om de jacht op nieuwe diensten te openen, zoals de open
universiteit en de Dienst Investeringsrekening die met de beoordeling van
bepaalde investeringsprojecten is belast. Helaas kregen kamerleden die de
minister van Economische Zaken hadden gevraagd bij deze laatste,
nieuwe en naar hun oordeel niet randstedelijk gebonden, dienst aan het
Noorden of aan Zuid-Limburg te denken, te horen dat efficiëncy-overwegingen een te perifere vestigingsplaats in de weg staan. In de wandelgangen wordt Zwolle genoemd. Gelukkig zijn er ook vestigingen van semi-overheidsdiensten die spontaan plaatsvinden. Zo besloot de Dienst
Grondwaterverkenning TNO van Delft naar Oosterwolde te gaan.
Van de vaak sombere geluiden die over het bedrijfsleven werden vernomen, kreeg ook Friesland zijn deel: er werden wat bedrijven gesloten
en andere moesten tot ontslagen overgaan. Gelukkig waren gunstige berichten geen uitzondering: Stork-Friesland in Gorredijk, Amels in Makkum en Prins in Dokkum bijvoorbeeld, boekten flinke orders. Jammer
was dat de uitvoering van de orders voor Prins in Iran moeilijkheden
ondervond van de politieke onrust aldaar. Bij Casolith in Leeuwarden
kwam een einde aan een slepend en slopend conflict; niet alleen de direct
bij deze onderneming betrokkenen zal het deugd doen, dat het haar weer
redelijk goed gaat! Nieuw was het initiatief tot oprichting van de Friese
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Participatiemaatschappij die door middel van deelnemingen in ondernemingen wil bijdragen tot verbetering van Frieslands economische structuur.
In de tweede helft van 1978 heeft zich volgens het kwartaalbericht van
De Nederlandsche Bank een verbetering van de economische toestand
voorgedaan, die zich overigens in het tweede kwartaal al enigszins aftekende. De produktie in de verwerkende industrie steeg, evenals de bruto-bouwproduktie en de conjunctuurenquêtes van het CBS duidden op
een lichte conjunctuurverbetering. Het algemene beeld van 1978 was
echter niet rooskleurig. De vreugde over de iets gunstiger gang van zaken
bij het Friese bedrijfsleven, waarover de Kamer van Koophandel in
Friesland gegevens verstrekte, werd door deze Kamer dan ook als "betrekkelijk" gekwalificeerd. Enkele hieronder volgende gegevens illustreren
dat deze kwalificatie niet ten onrechte werd gekozen.
Bedrijfsresultaten en investeringen
(in % van de geënquêteerde bedrijven)
FriesOntwikkeling omzet 1978
land
t.o.v. 1977
afgenomen
18
gelijk of toename < 5 %
45
toegenomen met > 5 %
37

20
47
33

Netto -bedrijfsresu haat
1978 t.o.v. 1977
afgenomen
gelijk of toegenomen < 5 %
toegenomen met > 5 %

30
49
20

29
49
22

Investeringen in 1978
niet geïnvesteerd
wel geïnvesteerd, waarvan
minder dan in 1977
evenveel of < 5 % meer dan in 1977
> 5 % t.o.v. 1977

52
48
19
34
47

55
45
21
39
41

Nederland

BRON: Kamer van Koophandel en Fabrieken.

De Kamer van Koophandel wist voorts te melden dat de werkgelegenheid bij de bestaande bedrijven met 361 arbeidsplaatsen is toegenomen. Deze groei kwam zo goed als geheel voor rekening van het kleine
bedrijf. Ook hier past echter ingehouden vreugde. De Kamer tekent namelijk aan dat in de enquête de in de loop van 1978 opgeheven, verplaatste of nieuw opgerichte ondernemingen niet waren begrepen. Het
beeld van de werkgelegehheidsmutatie bij het bedrijfsleven is derhalve
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niet volledig. Uiteraard zijn ook de werkgelegenheidsgegevens buiten het
bedrijfsleven — en dat zijn er heel wat! — niet opgenomen.
Voor degenen die een overzicht van de totale werkgelegenheid in
Friesland deerlijk missen, besluiten wij met goed nieuws: de Kamer van
Koophandel, het Districtsbureau voor de Arbeidsvoorziening en het
Economisch-Technologisch Instituut voor Friesland hebben een werkgelegenheidsregister opgebouwd, waarvan de eerste voorlopige resultaten
kort voor de jaarwisseling openbaar werden gemaakt. Wij geven de aantallen nog even, dan kan er volgend jaar vergeleken worden: mannen
125.900, vrouwen 41.700.
j H Zoon
Waterstaat
Op één stuk na is de Friese zeewering nu op Deltasterkte: in 1978 heeft
het verhogen van de dijksgedeelten Oost Holwerderpolder-Wierum en
Veerdam Holwerd-Ternaarderpolder zijn beslag gekregen. Blijft nog over
het gedeelte van Zwarte Haan tot de Veerdam Holwerd. Het provinciaal
bestuur heeft een concessie aangevraagd teneinde de verzwaring van dit
dijksgedeelte te kunnen combineren met een inpoldering van de landaanwinningswerken. De weergoden bleken ons welgezind: het was niet
nodig dijkbewaking in te stellen.
Belangrijk waren de activiteiten in het kader van het milieubeheer. De
rioolwaterzuiveringsinstallatie te Lemmer (17.000 inwoner-equivalenten)
kwam gereed. Deze installatie zuivert het afvalwater van de kernen
Lemmer (met bijbehorende recreatie) en Oosterzee (inclusief zuivelfabriek); in de toekomst zullen Echtenerbrug en Delfstrahuizen nog worden
aangesloten. Gereed kwamen ook 42.5 km persleiding met 11 bijbehorende gemalen.
Vrijwel klaar kwamen de zuiveringsinstallaties te Birdaard (20.000 i.e.)
en Dokkum (40.000 i.e.), in uitvoering zijn installaties te Heerenveen
(35.000 i.e.) en Workum (17.000 i.e.), in voorbereiding Harlingen en de
uitbreiding van Oosterwolde. De uitvoering van het in 1974 door Provinciale Staten vastgestelde zuiveringsplan vordert dus gestaag.
Bij de installatie te St.Annaparochie zijn bij wijze van proef twee sliblagunes gemaakt om na te gaan hoe de ontwatering en het rijpingsproces
van het slib verlopen. Besloten is tot een proef met defosfatering op de
zuiveringsinstallaties te Balk/Sloten en Lemmer, teneinde te onderzoeken
hoe de uitwerking op de kwaliteit van het oppervlaktewater zal zijn. Bij de
installatie te Joure is een depot ingericht voor tijdelijke opslag van galvanisch slib.
De ten behoeve van de scheepvaart aangebrachte verdiepingen onder de
vaste overspanningen van de bruggen over het Prinses Margrietkanaal
hebben dit jaar hun nut bewezen. Het meest spectaculair was het transport van het casco van de "Stella Procyon" van Kootstertille naar
Lemmer, in augustus. De grootste maten van dit casco waren: lengte
93 m, breedte 15.60 m en holte 10.50 m. Het ballasten en ontballasten bij
de bruggen trok telkens veel bekijks. Minder plezierig was het kantelen
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van de "Atlantic" bij de tewaterlating in Kootstertille op 10 november.
Het goederenvervoer op het Prinses Margrietkanaal nam te Schuilenburg toe met ruim 3 procent tot 14,4 min. ton. Te Lemmer nam het, als
gevolg van het wegvallen van een groot zandtransport voor de rondweg
van Sneek in 1977, wat af; het gepasseerde laadvermogen bedroeg 19,5
min. ton. Ook te Harlingen nam het, door het wegvallen van een groot
zandtransport voor de Hemrik en Camminghaburen bij Leeuwarden in
1977, wat af; het bedroeg nu 3,2 min. ton.
De recreatievaart nam toe. Op de invalspoorten werd 2,3 procent meer
geteld dan in 1977. Binnen de provincie nam over het algemeen het aantal
gepasseerde pleziervaartuigen nog meer toe. Op de "turfroute" langs de
Opsterlandse Compagnonsvaart was het aantal passages zelfs een kwart
meer dan vorig jaar.
De verbetering van de wachtgelegenheid voor beroeps- en pleziervaart
bij de bruggen over het Prinses Margrietkanaal te Grouw kwam op tijd
gereed om de grote drukte bij dit knelpunt beter te kunnen opvangen. Er
kwamen nieuwe ponten en ponthavens bij de Bird onder Grouw en bij
Langweer. Begonnen werd met de vervanging van de draaibrug te
Klaarkamp (over de Dokkumer Ee) door een ophaalbrug. De oude
schutsluis te Stavoren wordt gerestaureerd.
Direct na de bouwvacantie werd een begin gemaakt met de uitbouw
van de nieuwe vaarweg naar Heerenveen tot 1350 tons-kanaal. Het werk
zal ongeveer een jaar duren. Het in 1977 officieel geopende nieuwe
Heerenveense kanaal zal nu worden verdiept (tot 3.50 m — z.p.) van het
ontworpen industrieterrein ten noorden van rijksweg A7 langs de spoorlijn
tot de Deelsbrug; vandaar worden het Deel en de Meinesloot zowel
verdiept als verbeterd met kleine bochtafsnijdingen en verbredingen. Het
werk sluit dan aan op de omgelegde Zandsloot bij Terhorne, die reeds
voldoende afmetingen bezit, en zo op het Prinses Margrietkanaal. Er
wordt "werk met werk" gemaakt: met de vrijkomende specie wordt het
Heerenveense industrieterrein gedeeltelijk opgehoogd.
In 1978 waren er 15 ruilverkavelingen in uitvoering met een gezamenlijke oppervlakte van 107.990 ha, in voorbereiding waren er 13 met een
totale oppervlakte van 88.150 ha. In het kader van de verkavelingen
kwamen verschillende nieuwe en gereconstrueerde wegen, nieuwe waterlopen en gemalen gereed.
Een van de grote zorgen van de waterschappen is de oeverproblematiek,
de zorg voor de instandhouding van de oevers, die aan sterke aantasting
onderhevig zijn. In het hoofdstuk "Bestuur" is al genoemd, dat de Heidemij. in het rapport "Werk aan de waterkant" een inventarisatie heeft
gemaakt van wat er moet gebeuren.
Wat de wegen betreft: de "ombouw" tot autosnelweg van de rijksweg
Afsluitdijk-Groningen werd voortgezet; de gedeelten Sneek-Prinses Margrietkanaal (met inbegrip van de tunnel onder dat kanaal bij Uitwellingerga) en Heerenveen-Luxwoude zijn voor het verkeer opengesteld.
Daarmee is de verdubbeling gereed gekomen van de Afsluitdijk tot aan
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Mei de oevers in Friesland is 't niel zo besl gesteld, zo bleek uu een rapport van de Friese
Waterschapsbond, dat op 29 november aan de Commissaris der Koningin werd aangeboden.
Deze foto geeft er een beeld van.

Beetsterzwaag. Met het verdubbelen van het overblijvende gedeelte, dus
tot de grens met de provincie Groningen, is een begin gemaakt, Ook werd
begonnen met de ombouw tot autosnelweg van de rijksweg AfsluitdijkHarlingen-Leeuwarden, welke werkzaamheden mogelijk zijn geworden
door een bijdrage in het kader van het Integraal Structuurplan; het betreft
het bouwen van twee viaducten nabij Dronrijp.
Ten aanzien van de provinciale wegen kan worden opgemerkt, dat de
laatste schakel van de verbinding Leeuwarden-Drachten — het wegvak
Nijtap-Ureterperverlaat — in het voorjaar voor het verkeer werd opengesteld. Tussen rijksweg 32 (Werpsterhoek) en de weg LeeuwardenDrachten (Hemriksein) is de aardebaan gereed en zijn de noodzakelijke
kunstwerken gebouwd. In de omlegging om Workum zijn de kunstwerken
klaar en is een begin gemaakt met het aanbrengen van de verhardingen.
Deze omlegging wordt in 1979 voor het verkeer opengesteld.
Er zijn veel fietstunneltjes aangelegd en ongelijkvloerse kruisingen van
secundaire wegen met minder belangrijke wegen gemaakt, bij voorbeeld
bij de kruisingen van de Wargasterwei en de Werpsterdyk met de secundaire weg Hemriksein-Werpsterhoek. Beide werden uitgevoerd als
"groene tunnels". De grondwaterstand wordt daarbij kunstmatig en
plaatselijk sterk verlaagd, waardoor de onderdoorgaande weg als "groene
weg" onder de hoofdweg kan worden doorgeleid, wat landschappelijk
fraaier is dan beton.
P. Wiersma
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Lân- en túnbou
It boerejier 1978 jowt forskaet genôch om der efkes it omtinken foar to
freegjen en om der miskien by stil to stean hoe hurd winliken it dwaen en
litten yn agrarysk Fryslân foroaret. It is bygelyks sa fier dat de molkbussen út de roulaesje fordwine. Yn it gebiet fan De Takomst, dat rint fan
it Amelân en Skylge oant Wolvegea foarby, hawwe op in stik of hwat nei
alle boeren in kuoltank en komt de tankauto, yn de regel om de twa
dagen, om de molke op to heljen. Ek yn de oare streken fan ús provinsje
romje de bussen hiel hurd op. It busse-tiidrek hat amper in ieu duorre,
hwant ear't der molkfabriken wiene waerd de molke meast yn iepen
amers forsjoud. De tiid fan molkrider mei hynder en wein is foargoed
foarby; it forkear hie dêr binammen yn 'e skimer noch al lést fan. De boer
is der net ôf mei allinne in molktank en sa; syn reed en hiem moatte de
swiere "RMO" hâlde kinne en syn elektryske oansluting moat it ekstra
forbrûk forneare kinne. Dat léste hat yn Fryslân in bloksgewize oanpak
krigen hwêrtroch de hege kosten hwat tafalle koene. De netforswierringen
kinne yn 1982 klear wêze.
It hiele konsintraesjeproses yn 'e suvel hat it tal molkfabriken tige
forlytse. In part fan de molke fan Skylge en alle boeremolke fan Skiermuontseach giet mei it boat nei de wâl. De Amelanner molke giet sûnt 10
novimber 1978 troch in 15 km lange plastykbuis oer de boaijem fan it
Waed nei it ûntfangststasjon by Holwert. Ek fjouwer boeren op It Eilân
by Goaijingahuzen hawwe forline jier har 320 meter lange ûnderwetterlieding krigen, foar jierliks twa miljoen liter molke. Jaarsma yn Sint Nyk
dy't, nei in inisiatyf fan ir. Homme Dijkstra, sûnt 1961 al syn molke troch
in 1600 meter lange lieding yn de groun oan it fabryk levert, hat dus
dochs neifolging krigen.
Binne de molkbussen bylâns de wei hast fordwoun, lânskiplik binne der
greater obstakels foar yn it plak kommen. Op hiel hwat boerehiemen
steane silo's om "yn bulk" kocht féfoer en kunstdong op to slaen. Folie
moais is dêr net oan. Ek it tal toersilo's foar it ynkûljen fan it gers boazet
tige oan; foarich jier kamen der sa'n 40 by. De greate dingen binne faken
in 20 meter heech. Foar bidriuwen mei minder as 150 kij binne se winliken to djûr, mar it gemak en de bidriuwswissens telle ek mei!
De platte lizboksstâllen, al mear as 2000 yn Fryslân, hawwe ek net in
greate lânskiplike wearde. De oanpaste stal mei hege dakhelling fan Jan
de Jong op 'e Jutryp is in tige gunstige útsûndering en de stal fan it
Meindert Doumalien by Eastrum, dat in mei reid dutsen tek hat, sil wol in
ienling bliuwe. Yn it miene sprutsen is it wichtich dat it oanklaeijen fan it
lânskip gans omtinken krijt. De aksje "set der in beam by", bigoun yn
1976, smiet forline jier sa'n 830 oanjeften op; in great part fan dy meidoggers soe in biplanting oanbringe en koe dêr faken subsydzje foar krije.
Der wurdt rûsd dat der yn Fryslân sa'n 20.000 iperen beammen de ypsykte ha, dat is in great forlies; hiel hwat boerehiemen en reden komme
der neaken by to stean.
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Nou dan oer it buorkjen en it gemaek. De Fryske boeren hiene yn 1978
sa'n tûzen bunder bou mear as yn it jier dêrfoar en doe wie der al 1600
mear as yn 1976, it gouden jirpeljier! De ûntminging nei de bou ta set
noch troch. It bou-areael yn Fryslân wie foarich jier 22.420 bunder. Op in
tredde part dêrfan (7538 bunder) stiene jirpels — twa persint mear as yn
1977 —, en wol 6021 bunder setters, 1055 bunder konsumpsje-jirpels en
485 bunder fabryksjirpels (Súdeasthoeke). De noten, meiinoar 7106 bunder, wiene seis persint mear. Dan folgje de sûkerbiten mei 5327 bunder,
fjouwer persint mear. De snijmais foar grienfoer woun oan mei in tredde
en bisloech 961 bunder. De handelsgewaeksen dijden út mei 11 persint;
karwij wie oproun ta 36 bunder en koalsied ta 388 bunder; lykwols
minder flaeks, manekoppen en grauwe earten. Mei de minne prizen
minder sipels, mar dochs noch 340 bunder. De gerssiedteelt waerd in
fiifde greater en kaem op 393 bunder.
De prizen fan 'e setters foelen net ta en de sûkerbiten wiene wol aerdich
wis fan in goede priis as it kwantum C-sûker (wrâldmerkpriis) net to great
west hie.
Hwat de greide oangiet is it sa dat yn it miene de kij mear kilo's molke
jowe as in pearjier forlyn. Yn 1978 trochinoar 5252 kilo mei 4,21 persint
fet en 3,41 persint aeiwyt. Mids desimber krige Fryslân syn 19e hûnderttûzen-mingel-kou. Noch jimmeroan komt der mear niget oan it brûken fan Holstein Friesian bollen. Njonken de "fan-klub" foar de Amerikanen is der nou ek in formidden dat it bisteande "âlde" mear fêsthâlde
wol. Troch it ien en oar rekke it FRS yn in bistjûrlike biwâldskrisis, mar
kaem dy ek gau wer to boppe; 72 persint fan de FRS-leden binne by de
KI. Der kaem yn it âlde jier noch in biwâldsfisy yn bisprek foar it meiinoar oparbeidzjen fan FRS, KI en molke-kontrôlle yn ien Fryske féforbetteringsorganisaesje. De Fryske KI-forieningen hawwe de hannen yn
inoar slein; op 13 septimber koene it sintrael KI-stasjon to Gietsjerk en it
sintrael opfokstasjon to Terwispel offisieel iepene wurde. Nijsgjirrich is it
oprinnende tal readbûnte kij; 60 FRS-leden hawwe 2561 readbûnte bisten.
Op 14 july sakke op de Ljouwerter tsiisbeurs de priis fan de Goudse
tsiis mei 20 sinten en dy fan de Edammer mei 17 sinten; dat bitsjutte in
forleging fan de molkepriis foar de boer mei sa'n twa sinten. Om't de
boeren der in bulte oan gelegen leit op de ôfsetmerk sa sterk mooglik to
stean, binne der plannen foar it oparbeidzjen fan de Frico mei de Domo
(Beilen). De bûter- en poeijerbergen jowe foar de molkpriis hwat langer
hoe mear soargen; mar dêr kedize de hearen yn Brussel oer.
De hynders komt langer hwat mear niget oan; de fokkerij fan it Fryske
hynder stiet der wer better foar. Pony's binne ek tige yn tel. Skiep rinne
der hiel hwat yn Fryslân. It Fryske Boun fan Geitehâlders bistie 60 jier en
hold in nasionale geitekeuring yn Ljouwert. In nijtsje wie dat der yn
novimber 100 Fryske geiten en lammen nei Sardinië ta eksportearre
binne. Alle bargen moatte foar de sounheitsregistraesje in blikje yn it ear
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hawwe; yn de tritiger jierren krigen se in blikje om de produksje yn de
hân to halden!
De roalforkavelingen nimme in langere tiid fan tarieden. De oanspraken foar de Natuerwittenskiplike Kommisje binne net maklik mear yn to
passen yn de plannen. De boeren, hoeders fan it lânskip troch de ieuwen
hinne, wolle wol yn goedens, mar hja wolle al witte hwêr't se oan ta binne
en hwêr't se op rekkenje kinne as se to dwaen krije mei in lânskipspark,
bihearsgebiet of "fûgeltsjelân". Foar de Riperkrite is it lânboumodel
keazen. Foar it biologysk-dynamysk buorkjen fan de Cuperussen yn
Boksum wie in soad bilangstelling. De grounpriis sakke wol hwat, mar der
waerd noch lân forkocht foar mear as 40.000 goune de bunder.
Ien fan de Fryske boerekoöperaesjes, de FCE Akkrum, dy't it yn har
bistean net maklik hawn hat, is opdoeke en opgien yn Coveco-forbân.
Berltsum krige syn nije feiling. It oerliz mei de Ljouwerter feiling oer in
kombinaesje giet troch. Der komt aloan mear niget oan it leger lânbouûnderwiis, likegoed fan guon dy't net út it boereformidden komme.
Dit wie sa ien en oar út it boerejier. Lit ús ophâlde mei hwêr't boeren
ornaris mei bigjinne: it waer. Nei in winter sûnder folie wintersk waer,
sette de maeityd hwat dreech útein. Maert hie noch snie mar wie oan de
droege en april oan de wiete en kalde kant. De simmer wie foar it
fakânsjefolk net sa best, mar it wie wol boerewaer, to kâld foar de luzen
en net to droech. De hjerst wie útsûnderlik droech, de kij rounen midsnovimber deis noch yn it lân. De léste sûkerbiten, hwat opkeard troch de
brân yn de "Friesch-Groningsche", hawwe net al to folie lést fan it bytsje
winter hawn.
1978 wie in ridlik goed boerejier. It wie it jier fan de kilo's; allinne de
biten lieten it sitte.
A. Bokma
Kultuer
In jieroersjoch kin slim folslein wêze. Lykas forline jier sille wy bisykje
oan de hân fan de trije ûnderdielen: bilied, minsken en feiten, eat sjen to
litten fan hwat him sa al yn 1978 op kultureel mêd yn Fryslân ôfspile hat.
Bilied
Ek yn 1978 waerd fierder tocht oer en wurke oan de desintralisaesje fan
it bilied op sosiael-kultureel mêd. Yn april kaem de minister fan CRM
mei in ûntwerp "algemene maatregel van bestuur: rijksbijdrageregeling
sociaal-cultureel werk" en in nota oer it gearhingjen tusken it lannelik,
provinsiael en gemeentlik bilied op sosiael-kultureel mêd. It oerliz oer
beide nota's resultearre yn in twadde konsept fan de bydrageregeling, nou
allinne ornearre foar de gemeenten. It doel wie, dizze "bijdrageregeling
sociaal-culturele activiteiten" mei yngong fan 1 jannewaris 1979 yn wurking to stellen. Dat is lykwols net slagge, dat alle foarwurk op binammen
gemeentlik nivo mist oant nou ta de nedige wetlike grounslach. De
VNG-ôfdieling Fryslân hat it ôfroune jier û.m. foarljochtingsgearkomsten
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organiseard en fierders yn de mande mei de funksionele rieden wurke oan
it útarbeidzjen fan de konsekwinsjes fan de desintralisaesje yn Fryslân.
Foar hwat de provinsje die forwize wy nei de haedstikken "Bestuur" en
"It wolwêzen". Ut in ûdersyk fan de Fryske Kultuerried die bliken dat de
Fryske gemeenten foar 1978 fan doel wiene sa'n 33 miljoen goune oan
kultuer út to jaen; de provinsje naem sahwat sawntjin en in heal miljoen
foar syn rekken.
Minsken
Drs. J. J. M. van Gent van Nijmegen waerd bineamd ta bibliothekaris
fan de Provinsiale Bibliotheek, nei't sawol yn as buten de Steaten de
nedige strideraesje west hie oer proseduere en funksje-ynhâld. Mr. L. H.
Bouma folge drs. F. J. Bergstra op as foarsitter fan de Fryske Akademy.
De Fryske Kultuerried krige yn de persoan fan mr. S. J. Hartkamp in nije
foarsitter en mefrou mr. A. A. Vondeling-Van 't Hof waerd de nije presidinte fan de Vrouwenraad Friesland. De Europaprijs voor de schilderkunst van de stad Oostende wie foar Henriëtte van 't Hoogt fan Spannum,
Lode Pemmelaar fan Wommels en Gjalt Walstra fan Hoarnstersweach.
De Dr. Joast Halbertsmapriis waerd takend oan prof. dr. Jacob Jansen fan
Aldemardum foar syn publikaesjes oer de histoarje fan Warkum. De
Lutinepriis fan de gemeente Skylge, yn 1977 takend oan de Ljouwerter
archeolooch G. Elzinga, wie nou foar D. Bos foar syn artikels oer
Eastlânfarders en âld-boargemaster Sake van der Ploeg fan Oude Pekela
krige de Fryske Parsepriis. Op 30 april wiene der keninklike ûnderskiedings foar de skriuwster Tiny Mulder fan Jellum en Akademy-direkteur
Keimpe Sikkema fan Ljouwert.
Feiten
It ôfroune jier binne der tal fan jubileums bitocht. Op 2 augustus wie it
foar de 125ste kear PC yn Frjentsjer. Ta gelegenheit hjirfan makke
byldzjend kunstner Guus Hellegers in keatsbyld foar de stêd Frjentsjer.
Op 3 juny bitocht it Friesch Dagblad syn 75-jierrich bistean. It Nut yn
Ferwert is lykwols âlder, it fierde syn ieufeest. Fyftich jier forlyn waerden
Afûk en Underwiisried oprjochte. De léste bitocht de oprjochting op
Skylge, hweft de minister fan ûnderwiis en wittenskippen, dr. A. Pais,
him yn it Frysk ta de leden fan de Ried rjochte. In barren dat syn forfolch
krige yn de ryksbigreating foar ûnderwiis, dêr't foar it earst yn de skiednis
in passaezje yn it Frysk yn opnommen wie.
It Fries Scheepvaart Museum yn Snits en de Fryske Akademy yn
Ljouwert bitochten beide it 40-jierrich bistean. De earste mei in jubileumpinning fan de Snitser kunstneresse Cobi Doevendans, de twadde
mei tal fan gearkomsten yn de hiele provinsje en trettjin nije útjeften.
Greate barrens yn it kulturele libben wiene fierder de oanbieding fan it
Lieteboek foar de tsjerken op 21 jannewaris yn Boalsert en, nei mear as
tsien jier dreech wurk, de oanbieding fan de nije Fryske Bibel op 10
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maeije yn de Greate Tsjerke fan Ljouwert. Yn it lést fan april waerd yn
Ljouwert de restaurearre synagoge foar de amateuristyske kunstbioefening
yn Ljouwert yn gebrûk nommen.
Op 8 septimber waerd it tal bioskopen yn Ljouwert mei fïif útwreide
oant tsien ta.
De slútjoun fan it Boun fan Fryske Toanielselskippen waerd op trije
jounen yn mids-april to Drachten halden. Mei great sukses waerd Albee's
"Alles foar de tún" oer it fuotljocht brocht. Tryater kaem û.m. mei in nij
stik fan Jan de Vries "Spul om 't spul", wylst de fuortsetting fan de
Tryater-oplieding op 22 septimber resultearre yn de première fan
"Klotske", in produksje dy't yn oparbeidzjen mei it Fryske Boek op ûnderskate plakken yn de provinsje brocht waerd. It selskip de Noorder
Compagnie helle yn de twadde helte fan 1978 de parse mei it nije biliedsplan en mei de dêrút fuortkommende bistjûrskrisis. De dêrmei ûntstiene noedlike situaesje foar it selskip wie ein 1978 noch net oplost.
Iepenlofttoaniel wie der wer yn Burgum, Jorwert, Appelskea en dit jier
ek yn Bûtenpost. Yn Jorwert wie it de 25ste kear, reden om it earste
suksesfolle stik jitris to spyljen: Fanfarella fan Jan Naaykens yn Fryske
biwurking fan Tabe Beintema.
Op muzykmêd kaem Roel Slofstra mei in nije langspylplaet: "Hjoed in
jier"; op ien april presintearre it Frysk Koperorkest him yn Sint Anne,
wylst it Fries Jeugdorkest op 8 jannewaris syn podiumdebút hie yn
Marsum. It Vocaal Ensemble Mousikè út Snits makke in toerné nei
Amearika ta, en de Wâldsang út Bûtenpost woun Vara's brassbandfestival. Op 9 desimber waerd it 9de en léste konkoers halden fan de Friese
Bond van Harmonie-, Fanfare- en Tamboerkorpsen, mei't it Boun opgiet
yn de Koninklijke Nederlandse Federatie.
Op literair mêd moat noch sein wurde dat de Sutelaksje ryklik 75.000
goune opbrocht, in bytsje minder as yn 1977. It jier 1978 hâld ek de ein yn
foar de Fryske Bibleteek. Op 19 desimber naem de ledegearkomste it
bislút mei it wurk op to halden. It tiidskrift De Strikel fan de bibleteek gie
oer nei de BV De Friese Pers.
Op 8 novimber hie de NCRV in Fryske joun foar de Nederlânske televyzje, û.m. mei it útstjûren fan Teatske Alzums "Boete dwaen" yn in
biwurking fan Oene Spoelstra.
De kunstmerk yn Ljouwert waerd forfongen troch in wike kunst yn de
Ljouwerter binnestêd: projekt. De manifestaesje levere in soad diskusje
op.
Yn Ljouwert komt in byld fan in Frysk hynsder. Auke Hettema liet yn
april alfêst in earste model sjen. Earnewâld krige syn ielfisker, in wurkstik
fan David van Kampen en yn Hallum stiet nou Freark fan Hallum, in
byld fan Frans Ram. Maria van Everdingen soarge foar twa bylden yn de
gemeente Eaststellingwerf, gearhingjend mei it forline fan de gemeente.
Op 28 desimber huidige it Ryksargyf yn Ljouwert syn 10.000ste bisiker
yn 1978.
P. Hemminga
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Rekréaesje en milieu
Rekréatyf bisjoen koe 1978 gjin sprekken lije. Suterich waer, suniger en
ek minder fakânsjegongers, hwant hwa't it barre mocht socht waermer
kusten op, dy't faek ek sa goedkeap noch wol wiene as uzes. Né, it nijs siet
wer yn de nota's en dêrfan dan binammen yn de "Nota Alternativen" fan
de provinsje. Dy ferget de bifolking op de útspraek "Grien of groei?".
Grien bliuwe, dat seit oant 1995 ta opklimme ta heechút 625.000 ynwenners (wy hawwe nou 581.000) en miskien hwat útwreiding fan bisteande bidriuwen, óf groeije oant 655.000 minsken en útwreiding mei nije
bidriuwen. Hwat de rekréaesje oanbilanget komt dat del op: 3 persint
mear forbliuwsrekréaesje by "grien" en 25 persint by "groei" en 20 persint
mear wettersport by "grien" en 47 persint by "groei". Doel is dat de
Friezen har troch ynspraek útsprekke en dat de Steaten yn it lést fan 1979
in bislút nimme en yn it streekplan fêstlizze hwer't wy bidarje sille.
It is ôfwachtsjen oft der fan dy ynsprekkerij hwat op 'e hispel komt,
hwant yn 1978 wie der in soarte fan ynspraekwurgens to merkbiten. By de
nota Wenjen (fan '75) moast de Beurs ôfhierd wurde doe't de Steaten der
in jier letter oer gear kamen, by de nota Wurkjen ('76) wiene de Sealen
Schaaf great genôch en by de nota Rekréearjen ('77) koe it mei de Provinsiale Bibliotheek ta. De jachtweide fan in doarpsherberch hie ek kind,
sei de krante, hwant der kamen amper hûndert man op ôf. Lykwols: yn
lytse rounte waerd drok trochpeteard. De Súdwesthoeke sette manmoedich de tosken yn it "Basisrekréaesjeplan", de boeren rekken net útpraet
oer de Griene Nota's mei har lânskipspark-idéen en de eilannen ûntkamen ek net oan hwat de boargemaster fan Flylân "de virus fan ynsprekkeritus" neamde. Dat "de Waedklub" faker as ienris as de oerbringer dêrfan oanwiisd waerd, hwa docht it noch nij?
Yn Nederlân binne 640 organisaesjes dy't it milieu yn 'e gaten hâlde,
mar it hie der bytiden fan dat Fryslân mar mei ien to krijen hat: de
Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee. Dy hat har yn 1978
wer wakker ward, mar hja koe it net eltsenien nei 't sin meitsje. "De
Harnzer sykte", seine se op it Amelân; "in Fremdkörper yn it Fryske lichem", sei de âld-Ljouwerter: "hja meitsje harsels yn it Noarden mei har
'maffe drammerij' ûnmooglik yn it petear en yn it bûtenlân lizze se ús
leech en meitsje se ús swart". Doeld waerd op de protestfytstocht by it
Waed lans oant yn Denemark ta ûnder it motto "Blijf met je kladden van
de Wadden" en de (foar minsken dy't fan it Waed gjin aen ha hwat
wûnderlike) útspraken oer ús Waed fan natûr- en fûgelbiskermers yn it
Joegoslavyske Ochrid en it fiere Aschabad yn Russysk Sintrael-Azië. De
Waedklub hat tajown dat hja minder polarisearje en oerdriuwe moat, mar
de iene bui jaget de oare. By de iepening fan in sintrum foar milieukunde
oan de universiteit fan Leijen is sein, dat it aksjefieren foar it milieu,
sawn-acht jier forlyn noch in saek fan spontanens, nou in technokratyske
striid wurden is tusken saekkundigen en ja — ûnder it sljochtweihinne folk
hjir oan 'e Waedkant sitte nou ienris net folie doktorandussen . . .
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Hwat it Waed oanbilanget: oan 'e ein fan it jier wie der noch neat
bisletten oer it boarjen nei gas en oalje en oer in nije sédyk neffens Plan
A of Plan D. It FNP-"forklaeijersplan" (it bûtendyks lân kriget it klaeibaeitsje út en dêr wurdt tusken A en D in nije klaeidyk fan makke, sadat
sawol de boeren as de fûgels har gerak krije) wurdt nou blykber dochs wer
hifke. Yn septimber hat de Twadde Keamer bisletten dat it Waed in
stiltegebiet wurde moat en opnommen wurdt yn de list fan wettergebieten
mei ynternasionaie bitsjutting, mar neffens minsken dy't der hwat mear
fan witte stelt dat "gjin moer" foar en is it effekt dêrfan itselde as hwat
minister-presidint Van Agt forwachtet fan in kommend Waddensymposium mei Denemark en Dútsklân: "vrijblijvend gepraat en verder niks". It
bûtenlân docht dochs dêr't it nocht oan hat: de Dútskers polderje rêstich
stikken Waed yn en de Fransken forsmoargje de Ryn (en dêrmei it Waed)
noch like slim.
De rop fan ûnforfangber natûrgebiet lokket mear en mear minsken nei
it Waed ta. Silers en Waedrinners forbalje fûgels, fisken en séhounen (yn
augustus wiene der noch 436, it jiers dêrfoar 499) en dêr sil hwat oan dien
wurde moatte. It Waedrinnen kaem efkes op in minne namme doe't
ein-maeije 54 Waedrinners tusken Piterbuorren en Skiermuontseach yn 'e
mist fordwaelden en wierskynlik fordronken wiene as der gjin helikopters
west hiene, mar likegoed giene der fan de Grinzer kust út noch 14.000
minsken it Waed op (yn '77 wiene it 17.000). De séfeartskoalle to Delfsyl
seach ek brea yn it Waedrinnen en sette mei in oplieding-Waedgids útein.
De Fryske en Grinzer waedrinnersorganisaesjes breinroer, hwant dat soe
der ommers hast op wize dat de bisteande Waedloadsen mar hampelmannen binne.
Waed en Waedeilannen hawwe der nije soargen bykrigen: de káns op
rampen mei oaltjetankers foar ús kust nimt ta en is nou op ienkear yn 'e
fjirtjin jier birekkene. Soe dat barre, dan komt der sa'n simmer gjin
baeigast mear en alle libben op it Waed is wei. Der sil mei gauwens in
rampeplan komme moatte en de tankers moatte fierder út 'e kust halden
wurde. Hwat it bislút fan it regear om it floeiber makke ierdgas, dat yn
Algerije kocht wurde sil, mei skippen fan 125.000 tune oan to fieren yn de
Grinzer Iemshaven oan ûnk en wé foar it Waed en de eilannen ynhâlde
kin, moat ôfwachte wurde. Miskien komt it alhielendal wol net: de Algerijnen binne sa fier noch net en faeks is it wol in brekizer om op 'e
eilannen dochs mar nei gas to boarjen.
It hat de eilannen fan 't jier net meiwierre. Gjin lekkere waerme simmer
— mar alve simmerske dagen tsjin achttjin normael, 500 uren sinne en dat
is 100 to min; yn july waerd 36 persint mear ierdgas forstookt as yn july
'77 — en de hege hieren foar simmerwenten makken de konkurrinsjeposysje foar it bûtenlân oer stikken minder. It tal bisikers roun tobek, de
minsken bleaune sa lang net yn de hotels en pensions (amper 5½ dei en it
jiers dêrfoar goed 6) en joegen dêr ek minder út: troch de bank 479 goune
en yn '77 wie dat 511. In lannelike krante skreau dat in húshâlding mei
twa bern foardeliger fjirtjin dagen mei de auto nei Spanje koe as nei
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Skylge. "Us eilannen wiene populaire fakânsje-oarden, mar hja binne nou
hast foarbihâlden oan in kaptaelkrêftige elite .. ."
Nou — sa slim is 't nou ek wer net: der komt noch genôch gewoan folk
op ta. Safolle dat Deputearre Steaten yn augustus seine dat de eilannen
sahwat oan de grins sitte fan hwat natûr en lânskip forneare kinne en dat
it Amelân it nedich achte en meitsje in "forkearssirkulaesjeplan" mei in
pear hûndert nije forkearsbuorden. Skiermuontseach krige der ek in nij
boerd by: "Naaktstrand". Skylge sit mei de fraech oft in fjirdepart fan de
polder al of net natûrreservaet wurdt en Flylân leit in jachthaven oan om
de sésilers, dêr't gans moaiwaer-silers ûnder sitte, hwat lijte to bieden.
Yn it Lauwersségebiet is it wachtsjen noch altiten op it bislút: al of gjin
soldaterij. Hwat langer it regear wachtet hwat moaijer it natûrgebiet wurdt
en hwat mear it bislút oanwage sil. Der binne nou al 322 soarten wylde
planten, dûbeld safolle as troch de bank yn Nederlân, en fûgels fleane der
by 't seksje. De boeren om 'e Lauwersmar hinne klagen der oer dat de
pauguozzen en knobbelswannen har nôt fortraepje en opfrette en skeaten
der mei gaskanonnen op. Hja krigen ein-novimber help fan de soldaten
dy't sjitoefeningen halden om to sjen hoefolle lést minske en djier (om
mei Gysbert-om to praten) der fan hiene. De fûgels bearden der earst raer
fan, mar wenden al gau; de minsken hearden amper hwat of waerden
kûgels — dat hong der fan ôf oft hja foar- of tsjinstanner wiene.
De Lauwersmar lukt alle jierren mear boatsjefolk en de brêgen yn
Ljouwert en Dokkum wipten omraek. Op de oare marren wie it likernôch
krekt sa drok as yn '77. Dat seit: noch tó drok, hwant de iggen wurde
jimmeroan minder en de biropsskippers hawwe lést fan de plezierfarders.
Dat wurde twa greate problemen. De mars-iggen slagge ôf troch waer en
wyn, troch it jeijen en it wyld oanlizzen fan boaten en it sil de kommende
tsien jier 325 miljoen kostje om se wer ynoarder to krijen. Om de binnenskipperij to skieden fan de wettersport sille der nije forbiningen foar
de sylderij makke wurde moatte: tusken Grou en Terherne (mar dêr sit it
spoar tusken), tusken Earnewâld en Drachten, by Top en Twellegea,
tusken de Koufurd en de Hegemermar (der soe in twadde Jeltesleatsbrêge
by kinne) en tusken it Fryske en Oeriselske marregebiet. Dat is net om 'e
nocht en de rop om in farbilêsting wurdt jimmeroan lûder. In auto kostet
de oerheit oan útris fan diken en kunstwurken in 10.000 goune, in boat
tusken de 50.000 en 100.000, sei Deputearre ir. Eringa: hwerom moat dan
foar in auto wol en foar in boat gjin bilêsting bitelle wurde? It ryk wol der
noch net oan, likemin as oan it farbiwiis, dat helpe kinne soe om it
boatsjefolk hwat mear selstucht by to bringen. Hwant it effekt fan de
provinsiale "slogan" foar 1978, "Schipper niet met de regels", kin noch
gjin sprekken lije.
En dat wylst elkenien foarseit dat wy it hichtepunt by lange nei noch
net hawwe. Op 't heden hat ien op 'e tritich húshâldingen in boat en dat
kin oprinne oant ien op 'e tweintich. Der binne nou 160.000 skippen
(80.000 sylboaten, 50.000 kajútjachten en 30.000 greate motorkrusers) en
forwachte wurdt dat der yn 1990 in 225.000 wêze sille. En dan meije wy
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Toersilo's en ynpoldering fan in stik Waed wiene ek yn 1978 diskusjepunten as it oer it
oansjen fan Fryslân gie. In boer oan 'e sédyk ûnder Marrum kombinearre dizze saken: svn
toersilo fan 28 meter draecht dúdlik syn foarkar foar plan-D út.
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noch fan gelok sprekke, hwant de Hiswa rekkenet op tsien persint groei it
jier. Fryslân hie mei in lyts 25.000 boaten (groei de léste jierren 8 persint)
goed 15½ persint fan de Nederlânske plezierfardersfloat, Sélân 5,
Noard-Hollân 20 en Súd-Hollân 22 persint. Fyftjin persint fan alle boaten
yn Fryslân fear ûnder frjemde, meast Dútske, flagge. Yn Sélân wie dat 38
persint (Belgen!) en yn Limboarch 40. Op de greate wettersporttotoanstelling "Boot '78" to Düsseldorf is sein dat de greate sûndfloed fan
Dútskers noch komme moat en ek yn eigen lân wiene der profeten dy't
rôpen dat der yn it Noarden noch romte by de rûs is foar mear boaten.
Mar dat hinget sûnder mis gear mei de misère yn de boatsjebouwerij en
de boateforhier: yn Fryslân binne yn 1978 wer forskate bidriuwen fallyt
slein en ús eigen "Recreana" gie û.m. dêrom dat jier net troch.
Us provinsiael bistjûr set it lykwols net op in sêft sin. It sil de struktuer
fan de wettersport yn greater ramt bisjen en neigean hwat der barre moat
om to soargjen dat dy him harmoanysk ynpast yn it Fryske libbenspatroan en lânskip. Der komt in arkeplan (wy hawwe hjir tûzen arken en dy
nimme bytiden de moaiste plakjes yn), in lizplakkeplan (it tal boaten
groeit stikken hurder as it tal lizplakken) en in plan foar nije kanalen en
marren. Dat léste spile fan 't jier ek al: de Beetsters iverje foar in mar (it
Boarnerwiid) tusken de Sweachsterfeart en it Alddjip en boppedat soe de
Jan Durkszpolder (yn eigendom kommen fan It Fryske Gea, krekt as it
omstriden gebiet "Tusken Sleatten" oan de oare kant fan de Headamsleat) ûnder wetter set wurde kinne. Dêr is lykwols noch gjin sprake fan,
al soe Drachten it wol wolle om frij-baen to krijen foar de biropsskippers.
De Súdwesthoeke, dy't it "Basisrekréaesjeplan" foarlein krige, hat syn
moed net oer de ûntjowing. Forwachte wurdt dat der yn 1985 tsien persint
mear boaten binne as talitber achte wurdt, mar soene alle gemeentlike
plannen trochgean, dan soene der 10.000 sliepplakken bykomme en dat is
tritich persint. Ik sil dus wol efkes oars naeid wurde moatte as dat it knipt
is.
It lânskip foroaret noch jimmeroan hurd. De iperensykte, gefolch fan de
droege simmers fan '75 en '76, taest ús moaije rigen iperenbeammen oan
en skeint it byld fan de lytse doarpen. Wy hiene yn Fryslân 100.000
iperenbeammen; dêrfan wiene yn 1977 al 12.000 kapt en fan 't jier
sneuvelen nochris 20.000. Fan alle sike iperenbeammen stiet it treddepart
yn Fryslân . . . De aksje "Set der in beam by" slacht wol oan, mar set gjin
beammen oan 'e dyk: by de pleatsen wurdt amperoan tweintich persint
forfongen.
Dêrfoaroer stiet dat de toersilo's puik groeije woene, binammen yn 'e
Walden. Bihalven dy hege munsters komme der ek aloan mear platte
lizboksestâllen. Likernôch 2000 binne der nou yn Fryslân en dat is ien op
'e fjouwer féhâlderijen. De foroaringen yn it boerebidriuw binne in gefolch fan hwat yn EEG-forbân bidissele wurdt. "Brussel bipaelt" — skreau
in lannelike krante — "hoe't ús lânskip wurdt: it wurdt ienfoarfnich, karakteristike lânskippen fordwine en dêr komme 'ekologyske woastinen'
foar yn 't plak mei mar ien doel: in sa great mooglike produksje". It is
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saek dat der hwat oan dien wurdt, mar oft dat slagget yn it ramt fan de
"lânskipsparken" is langer de fraech. De boeren akselje goed tsjin en de
boere-organisaesjes hawwe it regear oanret om fan it lânskipsparkeplan ôf
to stappen. It idé wie sa min noch net, mar de presintaesje wie "stom" en
as it sa útfierd wurdt, bitsjut it ien stik earmoed foar de boeren.
Der wankt noch in oar soarte fan "lânskipsforsmoarging". As wy ea
twongen wurde soene om de wyn to brûken foar ús energyfoarsjenning,
dan soe Fryslân oan 9.000(!) wynturbines plak jaen moatte om tweintich
persint fan it lannelik forlet oan elektrysk to produsearjen. Op 'e eilannen,
dêr't it it hurdst waeit, moasten as 't goed soe fjouwer op ien kante kilometer komme . . . By Ringköbing yn Denemark hawwe se sa'n moune
útprebearre: 58 meter heech, kosten 22 miljoen goune. It plan is mislearre; de moune produsearre to min stream en makke in heislik leven.
Der is noch altiten fraech nei twadde wenten (yn Greonterp waerd
225.000 goune frege foar in húske dat 22.000 koste hie), mar mei de greate
rekréaesje-projekten bilunet it hwat. Der binne plannen foar simmerwentekompleksen by de Skâns (Oostmahorn), yn de Kollumerwaerd, by
Harns oan 'e sédyk en by Hynljippen, mar de greate "projektûntwikkelers" dogge it tuike oan. It is krekt oarsom: wy binne yn it bûtenlân yn 'e
oanfal gien. Ljouwerter, Tersoalster, Drachtster en Skiermuontseager
ûndernimmers kochten bûtenhuzen en lân yn Skotlân en wolle dêr rekréaesje-objekten fan meitsje. De Skotten bisjogge dat alles mei in skalk
each en der binne al fragen oer steld yn it achtenearre Britske parlemint.
Oan boeken oer rekréaesje en milieu yn Fryslân is yn 1978 net safolle
útkommen. It provinsiael bistjûr die goed wurk mei twa kreas útfierde
ynformative boekjes oer "Biskerme planten yn Fryslân" en "Openluchtrecreatie in Friesland". De televyzje wie wakker aktyf en binammen it
ûnforfangbere Waed kaem mear as ienris op it skerm. De VVV Fryslân-Ljouwert liet mei help fan provinsje en oaren Anton .Stoelwinder in
nije Fryslân-film meitsje, "Friesland is yours": koart, modern en mei
faesje.
K. Sikkema
It wolwêzen
Biliedsplan '78-'82
De politike partijen, dy't fortsjinwurdige binne yn provinsiale steaten,
hawwe it kolleezje fan deputearre steaten by syn start yn 1978 in programma meijown om mei to wurkjen. Dat programma is omfoarme ta in
biliedsplan 1978-'82, dat yn 'e desimbersitting van provinsiale steaten
bisprutsen is. It plan bistrykt it hiele provinsiale hanneljen en dus ek it
wolwêzen. Ek is der by oanjown, hwat elk foarnimmen kostje moatte soe.
It is net to dwaen en jow hjir oan hwat der oer it wolwêzen yn dat
biliedsplan stiet. It bislacht allinne al 44 fan de 161 siden en hat as ûn135
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derdielen sosiael-kultureel wurk, sport, soarch foar de sounens, maetskiplike tsjinstforliening, soarch foar minsken op jierren, kulturele saken,
ûnderwiis en monumintesoarch. Algemiene útgongspunten by it wolwêzensbilied binne it dragen fan eigen forantwurdlikheit troch de minsken
en it stypjen fan de eigen ûntwikkeling fan de minske.
Hwat de kulturele foarnimmens oanbilanget, kin sein wurde, dat de
steaten ôfstapt binne fan it bigryp dûbelkultuer. De Fryske tael, sa stiet yn
it biliedsplan (side 112) moat net sjoen wurde as in op harsels steand
fenomeen, mar as in yntegrael wurkjend gegeven. Dat bitsjut dat dizze
kultuer har stimpel sette moatte soe op it hiele provinsiael bilied. Dat sil
grif net tafalle. Yn de alternativen op it ûntwerp-streekplan wurdt byg. al
in wichtich plak oan it Frysk-eigene takend. Der bisteane yn Fryslân ek
net twa los fan elkoar steande kultueren, in Nederlânsken en in Frysken.
Ek hjir is sprake fan in meiinoar forboun wezen, omt elke ynwenner fan
Fryslân mei beide kultueren to krijen hat, sels al soe hy it net wolle.
Inkele oare kulturele biliedsfoarnimmens binne:
— de tagonklikens fan de byldzjende kunst bisykje to bifoarderjen, byg.
troch foarljochting en mear dokumintaesjemooglikheden:
— de posysje fan de Fryske museums forsterkje;
— it ta stân kommen fan in provinsiale mediateek bifoarderje.
Hwat de museums oanbilanget merke wy noch op, dat de minister fan
CRM Fryslân en Noardbrabân in eksperimint taskikt hat om to bistudearjen hoe't de museums en oare foarsjenningen fan it wolwêzensbilied
yn elkoar passé kinne en hoe't de taken en de forantwurdlikheden fan de
ûnderskate oerheden op it mêd fan de museums lizze moatte soene.
Fierders is yn it biliedsplan al in tal útstellen oangeande it Frysk yn it
offisiële forkear opnommen.
Reorganisaesje wolwêzensbilied
It yn it oersjoch oer 1977 al neamde plan om de organisaesje fan it
provinsiale bilied op it mêd fan it wolwêzen oars ta to rieden, hat op 25
oktober 1978 yn provinsiale steaten oan 'e oarder west. It haedmotyf hat
west, dat de provinsje hwat tichter by de tarieding fan it bilied bilutsen
wêze woe. Dat jildde binammen ek foar it ûndersyk oer wolwêzensoangelegenheden. Dêrom sil it Provinsiael Opbouorgaen omfoarme wurde ta
in Wolwêzensynstitút, dat rjochtstreeks ûnder forantwurdlikens fan it
provinsiael bistjûr komt to stean. Fierders sil der in advysried op it mêd
fan it wolwêzen ynsteld wurde, dêr't ryk, provinsje, gemeenten en de
bisteande advysrieden lykas Kultuerried, Sportried ensfh. in sit yn krije.
Dizze ried moat advisearje oer de ûntjowing fan it provinsiael bilied yn
dizze sektor.
It seit himsels, dat de útwurking fan ien en oar noch gans tiid freegje sil,
binammen om't lang net elkenien dy't der by bilutsen is of noch wurde sil,
gelyk oer dizze saken tinkt. Hawar, 1979 sil mear klearrichheit yn de bitochte struktueren bringe moatte.
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Frysk yn it offisiële forkear
Yn novimber kaem it Tuskenrapport Frysk yn it offisiële forkear út. It,
giet hjir om in foar in great part nij biliedsterrein, ntl. it plak jaen fan it
Frysk yn it oerheitslibben. In wurkgroep hat mei faesje arbeide oan it
ûntwerpen fan utgongspunten en doelstellingen om it Frysk mear as
oerheitstael to brûken. De wurkgroep stelt, dat de twataligens yn Fryslân
sa útlein wurde moat, dat elkenien yn Fryslân Nederlânsk en Frysk forstean en leze kin. Dêr soe de provinsje alteast yn har bilied fan útgean
moatte. De wurkgroep komt dan mei de folgjende doelstellingen.
1. it weinimmen fan bihinderingen foar it brûken fan 'e Fryske tael yn 'e
kommunikaesje tusken boargers en oerheit yn it rjochtsforkear.
2. it bifoarderjen c.q. it ta stân bringen fan regelingen dy't liede ta in aktyf
en frekwint brûken fan de Fryske tael troch oerheitsorganen en -persoanen en yn it rjochtsforkear, skriftlik likegoed as mounling, op foet fan
lykweardigens en lykbirjochtige wezen mei de Nederlânske tael.
Dizze doelstellingen wurde dan fierder útwurke yn it Tuskenrapport en
liede ta in tal oanbifellings oan it provinsiael bistjûr. De doelstellingen
likegoed as de oanbifellings binne troch provinsiale steaten oernommen.
In koart oersjoch fan de oanbifellings folget hjir:
— de wet op it Frysk yn it rjochtsforkear moat forfongen wurde en oanpast oan de easken fan hjoeddedei.
— foar de amtlike taelûntjowing en -taelbystân moatte foarsjenningen
komme. Derby giet it û.o. om it ûntwikkeljen fan in wurdskat en it op
priemmen setten fan kursussen by de Bistjûrsskoalle Fryslân.
— der soe by in gemeente mei in net homogeen Frysktalige bifolking in
proef opsetten wurde moatte oangeande it brûken fan it Frysk yn it
amtlike forkear.
Der sil ek mear omtinken jown wurde oan de foarljochting oer dizze
saken. It Tuskenrapport is in tal gemeentebistjûren nochal kâld op 'e lea
fallen, om't hja net dúdlik foarljochte wiene. It giet hjir yn it algemien om
in lange termyn-bilied en net om saken, dy't fan hjoed op moarn har
bislach krije moatte.
By de diskusje yn de steaten is in moasje oannommen dêr't deputearre
steaten yn frege wurdt in bineamingsbilied foar amtners op to setten,
hwerby't fan de yn 'e takomst to bineamen provinsiale amtners frege
wurdt, dat hja it Frysk aktyf bihearskje of dat hja op syn minst dêrnei
stribje wolle.
Bibleteeksaken
Yn 1975 is in Wet op it iepenbiere bibleteekwurk oannommen, dy't de
opset en de kosteforgoeding fan it iepenbiere bibleteekwurk regelet. Dizze
wet jowt oan, dat der om de trije jier in lannelik plan makke wurde moat.
Yn dat plan wurde foar de kommende jierren de foarsjenningen dy't
nedich achte wurde en dêr't jild foar is, opnommen.
Sa'n lannelik plan komt der net samar. Dat wurdt opboud út gegevens
fan gemeentlike plannen.-Dy gemeentlike plannen geane nei de provinsje,
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dy't alle winsken fan de gemeenten neistinoar leit en dy — al of net —
opnimt yn it provinsiale plan. It lannelike plan is dan wer inte op alle
provinsiale plannen. Om ta in provinsael bibleteekplan foar Fryslân to
kommen, is in provinsiale advyskommisje ynsteld, dêr't saekkundigen en
bistjûrders in sit yn hawwe. Dizze kommisje hat dêr drok wurk oan. Hja
hopet bigjin 1979 har advys út to bringen.
De Provinsiale- en Bumabibleteek fan Fryslân, lykas bikend al lange
jierren in wittenskiplike bibleteek mei in wittenskiplike stêf dy't frijwol
alhiel troch de provinsje Fryslân bikostige wurdt, hat dêrneist de wetlike
status krige fan regionale steunbibleteek. Dat bitsjut, dat de iepenbiere
bibleteken op de P.B. in birop dwaen kinne om tomjitte to kommen oan
it forlet fan mear wittenskiplike literatuer by de lezers fan de pleatselike
iepenbiere bibleteken.
De P.B. hat yn 1978 in nije bibletekaris krigen. Dr. S. Douma is mei
pensioen gien en provinsiale steaten hawwe as syn opfolger bineamd drs.
J. J. M. van Gent.
J. M. Ypma
Fryske tael- en letterkunde
Belletry
Lit ús mei de wer-útjeften bigjinne, hwant ek yn de Fryske lettertún
reprintet it sa hwat. Teatske Alzum har lytse forhalesamling Boete dwaen
(KFFB/Osinga) wie nammers in wer- en gjin "re"-printinge: in nij útjowne karlêzing út in eardere greatere bondel fan harres, útbrocht ûnder
deselde titel as it dêrút troch Oene Spoelstra dramatisearre eksimpel dat
op 8 novimber 1978 foar de NCRV-tv útstjûrd waerd. In "revival" dêr't
wol nimmen op rekkene hie mar dy't, ôfsjoen fan it net sa oertsjûgjend
dramatysk resultaet, dochs net to'n ûnrjochte de oandacht wer ris festige
op dit sober natuertalint. Abe Brouwer syn earste greate roman De gouden
swipe mei it dan nea ta in film (dêr't jierrenlang praet fan west hat), lit
stean ta in tv-biwurking brocht hawwe, de tsiende printinge fan dit suksesboek (Osinga) is der net minder markant om. Ta in tv-biwurking
hawwe de Rimen en Teltsjes fan de Bruorren Halbertsma it nammers ek
nea brocht, mar hwa w i t . . . De njoggende printinge (Osinga) biwiist
hwat men fansels al lang wist, nammentlik dat it hjir om in "evergreen" —
twigen út in âlde stamme! . . . — giet. (Al sil it sa njonkenlytsen wol tiid
wurde foar de tarieding fan in wittenskiplik-forantwurde, annotearre
edysje njónken dizze "folksútjefte"). Simke Kloosterman har wichtichste
romans, De Hoara's fan Hastings (Osinga) en It jubeljier (De Tille) forskynden resp. de sechde en tredde printinge fan; de léste yn in nije Tille-rige dy't "De titelroas" ("In rige boeken fan bliuwende wearde") titele
waerd. Y. Poortinga syn histoaryske roman Elbrich kaem in nije printinge
fan út yn deselde rige; it giet hjir nammers om in komprimearre, foar in
part werskreaune útjefte yn ien bân fan in destiids yn twa dielen forskynd,
treflik stilearre boek. Tr. Riemersma syn kompositoarysk destiids sa op138
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fallende roman Minskrotten-rotminsken (Koperative Utjowerij) bilibbe in
tredde printinge.
By de nijkeapen fait alderearst it debút Strie oerdwers fan de jonge,
produktive en alsidige Eppie Dam op: feardich skreaune, stilistysk knappe
en psychologysk nijsgjirrige forhalen (Koperative Utjowerij). Mei hwat
goede wil kin men ek de folksaerdich-floate roman út de tiid fan de Suderséwurken, Om Lutske, it kantinefamke (KFFB/Osinga) fan P. Broere
in debút neame. Mar dan moat der wol bysein wurde dat it oarspronklik
yn it Hollânsk skreaun waerd. In debút, al harket it yn earste opslach
hwat frjemd, wie ek D. A. Tamminga syn Frjemdfolk op Barrahiem (Friese
Pers), de earste roman fan dizze dichter en noch wol in histoarysken-ien,
spyljend yn it Fryslân yn it bigjin fan ús jiertelling.
Ypk fan der Fear publisearre mei De dei is jong (Friese Pers) har
sawnde roman en bispile dêryn fannijs it thema fan de frou dy't wifket
tusken dream en plicht. H. Hoogeveen bihannele yn
De neiklap
(KFFB/Osinga) it probleem fan de nei-oarlochske soan dy't mei it forline
fan syn kollaborearjende heit tangele sit. Hoatse de Jong, nestor fan de
Fryske skriuwers, joech yn syn koarte roman Rudmer Deinum (De Terp)
jitris it biwiis dat er ienfâldich mar kant in forhael út it boerelibben stalle
kin. Thomas Mollinga die, nei jierrenlang swijen, yn Robotania
(KFFB/Osinga) in dryste stap op it nuodlike paed fan de futurologyske
(bikearings-)roman dy't as sadanich syn wjergader net gau fine sil. Under
de titel De held en de draek brocht Y. Poortinga de prachtige folksforhalen
gear dy't er optekene út 'e mûle fan Roel Piters de Jong, sûnder mis ien
fan Poortinga syn greatste ûntdekkingen (Bosch & Keuning/De Tille).
Fortellers fan in hiel oar slach krige de warbere en talintfolle Hylke
Speerstra oan 'e praet: hús-, snij-, toske- en fédokters, dy't him de stoffe
leveren foar syn ûntroerende (en soms ek wol hwat ûntheisterjende) dokumintaire Neaken en bleat foar de dokter (Friese Pers). Durk van der
Ploeg levere mei De Amerikaen (Friese Pers) it biwiis dat er in nochal
ôfkôge thema (iensume widner siket in nij wiif) bizar-origineel útwurkje
kin. Rink van der Velde soarge foar syn boppeslach dêr't sa njonkenlytsen
al wer nei útsjoen waerd troch op it noch jimmer "tankbere" Eije Wykstra-thema in roman to skriuwen dy't net allinne meinimmend hjitte kin,
mar yn syn psychologysk bineikommen fan dit bjusterbaerlik fenomeen
ek oertsjûgjend: De houn sil om jim bylje (Friese Pers).
Poëzy
It tal debuten leit hjir wol efkes heger, mar om nou to sizzen dat de
kwaliteit dêrneffens is? Wy bigjinne hjir ek mei de debutant Eppie Dam
en dát is wol in útsprutsen talint, ek as dichter fan de earstlingsbondel Mei
de jierren (KU). Fan Bennie Huisman syn debút Opgeande tiid (eigen
bihear) lit him dat noch net sasear fêststelle en oangeande Adri van
Hijum syn poëtyske rispinge Fersen 1965-1977 (KU) hat men ek jins
twifels. Rixt Sudema oertsjûget mei har Opskriften, ûnderskriften (KU) ek
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noch net alhiel, mar har fierdere ûntjowing is men wol nijsgjirrich nei. De
al lang yn ûnderskate tydskriften meidraeijende dichter Sybe Sybesma hat
ûnder de typearjende titel En marge (Bosch & Keuning/ De Tille) syn
bûnte rispinge út earder en letter tiid garre: marginael mar dochs wol
markant. Sint Wilman syn posthúm útjowne rymstikken Sinneljocht yn
tsjuster (KFFB/Osinga) bifestigje de kurieuze image fan dizze eigen-aerdige preekhear.
De oare, "bikende" dichters diene it oer it generael perfoarst net minder, ja faek sa goed wol as de measte debutanten. Pier Boorsma syn twade
bondel Under frjemde wetten (KU) bygelyks levere fannijs it biwiis fan it
poëtysk kinnen fan immen dy't dichtet suver by't swijen omt ôf. Jan
Dotinga mei Flaggen en tûkelteammen (Bosch & Keuning/De Tille) wint
dêryn oan fariaesje en faesje. Berber van der Geest har poètyske notysjes
Dei en wei (mei de foto's fan Paul Janssen in knappe ienheit foarmjend)
wize allyksa op in trochsettende ûntjowing (De Tille). G. N. Visser is, ek
as dichter, in gefal apart. Syn nije tredde bondel Wyldewrang (Lykele
Jansma) hat yn elk gefal in treflike titel meikrigen, mar bitsjut gjin nij
hichtepunt; as minsklik dokumint mei syn forbjusterende aksinten jowt
dizze neilêzing de bittere neismaek dêr't de titel faeks op doelt. Ella
Wassenaer (ps. foar L. Post-Beuckens) joech mei Yn runen ritst (Friese
Pers) in nije bondel op itselde thema as har earstling destiids, mar — by
wize fan sprekken — minder "read", d.w.s. minder primair. Ta gelegenheit
fan syn 70ste jierdei forskynde fan Lieuwe Hornstra de samling haiku
(eigen bihear), in bibliofyl útjown boekje mei fersen yn it genre dat er as
earste yn de Fryske poëzy suver hwat populair makke hat. Fan Jan Wybenga syn navrant lytsfrysk deadeboek (Lykele Jansma) kaem aldergeloks
in twade printinge.
Ik wol net úthâlde, alderminst, dat alles hwat hjirboppe neamd wurde
koe weifalt by de nije, útwreide edysje fan Obe Postma syn Samle Fersen
(Bosch & Keuning/De Tille), mar men is dochs yn 'e wille en biwarje it
beste foar lést. It is in goed en great ding, dat dit greate oeuvre — bisoarge
troch drs. T. J. Steenmeijer-Wielenga — nou sa folslein, mei forantwurding en ynlieding (fan D. A. Tamminga) ûnder it publyk brocht is.
Berneboeken
De ûntjowing op ûnderwiismêd (en op it Fryske staveringsmêd net to
forjitten) hat resultearre yn gans in rige nije of fannijs wer útjowne berneboeken, de skoalle(lês)boeken dan meirekkene dy't wy fierders gewurde
litte. It neamen apart wurdich is grif it feit dat J. Visser-Bakker allinne al
goedsei foar net minder as 8(!) titels, en dêr wie dan mar ien werprintinge
by. Wy wolle de kwaliteit fan har oarspronklik wurk gjin omkromte bylizze as wy úthâlde dat har samling âlde knibbeldeuntsjes Hop hop hynke
(KU) ta de útrinders heart, lykas nammers Hindrik van der Meer syn nije
samling bernelietsjes-op-muzyk ûnder de allyksa suver ek al nostalgyske
titel Hup sûpengroattenbrij (KU).
Oannimlike nije berneboeken wiene û.o. It bist fan buorfrou fan P.
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Dijkema-Van Calsbeek (Friese Pers), Hindrik fan 'e mûne fan Jante
Geartsma (KFFB/Osinga), Wêr is Harke? fan H. Heeringa-Seepma
(KFFB/Friesch Dagblad) en De hikkespringer fan H. Hengst-Kars (KU),
allegear oarspronklik wurk.
Ek oan oersettingen fait der hwat to neamen. Yn it foarste plak Harke
Bremer en Jarich Hoekstra harren Asterix de Góljer (Oberon) en it troch
Aly Roodbergen-Bouma biwurke Myn eigen mearkeboek, in FryskSpaenske ko-produksje (AFUK).
Goede âlde, of minder âlde, kunde metten wy yn de reprint fan Nynke
fan Hichtum har Der wier ris in âld wyfke (Lykele Jansma) en yn Kekke
Mekke Mije fan T. Straatsma-Wiersma (Us Frysk Berneboek) en allyksa
yn de reprint fan de tige populair wurden bernefoardrachtebondel Juffer
Kuorkebier fan Tiny Mulder (KU).
Fan bernepoëzy praet: Baukje Wytsma liet ek yn har twade bondeltsje
De rare richelroek (De Terp) sjen, dat hja yn dit genre hwat goeds en hwat
eigens prestearret.
Literatuer- en taelkunde
De treflike nije útjefte fan Obe Postma syn Samle Fersen kin hjir fannijs
signalearre wurde, nou as eksimpel fan in forantwurde wize fan tekstbisoarging en as sadanich mei rjocht en reden opnommen yn de s.n. Holder-rige (nr. 2) fan de Fryske Akademy. (De Holderrige bringt teksten út
de 20ste-ieuske literatuer en sette yn 1971 útein mei Schurer syn "Samle
Fersen".) De "Iduna-rige", dy't teksten út de 19de ieu bringt, kaem as
nûmer 7 Piter Jelles (Troelstra) syn amusante Wiersizzerij fan A Ide Foekje
fan Heech yn út, mei in ynlieding fan J. Knol (De Terp).
Under de titel Jiddyjefte forskynde in "byblyografy fon de skriften fon
Anthonia Feitsma bij gelegenhyd fon har fyftigste jirdy" (KU), in nijsgjirrige en smaeklike útjefte, dêr't ek de jubilaresse har Stúdzjerjochting
Frysk oan de Frije Universiteit mei anneks wie. Lêstneamde ynstelling
joech selsstannich ûnder de saeklike titel Meidielingen nû. 2 fannijs in
samling stúdzjes út dy't foar de literatuer- en taelkunde de muoite fan
bondeling wurdich wiene. Op de skied fan Aid en Nij 1977/1978 kaem,
sa'n 16 jier nei it foargeande, it troch O. Vries biwurke fjirde diel út fan P.
Sipma silger syn rige tekstútjeften Oudfriese oorkonden (Nijhoff), in
weardige en wichtige ôfsluting en oanfolling. W. J. Buma joech, yn de
mande mei syn Dútske kollega W. Ebel, yn harren rige "Altfriesische
Rechtsquellen" as "Band 6" Westerlauwerssches Recht: tekst en Dútske
oersetting fan it "Jus Municipale Frisonum" (Vandenhoeck en Rupprecht,
Göttingen). Fan J. K. Dykstra silger syn idiomatyske notysjes Op 't aljemint, in samling taeleigen (AFUK) kaem in biwurke reprint (beide dielen
yn ien bân).
As twade dieltsje yn de rige Repertorium van familienamen joech P.
Nieuwland in list fan de yn 1811-1812 oannommen of bifestige nammen
yn: Dantumadiel, Dokkum, Doanjewarstal, Ferwerteradiel en Frjentsjer
(Akademy). Ta bislút mei hjir neamd wurde de nije start fan in rige
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nammekundige publikaesjes fan it Nammekundich Wurkforbân fan de
Fryske Akademy. Under redaksje fan W. T. Beetstra, Ph. H. Breuker, H.
T. J. Miedema en J. J. Spahr van der Hoek kaem as earste út Fryske
nammen 1. Tolve auteurs leveren dêryn bydragen oer persoans-, lân- en
plaknammen ensfh. As nûmer 2 yn deselde rige joech Ph. H. Breuker
Toponymy fan Boazum.
Forskaet
Twa tige nijsgjirrige autobiografyske útjeften wol ik foarop neame, al
jow ik ta dat se qua opset, sfear en styl elkoar sa bot ûntrinne dat men se
suver net yn ien sike neame woe. Alderearst dan prof. dr. F. van der Meer
syn Boalserter jeugdoantinkens De lytse stêd — langforlyn (Osinga), oerset
troch D. A. Tamminga; prachtich stilearre, ironysk oandwaende mar
dochs ek wûnderbaerlik-skerpe "miniatueren". Gans oars is, tajown, it
effekt fan it earste diel fan drs. (ds.) P. P. Miedema syn yn trije dielen
ûnder de sammeltitel "Wrakseling om frijheit" to forskinen memoires
dêr't diel I, Thús en om utens (KFFB/Friesch Dagblad) de perioade oant
koart nei de bifrijing fan bihannelt yn it rûzige libben fan dizze martiale
pastor.
Ja, en dan wie it Busboekje (KFS) der ek wer, lykas de Fryske Skriuwerskalinder (It Fryske Boek), en de sawnde en achtste printinge fan de
bondel Fryslân Sjongt (De Tille), om noch in inkelde taest to dwaen.
Lit my dit oersjoch fan in hap hjir en in snap dêr weardich bislute mei
it neamen fan twa sûnder mis histoaryske útjeften. Yn it foarste plak de
Bibel. Ut de oarspronklike talen op 'e nij yn it Frysk oerset (NBG/Katholieke Bijbelstichting) en twad it Lieteboek foar de tsjerken (Boekencentrum/Jongbloed) — foar mannichien grif in reden om 1978 fan herten
in sabbats-, sa net in jubeljier to neamen.
Literaire prizen
KFFB-romanpriisfraech: 1. P. Broere, om Lutske, it kantine famke; 2. A.
A. van der Werf, Godjowt gjin sifers.
Piter-Jelles-priis: Sj. van der Schaaf, Skiednis fan de Fryske biweging.
Rely Jorritsmapriisfraech, poèzy: Durk van der Ploeg; idem, proaza:
Akky Kuiper-Van der Veer; Durk van der Ploeg.
Freark Dam
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Volkskunde
Volksverhaal
Vorig jaar schreef ik: "Voorlopig zal deze rubriek stellig nog menig jaar
in dit overzicht vertegenwoordigd zijn en wel door de serie Fryske
Folksforhalen". Erg profetisch was deze veronderstelling niet, want de
bewuste serie is nog maar in haar beginstadium. In 1978 verscheen het
derde boek in de reeks: Ype Poortinga, De held en de draek, Folksforhalen
fan Roel Piters de Jong. De verteller uit Ousterhaule was naar zijn zeggen
door Poortinga "finael útmolken": de verzamelaar kwam al tellende op
1300 nummers. Nu was de kennismaking met Roel Piters voor de lezers
van De ring fan it Ijocht (1976) niet geheel nieuw: in dat deel staan er van
de 297 nummers 71 op zijn naam, terwijl hij ook nog had bijgedragen aan
de rubrieken Dokkumers en Hantsjemieren. In dit nieuwe boek, dat hij
helemaal heeft vol-verteld, staan de volgende rubrieken: I Novellemearkes (nrs. 1-29); II Diereteltsjes (30-50); III Wûndermearkes (51-68);
Fleurige teltsjes (69-92), met de rubrieken: It rikket har boppe de holle,
Jagers- en fiskerslatyn en oare ligerijen, Piter Liger fan 'e Knipe, Klaes
Poepjes fan 'e Ulesprong; V Sêgen (103-142); VI Frjemd en eigen, met de
rubrieken Histoarysk-anekdoatysk en Romantysk-histoarysk; dit laatste
een ware "grienmank" van vaak moeilijk te rubriceren verhalen.
Het boek bepaalt zich niet tot het weergeven van wat De Jong allemaal
voor de bandopnemer verteld heeft. Terecht bevat het ook een goede en
uitvoerige levensbeschrijving van de verteller, waarbij aandacht is geschonken aan de afkomst, de voorouders en het milieu, hetgeen de aanwezigheid en soms ook het ontstaan van menig verhaal verduidelijkt.
Hoewel Roel Piters toegeeft, dat hij hier en daar wel eens iets van zijn
eigen fantasie tussen de stof heeft gemengd, heeft de lezer die niet geheel
onkundig is op het gebied van aard en vorm van het volksverhaal toch
minder moeite met het aanvaarden van de stof als product uit de volksmond dan in eerder verschenen delen soms het geval is. Wat de vorm
betreft, terecht heeft Trienus Riemersma gesproken van een "kostlik stik
praettael". "Het boek van Roel Piters" (zo zou men het kunnen noemen)
kan als de neerslag gelden van hetgeen een Friese volksverteller een leven
lang heeft vergaard, onthouden en vormgegeven en als zodanig kan men
het leggen naast Duitse monografieën over de Drents-Eemlandse verteller
Egbert Gerrits en de Mecklenburger August Rust. Men mag met belangstelling de verschijning van de volgende delen tegemoetzien.
Ondertussen gaat de studie van het volksverhaal in Friesland, vooral
wat betreft de bronnen en het vergelijkingsmateriaal van elders, door.
Jurjen v.d. Kooi publiceerde onder de titel "Ald-makke-nij" in het tijdschrift Hjir 7 (sept. '78) nog enige vondsten als aanvulling op zijn "Nijmakke âld" yn Hjir (nr. 4, 1977) en het blijkt dan o.m., dat in Friesland
vertelde anecdotes van het type "dirty joke" (overigens altijd zorgvuldig
buiten de publiciteit gehouden) niet alleen parallellen elders hebben,
maar ook ouder kunnen zijn dan men zo op het oog zou verwachten.
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Van der Kooi en G. N. Visser publiceerden hun materiaal over ouderdom, bronnen en parallellen "om utens" van de vele verhalen (sagen)
over Japik Ingberts (de z.g. meesterdief uit de Wouden in de 18e eeuw) in
jefte 1-2 van jaargang 27 (1978) van Us Wurk (tydskrift foar Frisistyk),
van welke aflevering zij een kleine veertig bladzijden vullen. Uit een
staatje blijkt, dat tot 1850 maar één "teltsje" werd opgetekend, 1850-'75
zeven, 1875-1900 21, waarna er een rustpauze komt. Maar na 1950 kwamen er weer 27 bij. Hierbij valt op te merken, dat het optekenen vrij laat
is geschied (Japik Ingberts leeft bij de ouderen in de Wouden benoorden
Drachten nog steeds voort, terwijl hij toch, blijkens zijn strafregister, geen
groot en tot de verbeelding sprekend misdadiger was) en dat de optekening samenhangt met de activiteiten van verzamelaars. En Visser is terecht van mening, dat onze Japik heel wat "fiten" op zijn rug geschoven
kreeg waaraan hij part noch deel heeft gehad. Het door beide onderzoekers ontdekte zou tezamen met de reeds gepubliceerde sagen en archivalia
een zeer leesbare monografie kunnen opleveren.
Dat nog steeds "nieuw" materiaal kan worden ontdekt, bleek mij, toen
ik op verzoek van de redactie van het tijdschrift Spiegel der zeilvaart onder
de titel "Het spook van de Lange Sloot" in het decembernummer 1978
aandacht vroeg voor "een sagencyclus uit schippersmond". Een illustratie
zoekende, deed een gezicht op Eernewoude door H. Beekkerk Heijmans
in de Nieuwe Friesche Volksalmanak voor 1859 mij de mij nog onbekende
regels van de plaatselijke predikant B. Bolleman van der Veen aan de
hand, die de tekenaar aldus toesprak: "En gij hebt van uit de 'Langesloot'
uwe schets geteekend, zonder dat de gevreesde 'langslooterige man' u
heeft gedeerd", die in het "hier en in den omtrek heerschende bijgeloof
aan spoken ( . . . ) eene hoofdrol speelt". Een interessante mededeling
omtrent ouderdom en verbreidheid van de vele sagen rond de Langesleatten Man, welke figuur Eeltsje Halbertsma op 24 november 1849 een
gedicht in de pen gaf over een dramatische ontmoeting van de "Man" met
een vissersdochter uit Eernewoude, wier vader haar had alleen gelaten in
de aak en die de confrontatie met de dood moest bekopen.
Een artikel van A. J. Dekker, 150 jaar Nederlands volksverhalenonderzoek, in jrg. 4,1 (1978) van Volkskundig Bulletin (Volkskunde-commissie Kon. Ned. Acad. van Wetensch.) deed mij in overleg met de redactie een artikel schrijven "Hoe ik tot het Frysk Sêgeboek kwam" (in
1939 gereed, maar vanwege de financiële consequenties successievelijk in
vier delen verschenen, het laatste in 1943) met de opmerking, dat schrijvers over volkskundig onderzoek door nog levende personen er stellig
profijt van zouden hebben, indien zij de moeite namen met hen een
vraaggesprek te hebben. In het bewuste artikel wordt er ook op gewezen,
dat van bewerking van de stof in 1939 geen sprake was: "de sagen waren
en zijn nu eenmaal niet langer". In dit verband doet de uitvoerigheid,
waarmee sommige Friese vertellers met omvangrijk repertoire hun verhalen vertellen, ongewoon aan.
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De dans- en zanggroep van Westerschelling heelt als enige in den lande het antieke "Pateitje '
op zijn programma staan.

Bijnamen
De bundel Tietjerksteradeel, Bydrage ta de sosiale skiednis fan de Walden, van dr. J. J. Spahr van der Hoek en dr. Y.N. Ypma (1978) bevat
menige bladzijde, die voor de volkskunde (wat ruimer bezien) van belang
is. Ik noem: "De Heide" met de paragraaf "Heidelibben", "Tige bitreklike ienfoarmigens" met o.m. "De wûndere wrâld" (volksgeloof), "Omsjen
by it swyljen" met o.m. "Burgermerke" en "Samaritanen en protters",
welke laatste paragraaf over dorpsbijnamen handelt. De hier vermelde
namen vergelijkend met de lijst van 160(!) "skelnammen" in het Bûsboekje 1979 (1978) dient gezegd, dat de onbekende samensteller de literatuur zorgvuldig heeft geraadpleegd. Alleen Vlieland (geiten) en de
dorpen op Terschelling ontbreken.
Dans en zang op Terschelling
Een enquête inzake de dans- en zanggroepen van Terschelling, waarvan
in het vorige overzicht sprake was, heeft in jrg. 4,2 (december 1978) van
het Volkskundig Bulletin een afsluiting gekregen. Ate Doornbosch en
Marleen van Winkoop-Deurvorst hebben er een lezenswaardig overzicht
van gemaakt, waarbij zij de samenstelling van de drie groepen (West,
Midsland, Oost) behandelen, de motivatie nagaan en een uitvoerige nabeschouwing geven, waarin ook de betekenis van de musicoloog Jaap
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Kunst (Terschellinger volksleven, Ie dr. 1915) en van vroegere "local leaders" op het eiland, alsmede de invloed van de ligging van het eiland en
de samenstelling van de bevolking, voorheen en nu (met thans veel allochthonen) wordt nagegaan. Het "Kunsteboek" heeft wel positief gewerkt, maar ook de mening doen postvatten dat de daarin voorkomende
teksten (overigens geselecteerd, wat men nu niet meer zou aanvaarden) de
"enige juiste" zouden zijn, wat helaas tot het verdwijnen van afwijkende
versies in de volksmond heeft geleid. Vrienden van de volkscultuur zullen
met genoegen lezen, dat men thans ook buiten de georganiseerde groepen
is begonnen met zingen en dansen, thuis en bij elke passende gelegenheid.
Ook op de eilander scholen wordt sinds kort aandacht aan zang en dans
besteed, zodat de rapporteurs kunnen spreken van een verdere integratie
van de zang- en danstradities in het dagelijks leven op Terschelling.
Zakelijke

volkskunde

B o e r d e r i j e n . Het aantal publicaties op dit terrein bleef ook in 1978
klein. De Stichting Historisch Boerderij-onderzoek te Arnhem opende
haar aangekondigde reeks SHBO-monografieèn met een aflevering van
ir. G. Berends, Een merkwaardige Friese boerderij bij Lekkum. Het betreft
hier een in 1958 gesloopte boerderij aan het Pôllepaed 5-7, waarop destijds dr. H. Tj. Piebenga mijn aandacht vestigde als een interessant, deels
nog oud-Fries boerenhuis (zonder schuur) voor akkerbouw, althans gemengd bedrijf. Ik kon het dan ook omstreeks 1938 fotograferen en opmeten en er aandacht aan besteden in Het Friesche boerenhuis in twintig
eeuwen (Fries Genootschap-Van Gorcum & Comp., 1941). Dit feit wordt
hier vermeld omdat de auteur van de monografie helaas niet alles heeft
overgenomen van wat destijds nog bij de bewoners bekend was. Daar
staat tegenover, dat het boekje naast de door mij gemaakte opnamen (het
is toch triest, dat nadien geen enkele instantie de moeite nam het pand te
fotograferen . . . ) ook opmetingen door het bureau-Niesten bevat uit de
tijd, dat men nog aan restauratie dacht. Berends publiceert ook een reconstructiesuggestie, waarmee ik mij moeilijk kan verenigen wat het
koehuis betreft: de "ôflegering" van het dak boven de koestallen ontbrak
namelijk juist en dat gaf aanleiding te denken aan een oud-Friese
bouwboerderij.
M o l e n s . Tot voor weinige jaren was het aantal jaskers (deze vorm
hoort men in Friesland vaker dan tjasker) geslonken tot twee (Heidenschap en Rijperkerk) plus een exemplaar in het Ned. Openluchtmuseum
te Arnhem. Van de Kop van Overijssel uit begon echter in de jaren '50 en
'60 de victorie en thans bedraagt in Overijssel en Friesland het aantal van
deze kleine merkwaardige windwatermolentjes al weer meer dan een
dozijn, waarbij de toepassing in kleine natuurreservaten een belangrijke
rol heeft gespeeld. Een monografie over dit type verscheen, na lange
voorbereiding, het afgelopen jaar onder titel De Tjasker, een zeldzaam
molentype, van de hand van de molinoloog L. H. Blom. Meer dan om de
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Nieuwe paaljasker met oud-Hoilands opgehekte wieken in de omgeving van Wijekei.

historische zijde verdient deze publicatie de aandacht vanwege de deskundige technische beschrijving en de volledige inventarisatie (1977) van
de voorbeelden, waarbij de paaljasker in aantal verre de bokjasker blijkt
te overtreffen. In deze eeuw zijn veel jaskers gebouwd door nu wijlen
molenmaker Roelof W. Dijksma, te Giethoorn, maar aan de huidige
"renaissance" hebben ook Friese molenbouwers deel gehad. Overigens
ontbreken aantekeningen over bouwers in Friesland (waar O. Postma al
gegevens over jaskers in het laatst van de 16e eeuw aantrof); dat deze
alleen in Noordwest-Overijssel woonden, kan moeilijk aanvaard worden.
In elk geval had de grootvader van Dijksma het vak geleerd van zekere
gebroeders Toekstra, uit de Wetering, welke familienaam aan Friese afkomst doet denken. Op zichzelf is dit ook niet zo belangrijk, maar Blom
ontsiert zijn monografie door de (inderdaad onjuiste) mededeling in
Molens van Friesland (1971) dat de jasker buiten Friesland nauwelijks is
toegepast, te sneeren met de woorden, dat dit gegeven "van zo veel onnauwkeurigheid getuigt, dat bijna de gedachte aan enig streekchauvinisme
begint post te vatten". Bij de benamingen heeft de schrijver de vernederlandste Overijsselse terminologie gevolgd; de Friese vindt men o.a. bij
J. Botke, De gritenij Dantumadiel, die daarin een bokjasker beschrijft en
afbeeldt.
S. J. van der Molen
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Tentoonstellingen
De heropening van het Fries Museum op 15 juni door koningin Juliana
was zonder twijfel de belangrijkste gebeurtenis in de Friese museumwereld van 1978. Ook in deze rubriek — gewijd aan die tentoonstellingen in
Friesland, welke dank zij catalogi een documentair spoor nalaten — speelt
het feit van de feestelijke opening door. Het museum werd immers niet
alleen uitgebreid met een depotgebouw, een volwaardig prentenkabinet,
meer en betere werkruimten als noodzakelijke, interne voorzieningen,
maar ook met voor het publiek enkele nieuwe vertrekken (in het oude
pand voor de permanente collectie) en met een zaal voor wisselende
tentoonstellingen. In feite is de tentoonstellingszaal een groepering van
ruimten, die het mogelijk maken òf een grote tentoonstelling òf enkele
kleinere exposities tegelijkertijd te huisvesten.
Aan deze accomodatie was in het Fries Museum reeds lang behoefte.
Hedendaags museumbeleid vergt indien mogelijk een tentoonstellingsprogramma, waarin enerzijds bepaalde gegevens en onderwerpen uit de
vaste collectie kunnen worden uitgediept en anderzijds nieuwere stromingen in de beeldende kunst (niet noodzakelijkerwijs alleen uit Friesland) onder de aandacht kunnen worden gebracht. Van de ontplooiing
van een dergelijk beleid kon tot 15 juni geen sprake zijn. Incidenteel
kende het Fries Museum tentoonstellingen, doch slechts in de wintermaanden — op de schilderijenzaal, die daartoe telkens moest worden
ontruimd, zodat het blijvende bezit aan Friese schilderkunst uit de 17e
eeuw weer gedurende enkele maanden onzichtbaar bleef — en de laatste
jaren ook wel in de zomermaanden, wanneer het educatieve zaaltje
minder werd benut en zich met lichte tegenzin leende voor dit oneigenlijk
gebruik. Aan dat zoeken en tasten naar tentoonstellingskansen is nu een
einde gekomen. Museum en publiek zijn aanzienlijk beter af.
Bij de opening kwam het museum meteen in het tentoonstellingsgareel.
De vijftiende juni bracht namelijk ook de start van "Zeven in één klap".
Het zevental werd gevormd door de provincies, waar kan worden gesproken van een provinciaal museum: Friesland, Groningen, Drente,
Overijssel, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Randgewesten dus, die
al te gemakkelijk vergeten worden, wanneer het gaat over de Nederlandse
(lees: Hollandse) schilderkunst, in het bijzonder in de zeventiende eeuw.
Bij het regelmatig vooroverleg tussen de provinciale musea was in het
bijzonder aan die periode gedacht met als uitloop de achttiende eeuw.
Friesland, Overijssel en Brabant honoreerden de 17e eeuw; Groningen en
Drente de 18e eeuw, zoals ook Zeeland, dat een beeld opriep van een aan
het eind van die eeuw ontstane particuliere collectie. Limburg bracht een
totaal ander accent aan, want Maastricht zond voornamelijk middeleeuwse sculptuur in. Als geheel liet de tentoonstelling daarom eerder
verscheidenheid dan eenheid zien, maar daardoor ook een welkome gewestelijke veelkleurigheid. De catalogus bevatte een uitvoerige beschrijving van de stukken, maar ook signalementen van de betrokken musea en
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hun zo uiteenlopende verzamelingen. Eind-augustus werd het geheel
overgebracht naar 's-Hertogenbosch.
Het was te voorzien, dat staf en personeel van het Fries Museum het bij
alle andere taken niet zo eenvoudig zouden krijgen met het ook nog regelmatig maken van tentoonstellingen. Gelukkig kon het museum beslag
leggen op Thom Mercuur, die al gedurende een reeks jaren opmerkelijke
tentoonstellingen in het Franeker Coopmanshûs had gerealiseerd en in
het midden van 1978 zijn handen vrij kreeg om als deeltaak het maken
van exposities in het Fries Museum op zich te nemen. Zijn eerste tentoonstelling betrof de herontdekking van Johan Miedema (1870-1949), die
zich uit de traditie van de Haagse School ontwikkelde tot een persoonlijk-symbolistische schilder. Vooral dat latere werk was vertegenwoordigd:
een niet verwachte bijdrage aan een decennium, dat hernieuwde belangstelling toont voor het Symbolisme. Eén van Miedema's werken werd dan
ook opgenomen in een overzichtstentoonstelling van symbolistische tendenzen in Nederland, achtereenvolgens in Den Haag en in Groningen. De
tentoonstelling uit het Fries Museum reisde door naar Utrecht.
Mercuurs tweede tentoonstelling betrof tekeningen, maar in het bijzonder ook schilderijen — een veel minder bekend onderdeel — van Jopie
Huisman te Herbayum. Er was voornamelijk recent werk van Huisman,
een handelaar, die ook schildert ("Alleen maar wat schilderen, dat zie ik
er dan ook niet van komen"), maar voor het museum een schilder, die ook
handelaar is. Deze expositie ging achtereenvolgens naar Emmen en Laren.
Zowel van Miedema als van Huisman werden mooie catalogi uitgegeven.
Naast de Huisman-tentoonstelling was er plaats voor een tweede expositie, in de straatzaal (want in de wandeling hebben de verschillende
onderdelen van de tentoonstellingsruimte hun namen gekregen: de grote
zaal, aan de binnenplaats de tuinzaal en aan de Turfmarkt de straatzaal).
Daar toonde de Sneker kunstenaar Jan van Tuinen zijn Friese Vlagprojekt: negenendertig variaties op het thema van de Friese vlag, waarvan
hij de kleuren en de vormen strikt eerbiedigde, maar wel betrok in een
serieus spel, dat via 29 tekeningen heeft geleid tot een map met zeven
zeefdrukken (en daarna nog tot een achtste zeefdruk, een wandkleed en
een monument). Tijdens de opening werd de eerste map officieel aangeboden aan Gedeputeerde Mulder, omdat de provincie het kunstwerk
kocht voor de provinciale collectie van hedendaagse kunst in Friesland.
De catalogus bevat onder meer het Statenbesluit tot vaststelling van een
vlag voor Friesland en constructietekeningen van de vlag en van een
pompeblêd.
Het lag voor de hand, dat er in Friesland aandacht zou worden besteed
aan de honderdste geboortedag van Ids Wiersma, schilder, tekenaar en
etser, die in 1965 overleed. Brantgum, het dorp waar hij geboren was,
opende een rij van drie tentoonstellingen. Het dorp bracht een grote
collectie tekeningen bijeen, slechts voor enkele (drukke) dagen en met een
eenvoudige catalogus. Het Admiraliteitshuis te Dokkum volgde op 15
november — de dag, waarop de eerste exemplaren werden uitgereikt van
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"Ids Wiersma — Tekenje foar Fryslân", een rijk-geïllustreerde biografie
door ds. J. J. Kalma — met een tentoonstelling van werk, dat, ook veelal
uit particulier bezit, een dwarsdoorsnede van het oeuvre gaf. En het Fries
Museum sloot een week later de rij met een expositie, waarvoor Thom
Mercuur vooral het vrije schilderwerk van Wiersma verzamelde, al waren
er aanvullingen van tekeningen en aquarellen uit Fries openbaar kunstbezit. Dokkum gaf een verzorgde catalogus uit; het Fries Museum volstond met een catalogusblad op de keerzijde van de charmante affiche.
Ook in het Leeuwarder Princessehof volgden de tentoonstellingen elkaar met grote regelmaat op. Voor een deel hebben ze te maken met het
specifieke verzamelgebied van het museum, de keramiek. Een grote expositie, 165 stuks, was gewijd aan Celadon, in ons land aanvankelijk
weinig verzameld — men gaf de voorkeur aan Chinees blauw — maar in
Azië vanouds hoog genoteerd: daar dacht men bij celadon vaak aan jade,
want celadon evenaart de hardheid van jade en geeft (alsof het edelsteen
is) eenzelfde variatie in groene kleuren. Celadon behoort tot het oudste
steengoed van Azië en heeft derhalve een even lange als boeiende geschiedenis, die overigens niet in alle opzichten duidelijk is. De tentoonstelling wilde, ook door middel van haar catalogus, een zekere orde op
zaken stellen en er ontstond een zeer gevarieerd beeld, reikend van een
pot uit de derde eeuw ("van onbepaald zuidelijk soort") tot een Vietnamese waterpot, die rond 1900 gedateerd werd.
Hedendaagse keramiek werd getoond door vijf kunstenaars uit Engeland (Jaquelme Poncelet, Alison Britton, Martin Smith, Nicolas Homoky
en Gordon Baldwin), een tentoonstelling in samenwerking met een Londense galerie, en door — op een totaal andere manier — Hetty Huisman,
die wel keramiste is, maar in haar objecten en tekeningen nu geen keramiek toepast, maar slechts in die richting verwijst. Ze spreekt van "Ceragenetics" — en dat was ook de titel van de tentoonstelling — en heeft als
stelling, dat keramiek meer is, ruimer is dan alleen het bakken van potten.
Juist haar verwijzingen geven aan, hoe ruim het keramische werkterrein
geworden is.
Terug op uitsluitend-keramisch gebied: het Princessehof nam uit Purmerend en Hoorn — vanzelfsprekend, zou men zeggen — de tentoonstelling over van "Jugendstil uit Purmerend". Het was een verrassende tentoonstelling, om haar kwaliteit, maar ook om het feit, dat Purmerend rond
de eeuwwisseling vier aardewerkfabriekjes blijkt te hebben gehad, die zich
toelegden op Jugendstil in Nederland, en dat deze bedrijfjes een zo korte
bloeitijd hebben gehad. Want het grootste bedrijf werkte van 1895 tot
1907; een ander bedrijf van 1903 tot 1906. Ondanks de korte periode is er
vrij veel gemaakt en daarvan kon het beste worden getoond.
De traditie om een zomertentoonstelling te wijden aan een Nederlandse
schilder van onze tijd werd gehandhaafd met een overzicht van werk van
Job Hansen (1899-1960), een Groninger, lid van De Ploeg, maar toch wat
apart staande, zodat zijn werk pas veel later werkelijk onder de aandacht
komt. Heel omvangrijk is het persoonlijke oeuvre ook niet, maar het
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Werken van Jopie Huisman in hel Fries Museum, oktober-november.

Princessehof bracht toch een vijftig schilderijen bijeen. In de catalogus een
biografie plus een karakteristiek van het werk. Kleinere tentoonstellingen
waren er tenslotte van Engelse sieraden en van glas van de Noorse kunstenares Benny Motzfeldt.
Geheel andersoortig was in de vroege herfst een literaire tentoonstelling, gewijd aan Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst. In hun tijd,
voegde de titel met enige nadruk toe, en terecht, want beiden zijn niet los
te denken van de opkomende arbeidersbeweging, waarbij ze betrokken
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blijven, ook als ze zich — Gorter eerder dan Roland Holst — onttrekken
aan de SDAP. Mogelijk zou men een dergelijke expositie verwachten in
het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum, maar die
kon deze omvangrijke collectie niet bergen.
Het FLMD moet trouwens wel worden genoemd. Het begon het jaar
met de voortzetting van de tentoonstelling over het Friese kinderboek
("Bern, bern, hwat in boeken") en opende in de herfst een overzichtstentoonstelling van het leven en werk van Obe Postma, wiens verzamelde
gedichten in diezelfde periode werden uitgegeven. Literaire tentoonstellingen zouden overigens in deze rubriek niet mogen ontbreken: het zijn
immers óók tentoonstellingen, waarbij het mij altijd weer opvalt, hoeveel
persoonlijk contact je via handschriften en verdere documentatie met
kunstenaars van pen en machineschrift kunt krijgen.
Ook 't Coopmanshûs te Franeker was opnieuw actief. Van vier tentoonstellingen werden er verzorgde catalogi uitgegeven. Dat valt des te
meer op omdat het Franeker museum het voor zijn exposities en catalogi
moet hebben van een klein budget. Men zoekt het er dan ook in samenwerking: tot sommige tentoonstellingen wordt zelf het initiatief genomen en enkele exposities worden van elders overgenomen, hoewel
meteen moet worden gezegd, dat in 1978 de Franeker inbreng bij deze
uitwisselingen het grootst is geweest. Dank zij coöperatie kan men komen
tot een catalogus, die bij een grotere oplage iets gemakkelijker haalbaar is;
dank zij de samenwerking is het ook mogelijk — en dat moet nadrukkelijk
worden gesteld — dat werk van Friese kunstenaars buiten het gewest
wordt getoond. Zo bracht 't Coopmanshûs werk van Ids Willemsma uit
Oude Leije, die met zijn staalconstructies zijn opleiding tot smid-constructiebewerker niet verloochent, maar die ambachtelijkheid wel omzet
in monumentale vormen. Afgezien van werktekeningen zond hij slechts
enkele constructies in, maar die waren zo dwingend, dat ze een grote
ruimte konden vullen. De tentoonstelling was ook te zien in Emmen.
Veel stiller en in al zijn subtiliteit eigenlijk niet eens per catalogus over
te brengen was daarna het in Friesland niet meer onbekende werk van
Sies Bleeker, die in Franeker en daarvoor in Haarlem werk van de laatste
drie jaar liet zien. In Franeker startte van Chris de Bueger een tentoonstelling met skulptuur onder de titel "Monument voor de kwetsbaarheid",
waarin stelling wordt genomen tegen de onverwoestbaarheid van de officiële momenten en wordt gekozen voor het kwetsbare, lees ook: de
kwetsbaren in de samenleving. De tentoonstelling reisde door naar Enschede. Tenslotte vonden Franeker en Apeldoorn elkaar in een expositie
met Bewerkt hout van Benno Reichart, die in Hichtum en Düsseldorf
woonde. Inderdaad een tentoonstelling met hout en van vele soorten hout,
maar ook van zeer uiteenlopende benaderingen, waarbij de catalogus op
zinnige wijze de weg wist te wijzen.
Museum 't Coopmanshûs heeft dan ook nog zijn Franeker verleden in
huis en maakte om die reden een tentoonstelling over Anna Maria van
Schuurman, wier driehonderdste sterfdag vorig jaar werd herdacht. Tot
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een catalogus bracht de tentoonstelling, die naar Utrecht werd overgebracht, het niet, wel tot een geïllustreerde biografie, geschreven door
Dieuwke Winsemius (Fryske Akademy/Wever). Franeker kon tot slot ook
met trots het gerestaureerde "Oordeel van Salomo", een werkstuk van Jan
Elzinga, dat bijna aan vernietiging was prijsgegeven, via een tentoonstelling laten zien. Ook hier geen catalogus, maar ook weer een boeiend
boekwerk over het kunstwerk en zijn maker, geschreven door diens zoon
K. Elzinga.
Catalogus-bladen van tentoonstellingen waren verder te vinden in het
Fries Scheepvaart Museum (scheepsmodellen van Marchienus de Jonge,
in 1904 geboren, nog woonachtig in Lemmer, maar eerder werkzaam in
het Sneker museum en in het Zuiderzeemuseum), in het Johannes Hessel-huis te Joure (werk van Fokke Kluwer, amateurschilder te Joure) en in
Gorredijk, waar in het museum de Zuidoosthoek een tentoonstelling werd
gemaakt over de imker en zijn gereedschap.
Van twee Friese kunstenaars verscheen in 1978 een biografie. Ids
Wiersma is reeds genoemd. Aan de levensbeschrijving door ds. Kalma
voegden dr. J. J. Spahr van der Hoek en H. Kingmans beschouwingen toe
over het werk en de documentaire betekenis van Wiersma. En over Willem Bartel van der Kooi — zijn leven, zijn werk, zijn tijd, zijn onderricht
aan de Franeker Academie — verscheen de handelseditie van het proefschrift, dat dr. C. Boschma in 1976 in Utrecht verdedigde.
H. Kingmans

Monumentenzorg
De nog steeds groeiende belangstelling voor bouwkunstige monumenten manifesteerde zich ook in 1978 in de vorm van acties tegen sloop
en/of voor restauratie van bepaalde bouwwerken. De meeste hadden een
plaatselijk karakter. De nog jonge Stichting Moderne Architectuur
Friesland beijverde zich voor het behoud en de bestudering van monumentale 19de- en 20ste-eeuwse architectuur in de gehele provincie.
Gebrek aan subsidiegelden bij het ministerie van CRM beheerste het
restauratiebeleid. Eerder aangevatte projekten werden voltooid, maar aan
nieuwe restauraties werd nauwelijks begonnen, althans wat grote werken
betreft. Subsidies van het ministerie van Volksgezondheid en Ruimtelijke
Ordening maakten in bepaalde plaatsen nog woonhuisrestauraties mogelijk. Het niet meer toekennen van een provinciaal subsidie op restauraties
van beeldbepalende maar niet op de monumentenlijst voorkomende
woonhuizen vertraagde deze restauraties in sommige gevallen of hield ze
zelfs tegen.
Gedeputeerde Staten van Friesland deden de Interim-nota Monumentenzorg het licht zien. Voorgesteld werd om op korte termijn van pro153
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vincie-wege te komen tot inventarisatie en documentatie van het Friese
monumentenbezit en om in overleg te treden met andere overheden over
de subsidieverlening bij restauraties en over sloop, wijziging, enz. van
monumenten. Bepleit werd de oprichting van een monumentenbureau en
en georganiseerd overleg met de Provinciale Friese Schoonheidscommissie
en met gemeentelijke werk- en stuurgroepen op het gebied van de monumentenzorg. Aan de Staten werd voorgesteld restauraties van beeldbepalende woonhuispanden evenals restauraties van woonhuismonumenten te subsidiëren met 5 procent van de kosten óf om de kosten voor
beide categorieën in het geheel niet meer te subsidiëren.
Op het terrein van het behoud van monumenten waren tal van organisaties actief. De stichting Alde Fryske Tsj erken kon dankzij de activiteiten van een ijverige propaganda-commissie haar 5000ste donateur inschrijven. Kerken die aan de stichting werden overgedragen waren die
van Bornwerd, Goingarijp en Ter Idzard. De kerken van Blessum, Genum, Katlijk en Ter Idzard zijn gerestaureerd. Er kwam een samenwerkingsverband tot stand met verwante stichtingen in andere provincies. Op
3 april presenteerde de nieuwe stichting "Sânfurd" zich. Zij heeft het
kerkje van Sandfirden in eigendom en beheer overgenomen van de
kerkvoogdij van Oudega ca.
Tot instandhouding van het Bos van Ypeij te Zwartewegsend onder
Rijperkerk werd ook een stichting in het leven geroepen. De objecten uit
de Aldfaers Erf-route, te weten een winkeltje en schooltje in Exmorra, een
boerderij in Allingawier en een timmerwerkplaats in Ferwoude, kwamen
eveneens onder beheer van een stichting.
Op initiatief van de stichting Stadsherstel Dokkum en van de stichting
Oud Kollumerland werd gewerkt aan het tot stand komen van een samenwerkingsverband van alle instellingen die in Friesland daadwerkelijk
werkzaam zijn op het gebied van stads- en dorpsherstel.
De Bond Heemschut hield zich onder andere bezig met de ontsierende
renovatie van de zogenaamde Meintema-woningen in Leeuwarden, met
de voorgenomen afbraak van de watertoren in Heerenveen, met het verval
van het kerkje van Mildam, met de grootschalige kantoorbouw in
Woudsend en tenslotte met het verdwenen hekwerk, dat vroeger voor de
Hervormde kerk van Drachten stond.
Overheidsgebouwen
De voorgenomen uitbreiding van het Provinciehuis aan de Tweebaksmarkt en de Herestraat te Leeuwarden riep de nodige weerstand op,
omdat deze uitbreiding alleen zal kunnen plaats vinden ten koste van
afbraak van enige monumentale woonhuizen aan de Tweebaksmarkt,
terwijl het kleinschalige karakter van de gevelwanden aan de Tweebaksmarkt en de Herestraat nog meer dan in het verleden dreigt te worden
aangetast. Nu de Staatssecretaris de betreffende woonhuizen van de lijst
van beschermde monumenten heeft afgevoerd, zullen de sloop daarvan en
de uitbreiding van het Provinciehuis wel doorgang vinden.
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In de Friese hoofdstad is het door Thomas Romein ontworpen beursgebouw (1880) op de monumentenlijst geplaatst. De statige 18de- en
19de-eeuwse herenhuizen Weerd 19 en Raadhuisplein 21 en 23 zijn wat
de gevels betreft gerestaureerd en door afdelingen van de stedelijke griffie
betrokken. In Raadhuisplein 21 is een gesneden schoorsteenmantel uit het
begin van de 18de eeuw gerestaureerd, maar een trappenhuis uit dezelfde
periode werd gesloopt, evenals een in neo-renaissance stijl ingerichte
tuinkamer. In het raadhuis is de vertrekkamer opnieuw geschilderd en
verguld en het grote doek van H. W. Beekkerk met Mozes en de oudsten
voor de tabernakel ter restauratie naar Den Haag getransporteerd. De
statige, door Gerrit van der Wielen ontworpen, voormalige gouverneurswoning (later kadasterkantoor en nu creativiteitscentrum) is gerestaureerd,
met een aantal pandjes in de Grote Hoogstraat.
In Bolsward is het door de rijksbouwmeester Ch. H. Peters in 1905
ontworpen postkantoor afgebroken. In Franeker werd het bij het gemeentehuis getrokken pandje Raadhuisplein 3 gerestaureerd. Het gerestaureerde gemeentehuis van Hindeloopen kon weer door het gemeentebestuur worden betrokken. In Kollum vond restauratie plaats van het
door de dienst Gemeentewerken gebruikte Westenstein. De voormalige
waag aan Westerdiepswal 4 te Kollum met in een fronton de gebeeldhouwde wapens Luitjes, Eskes en Scheltinga is gerestaureerd en behield
een woonbestemming. Een deel van het unieke goudleerbehang met geschilderde chinoiserieèn van de raadzaal van Sneek werd gerestaureerd. In
Wolvega is het voormalige buiten Lindenoord hersteld.
Musea
De grote uitbreiding van het Fries Museum bracht restauratie mee van
de drie voor de nieuwbouw gehandhaafde gevels Turfmarkt 16, 18 en 20.
Na een acht jaar durende restauratie is in de Kanselarij een aan het
museum toebehorend binnenpoortje geplaatst. Het is afkomstig uit het
afgebroken Bennemastate te Hardegarijp.
Het Fries Letterkundig Museum kreeg een fraai onderkomen in het
oude adellijke woonhuis op de top van de terp in de Grote Kerkstraat te
Leeuwarden. Bepaalde 16de-eeuwse bouwfragmenten werden gerestaureerd en het traptorentje kreeg een gereconstrueerde opbouw met spits.
Tegelijkertijd zijn 19de-eeuwse elementen van de inrichting hersteld.
In Sneek is in het Fries Scheepvaart Museum de zilverzaal met de zich
daarin bevindende 18de-eeuwse, van rijk snijwerk voorziene, schoorsteenmantel gerestaureerd, evenals de Gonggrijpzaal met een soortgelijke
schoorsteenmantel en gesneden bedschot en plafond. Op Vlieland is de
restauratie en herinrichting van het Tromp's Huys voltooid.
Gasthuizen
Er waren dit jaar geen restauraties van gasthuizen of hofjes. De voogden van het Ritske Boelemagasthuis te Leeuwarden richtten een verzoek
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aan de staatssecretaris van CRM om het door Frederik Stoett in 1859
ontworpen gebouw van de monumentenlijst af te voeren. Het bijzonder
interessante Gabbema-gasthuis, in 1906 gebouwd in art-nouveaustijl naar
ontwerp van W. C. de Groot, verkommert meer en meer.
Molens
De afwikkeling van de restauratie van de watermolen in het Hantumerleech kreeg haar beslag. Aan de voltooiing van de restauratie van de
Pannekoekstermolen te Witmarsum en De Eendracht te Kimswerd wordt
gewerkt. Een belangrijke gebeurtenis op molengebied was het weer in
gebruik nemen van de houtzaagmolen De Rat te IJlst, die niet alleen
uitwendig, maar ook wat het binnenwerk betreft, geheel gerestaureerd is.
Kerken
De restauratie van de Grote- of Jacobijner kerk te Leeuwarden was het
grootste en belangrijkste project van de afgelopen jaren. De kerk en de
daarbij behorende kosterij met kloostergang zijn op 12 april 1978 weer in
gebruik genomen in een feestelijke bijeenkomst, die werd bijgewoond
door prinses Margriet. De vijf jaar durende restauratie bracht behalve
ingrijpende herstellingen van constructieve aard ook grote veranderingen
aan het gebouw mee. Veel 19de-eeuwse wijzigingen werden ongedaan
gemaakt. Het koepeltje werd vervangen door een spits en het muurwerk
ontpleisterd. In het interieur is veel ruimte geschapen door verwijdering
van het merendeel der banken. De grote kraak werd verplaatst, de Koningskraak herkreeg zijn oude plaats tegen de zuidelijke hoek tussen schip
en koor en het koor is heropend. De grafzerken zijn weer in het zicht
gelegd en in plaats van het doophek kwam een verhoogd liturgisch centrum. Belangrijke muurschilderingen kwamen tevoorschijn en zijn gerestaureerd.
De al jaren durende restauraties van de kerken te Beetgum en Berlikum
zijn nog niet voltooid. Kerken als die te Mildam en Nij Beets verkommeren meer en meer. De restauratie van de kerk van Allingawier uit
1634-'35 bracht geen ingrijpende wijzigingen mee. Ook het herstel van de
kerk van Blessum had een consoliderend karakter. De 19de-eeuwse inrichting is gespaard en hersteld.
Ingrijpender was de restauratie van de kerk van Buitenpost, die aan de
buitenzijde geheel ontpleisterd werd en aan de zuidkant acht nieuwe
steunberen kreeg. De in 1948 verlaagde vensters herkregen hun oorspronkelijke hoogte; het in hetzelfde jaar aangebrachte plafond is verwijderd. Het kerkinterieur is nu afgedekt door een vlakke zoldering. De
opstelling van het meubilair is gewijzigd om meer ruimte te krijgen. In het
eerder ontruimde koor is een herenbank herplaatst. Het middeleeuwse
doopvont is uit het koor verplaatst naar de ruimte voor het doophek, waar
ook een avondmaalstafel werd opgesteld. Zes rouwkassen en vier rouwborden zijn gerestaureerd.
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In Echten is de restauratie van de zeer bouwvallige St. Laurenskerk
voltooid. Het interieur van de gerestaureerde kerk van Genum werd met
behoud van preekstoel met doophek en van enkele banken ingericht tot
expositieruimte voor de Historische Kring Terpengebied.
Het waardevolle tufstenen exterieur van de kerk van Hantum onderging
in de loop der eeuwen veel wijzigingen, die bij de restauratie niet ongedaan werden gemaakt. Er zijn nu aan het interieur ingrijpende herstellingen verricht. De zerkenvloer kwam weer in het zicht, een houten tongewelf vervangt een stucplafond en banken, doophek en preekstoel zijn
hersteld of vernieuwd. Er kwam een nieuwe lambrizering, waarachter de
centrale-verwarming is geplaatst. In het koor werd ruimte geschapen voor
een avondmaalstafel, maar de reformatorische opstelling van het kerkmeubilair is gehandhaafd.
De uit 1805 daterende en in 1875 gewijzigde kerk van hens onderging
een, althans wat het interieur betreft, luxueuze herstelling. De restauratie
van het kerkje van Jouswier komt in behandeling bij de Raad van State.
De Rijksdienst voor de Monumentenzorg wenst de in het begin van deze
eeuw aangebrachte bepleistering, die bij de restauratie verdween, weer te
laten aanbrengen; de kerkvoogdij protesteert daar tegen.
Het exterieur van de kerk van Katlijk is consoliderend gerestaureerd. In
het interieur werd meer ruimte gemaakt, door verwijdering van banken.
De preekstoel, die naar de wens van de bevolking haar rosé beschildering
niet herkreeg, is uit het koor naar de zuidmuur verplaatst. De houten
vloer is vervangen door een van estrikken.
In Leeuwarden brachten wijzigingen aan het interieur van de Doopsgezinde kerk evenveel ontsieringen mee. Het sfeervolle en stemmige karakter van de kerkruimte werd aangetast door het verwijderen van een
aantal banken, het teniet doen van de amphitheatersgewijze opstelling van
de overige banken, het verlagen van de lambrizeringen en de plaatsing
daarboven van een opvallende verwarming. De op fraai ambachtelijke
wijze vervaardigde banken werden gedemonteerd en slordig weer in elkaar gespijkerd. Een groot aantal opvallende kristallen lampen ontsiert de
gestucte koepel en van baksteen opgemetselde bloembakken contrasteren
met de oude eikehouten lambrizering.
Het herstel van de kerk van Lichtaard, dat enige jaren heeft geduurd,
werd afgesloten. In het interieur zijn aan de oostzijde de preekstoel, het
doophek en enige banken gespaard. De rest van de ruimte is gevuld met
een aan kloosters gewijde expositie. De kerk van Oldetrijne werd-voor één
gulden verkocht aan de Vereniging voor Plaatselijk Belang, die het exterieur ongewijzigd zal laten maar het gebouw gaat inrichten als dorpshuis.
In de vijf leden tellende Hervormde gemeenschap Sijbrandahuis is het
fraai gelegen en rijk geornamenteerde romanogotische kerkje gerestaureerd. Het tongewelf is vervangen door een eerder ook al aanwezige
vlakke zoldering. Aan de oostzijde zijn enkele banken verwijderd.
De voltooiing van de restauratie van de in 1865 door Miense Molenaar
ontworpen kerk van IJsbreehtum heeft vier jaren op zich laten wachten.
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Het gebouw is uiterlijk ongewijzigd gebleven, maar het interieur onderging een metamorfose. Stucwerk en stucmarmer zijn fraai hersteld en de
zerkenvloer is in zicht gebracht. De preekstoel en het doophek, die in de
huidige kerk tegen de oostwand stonden, zijn naar de zuidzijde verplaatst.
Er tegenover zijn de overhuifde banken van Epemastate en van de
kerkvoogdij opgesteld en de mannen- en vrouwenbanken gingen meer
naar het midden van de kerk. Aan de oostzijde kwam ruimte voor een
avondmaalstafel. Het interieur kreeg zo een speelse inrichting. Het voor
Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania in de 17de eeuw opgerichte grafmonument, dat het koor met de daaronder liggende grafkelder afsluit, is
geheel gepolychromeerd en rijk verguld, evenals twee rouwborden.
Doordat bovendien aan het doophek en de preekstoel delen van bladgoud
werden voorzien, wordt hier en daar al gesproken van de "goudene
tsjerke" van IJsbrechtum.
Kerken genieten de laatste jaren meer en meer de twijfelachtige eer om
bezocht te worden door inbrekers. In Nijland is de kanselbijbel gestolen.
Het buitengewoon fraaie koperwerk in de kerk van Holwerd (twee lezenaars, een doopbekken met houder, een zandloperhouder en een kandelaar) werd geroofd, maar de onvervangbare stukken, in 1779 vervaardigd
door de Dokkumer geelgieter Lieuwe Geertz., zijn enige weken later teruggevonden in een sloot.
Torens en klokkestoelen
Enkele kerktorens, zoals die van Burgwerd en Wirdum, verkeren al
jaren in een desolate toestand, die gevaar oplevert. Aan herstel van de
torenspits van Tzummarum is begonnen, hoewel de financiering nog niet
rond is. In Tzum zijn de balustrade op en de klokkestoel in de toren
gerestaureerd; uurwerk en wijzerplaten zijn opgeknapt en naast de oude
torenklok kwamen twee nieuwe klokken te hangen. In Foudgum en
Oudkerk werden de torens geheel gerestaureerd. De torens van Joure en
Twijzel zijn uitgebreid hersteld.
Op grond van art. VI van de Additionele artikelen tot de acte van
staatsregeling des Bataafschen Volks van 1798 erkenden de gemeentebesturen van Achtkarspelen en Wymbritseradeel hun eigendomsrecht en
onderhoudsplicht op de torens in respectievelijk Twijzel en Nijland. Het
ziet er naar uit dat meer kerkvoogdijen, o.a. in Achtkarspelen, Barradeel
en Hennaarderadeel, met de gemeentebesturen contact op zullen nemen
over het eigendomsrecht van kerktorens.
De restauratie van de vuurtoren Brandaris op Terschelling is bijna afgerond. De voorgenomen afbraak van de door Roelof Kuipers in 1915
ontworpen watertoren van Heerenveen bracht vele pennen in beweging
van voorstanders van behoud van het gebouw dat het silhouet van de vlek
zozeer bepaalt, maar dat in 1979, als een sloper gevonden zal zijn, wel zal
verdwijnen.
Vlak na de oorlog verdween de zeer vervallen klokkestoel van Indijk
van het kerkhofje. De inwoners van het dorp ondernamen na jaren een
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actie om de klok terug te krijgen en ze wisten beslag te leggen op een 6,5
meter hoge klokkestoel, die voor een tentoonstelling was vervaardigd. Met
steun van de gemeente Wymbritseradeel is de klokkestoel geplaatst en de
klok, die jammer genoeg nog niet goed geluid kan worden, is daarin
opgehangen. De klokkestoelen van Nijeberkoop en Ruigahuizen zijn gerestaureerd.
Orgels
De belangrijkste orgelrestauratie van onze eeuw was ongetwijfeld die
van het in 1727 door Christian Muller gebouwde instrument in de Grote
kerk van Leeuwarden. Bij de restauratie werd uitgegaan van terugbrenging van het klankkarakter uit 1727 met handhaving van waardevolle
bestanddelen uit latere tijden, met name uit 1883. De stemming werd weer
die van 1727: "cornettentoon". Het regeerwerk is ten dele vernieuwd en er
vond een dispositiewijziging plaats. De kassen herkregen de oorspronkelijke kleur: bruin-rood. Het beeld- en ornamentwerk is licht geschilderd
en voor zover nodig verguld. Verdwenen en teruggevonden snijstukken
werden tussen de kolommen herplaatst.
De restauratie van het uit 1858 daterende Koudumer Van Dam-orgel,
dat nog ouder pijpwerk bevat van de gebroeders Baders, bestond met
name uit herstel van het regeerwerk en van de kas. Ook is een nieuwe
windvoorziening aangebracht.
Het na de kerkbrand in 1947 door de firma Spanjaard gebouwde orgel
in de Hervormde kerk van Joure, is vervangen door een groot, drie-klaviers instrument met vrij pedaal, vervaardigd door Jürgen Ahrend te Leer.
Woonhuizen en boerderijen
Definitief op de monumentenlijst geplaatst zijn panden te Bolsward,
Franeker, Hindeloopen, Hijlaard, Mantgum, Marrum, Moddergat, Roordahuizum en Winsum. In Grouw, Leeuwarden en Wirdum zijn panden
van de lijst afgevoerd.
Drie door brand verwoeste monumentale woon- en winkelhuizen in de
Jongemastraat te Bolsward zijn vervangen door nieuwbouw; één pand
werd in oude stijl herbouwd. Restauraties werden voltooid in de volgende
plaatsen: Achlum (1), Bakkeveen (1), Bolsward (1), Bontebok (1), Burum
(1), Dokkum (11), Dronrijp (2), Franeker (10), Gorredijk (1), Harlingen
(19), Heeg (1), Hindeloopen (3), Kollum (1), Leeuwarden (6), Lemmer
(1), Makkum (1), Midlum (1), Nijland (1), Sloten (4), Snakkerburen (1),
Terschelling (1), Vlieland (1), Workum (6).
Literatuur
De Commissie Monumentale Architectuur van de gemeente Leeuwarden
bracht een rapport uit, waarin voorgesteld werd om 105 panden voor
plaatsing op de Rijks Monumentenlijst voor te dragen en daarnaast 59
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panden op te nemen op een nog niet bestaande gemeentelijke monumentenlijst, waarop ook 29 straatwanden of wijken geplaatst zouden
kunnen worden. Het rapport bevat een inventarisatie en een uitvoerige
beschrijving door Rienk Terpstra van al deze, merendeels uit de 19de en
20ste eeuw daterende, gebouwen. Ook is een lijst van 67 gevelstenen
toegevoegd.
Het boekje Vijf jaar Stichting Oud Kollumerland, 1973-1978 verscheen
bij de viering van het eerste lustrum van genoemde stichting. In het geschrift Mullum — It eigen doarp yn it Ijocht fan de histoarje door H. M.
Kreger is het een en ander te vinden over huizen, boerderijen, molens,
panwerken, etc. in het dorp. Veel voorbeelden van verdwenen landelijke
bouwkunst zijn gereproduceerd in het boek Ids Wiersma, Tekenje foar
Fryslân door J. J. Kalma, Hugo Kingmans en J. J. Spahr van der Hoek.
De stichting Moderne Architectuur Friesland gaf een planologische studie
uit van Emile Jansen, De zuidelijke uitbreiding van Leeuwarden, handelend
over het gebied tussen Zaailand en station.
Over kerkelijke monumenten verschenen in de Publikaties van de
Stichting Alde Fryske tsj erken enige artikelen: Het voormalig klooster
Mariëngaarde bij Hallum en Nadere gegevens over de bouwgeschiedenis van
de kerken van Genum en Lichtaard door Herma van den Berg; De voormalige abdij Klaarkamp bij Rinsumageest archeologisch verkend door J. W.
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Boersma; De restauratie van de kerken te Genum en Lichtaard door J. D.
van der Molen en De torenklokken te Genum en Lichtaard door H. van
der Kamp.
Rienk Terpstra stelde in de vorm van De Jacobijnerkerk te Leeuwarden,
Vijf jaar restauratie een gedegen schriftelijke en visuele documentatie
samen. H. ten Hoeve schreef De stadhouderlijke grafruimten in de Grote of
Jacobijnerkerk te Leeuwarden en S. ten Hoeve signaleerde in Ut de smidte
fan de Fryske Akademy een Hichtumer preekstoel fan Jacob Gijsberts. Een
grondige ikonografische studie van Hessel Miedema verscheen onder de
titel De Bijbelse ikonografie van twee monumenten: De "Kraak" te Oosterend (Fr.) en het grafmonument van Edo Wimken te Jever in het Bulletin
van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. In dit Bulletin
publiceerde H. Halbertsma over kerkopgravingen in Hallum, Hantum,
Katlijk, Oudkerk en IJsbrechtum. Binnen een ruimer kerkhistorisch kader
schreef H. Oldenhof over kerkgebouwen in een door de Friese Kerkhistorische Vereniging uitgegeven herdenkingsrede 1200 jaar Christendom in
Harlingen en in In brêge dy't bliuwt (R.K. kerk te Oosterwierum van
Wolter te Riele uit 1926).
S. J. v.d. Molen.stelde (met fotograaf Paul Vogt) het boek Klokkestoelen
van het Noordererf samen. Een anoniem artikel De Watertoren van Heerenveen verscheen in verband met de voorgenomen afbraak van het
bouwwerk in het blad van de Bond Heemschut en Peter Karstkarel
schreef in de Strikel over Wettertuorren yn Fryslân.
In de belangwekkende dissertatie Het Nederlandse huisorgel in de 17de
en 18de eeuw van A. J. Gierveld wordt geschreven over in Friesland
werkzame orgelbouwers als Albertus van Gruisen, Albertus Anthonie
Hinsch, Christian Muller en Johannes Spoor(e)man(s). Kabinetorgels in
de kerken van Foudgum en Oldeholtpade worden beschreven, evenals de
uit de kerken te Oude Bildtzijl en Oldelamer verkochte instrumenten. In
Ut de Smidte fan de Fryske Akademy publiceerde S. ten Hoeve archiefvondsten betreffende het Mülleroargel yn de tsjerke fan Bitgum
(1725). Op deze plaats mag ook de uitgifte vermeld worden van de
grammofoonplaat met orgelmuziek, gespeeld door Ewald Kooiman op de
Van Dam-orgels van Oldeboorn (1779) en Langweer (1784). Uitgevoerd
worden onder andere enige delen van de 4de suite van de Friese organist
en componist Rijnoldus Popma van Oeveringh (1692-1782) uit zijn VI
suittes voor 't Clavier (ca. 1710).
S. J. v.d. Molen schreef De Rat te IJlst: een houtzaagmolen herrees en
gaf (weer samen met Paul Vogt) Stinzen, Borgen en Havezaten van het
Noordererf'uit. Freark Dam, P. C. Wieringa en H. ten Hoeve schreven Op
'e hichte mei it FLMD ter gelegenheid van de restauratie van een oud
adellijk woonhuis in de Grote Kerkstraat te Leeuwarden en de inrichting
daarvan tot museum. Een uitvoerig en zeer gedocumenteerd artikel van
Peter Karstkarel en Rienk Terpstra verscheen in het bulletin van het
KNOB: A. J. Kropholler en J. F. Staal (1902-1910) en het kantoorpand van
de Utrecht te Leeuwarden. .
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P. Biesboer behandelde in zijn studie over Chinoiserie in Nederland in
het blad Antiek een Chinees lakkabinet, dat in de 19de eeuw uit het
voormalig stadhouderlijk paleis in Leeuwarden naar het Rijksmuseum
werd verplaatst. S. ten Hoeve schreef over De Gonggrijpzaal in het Fries
Scheepvaart Museum in het jaarboek van het museum. In het Jaarverslag
van de Stichting Historisch Boerderijonderzoek werden gegevens gepubliceerd over de boerderij Kommisjewei 130 te Opeinde.
S. ten Hoeve

Monumentenwacht
In 1978 bestond de Monumentenwacht Friesland vijfjaar, evenals de
landelijke Stichting Monumentenwacht Nederland. Het begin, vol improvisatie, waarbij de Monumentenwacht Friesland als eerste en enige
regionale instelling het spits afbeet, is uitgegroeid tot een vrijwel landelijke monumentenzorg. De Monumentenwacht is nu een in het gehele
land, nog met uitzondering van de provincie Overijssel, werkzaam instituut, dat op zijn manier bijdraagt aan de zorg voor en (op bescheiden
wijze) de instandhouding van een deel van het nationale monumentenbezit.
In de afgelopen vijfjaar heeft de Monumentenwacht de eigenaars van
monumentale gebouwen belangrijke bedragen aan restauratiekosten bespaard; besparingen, die op andere wijze aan het behoud van het monumentenbezit dienstig konden worden gemaakt. Het resultaat — in
Friesland het duidelijkst te constateren, omdat daar de begeleiding van
vele objecten het langst heeft geduurd — is dat de objecten over het algemeen vrij goed "bij" zijn. Geregelde aandacht blijft echter geboden.
In 1978 is het aantal abonnees dat een object aan de zorgen van de
Monumentenwacht Friesland heeft toevertrouwd maar langzaam gestegen. Die lichte groei is uitsluitend het gevolg van aanmeldingen op eigen
initiatief, want de Monumentenwacht Friesland heeft vrijwel niets kunnen
doen aan actieve werving van abonnees, aangezien hij in 1978 hand- en
spandiensten verleende om een Monumentenwacht Noordholland te
realiseren. Nu die per 1 januari 1979 zelf actief is, wordt alle aandacht
besteed aan de gerichte werving van nieuwe abonnees in Friesland.
De Monumentenwacht Friesland verwacht daar in de komende jaren
veel van, te meer daar ook van overheidswege meer dan tot nu toe het
accent wordt gelegd op de preventieve monumentenzorg. Men denkt aan
verdergaande subsidiëring van de kosten van onderhoud, zoals in wezen
indirect al het geval is via de overheidsbijdragen aan het instituut Monumentenwacht.
H. J. Zijlstra
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Geschiedenis
De landelijk sterk toegenomen belangstelling voor de negentiende eeuw
en voor de geschiedenis van de arbeidersbeweging is in de afgelopen jaren
ook in Friesland duidelijk merkbaar. Ook hier blijkt publikatie van egodokumenten rendabel te zijn. Belangstelling voor eigen streek duurt
onverminderd voort en als men de dichtbevolkte studiezaal van het
Rijksarchief overziet, dan boeit de geschiedenis van de eigen familie
blijkbaar meer dan ooit. Het verschijnsel van reprints kan van de optimistische en de pessimistische kant bekeken worden. Optimistisch als men
aanneemt dat de belangstelling voor het verleden te groot is voor alleen
produkten uit eigen tijd. Pessimistisch als men deze als onderdeel ziet van
een kuituur die bij gebrek aan kreativiteit terugvalt in herhaling. Laten we
het gezien de grote produktie van nieuwe werken maar op het eerste
houden. Volgen wij met het voorgaande de landelijke trend, in één opzicht is er verschil: over wat vrouwengeschiedenis heet, ben ik nog geen
publikatie tegengekomen.
Mocht de aandacht voor het socialisme in zijn beginfase verslappen,
dan zorgt J. J. Kalma er op allerlei plaatsen wel voor dat dit maar zeer
tijdelijk kan zijn. Diens lezingen en artikelen zijn gebundeld in Er valt
voor recht te strijden. De roerige dagen rond 1890 in Friesland. Van de 33
hoofdstukjes is de helft speciaal voor deze bundel geschreven. Er is een
beredeneerde literatuurlijst en een overzicht bij van werken over het sociale vraagstuk en van geschriften uit de tijd rond 1890. Samen met
G. Nijssen gaf hij de brochure van Troelstra uit 1893 over de zaakPoutsma uit: Socialisten in soorten. De titel slaat op het tweede deel van
de uitgave, "Hoe de honger verwerkt werd". Hierin wordt de geschiedenis
van de Sneker drukker Hessel Poutsma beschreven, waarbij de lezer en
passant kennis maakt met een aantal socialisten, "in soorten". Eveneens
van Kalma treft men een biografie van Johannes van der Wijk
(1848-1913), oprichter van "De Klok" aan in het Tijdschrift voor Sociale
Geschiedenis (1977, nr. 7). Kalma wil steeds verband en overeenkomst
laten zien van verleden en heden en zoekt naar verzoening tussen christendom en socialisme.
Van een geheel andere visie uit beschrijft Johan Frieswijk de sociale
beweging in zijn Socialisme in Friesland 1880-1900. T. van der Wal heeft
deze tijd van Patrimonium uit beschreven, bij Kalma spreekt de "rode
dominee" en Frieswijk wil de periode objectief, van de tijd zelf uit benaderen. Natuurlijk gelukt zoiets niet helemaal. Zo ziet hij de periode als
een — noodzakelijke — tussenfase voor het socialisme. Daarna kan de
strijd van partij en vakbeweging op wetenschappelijke, lees marxistische
wijze gaan beginnen. Het is een goed samenvattend historisch overzicht
geworden, gebaseerd op uitgebreid bronnenonderzoek. Ook hierbij een
ruime dokumentatie. In het Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme
en arbeidersbeweging in Nederland van 1976 schrijft hij over De Gorredijkse socialisten en de arbeidersbeweging in de Friese Zuidoosthoek in de
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negentiende eeuw. Frieswijk zet zijn verkenningen voor het Grote Werk,
een proefschrift over de Friese landarbeidersbeweging, voort in het
Jaarboek van 1978 met Broedertrouw, een beschrijving van de vereniging
in Het Bildt, waarvan de leden zware tijden moesten doormaken in de
jaren rond 1890. In het Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis (1976, nr. 6)
ten slotte is van Frieswijk een biografie opgenomen van Tjeerd Stienstra
(1859-1935). Over Vitus Bruinsma, pionier van het socialisme in Friesland
schrijft A. F. Meilink in het Jaarboek van 1976. In Maatstaf (aug/sept.
1976) kan men van E. Kummer een levensbeschrijving aantreffen van
Alexander Cohen, die zijn leertijd voor anarchist als lastige jongen in
Leeuwarden doorbracht.
Het zal niemand ontgaan zijn dat Pieter Terpstra een boek over Opkomst en strijd van de Friese arbeidersbeweging samenstelde. In het voorwoord leest men dat het boek gedokumenteerd en geïllustreerd is. Dit
laatste is waar; de bronnen van het verhaal, dat loopt van 1847 tot 1945,
zijn meestal wel te herkennen, maar ze zijn niet aangegeven.
Er is een drietal egodokumenten verschenen. Jelle Sipkes (1738-1823)
schreef een "Korte schets van mijn leeven" en J. S. Postma bezorgde de
uitgave ervan. Jelle Sipkes was timmerman en leraar bij de Waterlandse
doopsgezinden te IJlst en afkomstig van Teerns. Zijn korte schets is nog
wat aangekleed met een bijdrage over het dorp Teerns en over Jelle
Sipkes als politikus. Van veel meer belang is wat Doeke Wijgers Hellema
(1766-1856) te Wirdum heeft aangetekend tussen 1821 en 1856. Hellema
was onderwijzer, boer, kerkvoogd en aktief lid van het Fries Genootschap.
Een selektie uit zijn aantekeningen is in de zaterdagnummers van het
Fries Dagblad tussen 1949 en 1958 gepubliceerd. H. Algra heeft deze nu
uitgegeven onder de titel "Kroniek van een Friese boer". De uitgave levert een interessant tijdsbeeld op, maar is geen volledige bron voor onderzoek, omdat de bewerker niet alles voor de lezer van belang achtte.
Daarentegen slaat hij deze te hoog aan, als hij de geschiedenis van die
jaren bekend lijkt te veronderstellen: de annotatie is summier. Lykele
Jansma verzorgde de uitgave van Jeugdherinneringen van Jelle Dam
(1857-1935), arbeider en voorvechter van het socialisme rond Harkema.
Als men het alleen al als winst beschouwt dat deze bron voor ieder toegankelijk is geworden, kan kritiek op inleiding en wijze van uitgave
achterwege blijven.
Drie grote werken uit de achter ons liggende jaren maken de kaart van
Friesland wat betreft de streekgeschiedenis weer heel wat kompleter.
Onder redaktie van P. van Schaik en J. J. Spahr van der Hoek verscheen
de Geschiedenis van Smallingerland. Dit werk, waaraan vijf auteurs hebben meegewerkt, dient ter vervanging van het geakundige Smellingeraland uit 1941. De nadruk ligt nu op de geschiedenis, vooral van die der
19e en 20e eeuw. Alle aspekten van het leven zijn nauwkeurig in beeld
gebracht. Landschap en bevolking zijn onafscheidelijk verbonden. Dit is
ook het geval in Tietjerksteradeel van J. J. Spahr van der Hoek en Y. N.
Ypma. Het heeft als ondertitel "Bydrage ta de sosiale skiednis fan de
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Walden". Ook hier een veelzijdige benadering, gesteund door getallen en
schema's die aan de leesbaarheid geen afbreuk doen. Aan de totstandkoming zijn vele jaren voorafgegaan. Dit is ook het geval met Turf uit de
Wouden van S. J. van der Molen. Het boek heeft de te bescheiden ondertitel: "Bijdrage tot de geschiedenis van de hoogveengraverij in Oostelijk Friesland tot 1900". De lezer zal zich in het algemeen beperken tot de
"eigen" grietenijen, zoals ook bij het lezen van de twee voorgaande
boeken het eigen dorp de eerste belangstelling zal trekken. Daar zal de
geschiedenis immers het meest tot de verbeelding spreken. De laatste
hoofdstukken moet iedereen lezen, omdat daarin de mens en zijn werk
beschreven worden. Alle drie de boeken zijn uitstekend gedokumenteerd,
beginnen waar de eerste sporen van het verleden zichtbaar worden en
geven door kaartjes en foto's gelegenheid een beeld van het verleden op te
roepen.
Ook de geschiedenis van dorpen is weer aangevuld. Gerke P. Mulder
schrijft over Appelsche (It Beaken, 1977, nr. 3/4), H. M. Kreger over De
skiednis fan Mullum, J. Keizer schreef Aid- en Nijhoarne en M. Bakker
Akkrumer Almenak. E. de Vries en G. Germeraad brachten onder de
aandacht Holwerd. De geschiedenis van een terpdorp in woord en beeld. De
onlangs overleden arts S. A. Schoustra schreef een doorwrochte studie
over It Gild to Grou (1776-1976). De ondertitel geeft aan, waar het
overgaat: "ta de skiednis fan sykte- en âlderdomsforsekering op it plattelân en har soasjael-kulturele eftergrounen". Over Kollum schreven R.
Bosgraaf, T. Hogendorp en F. Ozinga, Handel en Ambacht in Kollum.
D. P. Keizer droeg bij aan de feestvreugde van de Kamer van Koophandel in Leeuwarden bij het honderdjarig bestaan met De Kamer neemt
de vrijheid.
Terwijl P. Nieuwland het de zoekers naar de voorouders gemakkelijk
maakt met zijn Repertorium van Familienamen (de eerste drie van de acht
deeltjes zijn verschenen), is een groot overzicht verschenen van een belangrijke familie. J. W. Heringa, Heringa's uit Dongjum. Geschiedenis van
een Friese familie. De stamboom van deze familie van eigenerfden gaat
terug tot omstreeks 1500 en is beschreven tot in het midden van de negentiende eeuw; dan hebben vele Heringa's Friesland verlaten. De
schaarse gegevens vooral uit de eerste eeuwen heeft de schrijver willen
compenseren door bij de stamvader van een generatie steeds de belangrijkste gebeurtenissen uit zijn tijd te vermelden. Om het verhaal wellicht
nog wat leesbaarder te maken, voegt hij kommentaar toe aan de naakte
feiten. Deze feiten zijn sterfgevallen en vooral veranderingen in het bezit.
Van de achttiende eeuw af zijn persoonlijker bronnen beschikbaar. De
opgave van vindplaatsen en een personenregister maken het boek ook
voor lezers van buiten de familie bruikbaar.
Het oudste classisboek van Friesland is voor de geïnteresseerde en
vasthoudende lezer toegankelijk geworden. J. J. Kalma heeft het getranscribeerd en van vertalingen voorzien. Een kerk in opbouw bevat de
notulen van de classis Sneek, lopend van 1583 tot 1624. Door de nauwe
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verwevenheid van kerk en maatschappij in die tijd, leveren de stukken een
interessant tijdsbeeld. Evenals bij de genoemde streekgeschiedenissen, zal
de lezer ook hier in de eerste plaats zoeken naar aantekeningen over het
eigen gebied. Lijsten en registers bevorderen de bruikbaarheid van deze
bronnenuitgave. H. Oldenhof beschrijft in In brêge dy't bliuwt de lotgevallen van de parochie Oosterwierum. De tegenwoordige kerk dateert van
1926 en de parochie dankt haar ontstaan aan het herstel der hiërarchie in
1853, maar eigenlijk begint de geschiedenis al in 734. Deze wordt onderbroken door de tijd van de reformatie, waarna de Franse tijd weer
nieuwe kansen schept. H. A. M. A. Andela beschrijft in Bolsward. Zeven
eeuwen minderbroeders de lotgevallen van het klooster, en nadat het in
1580 was afgebroken, van de katholieken in de verdrukking in het Friese
Rome. Ook prettig leesbaar is het levensverhaal dat Dieuwke Winsemius
geeft van Anna Maria van Schuurman in een mooi ogend boekje met veel
illustraties. Geheel anders ziet de Spiegel van kokende Friezen er uit. In
deze uitgave van de VVV worden 24 personen die iets met Friesland te
maken hebben, op zeer verschillende manieren beschreven.
In It Beaken en De Vrije Fries van de jaren 1976-1978 staat weer een
aantal historische artikelen dat de moeite van het lezen waard is. In de
jaargang 1976 van het eerste tijdschrift krijgen Jean de Labadie en zijn
volgelingen veel aandacht. Friese schippers op de Amsterdamse Oostzeevaart in 1731 worden in de jaargang 1977 beschreven; in die van 1978
treft men aan: Mairieën in Friesland (1812-1816) en reakties in Friesland
op de Belgische opstand. De Vrije Fries van 1976 bevat nadere bijzonderheden over de betekenis van de naam "Cammingehunderi" en de
entree van de Franse revolutie in de Leeuwarder Grote Kerk in augustus
1795. Het nummer van 1977 is een themanummer, gewijd aan 1877, het
jaar van de Historische Tentoonstelling. Friese bureaukratie in Den Haag
in de 17e en 18e eeuw en een tuchtkwestie aan de Franeker universiteit
(1627-1629) zijn onderdeel van de jaargang 1978.
De kroniekschrijver wordt door schroom bevangen, nu hij in een paar
regels werken heeft genoemd waaraan soms jaren met plezier en inspanning is gewerkt, en tenslotte is overgegaan tot het weglaten van auteurs en titels. In 1976 begon de kroniek met de aankondiging van het
tweede deel van P. Wijbenga's Bezettingstijd in Friesland. Daarbij werd de
hoop uitgesproken dat voltooiing van het derde en laatste deel niet te lang
zou uitblijven. Dat deel is nu voltooid. Bij de volgende gelegenheid hoop
ik op het gehele werk terug te komen. Dan zullen ook uitgebreid aan de
orde komen S. van der Schaaf, Skiednis fan de Fryske Biweging en G.R.
Zondergeld, De Friese Beweging in het tijdvak der beide wereldoorlogen.

J. J. Huizinga
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Het algemeen en het dagelijks bestuur vergaderden elk vijf maal. De
bestuursleden Huizinga en Keizer werden tevens in het bestuur van de
Stichting Het Fries Museum opgenomen, zodat de persoonlijke band
tussen beide besturen, in 1976 verloren gegaan bij het aftreden van mr. J.
G. Beversluis, is hersteld. Op een daartoe gedane uitnodiging werd
met het bestuur van het Kristlik Frysk Selskip van gedachten gewisseld
over het gebruik van de Friese taal in woord en geschrift; daarbij konden
enkele, historisch verklaarbare, misverstanden worden weggenomen.
In de algemene ledenvergadering op 25 april werden de heren Keizer
en Dolk herkozen als bestuursleden. Ook verder deden zich geen veranderingen voor, zodat het bestuur gedurende het gehele jaar als volgt was
samengesteld:
drs. L. van der Sluis, voorzitter (definitief aftredend 1979),
W. Dolk, secretaris (definitief aftredend 1981),
J. K. Kingma, penningmeester (aftredend 1980),
mej. E. C. A. van Riesen (definitief aftredend 1979),
mr. J. Rinzema, Dronrijp (definitief aftredend 1979),
drs. D. P. Keizer, Veenwouden (definitief aftredend 1981),
dr. S. J. Detmar (aftredend 1980),
dr. J. J. Huizinga (aftredend 1980),
J. A. Mulder (aftredend 1980).
De algemene ledenvergadering besloot de ledencontributie voor particulieren vast te stellen op ten minste ƒ25,—, die voor bedrijven en instellingen op ten minste ƒ 50,— per jaar.
Bij de heropening van het museum bood het Genootschap, ter stoffering van de binnenplaats, een tweetal tuinbanken aan. Op verzoek van de
museumdirectie deed het bestuur — op zekere voorwaarden — afstand van
zijn recht op gebruik van de bestuurskamer in het Eysingahuis; de, nog op
te knappen, voormalige archivariskamer in het Kanselarijgebouw is thans
als vergaderruimte ingericht. In de nieuwe museumvleugel kreeg het
Genootschap de beschikking over een kamer voor zijn administratie; deze
is, na meubilering, betrokken door het voor het Genootschap werkzame
personeelslid van de Stichting.
Met steun van het Genootschap verschenen in het verslagjaar:
Chr. Schotanus, Beschryvinge van de heerlyckheydt van Frieslandt,
reprint van de uitgave van 1664, van een toelichting voorzien door J. J.
Kalma en D. de Vries;
Rienk Terpstra, De Jacobijnerkerk te Leeuwarden, (een fotoreportage
van) vijfjaar restauratie; .
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C. Boschma, Willem Bartel van der Kooi en het tekenonderwijs in
Friesland, handelseditie van de Utrechtse dissertatie (1976);
D. A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden, omgewerkte herdruk van het befaamde werk van mr. J.
Dirks (1878/79).
Vele Genootschapsleden maakten gebruik van de geboden gelegenheid
om tegen gereduceerde prijs op de drie eerstgenoemde werken in te tekenen.
Het 58e deel van De Vrije Fries, met veelzijdige inhoud, werd in september verzonden. Met steun van het Provinciaal Bestuur konden omvang
en illustratie van de rubriek "Panorama van Friesland" worden uitgebreid; overdrukken ervan zijn onder de titel "Kronyk fan Fryslân" verkrijgbaar. Dr. J. J. Huizinga werd bereid gevonden, de door ds. Kalma in
1975 ter beschikking gestelde zetel van voorzitter der redactiecommissie in
te nemen.
Het Fries Museum Bulletin nam opnieuw toe in omvang (tot 48 pagina's). Naast mededelingen van de Federatie van Friese Musea en Oudheidkamers werd daarin ook uitvoerige informatie opgenomen over het
Fries Museum, met name betreffende verbouwing, heropening, tentoonstellingen en aanwinsten.
De nieuwjaarsattentie voor de Genootschapsleden bestond ditmaal uit
een brochure met reproducties van 14 schetstekeningen, door Cornelis
Pronk (1691-1759) in Friesland gemaakt. Deze, uit de topografische atlas
van het Fries Museum gedane keuze werd, opnieuw, samen met Kingma's
Bank uitgegeven.
Lezingen vonden plaats op 10 januari, 13 februari, 4 april en 19 oktober, de eerste en tweede in de aula van de Provinciale Bibliotheek, de
derde in Zalen Schaaf en de laatste in het nieuwe gehoorzaaltje van het
Fries Museum (aantallen toehoorders: 30, 80, 25 en 30).
Dr. K. Dijkstra, wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de Rijksuniversiteit te Groningen, besprak de literaire activiteiten van het Genootschap in zijn aanvangsjaren: "De rym en ûnrym fan 't earste bigjin". Bij
de nabespreking kwam een plan op tot herdruk van het "Friesch Jierboeckjen" (1829-35).
De directeur van het Fries Scheepsvaartmuseum S. ten Hoeve verstrekte overstelpend veel informatie, in woord en beeld, over "Friese
preekstoelen". Mede gezien de belangstelling voor dit onderwerp lijkt
uitgave van dit rijke materiaal in boekvorm verantwoord.
De student kunstgeschiedenis D. Hoffman, bestuurslid van de Stichting
Moderne Architectuur Friesland, sprak over "Industriële archeologie" en
bepleitte een multi-disciplinaire aanpak; in ons gewest bleek daarvan nog
geen sprake.
Tenslotte belichtten dr. C. Boschma en H. Kingmans, respectievelijk
directeur en hoofd educatieve dienst van het Fries Museum, de verbouwing en uitbreiding van het museum, het daaraan ten grondslag liggende
beleid, de toekomstplannen en de nieuwe mogelijkheden tot begeleiding
van bezoekers; ook werd nog het nieuwe algemene klankbeeld gepresenteerd.
De door de excursiecommissie (en met name door H. Kingmans en mej.
v. Riesen) voorbereide dagexcursie, op 16 september, voerde 38 deelne170
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mers naar Zutphen, waar Walburgkerk, Librije, Stedelijk Museum en
Museum Henriètte Polak werden bezocht. Ook al door het fraaie
herfstweder werd de onder leiding van gemeentearchivaris drs. C. A. O.
baron Schimmelpenninck van der Oije gemaakte stadswandeling het
hoogtepunt van deze geslaagde tocht.
Het past, hier melding te maken van het overlijden van het lid Jhr.
D. G. Hora Siccama van de Harkstede, eigenaar van een in 1963 in Fogelsangh state te Veenklooster ondergebrachte, thans aan de Stichting Het
Fries Museum in bruikleen gegeven, kunstcollectie, met wie het Genootschap sedertdien nauwe betrekkingen onderhield.
In de loop van het jaar traden 51 nieuwe leden toe (vorig jaar 84), door
overlijden verloor het Genootschap 25 (20) leden, door bedanken —
contributieverhoging! — 24 (13), door royering wegens contributieschuld 6
(22); resulteert een ledenverlies van 4. Bij de aanvang van het nieuwe jaar
waren er vier ereleden, 1842 leden (onder wie 3 buitengewone) en 28
begunstigers.
Het bestuur betuigt gaarne zijn dank voor de steun, wederom van zo
vele zijden ondervonden.
Leeuwarden, 25 april 1979.

De secretaris,
W. Dolk.
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Nieuwe leden

Anema, mevr. A., Haarlem
Baas, mevr. E. G., Noordwolde
Bennema-Strikwerda, A., Zeist
v. der Bijl, P. A.
Centrale Bibliotheekdienst voor
Friesland
v. Dam, drs. J. D., Harlingen
Dikkerboom, J.
Durksz, G. D.
Eisma, S. N., Zwolle
Esser, W. F., Blija
Froom-Pannekoek, A. A.
Fijnheer, J., Makkum
v. Gent, drs. J. J. M.
de Graaf-Kingma, A. S., Groningen
v. Gulik, ir. D. T.
de Haan, H.
de Haan, M. C , Veldhoven
Haitsma, ir. W., Harlingen
Hoogterp, J. G.
Hosmar, G., Achlum
Jansma, mej. K.
Jongsma, Tj., Grouw
v. Kampen, D., Oudkerk
Kempenaar, Y., Dokkum
Kingma, P., Drachten
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Koning, dr. D. A. Wittop,
Amsterdam
Kooy, ir. P., Sneek
Kusters, Z. M. W. H., Nijmegen
Leffertstra, dr. L. J.
Livestro-Nieuwenhuis, F. C ,
Amersfoort
v. der Meulen G., Stiens
Nauta, B., Heerenveen
v. Nederveen, ir. M., Oenkerk
v. der Noord, mej. J.
Paap, G. M., Velp Gld.
Pool, A., Deersum
Regts, K., Franeker
Renema, mevr. IJ., Drachten
Robert, mr. P., Haarlem
Schaap, Gerke
Sinnema, mej. B. G.
Speekhout, ing. G. D.
v. Terwisga, P. H., Vlieland
Tolsma, R., Oosternijkerk
de Waard, J. A.
v. der Wal, J., Oudkerk
Wesselius, drs. H.
Yedema, W.

Stichting Het Fries Museum, Jaarverslag 1978

Het in gebruik nemen van de nieuwe museumvleugel na een bouwperiode van ruim vier jaar markeert 1978 als een hoogtepunt in de museumgeschiedenis. Meer dan vijftig jaar was het geleden, dat het gebouwencomplex aan de Koningsstraat en Turfmarkt een uitbreiding onderging. Enerzijds waren de verzamelingen uitgebreid, anderzijds was de
opstelling minder "vol" geworden en als gevolg van beide factoren werden de depots steeds voller. Deze gegevens waren ongeveer tien jaar geleden aanleiding tot het maken van een voorlopig plan, waarbij een oplossing voor het depôtprobleem gezocht werd ter plaatse van de twee
panden aan de Turfmarkt, reeds lang eigendom van het Genootschap,
terwijl voor uitbreiding van de permanente opstelling het oog gericht werd
op de Kanselarij.
Zoals bekend is de realisering van het bouwplan mogelijk geworden
doordat 75 % van de bouwkosten via het ministerie van Cultuur, Recreatie
en Maatschappelijk Werk beschikbaar gesteld werden door het ministerie
van Sociale Zaken. Het resterende bedrag plus de inrichtingskosten
kwamen voor rekening van het ministerie van CRM en de provincie
Friesland. Wij danken genoemde instanties, alsmede het Regionaal
Coördinatiecollege voor Openbare Werken en het Hoofd van het District
Noord voor Aanvullende Werken voor hun aktieve begeleiding van dit
projekt.
De plannen werden ontworpen door het architektenbureau Ir. D. H.
Kiewiet de Jonge te Arnhem. Bouwkundige adviezen werden gegeven
door het Adviesbureau voor Bouwtechniek te Arnhem, technisch adviseur
was het Raadgevend Buro Ir. J. E. Schreuder, hoofdaannemer was de fa.
S. Boringa & Zoon te Leeuwarden.
In de schetsfase kon een derde pand aan de Turfmarkt worden aangekocht, waardoor het feitelijk mogelijk werd ook een ruime zaal voor
tijdelijke tentoonstellingen in de plannen op te nemen. Gerealiseerd zijn
nu nieuwe depot- en werkruimten voor archeologie, textiel, schilderijen,
prenten en tekeningen en kunstnijverheid, alsmede een nieuwe kluis voor
kostbare zaken als goud, zilver, munten en penningen. Daarnaast is er een
nieuwe opnamestudio en donkere kamer gekomen, een onderhoudswerkplaats en een nieuwe woonruimte voor de conciërge. Voor het publiek zijn de veranderingen merkbaar in een verruiming van de entree,
overgaand in een zaal waar (voorlopig nog automaat)koffie kan worden
gedronken en die grenst aan de heringerichte binnenplaats. Daar is ook
een permanente vitrine geplaatst met vondsten uit de bouwput (zie de
artikelen van G. Elzinga en„Dingeman Korf in De Vrije Fries, 58, 1978).
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Garderobe en toiletten zijn aanzienlijk uitgebreid en de toegankelijkheid voor rolstoelgehandicapten is mogelijk gemaakt door noodzakelijke
hellingen buiten en binnen het gebouw en door een personenlift op de
binnenplaats tussen de vleugel uit 1892 en de Looxma Ypeij-vleugel.
Door overkapping van de Bisschop-vleugel is nu ook op de bovenste
verdieping een rondgang mogelijk. De expositie van het Friese aardewerk
is sterk uitgebreid en vernieuwd, de winkeltjes zijn verplaatst naar de zaal
boven Bisschop en hebben zelf plaats gemaakt voor 19e eeuws zilver, dat
nu voor het eerst getoond wordt. De textielafdeling heeft nu een eigen
expositieruimte gekregen op de zolder van de Looxma Ypeij-vleugel.
Verder zijn in het hele museum diverse opstellingen vernieuwd of aangepast, waarbij vooral in het oog springen de nieuwe opzet van de archeologische afdeling en de "reconstructie" van de porseleinafdeling,
beide noodzakelijk geworden na de bouw van een nieuw trappehuis nabij
de hierboven genoemde lift.
Tenslotte is eindelijk ook de bestuurskamer gerestaureerd, om vervolgens ingericht te worden als eetkamer met gedekte tafel. Voor vergaderingen is thans een vertrek beschikbaar in de Kanselarij.
Vooral ook in het laatste halfjaar van de bouw is door het eigen personeel enorm veel werk verzet in het oude gebouw. Het stemt tot voldoening, dat ieder met zoveel enthousiasme zich heeft ingezet voor werk,
dat niet tot de normale taken gerekend kon worden.
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Op 15 juni was het eindelijk zover, dat het museum geopend kon
worden. Om drie uur arriveerde H.M. de Koningin bij de Kanselarij waar
325 genodigden aanwezig waren. Prof. dr. R. W. Scheller, hoogleraar in
de Kunstgeschiedenis van de Universiteit van Amsterdam sprak de
feestrede uit. Vervolgens verrichte H.M. de officiële opening door een
vóór de museumingang gebouwde tent open te laten schuiven, waarachter
de familie Van der Meer uit Goïnga bijgestaan door Evert Kluter uit
Oenkerk o.a. de "Noardse Balke" bespeelde. Daarop volgde een rondgang
door een deel van het nieuwe en vernieuwde gebouw.
De tweede helft van het jaar gaf ons de gelegenheid te toetsen of de
nieuwe akkommodatie voldeed aan de eisen die wij er aan toegedacht
hadden. Enerzijds kan geconstateerd worden dat wij zelf in grote trekken
niet in onze verwachtigen teleurgesteld werden terwijl anderzijds de grote
toeloop van het publiek — in een halfjaar bijna zoveel mensen als normaal in een heel jaar — een graadmeter was voor de aantrekkingskracht
van het museum. Een extra stimulans in dit opzicht was de nieuwe tentoonstellingsruimte, waar mede dank zij de professionele hulp van Thom
Mercuur een aantrekkelijke serie exposities gehouden werd. In het gehele
museum werd door de goede zorgen van Rinze Klinker een nieuwe,
eenvormige belettering en bewegwijzering doorgevoerd, welk systeem ook
toegepast wordt voor de tijdelijke tentoonstellingen. In een der nieuwe
vertrekken aan de Turfmarkt werd een expositie gemaakt van oude
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drukkersapparatuur, onder auspiciën van de Stichting Fries Grafisch
Museum. Deze opstelling, eerst nog statisch, maar bedoeld om uit te
groeien tot een werkmuseum, zou eerst op Koppermaandag 1979 officieel
worden geopend.
Ook de museale bestemming van de Kanselarij trad in een nieuwe fase.
De reeds eerder ingerichte Hofzaal met statieportretten van de Friese
stadhouders bleef voor het publiek geopend. In de loop van het jaar viel
ook het besluit het "Verzetsmuseum Friesland" op de bovenverdieping
van de Kanselarij te huisvesten. De opening daarvan is in september 1979
gepland. Het huurcontract met Domeinen werd mede met het oog daarop
verlengd voor een periode van vijfjaar.
De restauratie van Fogelsangh State, die in het begin van het jaar gestart was, had een vlot verloop, zodat het museum op 10 augustus met
enige feestelijkheid heropend kon worden.
De huisvesting van de landbouwcollectie is in het verslagjaar nog niet
nader tot een oplossing gekomen.
Besloten werd het aantal bestuursleden uit te breiden van vijf naar
zeven. Mr. E. N. Heemskerk trad in juni af als secretaris, na van de oprichting af in die functie deel uitgemaakt te hebben van het bestuur. Hem
komt dank toe voor de gewichtige diensten, die hij, in een dynamische
periode, aan het museum bewezen heeft.
Het bestuur van de Stichting was op 31 december 1978 als volgt samengesteld:
J. G. Brugman, voorzitter
mr. E. J. Kliphuis, secretaris
drs. C. Vlas, penningmeester
mevr. drs. M. A. Tichelaar-van den Hoek
J. D. van der Velde
dr. J. J. Huizinga
drs. D. P. Keizer.
Het bestuur vergaderde 10 maal. Het totaal aantal bezoekers aan de
door de Stichting beheerde musea bedroeg 45.088 (1977: 38.220).
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Fries Museum
Personeel
Per 1 juni werden vier nieuwe museumassistenten aangesteld, namelijk
de heren T. M. Nijp en J. Veenstra in de W.S.W.-regeling en de heren D.
van der Ley en J. Mozes in de T.A.P.-regeling. Het dienstverband met de
heer J. Veenstra werd na ziekte beëindigd. De heer S. van der Zee trad in
dienst als fotograaf ter vervanging van F. M. de Lang, die werd overgeplaatst, en de heer D. Span als magazijnmedewerker in de archeologische
afdeling, beiden in W.S.W.-regeling.
Dit jaar kon eindelijk, zij het voor halve dagen, de educatieve dienst
versterkt worden. Mejuffrouw T. Eisen werd benoemd en ving haar
functie aan per 1 januari 1979.
De heer S. Mendel assisteerde enkele maanden bij het onderhoudswerk.
Mevrouw C. T. Akkerman-Spindelaar werd wegens reorganisatie ontslagen. Het schoonhouden van de gebouwen is nu in hoofdzaak in handen
gegeven van de fa. T. J. Langenberg te Roordahuizum.
Mevrouw J. P. Mertens-Slieker beëindigde haar inventariswerk. Mevrouw W. J. Niemeyer-Huysse bleef assisteren in de textielafdeling.
Als stagiaire van de Reinwardt-Academie inventariseerde Don Duco
recente majolicavondsten. Djoke Pruim volontairde in de archeologische
afdeling. Een personeelsexcursie werd niet gehouden; in plaats daarvan
was er een feest voor het hele personeel met hun gezelschap op de avond
van de heropening van het museum, in het museum en op de binnenplaats.
De personeelssamenstelling per 31 december 1978 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. van der Ley, museumassistent (T.A.P.)
J. Mozes, museumassistent (T.A.P.)
T. M. Nijp, toegevoegd medewerker: museumassistent
G. Zondervan, toegevoegd medewerker: 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-KoQrnstra, administratief assistente, part-time
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J. K. Boschker, veldassistent
J. Jonkman, conciërge-meubelmaker
J. A. Weultjes, toegevoegd medewerker: meubelmaker
J. Winselaar, uurwerkmaker, part-time
N. Manshanden, toegevoegd medewerker: magazijnbediende
S. van der Zee, toegevoegd medewerker: fotograaf
A. Struiksma, encadreur
G. Miedema, administratief assistent archeologische afdeling
F. Plantinga-Steigenga, schoonmaakster
W. Walta, fotograaf.
Gebouwen
In verband met de naderende heropening werd ook het gehele oude
gebouw met eigen krachten aan een totale onderhoudsbeurt onderworpen.
Werkzaamheden
In de eerste helft van het jaar was de aandacht van de staf volledig
gericht op de inrichting en herinrichting van het museum. Gedurende
enkele weken ontvingen wij hulp van mejuffrouw L. Blauwkuip, studente
in de Kunstgeschiedenis te Groningen.
Het overleg met de staf van het Princessehof werd op vruchtbare wijze
voortgezet.
De inventarisatie stagneerde in verband met de vele verhuizingen van
de museumgoederen. Getracht zal worden in 1979 de opgelopen achterstand in te halen. Dit jaar zal geen komplete aanwinstenlijst gepubliceerd
worden. In 1980 zal een gekombineerde lijst over 1978 en 1979 uitkomen.
De voorbereidingen voor de inrichting en opening van het Fries Grafisch Museum vorderden gestaag. De nog in de fietsenloods van de
Kanselarij verblijvende, van Stania State afkomstige goederen werden op
15 december met man en macht overgebracht naar de kelder van de
Kanselarij.
De handelseditie van C. Boschma, Willem Bartel van der Kooi (17681836) en het tekenonderwijs in Friesland kwam op 19 april uit bij de
opening van de nieuwe boekhandel van De Tille.
Prentenkabinet
Het werk in het prentenkabinet heeft ondanks de sluiting van het
museum tot de officiële opening op 15 juni 1978 vrijwel normaal doorgang kunnen vinden. Natuurlijk ging er veel tijd zitten in het voorbereiden en uitvoeren van de verhuizing uit de verschillende oude depots naar
de nieuwe ruimten van het prentenkabinet, maar bezoek kon normaal
terecht voor informatie en/of bekijken van de gewenste tekeningen of
prenten. Werk- en opbergsituatie zijn door de verhuizing sterk verbeterd;
ook de bezoekers kunnen beter ontvangen worden.
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Het merendeel van het bezoek komt voor de Topografische Atlas van
Friesland, omdat deze één van de voornaamste bronnen is om het verleden van Friesland visueel te leren kennen. Om een groter publiek te
bereiken, bestond allang de wens om deze "Frisia Illustrata" in een publikatie vast te leggen. De plannen hebben in 1978 een vaste vorm gekregen. Er wordt naar gestreefd om de vele aspekten, die in een dergelijke
verzameling besloten liggen, thematisch in hoofdstukken te behandelen.
De bedoeling is, dat het werk zal bestaan uit twee delen met elk zeven
hoofdstukken: voor elk hoofdstuk (thema) zal een specialist op dat gebied
aangezocht worden. De opzet van deze publikatie, waarvan het eerste deel
waarschijnlijk eind 1980 uit zal komen, zal veel tijd van de konservator
vragen.
In het verslag over het jaar 1977 is reeds uitvoerig melding gemaakt van
de aankoop van de zogenaamde "Bremen-kollektie", een verzameling
prenten en tekeningen, die voornamelijk betrekking hebben op Friesland
of Friese kunstenaars. Deze aanwinst is nu geheel geïnventariseerd en
ingepast in de Topografische Atlas en de andere verzamelingen in het
prentenkabinet. Een aanwinstenlijst vindt u verderop in dit verslag.
Aangezien de "Bremen-kollektie" in zijn geheel aangekocht moest
worden, waren er nogal wat doubletten. Hiervan is door de konservator
een katalogus samengesteld, die aan de Friese musea en oudheidkamers is
toegezonden. Vele doubletten zijn zo in andere Friese verzamelingen terecht gekomen.
Hoewel de aanwinstenlijst over 1978 pas in het verslag over 1979 zal
verschijnen, kan een tweetal belangrijke aankopen niet onvermeld blijven
nl. een schetsboek met 22 bladen met schetsen en tekeningen van de hand
van Harmen Wouters Beekkerk (1756-1796) en een pentekening met een
gezicht op Vlieland van de hand van Pieter Idserdts Portier, gesigneerd en
gedateerd 1741.
Aanwinsten en oud bezit zijn ook dit jaar weer voorzien van passepartouts door de heer Struiksma. Nu de Topografische Atlas vrijwel geheel in dozen is opgeborgen, is een begin gemaakt met het encadreren van
de verzameling kunstenaarstekeningen.
Langzamerhand wordt de Topografische Atlas door de fotografische
afdeling van het museum op foto gezet, maar een systematische aanpak is
onmogelijk doordat de desbetreffende afdeling zijn handen meer dan vol
heeft aan opdrachten, die van buiten het Fries Museum komen. Een
oplossing van dit probleem is nog niet gevonden.
Textielafdeling
De textielafdeling heeft niet alleen een eigen expositieruimte gekregen,
ook de ruimtes achter de schermen zijn nieuw, zoals de werkkamer, het
depot, de keuken die ruime mogelijkheid tot wassen biedt en de motbestrijdingskast, waar nieuw binnengekomen stukken gedesinfekteerd kunnen worden. Het depot is niet te vergelijken met de ruimte die vroeger
deze naam droeg.
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Er zijn hier allerlei soorten kasten die duidelijk aangepast zijn aan de
verschillende opbergeisen die het materiaal stelt. Zo is er een speciale
poppen-kast, waar de poppen staande in opgeborgen worden. Ladenkasten met rollen waaromheen de tweedimensionale doeken gewikkeld
worden. Van de 1368 rollen variëren de lengtes van 32 tot 327 cm. Verder
zijn er verrijdbare kasten, die uiteraard ruimtebesparend werken. Een van
deze kasten, ook weer op maat gemaakt, is uitsluitend bedoeld voor de
opberging van de grote zonhoeden. Met het opbergen is een start gemaakt. Het is echter nog niet voltooid. Ook is begonnen met de inrichting
van de kluis. De kleine voorwerpen, zoals de sieraden worden nagetekend; de tekeningen dienen als ondergrond om de voorwerpen op vast te
prikken, waardoor een overzichtelijke opberging ontstaat.
De nieuwe expositieruimte van de textielafdeling biedt de mogelijkheid
om op duidelijke manier een volgorde in de mode aan te geven. Er
werden in vitrines waar men geheel omheen kan lopen enige poppen
opgesteld die een volgorde in de mode tonen. Verder zijn er 5 wandvitrines die een bepaald thema laten zien. Begonnen is met de mutsenmode zoals die in Friesland gedragen werd, vanaf 1700 tot 1920. Een grote
vitrine is ingericht met een tafereel n.a.v. het schilderij "het oorijzer" van
de schilder Sebes. Een kast met vertikale schuifpanelen geeft de mogelijkheid om tweedimensionaal textiel duidelijk te tonen.
De hele opstelling tot en met het maken van de poppen is in handen
van het museum gebleven. De Hindelooper poppen zijn verplaatst naar
de Hindelooper kamers. In een speciaal hiervoor gekreëerde vitrine komen ze zeker beter tot hun recht. In samenwerking met de federatie van
Friese Musea en Oudheidkamers en de heer J. Lodewijks, rijksadviseur
voor konservering en restauratie, werd een textielmiddag gehouden waar
praktische zaken aangaande textiel werden besproken. Dit resulteerde o.a.
in een bezoek van de konservatrice aan het Sorgdragershuis Ouwe Pôlle te
Ameland. Het ligt nu in de bedoeling om in de toekomst nog eens een
dergelijke voorlichtingsbijeenkomst te houden.
De docentenopleiding Ubbo Emmius, afdeling textiele werkvormen had
in samenwerking met de textielafdeling een merklapmotievenprojekt. Ook
waren er kontakten met diverse individuele studenten, die bepaalde textilia bestudeerden. Tevens werd les aan kostuumnaaisters gegeven. Een
belangrijke aanwinst vormde een zeer fraaie kollektie textilia, waarin o.a.
2 kraamheren mutsen en 2 zeer vroeg duitse mutsen. Eén ervan is een
rouwmuts en daarmee de oudste rouwmuts uit de kollektie. Voorts het ca.
1860 gebouwde poppenhuis, voorstellende de in 1905 afgebroken Sminia
State te Oudkerk. Dit poppenhuis, kompleet met inboedel, zal t.z.t. zijn
plaats krijgen in het museum. Het Leeuwarder poppenhuis van Roelofke
Asman komt dan in de Leeuwarder zaal in de Kanselarij. De speelgoedkollektie, die in het verleden door emotionele banden of anderszins
weinig aanvulling verkregen had, is nu uitgebreid met een verzameling
hedendaags, toonaangevend speelgoed, zodat ook onze tijd verzekerd is
van een plaatsje in de toekomst.
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Na het afronden van het kaartsysteem van de op onze merklappen
voorkomende motieven en teksten, houdt mevrouw W. J. NiemeyerHuysse zich nu één ochtend in de week bezig met het sorteren van de
diverse jaargangen van het modetijdschrift Gracieuse, zodat dit per jaargang gebundeld .ingebonden kan worden.
Onderhoud verzamelingen
De opstelling van het poortje van Bennema State kon in dit jaar nog
niet haar beslag krijgen en werd uitgesteld tot begin 1979.
Aanwinsten
Zoals vermeld zal de aanwinstenlijst over 1978 gekombineerd met die
van 1979 gepubliceerd worden. Wij volstaan daarom hier met het vermelden van de meest belangrijke stukken.
Allereerst geven wij een rubrieksgewijs overzicht van het in het vorige
verslag genoemde legaat Brunia. Op 23 april 1977 overleed te Groningen
mejuffrouw Kinske K. Brunia, geboren te Nes (W.D.) op 24 oktober 1907.
Uit het testament bleek dat zij vrijwel de gehele inboedel van de door
haar bewoonde boerderij te Nes aan het Fries Museum had nagelaten.
Aangezien de goederen bij verschillende afdelingen geadministreerd
worden en de inventarisatie wegens de grote aantallen veel tijd neemt,
geven wij hier een kort overzicht van het legaat:
Tegeltableau, bloemvaas en dorpsgezichtje (5x4 cm), in bloemrand van
halve tegels, Friesland XIX a.
Serviesgoed enz. en siervoorwerpen van glas, aardewerk en porselein
voornamelijk XIX b— XX a.
Meubilair, voornamelijk XX a.
Verzameling munten.
Boeken, tijdschriften, knipsels en foto's, betreffende Friesland.
Kleding, textiel en klompen.
Klein boerengereedschap.
Boerenwagens en losse onderdelen.
Ploegen, eggen en landbouwmachines.
Melkbussen en aardappelkistjes.
Een partij turf.
Bij de heropening van het museum bood de Ottema-Kingma Stichting
een gedreven zilveren schotel in bruikleen aan, die in 1657 is vervaardigd
door de Leeuwarder zilversmid Jarich Gerrits van der Lely. De rand van
de grote schotel (diameter 37,5 cm) is versierd met vijf medaillons waarin
putti de vijf zintuigen verbeelden. Op het plat is een alliantiewapen gegraveerd.
Op een veiling in Amsterdam werd een zilveren avondmaalsbeker gekocht, waarschijnlijk gemaakt door Frans Gysbert Sjaarda, een Sneker
zilversmid, die tussen 1691 en 1701 werkzaam was. Zijn naam was bekend. Van zijn werk was. tot dusver niemand op de hoogte, maar zeer
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vermoedelijk is deze beker van zijn hand. De beker is van 1701. De Nederlands Hervormde Gemeente Haskerhorne, Oude- en Nijehaske liet het
stuk in dat jaar maken met nog meer onderdelen van een avondmaalsstel.
Al die andere onderdelen zijn van verzilverd tin. Die zijn nog in het bezit
van de gemeente. De zilveren beker was al lang verdwenen.
Door schenking verkregen we een groot 19e eeuws poppenhuis, voorstellende Sminia State, dat na restauratie van het bijbehorende meubilair
opgesteld zal worden in het museum.
Tentoonstellingen
Met het gereedkomen van de nieuwe vleugel kreeg het Fries Museum
de beschikking over zalen voor tijdelijke tentoonstellingen, voorzien van
de nodige technische hulpmiddelen op het gebied van het ophangen en
belichten van de geëxposeerde werken. In het centrum van de expositieruimten bevindt zich de grote zaal met bovenlicht, zeer geschikt om grote
schilderijen of ruimtelijke kunstwerken te tonen, en de daar direkt bij
aansluitende "galerij", waar bijv. prenten en tekeningen een zeer goede
plaats vinden. Via doorgangen staan deze twee zalen in verbinding met de
"tuinzaal", de voortzetting van de ingangshal met uitzicht op de binnenplaats, en de "straatzaal", die zich aan de Turfmarktzijde van het gebouw
bevindt. Zoals reeds is gebleken, kunnen de zalen zeer goed gebruikt
worden zowel voor één zeer grote tentoonstelling als voor twee verschillende, minder ruimte eisende manifestaties.
Uiteraard vergt het opzetten van een doorlopend programma van wisselende exposities enige tijd voor voorbereiding, het opdoen van ervaring
en het leggen van kontakten. We konden hierbij profiteren van de kwaliteiten van Thom Mercuur, die op free-lance basis drie tentoonstellingen
voor ons samenstelde: Johan Miedema, Jopie Huisman en Ids Wiersma.
Wat de keuze van onderwerpen voor het tentoonstellingsprogramma
betreft, is onze bedoeling in de toekomst ook plaats in te ruimen voor de
geschiedenis van Friesland in de ruimste zin en voor dokumentaire exposities over sociaal-economische onderwerpen, topografie en folklore.
Ter gelegenheid van de heropening werd onder de titel Zeven in één
klap een keuze van oude kunst uit het bezit van zeven provinciale musea
getoond. Samenwerking van de musea in Maastricht, 's-Hertogenbosch,
Middelburg, Zwolle, Assen, Groningen en Leeuwarden leidde tot een
beeld van hetgeen in de 17e en 18e eeuw op dat gebied tot stand kwam in
de randgewesten, buiten het centrum van de republiek. Achttiende eeuwse
Zeeuwse topografische tekeningen, kerkelijke kunst uit het Maasgebied,
schilderijen van Theodoor van Tulden, Hendrick ten Oever, de familie
Wassenbergh, Lambert Jacobs, Wybrand de Geest en Jacobus Mancadan
en aquarellen en tekeningen van het Drentse landschap van Egbert van
Drielst waren tot 14 augustus te zien in het Fries Museum en vervolgens
van 26 augustus tot 1 oktober in het Noordbrabants Museum te 'sHertogenbosch.
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De landschapsschilder Johan Miedema (1870-1952) was een zoon van
de Harlinger zeeschilder Rein Miedema. In een periode zo ongeveer
tussen 1915 en 1930 hield hij zich, o.a. onder invloed van de internationale beweging in de kunsten, die met de samenvattende naam "Symbolisme" wordt aangeduid, bezig met de uitbeelding van abstrakte begrippen. Resultaat hiervan waren muziek-tekeningen, de zgn. "stabielen",
waarin hij de "primaire stemmingsbeelden" wilde vastleggen en een reeks
architektuurfantasieën. Deze werken vormden de tentoonstelling die van
26 augustus tot 2 oktober in het Fries Museum te zien was en vervolgens
van 17 november tot 1 januari 1979 in het Centraal Museum te Utrecht.
Oude rommel en lompen vormen het voornaamste onderwerp van de
schilderijen van Jopie Huisman (Workum 1922) uit Herbaijum.' Ruim
veertig schilderijen en tekeningen lieten van 17 oktober tot 20 november
zien hoe sterk de schilder de aanwezigheid en de monumentaliteit van de
nederigste voorwerpen weet vast te leggen. Zoals Huisman, in het interview dat is afgedrukt in de katalogus, zegt: "De aandacht die ik er aan
gegeven heb, samen met de aandacht die u er aan geeft, zorgt er voor dat
het niet meer verdoemd is, niet meer alleen". De tentoonstelling ging
verder naar Emmen (Bruggebouw, 22 november — 21 december) en Laren
(Singer Museum, 18 februari — 18 maart 1979).
In de straatzaal werd van 17 november tot 31 december het Friese Vlag
Pwjekt van Jan van Tuinen getoond. De visuele gegevens van de Friese
vlag, blauwe en witte banen en rode pompeblêdden, vormden het uitgangspunt voor een reeks variaties in tekeningen, zeefdrukken, een
wandkleed en een monument. Van Tuinen wilde hiermee laten zien dat
een onderwerp dat traditioneel en overbekend is, toch mogelijkheden
biedt voor een eigentijdse beeldende aanpak.
De honderdste geboortedag van Ids Wiersma (1878-1965) was aanleiding tot een aantal manifestaties. Het Fries Museum liet een minder bekende kant zien van deze geliefde kunstenaar, nl. het vrije werk dat hij,
veelal op klein formaat, in zijn eerste jaren als zelfstandig kunstenaar en
ook later, tussen de opdrachten door, maakte. De tentoonstelling (van 25
november tot 31 december) omvatte ruim 150 schilderijen, aquarellen,
pastels en tekeningen, die lieten zien hoe raak en direkt Wiersma mensen,
landschappen en voorwerpen kon weergeven, wanneer ze hem boeiden.
Uitgegeven bruiklenen
Voor de volgende tentoonstellingen werden bruiklenen tijdelijk ter beschikking gesteld:
Anna Maria van Schuurman, Coopmanshûs Franeker, Universiteitsmuseum Utrecht; Thema Thee, Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam; Naar bed naar bed zei Duimelot, Catharina
Gasthuis Gouda; De oude zoutwinning en het gebruik op tafel,
Borg Verhildersum, Leens (Gr.); Lemster kerfsnee-aardewerk,
Gemeentekantoor. Lemmer; Van Auke Miedema tot Wiepie van
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Wieren (125 jaar PC), Coopmanshûs Franeker; Lode Pemmelaar,
Vrije Universiteit Amsterdam.
Vertegenwoordigingen
De direkteur nam deel aan de vergadering van het Internationale Comité voor Musea van Archeologie en Geschiedenis te München van 8-14
oktober.
Bezoek
Na 15 juni werd het museum bezocht door 39.421 personen. In 1977
was het aantal gedaald tot 31.659 vanwege de beperkingen in de gastvrijheid die ons door de bouw waren opgelegd. Nu haalden we in een half
jaar een bezoekersaantal dat voordien gemiddeld in een jaar geteld werd.
De Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond hield haar zomervergadering in Friesland en vergaderde op 16 juni in de Kanselarij.
Op 22 juni vond het kontakt van museumkonsulenten in het Fries Museum plaats. Op 8 september kwam de Historische Sectie van de Nederlandse Museumvereniging bij ons bijeen. Op 10 oktober werd het museum
bezocht door kongresserende Nederlandse apothekers en op 13 okt. door
Noordelijke Voorlichters.
De Museumdag werd op 27 oktober in de Kanselarij gehouden en was
gewijd aan het experimentele museumprojekt Friesland. Op 2 november
bezochten de Friese notarissen het museum. Op 23 november mochten de
leden van de Federatie een kijkje achter de schermen van het museum
hebben, terwijl de Friese bouwkring bij uitzondering een avondbezoek
was toegestaan op 28 november. Het boek van Dr. D. A. Wittop Koning
over de Noord-Nederlandse gildepenningen werd op 21 december in de
Kanselarij ten doop gehouden. 29 December was de traditionele open dag
met antiekkeuring, waarvan door 967 personen gebruik werd gemaakt.
Catalogi en gidsen
Van het nieuwe bezoekersboek Fries Museum werden 660 exemplaren
verkocht. Er werden 9.574 (2.052) gekleurde prentbriefkaarten, 773 (373)
zwarte-witte, 21 (7) diaseries en 132 (113) dia-sets verkocht. De verkoop
van overige publikaties en reprodukties liep heel bevredigend. De nieuwe
stand met publikaties werkt kennelijk verkoopbevorderend.

Kerkmuseum Janum
Het aantal bezoekers bedroeg 3.517 (2.597). Er werden 674 (888) gidsen
verkocht. De inrichting van de huisjes is verschoven naar 1979.
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Museum Fogelsangh State
De restauratie van het gebouw, mogelijk geworden door restauratiesubsidies van Rijk en Gemeente, kwam op buitengewoon vlotte wijze tot
stand dank zij de goede organisatie van het architectenbureau Van Manen
en Zwart te Drachten en het aannemingsbedrijf J. Dalstra en Zonen B.V.
te Twijzel. Uiterlijk en innerlijk ziet het huis er weer uitstekend uit
doordat het konstruktieve herstel gepaard gegaan is met een zorgvuldige
reparatie van beschadigde onderdelen. Vanaf augustus was het huis weer
voor het publiek te bezichtigen. Voor de inrichting van het onderhuis,
waarvan een deel nu ook bij het museum getrokken kan worden, werd
een globaal plan ontworpen, dat in 1979 zal moeten worden uitgevoerd.
Het aantal bezoekers bedroeg 1.021 (2.981). Er werden 257 (888) gidsen
verkocht.

Fries Munt- en Penningkabinet
Het kabinet werd door 1.129 (1.046) personen bezocht; er werden 32
(90) gidsen verkocht.
C. Boschma
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Educatieve dienst
Tot 15 juni bleven de museumdeuren gesloten. Van groepsbezoek was
dus geen sprake. Van individueel bezoek wel, want ook ten aanzien van
een gesloten museum was er grote behoefte aan informatie over het
museum en al zijn verzamelingen en bovendien over de Kanselarij, die
veelvuldig het onderwerp van een werkstuk bleek te zijn. De educatieve
dienst verliet zijn tijdelijke werkruimte in de Kanselarij overigens al in
half januari om zijn kamer in het Fries Museum — bijzonder strategisch:
precies boven de toegang en met de kortst mogelijke afstand naar balie en
hal — te betrekken. Daar wachtte het werk, dat moest inspelen op de
situatie, zoals die na de opening zou zijn: nieuwe opdrachten (omdat vele
opstellingen ook in het oude museumgebouw toch sterk gewijzigd werden), een nieuw algemeen klankbeeld (dat bij de opening werd vertoond
en sindsdien vrijwel dagelijks dienst doet), medewerking aan de bijschriften bij de duizenden museumvoorwerpen en teksten voor de verschillende vertrekken.
De bedoelingen waren uitstekend en strekten ook verder dan uiteindelijk kon worden gerealiseerd. De wal keerde namelijk het schip. In
de weken voor de opening moest er met man en macht worden gewerkt
aan de inrichting van tientallen kamers. En aangezien beschrijvingen eerst
kunnen worden gemaakt, wanneer alles ter plaatse is, ontbrak bij de
feestelijke heropening in ieder geval één schakel aan de viervoudige informatie, die het museum aan de bezoekers denkt te gaan geven: het
klankbeeld was er, de bijschriften waren grotendeels aangebracht, het
Fries Museum-boek lag op de balie, maar de meer uitvoerige, toelichtende teksten ontbraken. Ze ontbreken nog, omdat na de opening het
Fries Museum snel in het oude gareel raakte en er mondeling zoveel voor
het (groeps)bezoek moest worden gedaan, dat er voor schriftelijke begeleiding geen tijd kon worden gevonden. Dat werk wacht nog en het zal
hoogstens stuksgewijs gedaan kunnen worden. Want al kon de educatieve
dienst nog in 1978 een medewerkster voor halve dagen benoemen in de
persoon van mej. T. Eisen (die in januari 1979 in dienst trad), het museum
heeft tengevolge van alle publicaties rond de opening zoveel belangstelling gewekt, dat het "gewone" werk nog steeds toeneemt. Gelukkig kon er
in het afgelopen jaar altijd een beroep op de suppoosten worden gedaan,
in het bijzonder op de heer J. G. de Wal (die sedert september vier
middagen in de week beschikbaar is voor educatieve begeleiding) en de
heer J. Jonkman.
Tussen 15 juni en 30 september werden in het Fries Museum 177
groepen genoteerd, een iets hoger cijfer dan in voorgaande, normale jaren
gedurende dezelfde perioden. Het patroon is namelijk zo, dat de eerste
helft van een kalenderjaar — de hele periode tot aan de zomervacanties —
veel meer toeloop van groepen geeft dan de tweede helft. Het is een
onderwijstechnisch gegeven, dat een gelijkmatige spreiding tegenwerkt.
Maar anderzijds moet worden gezegd, dat er al veel wordt gespreid en dat
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er — met uitzondering van december — geen lege maanden en ook geen
lege weken zijn. De 177 groepen van 1978 brachten in totaal 4.895 bezoekers in huis, een gemiddelde van 27,5 persoon per groep. Een heel
ander gegeven is, dat in het afgelopen jaar ongeveer 12,5 % van het museumbezoek in groepsverband kwam. Dat percentage was aanzienlijk lager dan in eerdere jaren, toen het groepsbezoek ongeveer 20 % van het
totale bezoek omvatte. Men kan van "achteruitgang" spreken, maar beter
is het om het woord vooruitgang te introduceren: je mag immers blij zijn,
wanneer steeds meer mensen zelfstandig en individueel de weg naar het
museum en — niet te vergeten — naar de tentoonstellingen (waardoor de
bezoekcijfers ook duidelijk zijn gestegen) weten te vinden.
Het jaar 1978 was voor de educatieve dienst ondertussen het jaar van
contacten via lezingen, al gingen de lezingen in de eerste helft van het jaar
dan wel over een museum, dat gesloten was, waardoor het museumbezoek
uitgesteld moest worden tot de herfst. Naar plaatsnaam alfabetisch gerangschikt werden 50 lezingen gehouden in Arum, Assen, Beverwijk,
Bolsward, Buitenpost, Cornjum, Drachten (twee keer), Ferwerd, Harkema, Heerenveen (1 keer plus vijf lezingen in cursusverband), Hilversum,
Huizen N.H., Kollumerzwaag, Kortehemmen, Langweer, Leeuwarden
(zestien keer plus vijf in cursusverband) , Marrum, Metslawier, Oostermeer, Oosthem, Oudkerk, Sneek, Stiens en Tietjerk.
Het in het vorige jaarverslag omschreven Bruegel-project, opgezet door
het Fries Museum in samenwerking met de tentoonstellingsdienst van de
Fryske Kultuerried, was tot de zomervacantie op roulatie in Sneek. In
totaal waren er 2.573 leerlingen bij betrokken. In oktober werd het project
geïntroduceerd ten behoeve van de basisscholen in Tietjerksteradeel, dat
vervolgens de Bruegel-kist met alle toebehoren voor het winterseizoen
1978/1979 reserveerde. Met de Fryske Skoalleradio werd overleg gepleegd
over een reeks nieuwe dialessen betreffende de Friese geschiedenis, welke
lessen in 1979 zullen worden uitgezonden.
H. Kingmans
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Archeologische Afdeling 1977 en 1978
Toen noodgedwongen in 1978 het verslag 1977 niet werd geschreven,
wisten wij een bijzondere verplichting op ons te nemen terzake het in 1979
te schrijven dubbele verslag. Het is dan ook zeer pijnlijk te moeten erkennen dat wij deze verplichting ook in 1979 nog niet kunnen nakomen.
Hoewel het niet moeilijk is hiervoor een aantal, in onze ogen zeer redelijke, verontschuldigingen aan te voeren, menen wij dat thans niet als onze
taak te mogen beschouwen, maar als feit te moeten vaststellen dat een
verslag, zoals ons dat voor ogen staat en men sedert 1960 ook gewend was,
helaas nu nog tot de onmogelijkheden behoort. Wij moeten ons dan ook
tot een aantal algemene opmerkingen beperken.
In de eerste plaats zijn er vele werkzaamheden verricht in verband met
de nieuwe werkruimten en de depots, o.a. enkele grote verhuizingen. Een
groot depot werd in gebruik genomen, maar het zal nog zeer veel arbeid
kosten dat optimaal in te richten.
De expositie werd geheel vernieuwd; niet alleen kwam een aantal
nieuwe vitrines tot stand, maar ook de oude werden ten dele verbouwd of
verfrist. Een en ander had tot gevolg dat de opstelling nu veel systematischer is geworden en men in één ononderbroken rondgang overblijfselen
uit de pre- en protohistorie en de vroege middeleeuwen tot circa 1700 kan
beschouwen. Bij de nieuwe inrichting konden vele nieuwe vondsten uit de
laatste jaren worden tussengevoegd, maar helaas kon géén gelegenheid
worden gevonden moderne didactische verduidelijkingen etc. aan te
brengen. Bijzondere aandacht verdient het feit dat nu ook een speciale
vitrine aan de rijke vondsten uit Staveren, gedaan op het terrein van het
nieuwe provinciale gemaal, kon worden gewijd.
Wat de nieuwe werkruimten betreft, worde vermeld dat twee verdiepingen van de nieuwbouw voor de archeologische afdeling zijn bestemd.
Deze bevatten naast de werkkamer voor de conservator en de administratie, het nieuwe depot voor de selecte stukken, een spoelruimte, een
sorteer- en restauratieruimte en een studie- en inventarisatie-vertrek.
Vooral dit laatste is van veel belang voor het ontvangen van onderzoekers
en studenten en het beschrijven van grotere collectie-onderdelen.
In de personele sector hadden in 1977/78 enkele mutaties plaats, verband houdende met het feit dat diverse medewerkers niet in vaste dienst
zijn, maar op basis van tijdelijke werkloosheidsmaatregelen en sociale
voorzieningen. Hoewel het opzichzelf verheugend is dat op deze wijze
over meer arbeidskrachten kan worden beschikt, is het geen ideale oplossing omdat het verloop te groot is, er géén planning op langere termijn
kan worden gemaakt en het inwerken van nieuwe krachten onevenredig
veel tijd vergt. Aan de afdeling zijn nu werkzaam een conservator/provinciaal archeoloog, een museumassistent, een veldassistent, een administratieve kracht, een magazijnwerker en een vondstenreiniger/bewerker,
terwijl één vrijwilligster zich met het sorteren en lijmen van vondstcomplexen bezighoudt. Slechts de eerste drie genoemden zijn in vaste dienst,
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op de andere zijn we in principe slechts zeer tijdelijk aangewezen, terwijl
er voor allen volledig emplooi is.
Met name wreekt deze personeelssituatie zich ten aanzien van de
voortgang van de zeer nodige definitieve inventarisatie, de depotinrichting, de administratie- en archiefwerkzaamheden en "last but not least"
het veldwerk. De nog steeds toenemende activiteiten in Friesland ten
aanzien van alle soorten grondverzet, waar ook voor nodig, heeft nl. het
aantal vondstmeldingen en daaruit voortkomende opgravingen enorm
doen toenemen. Ook de steeds groter wordende belangstelling voor de
archeologie vereist een voortdurend slagvaardig beleid, willen de archeologische bijzonderheden c.q. vondsten, die bij al dit grondwerk te
voorschijn komen, niet verloren gaan. De consequentie is dat een aantal
medewerkers noodgedwongen bij opgravingen etc. moet worden ingezet.
Opgraven en vondsten bergen is plezierig werk, maar "men" realiseert
zich vrijwel niet dat één week opgraven vele weken nawerk van reinigen,
sorteren, beschrijven enz. met zich meebrengt. Gevoegd bij de taken van
voorlichting, expositie, correspondentie, conservatie en bestudering van de
collecties etc. blijkt, het moet helaas worden gezegd, een rijstebrijberg te
(zijn) ontstaan, die de leiding van de afdeling vaak met moedeloosheid
vervult.
En toch kunnen we het niet nalaten steeds opnieuw weer enthousiast te
worden als nieuwe vondsten ons bereiken, dan wel gemeld worden en ons
dank zij zowel de grote medewerking van overheidsinstellingen en particulieren de mogelijkheden gegeven worden nader onderzoek te doen. Die
mogelijkheden mogen niet onbenut blijven, wil de nog steeds groeiende
"goodwill" van velen niet verloren gaan, terwijl wij bovendien jegens het
algemeen belang, jegens het Fries Museum zelf, jegens het BiologischArchaeologisch Instituut der R.U., waaraan wij mede zijn verbonden, en
jegens onszelf verplicht zijn de belangstelling voor de archeologie mede te
helpen bevorderen. Maar dat daarbij een oplossing in personele zin gevonden moet worden, staat buiten kijf.
Gaan wij thans in het kort na waar wij in de afgelopen twee jaar
"buitenwerk" hebben verricht, dan zijn de voornaamste plaatsen:
Bolsward, waar rioleringswerken veel waarnemingen vereisten en een
aantal vondsten uit historische tijden werd geborgen; in Barradeel werd te
Minnertsga een interessant terpprofiel vastgelegd, terwijl in Dokkum ook
rioleringswerkzaamheden werden gecontroleerd. In Doniawerstal leverde
de stratenaanleg rond het gemeentehuis te Langweer vele 17de tot 18de
eeuwse vondsten en is in St. Nicolaasga een aantal middeleeuwse putten
onderzocht, terwijl in Ferwerderadeel nabij Ferwerd een 17de eeuwse
huisplattegrond ons nog voor raadsels stelt over de bouwkundige betekenis ervan en in Hallum enkele tonputten uit de 14de eeuw werden
onderzocht. In Gaasterland werd nabij Harich een belangrijke mesolithische vindplaats, die door veestalbouw werd bedreigd, opgegraven en
vroegen nabij Oudemirdum mesolithische haardjes onze aandacht, terwijl
in het Rijsterbos met zekerheid een middeleeuwse begraafplaats werd
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vastgesteld en ten dele onderzocht. In Harlingen werd in de binnenstad
een nader onderzoek ingesteld op de vindplaats van een 16de eeuwse
muntvondst. Te Hennaard in Hennaarderadeel werd een grote stortplaats
van vroeg 17de eeuws aardewerk opgegraven en in Itens een onderzoek
ingesteld in de Ned. Herv. Kerk, terwijl in Wommels bij egalisatiewerkzaamheden op het kaatsveld een paardeskelet werd opgegraven, enige
middeleeuwse graven vastgesteld en terpaardewerkvondsten geborgen. In
Kollumerland ca. kon in Kollum de vindplaats van megalithen bij het
gemeentehuis definitief niet als prehistorisch worden beschouwd en in
Westergeest bij een veestalbouw middeleeuwse bewoning worden vastgesteld, terwijl daar ook een stenen bijl is gevonden.
Van bijzonder belang is in Leeuwarden de totstandkoming (in 1977) van
de Gemeentelijke Commissie voor Archeologisch Stadsonderzoek (CASOL) geweest, waardoor ten eerste het systematisch onderzoek van vooral
de oude stadskern op gang kwam. Opgravingen die reeds succes opleverden zijn verricht aan de Voorstreek (Miwaco-terrein), Nieuweburen,
St. Jacobs- en Hoogstraat, de Pijlsteeg, de Speelmansstraat en bij de vijvers van de Prinsentuin, terwijl de grote parkeergarage op het Wilhelminaplein ruim drie maanden drie personeelsleden en steeds 3 à 4 vrijwilligers dagelijks bezighield met het bergen van vondsten uit de vroeger
daar aanwezige stadsgracht.
In Miedum werd een 17de eeuwse waterput onderzocht, terwijl in
Ooststellingwerf nabij Donkerbroek een belangrijke vuursteenvindplaats
werd ontdekt, evenals bij Makkinga. In Westdongeradeel werd nabij
Bornwird tijdens veestalbouw terpaardewerk en een hondenskelet geborgen, en in IJlst een bouwput in het oude stadsgedeelte onderzocht.
De veldassistent wist in geheel Friesland tijdens zijn verkenningen in de
ruilverkavelingen en bij andere werken weer enkele tientallen nieuwe
vindplaatsen van zeer uiteenlopende aard en ouderdom vast te leggen,
terwijl in samenwerking met de Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek, diverse provinciale en gemeentelijke diensten en de
onder de Dienst Landinrichting sorterende organen veel werd bereikt ter
bescherming van archeologische monumenten en terreinen of een zodanig
compromis bij noodzakelijke wijzigingen werd gesloten, dat alle belanghebbenden daarmee konden instemmen.
Ook de verzamelingen werden weer aanzienlijk uitgebreid, niet alleen
door de eigen activiteiten, maar ook door de goedgeefsheid van vele
particulieren. Niet alleen incidentele voorwerpen, maar ook grotere collecties bereikten ons en het spijt ons bijzonder dat wij daar thans geen
gedetailleerde lijst van kunnen geven, noch tot het noemen van namen
kunnen overgaan. Dit druist wel tegen ons gevoel van rechtvaardigheid in,
maar laten allen die aan de verrijking van de verzamelingen hebben
medegewerkt ervan overtuigd zijn dat hun namen in onze inventarissen
wel degelijk zijn vermeld en wij hen bijzonder dankbaar zijn. De aanwinsten omvatten alle tijdperken van de historie en hebben stuk voor stuk
hun betekenis in het geheel van onze collecties.
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Aan de inventarisatie en bewerking van zowel de oude verzamelingen
als de nieuwe aanwinsten wordt regelmatig verder gewerkt, al ligt het
tempo helaas te laag. Correspondentie wordt in toenemende mate gevoerd
en vereist door de groeiende belangstelling veel aandacht, ook wat het
daardoor ontstane archief betreft. Veel zorg baart nog het opbergsysteem
van de collecties, vooral de overzichtelijkheid daarvan, terwijl een bijzonder punt van zorg ook is de conserverende en restauratie-behandeling
die vele voorwerpen behoeven, maar waarvoor noch de mankracht, noch
de financiën, laat staan de outillage aanwezig is. Dit probleem moet m.i.
in groter verband worden bezien en in samenwerking met andere instellingen worden aangepakt.
De voorlichting van het publiek, zowel binnen als buiten het museum
gaat regelmatig verder, o.a. door voordrachten, begeleiding van excursies
en het schrijven van (helaas slechts kleine) artikeltjes. Vele onderzoekers
van andere musea en/of universitaire instituten raadpleegden weer onze
collecties, terwijl het getal der amateur-archeologen, opgenomen in het
Archéologysk Wurkforbân van de Fryske Akademy en het Fries Museum,
dat belangrijke hulp bij opgravingen verricht, weer toenam. Wij zijn hen
zeer erkentelijk.
Tenslotte willen wij graag onze dank overbrengen aan alle krachten die
zich dagelijks voor het werk van de afdeling inzetten. De moeilijke omstandigheden waaronder zij veelal moesten en vaak nog moeten werken
en die door de gesignaleerde grote hoeveelheid werk ook bij hen tot soms
sombere gedachten leiden, doet ons extra dankbaar zijn voor hun inzet en
getoonde blijmoedigheid!
G. Elzinga

Fries Munt- en Penningkabinet 1977 en 1978
Helaas gelden voor dit verslag dezelfde opmerkingen over de kortheid
ervan als voor het verslag van de Archeologische Afdeling. Om die redenen moet ook dit jaar worden afgezien van een gedetailleerde aanwinstenlijst, maar wij hopen dat deze bij het Verslag 1979 in extenso kan
worden afgedrukt.
In het algemeen mag nu echter worden opgemerkt dat de belangstelling
voor het Kabinet, zoals die in vorige jaren als "verheugend" kon worden
aangemerkt, dezelfde is gebleven en vooral in diepte toeneemt. Het bezoekersaantal blijft een lichte groei vertonen en dat is opmerkelijk, omdat
in de beginjaren (sedert 1972) velen een kijkje kwamen nemen als weliswaar minder in de numismatiek geïnteresseerd dan wel in de nieuwheid
van het Kabinet en in de wijze van presentatie van een museaal gezien
toch wel weinig differente materie. Er is nu echter een duidelijk gerichte
belangstelling voor het geëxposeerde zelf en dan blijkt dat het bestaan van
het Kabinet ook als "kijkobject" alleszins gerechtvaardigd is. Vele zijn de
vragen die over de munten en penningen en de andere met munten en
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penningen samenhangende objecten worden gesteld, terwijl ook zeer velen de weg naar het Kabinet (dan wel het Fries Museum zelf) vinden om
over hun eigen numismatisch bezit te worden ingelicht. Dat dit veel tijd
van conservator en beheerster vraagt behoeft hier wel geen nader betoog.
Terzake de inrichting van de expositie kan worden medegedeeld dat
deze een, naar gebleken is, het publiek aansprekende uitbreiding heeft
ondergaan door het tonen van de vele medailles die de laatste jaren zijn
ontvangen op het gebied van de Friese rundvee-, paarden- en varkensfokkerij en op dat van de Friese pluimveeteelt. Van de betreffende diersoorten zijn bijna levensgrote contouren in verstevigd zachtboard-materiaal vervaardigd en daarop is een selectie van ons bezit uitgestald. Het
geheel is achter dikke perspex-platen geplaatst, zodat de medailles toch de
nodige bescherming genieten. Uit de reacties van het publiek blijkt dat dit
idee is aangeslagen: men begrijpt onmiddellijk op welke diersoort de
betreffende medailles betrekking hebben en wordt ontslagen van het lezen
van anders onvermijdelijk lange bijschriften.
Dank zij de directie van de Friesland Bank kon het keukentje van
nieuw deugdelijk sanitair worden voorzien en werden de kalkmuren
ontdaan van krimpscheuren en drogingsverkleuringen.
Zonder op de details te kunnen ingaan, mogen wij niet nalaten hier
mede te delen dat de collecties een zeer verheugende uitbreiding hebben
ondergaan, zowel door aankoop als schenking. Van bijzonder belang zijn
de vele reeds even aangestipte medailles en prijzen op het gebied van de
Friese rundvee-fokkerij en andere fokgebieden, sportmedailles (vooral op
het gebied van de schaats- en wandelsport), prijzen behaald met ambachtelijke producten en uit liefhebberij bedreven bezigheden. Ook op het
gebied van de Friese en andere provinciale munten, de vondstmunten en
de Koninkrijksmunten werden soms zeer uitzonderlijke aanwinsten verkregen, niet alleen door aankoop, maar goeddeels ook door spontane
schenkingen, terwijl het penningbestand eveneens kon worden aangevuld
o.a. met gilde-, familie- en herdenkingspenningen.
Een merkwaardige, maar naar steeds meer blijkt toch niet te veronachtzamen categorie vormt de in de laatste jaren vrij sterk gegroeide
collectie reclamespeldjes van Friese bedrijven en producten. Deze collectie, in eerste instantie bij toeval verworven, blijkt in zijn geheel echter
toch al historische betekenis te hebben, niet alleen omdat deze speldjes de
laatste jaren vrijwel niet meer worden aangemaakt, maar ook omdat zij
vaak al weer van de markt verdwenen producten, ja zelfs niet meer bestaande firma's betreffen. Het is prettig dat zij nog steeds kan worden
aangevuld.
Ook spaarpotten, muntsieraden, uit munten vervaardigde "rinkelbellen" verrijkten de collecties en wij willen niet nalaten alle schenkers/sters
en instanties en personen die aan de uitbreidingen op soms zeer genereuze
wijze hebben meegewerkt, op deze plaats hartelijk te danken.
Een bijzondere gebeurtenis was, op 21 december 1978, de eerste aanbieding van een boekwerk dat niet tot stand had kunnen komen als de
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collecties van het Fries Munt- en Penningkabinet daarvoor niet tot
grondslag hadden kunnen dienen. Wij bedoelen "De penningen der
Noord-Nederlandse Ambachtsgilden" van Dr. D. A. Wittop Koning,
uitgegeven door Jacques Schulman B.V. te Amsterdam. Dit werk, precies
100 jaar later uitgekomen dan "De Noord-Nederlandsche gildepenningen" van Mr. J. Dirks (de grote Friese numismaat en langdurig voorzitter
van het Fries Genootschap) is een geheel nieuwe bewerking van Dirks'
terecht altijd zeer geroemde uitgave en bevat tal van nieuwe gegevens,
veelal door Wittop Koning zelf in archieven, musea en kabinetten vergaard. Hierdoor kon niet alleen een aantal door Dirks nog niet aan een
bepaald gilde toegeschreven penningen nader worden geplaatst, maar
konden ook diverse toeschrijvingen worden verbeterd, terwijl uiteraard
ook vele in de laatste 100 jaar aan het licht gekomen penningen werden
opgenomen. Verheugend voor het Fries Munt- en Penningkabinet is dat
het overgrote deel van het uitgebreide platengedeelte van het nieuwe
naslagwerk gevuld is met het bezit van ons Kabinet, een bezit dat grotendeels door Mr. Dirks in 1892 aan het Fries Genootschap was gelegateerd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het Fries Genootschap en de
Stichting Het Fries Museum de kosten voor deze platen vrijwel geheel
hebben gedragen.
Wittop Koning memoreert in zijn inleiding dat zijn opzet een andere
moest worden dan van waaruit Dirks zijn boekwerk opbouwde en wij
geloven dat dit, gezien in het licht van de huidige maatstaven, de behoefte
en de gegevens, waarnaar men tegenwoordig zoekt, ook juist was. Het
gevolg is in ieder geval dat een zeer duidelijke en systematische atlas is
ontstaan die zowel voor leek als vakman een bijzonder en rijk naslagwerk
is geworden. Hebben we enige kritiek, dan zou het kunnen zijn dat we een
bepaalde plaats, waarvan ambachtsgilden bekend zijn, niet kunnen vinden in een alfabetische ordening in het boek zelf, maar eerst in een alfabetisch register moeten opzoeken. Dit is echter een zeer klein inconveniënt, waar als winst tegenover staat dat met recht het anciènniteitsprincipe is toegepast, d.w.z. die plaats het eerst wordt behandeld, waarvan de
oudste gildepenningen bekend zijn. Dat Leeuwarden daarbij op de zesde
plaats komt en daarmede nog vóór een aantal plaatsen uit het aan gilden
toch zo rijke Holland, mag, zonder chauvinistisch te willen klinken toch
wel als "aangenaam" worden ervaren. Wij mogen, dachten wij, zowel Dr.
Wittop Koning als de firma Schulman wel bijzonder dankbaar zijn voor
het reusachtige werk dat is verzet en voor de durf waarmede de uitgave is
aangepakt, terwijl het voor het Fries Museum, als "hoofdleverancier" van
het penningenbestand, wel erg plezierig was dat het boek binnen zijn
muren ten doop werd gehouden.
Tenslotte willen wij niet nalaten te vermelden dat de beheerster, Mevrouw H. Kool-de Vries weer op haar eigen prettige wijze het dagelijks
toezicht in het Kabinet uitoefende en dit op uitstekende wijze voor het
publiek "toonbaar" hield.
G. Elzinga
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Aanwinsten uit de Bremen-kollektie

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

13
14
15
16

17
18
19
20

21
22
23

Jan II, Graaf van Nassau, borstbeeld links, in ovaal met Latijns randschrift en
2 regelig onderschrift, kopergravure, 1615, afm. 14,1 X 10,7 cm.
Jan III. Graaf van Nassau, borstbeeld rechts, in ovaal met Latijns randschrift en
1 regelig onderschrift, kopergravure, 1615, afm. 23,7 X 19,8 cm.
Maria Louisa, Prinses van Hessen-Kassel, borstbeeld rechts, lithografie, afm. 17,1 x
10.5 cm.
Willem IV. prins van Oranje, borstbeeld links in ovaal met 8 regelig onderschrift
door B.V.G., kopergravure, afm. van de plaat 17.2 x 12.1 cm.
Willem IV, borstbeeld rechts in ovaal, Gerard Sanders ad vivum delin./P. Tanjé fecit,
Amsterdam 1750. kopergravure, afm. van de plaat 37.2 X 24 cm.
Willem IV, borstbeeld links, Jac. Folkema inv. et Sculp:/Is. Tirion Excudit Amst.,
kopergravure, afm. 24,2 X 17.7 cm.
Willem IV, borstbeeld rechts in ovaal met 3 regelig onderschrift, F. de Bakker fecit,
1752. kopergravure, afm. van de plaat 13.4 X 8.6 cm.
Willem IV. borstbeeld links in ovaal met 6 regelig onderschrift, J. v.d. Spyk Sculpsit,
kopergravure, afm. van de plaat 15.1 X 10,7 cm.
Willem IV, borstbeeld links in ovaal met 5 regelig onderschrift. J. Besoet fec./D.
Langeweg Excud, kopergravure, afm. van de plaat 13.1 x 10,3 cm.
Willem IV. borstbeeld rechts in ovaal. G. Sibelius fecit, kopergravure, afm. van de
plaat 19.3 X 12.6 cm.
Willem IV. borstbeeld rechts in ovaal. C. F. Fritzsch sculp./T. Crajenschot excudit,
kopergravure, afm. 18.8 X 12.2 cm.
Willem IV, borstbeeld rechts op penning, met daaronder een voorstelling van de
beweging te Vere, J. C. Philips del. et fecit. 1747, kopergravure, afm. v.d. plaat 16,8
X 9,2 cm.
Willem IV. borstbeeld rechts op penning, C. Philips junior fee, 1752, kopergravure,
afm. van de plaat 15,9 x 10,1 cm.
Willem IV. borstbeeld links in ovaal, met adres van G. de Groot, kopergravure, afm.
19,1 X 15.6 cm.
Willem IV. borstbeeld links. Publié par Soeten en fils. Den Haag, lithografie, afm.
19,8 X 14 cm.
Hendrik Casimir II, prins van Nassau, borstbeeld links in ovaal met 2 regelig
bovenschrift en 7 regelig onderschrift, zwarte kunstprent door P. Schenk, afm. van de
plaat 18.2 x 13,6 cm.
Hendrik Casimir I, graaf van Nassau, borstbeeld links in ovaal, J. Houbraken naar R.
Keijert. Is. Tirion excudit, kopergravure, afm. v.d. plaat 17.7 x 11.2 cm.
Hendrik Casimir II. te paard, naar links gewend met 2 regelig onderschrift, zonder
naam, kopergravure, afm. v.d. plaat 27.8 x 17.8 cm.
Ernst Casimir, borstbeeld links, geharnast, kopergravure, afm. van de plaat 13.6 x
10.6 cm.
Johan Willem Friso. prins van Nassau, borstbeeld links, geharnast, in ovaal met
Latijns bovenschrift en Hollands onderschrift, 4 regelig vers door B. van Hoogstraten
B. Monnik exc. zwarte kunstprent. afm. van de plaat 27 x 17,4 cm.
Johan Willem Friso. borstbeeld links in ovaal, kopergravure, afm. v.d. plaat 35.6 x
22,6 cm.
Willem Frederik. graaf van Nassau, borstbeeld rechts in ovaal met opschrift, deel van
begrafenisprent door F. Carré. 1664, kopergravure, afm. 20.4 x 19.3 cm.
Willem IV. ter halver lijve, links, 4 regelig onderschrift, zwarte kunstprent, afm. van
de plaat 46 x 32.8 cm.

194

Wumkes.nl

FRIES MUSEUM - Jaarverslag 1978
24
25
26

Willem III, prins van Oranje, borstbeeld links in ovaal, kopergravure, afm. van de
plaat 15.1 x 11,3 cm.
"Harer Majesteits Zegetocht door den Lande", lithografie, feestuitgave van gebr.
Poot te Rotterdam, afm. 58 X 41,5 cm.
Afbeelding van de tombe van Willem Lodewijk en diens vrouw Anna van Saksen in
de Grote Kerk te Leeuwarden, tek. met pen en gewassen inkt, door J. H. Matthijssen
(?), afm. 39 X 39 cm.

Topografische tekeningen
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38

39
40
41

42
43
44
45
46
47
47a

"Moolen aan de Waregaster droge Meer", tek. met pen en penseel in gewassen inkt
in zwart en grijs, gesign.: Piter Idserdt: (Portier) 1741, afm. 10,7 x 20,5 cm.
"Het dorp Warega", tek. met pen en penseel in gewassen inkt in zwart en grijs,
gesign.: P(ieter): I(dserdts)Portier): 1750, afm. 15,3 x 19,8 cm.
"de Suidkant van Franeker", tek. met pen en penseel in gewassen inkt in zwart en
grijs, gesign.: Piter Idserdts (Portier) 1741, afm. 10,1 X 19.6 cm.
"de Suidkant van Franeker", tek. met pen en penseel in gewassen inkt in zwart en
grijs, niet gesign. of gedat.. door Pieter Idserts Portier. ± 1745, afm. 9.8 X 19.5 cm.
"Franeker van 't oost te zien", tek. met pen en penseel in gewassen inkt in zwart en
grijs, gesign.: Piter Idserdts. 1741, afm. 10,7 X 20,2 cm.
" 't west van Franeker", tek. met pen en penseel in gewassen inkt in zwart en grijs,
gesign.: P(ieter): I(dserdts): (Portier) 1741, afm. 10.6 X 20.2 cm.
"de Stadt Franeker". tek. met pen en penseel in gewassen inkt in zwart, grijs, blauw,
groen, geel en jood, gesign: P(ieter): I(dserdts): P(ortier:) 1765, afm. 11,7 X 18,9 cm.
"Stiselmaakeri tot Franeker 1741", tek. met pen en penseel in gewassen inkt zwart en
grijs, gesign.: Piter Idserdts (Portier) 1741, afm. 6,8 X 20,1 cm.
" 't Noord van Franeker". tek. met pen en penseel in gewassen inkt in zwart en grijs,
niet gesign. of gedat.. door Pieter Idserts Portier. ± 1745. afm. 10,6 X 20,1 cm.
"de suidkant van Franeker", tek. met pen en penseel in gewassen inkt in zwart en
grijs, gesign: Piter Idserdts (Portier) 1741, afm. 10,4 X 21,1 cm.
" 't west end van Terschelling/de Brandares tooren", tek. met pen en penseel in
gewassen inkt in zwart en grijs, niet gesign. of gedat.. door Pieter Idserts Portier,
± 1750. afm. 10,7 x 19,9 cm.
"de fuurtooren omtrent Enckhuisen genaamt de fen". tek. met pen en penseel in
gewassen inkt in grijs en zwart, niet gesign. of gedat.. door Pieter Idserts Portier,
± 1750, afm. 15,5 x 19,5 cm.
"het dorp Leckûm aan de Ee", tek. met pen en penseel in gewassen inkt in zwart en
grijs, gesign.: Piter Idserdts 1742, afm. 10.4 x 19.8 cm.
"gesigt van 't tolhuis van Bartelehiem aan de Ey: anno 1747", tek. met pen en
penseel in gewassen inkt in zwart en grijs, gesign.: Piter Idserts, afm. 15,2 X 19,9 cm.
"het dorp Winnaam (Winaldum)/een houten tooren", tek. met pen en penseel in
gewassen inkt in zwart en grijs, niet gesign. of gedat., door Pieter Idserts Portier, ±
1750, afm. 19,7 X 10,4 cm.
"het dorp Piters Birum", tek. met pen en penseel in gewassen inkt in zwart en grijs,
niet gesign. of gedat., door Pieter Idserts Portier, ± 1750. afm. 14,8 X 19.7 cm.
"gesight aan de suidside van Franeker". tek. met pen en penseel in gewassen inkt in
grijs en zwart, gesign.: P(ieter): I(dserts)Portier), anno 1750, afm. 14,6 x 20.5 cm.
"een gesight buiten Franeker aan het Oosten", tek. met pen en penseel in gewassen
inkt in zwart en grijs, gesign.: P(ieter) I(dserts Portier). 1754, afm. 15.7 x 20.3 cm.
"Lexmond". tek. met pen en penseel in gewassen inkt in zwart, niet gesign. of gedat.,
waarschijnlijk door Jacob Stellingwerf, afm. 14.1 x 18.9 cm.
"Haskerhorne", gewassen pentekening, gesign. r.o.: C: pronk d. 1 ad viv. 1732, afm.
14,3 X 19.1 cm.
"Doengjum by Franiker 1734", gewassen pentek. door C. Pronk (?), afm. 13.9 x 19.1
cm.
Snakkerburen bij Leeuwarden, tek. met pen en penseel in gewassen inkt in zwart en
grijs, niet gesign. of gedat.. door P. 1. Portier. ± 1750. afm. 15.9 x 20.4 cm.
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Landkaarten
48

49
50

51

52
53
54

55

56

57
58

59
60

61

62

63

64

65

196

"Special Karte von Deutschland, Niederlande und Belgien. Bearbeitet im geographisch lithographischen Institute von L. Holle in Wolfenbüttel", tek. en gravure van
Otto Huchtemann, uitgegeven te Wolfenbüttel en Hannover, midden 19e eeuw.
Kaartje van de Noordelijke Nederlanden, zonder titel. J.L.F.V.B. del./Yntema en
Tieboel excud. 18e e., kopergravure, ingekleurd, afm. v/d plaat 20,9 X 25,6 cm.
"Nouvelle/Carte Itinéraire./qui indique d'une maniere tres — exacte/les Routes et
Stations, ainsi que les/distances des principales villes/de France, d'Allemagne./et
Pays-Bas./à Amsterdam/chez E. Maaskamp." W. E. v. Baarsel Sculps, ingekleurd
langs de grenzen, kopergravure, afm. v/d plaat 34,1 x 43,0 cm.
"Landkaart/van het/t'hans genaamde Holland,/200 als dat,/in 't begin der vyfde
eeuwe,/door de . . . bewoond wierdt". kaart (nr. 7) uit de "Atlas/van het/aloude/
Holland", uitgegeven door Pieter de Hondt te 's Gravenhage, 1745, kopergravure,
afm. 37 X 38 cm.
"Landkaart/verbeeldende het Vriesche Hertogendom/van het thans genaamde/
Holland", etc, als voren, afm. 37 x 38 cm.
Kaartje van Nederland en omliggende landen, lithografie, ± 1880, afm. 11,6 X 19,5
cm.
"Aardrijkskundige Plakkaarten Ontworpen en Geteekend door F. Allan," plakkaart
van de provincie Drente, uitgave van J. Vlieger, Amsterdam, ± 1910, lith. L. van
Leer en Co, Haarlem, afm. v/h blad 39 x 55.8 cm.
"Kaart/van/Friesland./ . . . door D. Veelwaard. Junior,/Te Haarlem, bij/De Erven
F. Bohn", Haarlem, de Erven F. Bohn, 1830, kopergravure, ingekleurd, afm. v/d
plaat 30,3 x 23.9 cm.
"Frisiae/Antiquissi:/mae. trans. Rh:/enum./provin./ci./et./Adiacentium Re:/gionum Nova et/Exacta descriptio", uitgegeven door Gerard de Jode, Antwerpen 1578,
kopergravure, ingekleurd, afm. 37 X 48,9 cm.
"La/Frise./ . . . Dressée et Gravéé par/C. van Baarsel et Fils./La Haye/chez F. J.
Weygand./ . . . 1819, kopergravure, ingekleurd, afm. v.d. plaat 58 x 49,6 cm.
"Dominï Frisiae Tabula. inter Flevum et Lavicam, Auctore B. Schotano à Sterninga.
ex Officina Nicolai Visscher", "cum Privilegio Ordin: General: Belgii Foederati".
kopergravure, ingekleurd, afm. 47,5 x 56 cm.
"Kaart/van de/Provincie Vriesland" etc, ingekleurde, lithografisch vervaardigde
kaart, afm. 46,5 x 42,8 cm.
"Kaart/van de Provincie/Friesland", door S. C. Bruins, uitgegeven door W. Kamerlingh te Groningen, lith. firma W. R. Casparie en Zn., Groningen, met afstandswijzer en plaatsregister. schaal 1 : 10.000, kleurenlitho. ± 1875, afm. 86 X 56,8
cm.
"Groningen, Friesland en Drente", "Ten Brink's Reiskaart van Groningen. Friesland
en Drente", schaal 1 : 300.000, uitgave H. ten Brink. Meppel, lith. Tresling en Co..
Amsterdam, op linnen geplakt, gekleurd lith.. ± 1920, afm. 39 X 47,3 cm.
"Ontwerp tot indijking en droogmaking van het zuidelijk gedeelte der Zuiderzee,
1870", schaal 1 : 200.000, lithografie, ingekleurd en bestaande uit 2 bladen, afmetingen per blad: 58,5 X 85 cm.
"Friesland," kaart uit de "Nieuwe Atlas/van/N'ederland", etc, getekend door P. H.
Witkamp, uitgave J. Voltelen te Arnhem, lithografie van Emrik en B. Binger. 1873.
schaal 1 : 300.000, afm. v.d. kaart 34,5 X 24,5 cm.
"Hydrographische Kaart/van het/Vriesche Zeegat/met een gedeelte der/Vriesche en
Groninger Wadden/Trigonometrisch op genomen en in Plan gebracht op last/van
het Departement van Marine/door/S. J. Keuchenius". etc. "Bij de Wed: G. Hulst
van Keulen./Te Amsterdam/1834", lithogr. door J. G. Zurcher te Amsterdam, afm.
65.5 X9L5 cm.
"Kaart/van de Grieteny/Leeuwarderadeel./te Leeuwarden, by/L. Schierbeek".
lithografie, ingekleurd. ± 1875. afm. v.h. blad 48,8 X 61 cm.
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"Franekequer". kleine kaart zonder naam of jaar. 1652, uit Guicciardini's beschrijving der steden, kopergravure, afm. v.d. plaat 11.5 x 13.5 cm.
"Franicher". kaart uit de atlas "Civitates orbis terrarum" van Braun en Hogenberg.
± 1580, kopergravure, afm. v.d. plaat 24 x 16.4 cm.
"Franekera", kaart uit de atlas van Frederik de Wit, uitgave 1698 of iets later, plaat
van Janssonius met adres van F. de Wit. kopergravure, afm. v.d. plaat 40,5 X 50,4
cm.
"Bolsvardia" en "Hindelopia", 2 kaarten op één blad (Harlingen en Staveren ontbreken), uit "Civitates orbis terrarum" deel IV van Braun en Hogenberg, ± 1580,
kopergravures, Bolsw. afm. 12,2 x 16.1 cm. Hindel. afm. 12.2 x 11,8 cm.
"Harlingen". kaart naar de plaat van Janssonius, met adres van I. Covens en C.
Mortier, kopergravure, afm. v.d. plaat 41 x 51,3 cm.
"Harlingen". kaart uit de stedenatlas van F. de Wit, adres: F. de Wit excudit, Amstelodamum, uitgave 1698, plaat Janssonius. kopergravure, afm. 41,8 X 52 cm.
"Harlingen". plattegrond, links verklaring in Duits, kopergravure, afm. 18 X 26, 5
cm.
"Harlinga". "In Frisia ad fauces australis maris sita" plattegrondje, kopergravure,
afm. v.d. plaat 8.5 X 13.4 cm.
"Hindelopia". Non longe a Stanria promontarii in star", plattegrondje als voren, afm.
v.d. plaat 8,7 x 15,4 cm.
zelfde plattegrond, na 1678, afm. zelfde.
"Hindelopia". kaart uit de atlas "Civitates orbis terrarum" van Braun en Hogenberg.
± 1580, afkomstig uit blad met 4 plattegronden n.1. Bolsward. Harlingen en Staveren, kopergravure, afm 12 x 11.5 cm.
"Bolz vardia", als 76, afm. 12 x 15,8 cm.
"Bolswaert". plattegrond uit blad van 4 (Sneek, Dokkum, Staveren), uit stedenatlas
van Blaeu, latijnse tekst. 1649, kopergravure, afm. 20,9 x 24,3 cm.
"Bolzvardia". kleine plattegrond, kopergravure, afm. v.d. plaat 8,7 x 13,4 cm.
"Bolzvardia". zelfde plattegrond als 79. met tekst in latijn, na 1678. afm. v.h. blad 17
x 20 cm.
"Staveren", gewijd aan de vroedschap door I. Blaeuw. 2e editie van de stedenatlas
van Blaeuw. 1649. kopergravure, afm. v.d. plaat 41.7 x 53.4 cm.
"Staveren", zelfde als 81. met adres van F. de Wit 1698. afm. v.d. plaat 41,7 x 53.4
cm.
"Staveren", kleine plattegrond, kopergravure, afm. v/d plaat 8.5 x 13,4 cm.
"Staveren", zelfde als 83, met tekst in latijn. na 1678. afm. v.h. blad 13.7 x 19,6 cm.
"Ylst". plattegrond uit de stedenatlas van Blaeu. 1649. met Sloten. Workum en
Hindelopen op één blad, kopergravure, afm. 18.7 x 24,3 cm.
"Sloten", plattegrond, tekst in Latijn, omstreeks 1588. uit de atlas van Braun en
Hogenberg, maakt deel uit van blad met de plattegronden van Sneek, Dokkum en
IJlst, uit dl IV van Civitates orbis terrarum. kopergravure, afm. 11.3 x 22.3 cm.
"Sloten", kleine plattegrond, kopergravure, afm. v.d. plaat 8,7 X 13,3 cm.
"Sloten". "Ylsten". 2 plattegronden op één blad. uit Guicciardini. 1613. kopergravure, afm. v.d. plaat 13,2 x 20 cm.
"Ylsta". plattegrond uit Civitates orbis terrarum dl IV. 1588. van Braun en Hogenberg. met de plattegronden van Sloten. Sneek en Dokkum op één blad. kopergravure,
afm. 15,9 x 18,7 cm.
"Ilsta". kleine plattegrond, kopergravure, afm. v.d. plaat 8.6 x 13.4 cm.
"Ilsta". als 90 met tekst in Latijn, afm. v.h. blad 14,7 x 19,5 cm.
"Sneeck", plattegrond uit de stedenatlas van Blaeu. 1649. kopergravure, afm.
40.5 X 53.5 cm.
"Provincie Friesland. Gemeente Leeuwarden (nr. 2. stad)", get. door J. Kuijper. 1882.
Uitgave Hugo Suringar, Leeuwarden, lithografisch vervaardigd kaartje, afm. v.h.
blad 19 X 25.5 cm.
"Sneeck". zelfde als 92, afm. v.d. plaat 40.5 x 52,4 cm.
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"Sneeck", kleine plattegrond, kopergravure, afm. v.d. plaat 9 x 13,1 cm. Naar tek.
van Francesco Valegio?, door hem zelf gegraveerd. Uit atlas getiteld: Race, di Ie piu
III, et Famose Città di tutto il Monde", omstreeks 1600, latere Franse uitgave 1646.
"Sneecka,/vulgo/Sneeck/Frisiae Oc./cidentalis/Oppi./dum" kaart uit het stedenboek van Janssonius. 1657 te Amsterdam uitgegeven, met Dokkum, Sloten en IJlst op
één plaat, kopergravure, afm. v.d kaart 22,5 x 22 cm.
"Slooten", kaart uit de stedenatlas van Blaeu, 1649, met Workum, IJlst en Hindelopen op een blad. kopergravure, afm. v.d. kaart 18.5 x 24 cm.
"Sloten", klein kaartje, na 1678, kopergravure, afm. v.h. blad 18 X 18,5 cm.
"Leeuwarden" de hooftstadt van Frislant Leoverdia metropolis Frisiae oo i'ciii 1603",
kaart opgemeten door Joh. Sems. door Pieter Bast gegraveerd en uitgegeven bij Johannes Lamrinck; komt voor in de uitgave van P. Winsemius. Kroniek van Friesland
1622. kopergravure, afm. v.d. plaat (in twee gedeelten) 39 x 49,5 cm.
"La ville de Lewarde", kleine plattegrond van Leeuwarden met de vestingwerken,
grachten en straten, waarschijnlijk 18e eeuw, (uit Les délices de Pays Bas 1756?),
kopergravure, afm. v.d. plaat 12,2 x 13.5 cm.
"Lewardum, Occidentalis Friseae Opp: 1581", plattegrond van Leeuwarden, uit de
atlas "Civitates orbis terrarum" van Braun en Hogenberg, kopergravure, afm. v.d.
plaat 23,4 X 31,2 cm.
"Lewardum Occidentalis Frisiae Opp., nr. 32, plattegrond als vorige (100), zonder
jaartal, afm. v.d. plaat 22 x 27 cm.
"Lewardum. Occidentalis Frisiae Opp: 1580, als 100, afm. v.d. kaart 30,3 x 28,2 cm.
"Leeuwarden", plattegrond van en gezicht op Leeuwarden, 1664, kopergravure, afm.
v.d. plaat 27 x 36 cm.
"Leurwaerden", plattegrond met vestingwerken, straten en kanalen c.q. grachten/
volgens niet uitgevoerde plannen, kopergravure, afm. v.d. plaat 18 x 26,2 cm.
"Leoverdia" (Leowerdia. ex Ubbone Emmio) plattegrond van Leeuwarden, naar
zelfde kaart als van Blaeu uit 1649. gepubliceerd in Ubbo Emmius. kopergravure,
afm. v.d. plaat 39,9 X 51 cm.
"Leoverdia" (Leowerdia). kaart uit de stedenatlas van Blaeu, 1649, kopergravure,
afm. v.d. plaat 39,9 x 51 cm.
"Leoverdia" (Leowerdia. urbis descriptio) zelfde kaart als 106. afkomstig uit het
stedenboek "Theatrum Urbium Celebriorum totius Belgii sivé Germaniae Inferiores", 1657 te Amsterdam uitgegeven, kopergravure, afm. v.d. plaat 40,3 x 51 cm.
"Leoverdia", plattegrond van Leeuwarden, kopergravure, afm. v.d. plaat 42,5 x 51,5
cm.
"Teekening behoorende bij de door den Raad der Gemeente Leeuwarden op den 9
Januarij 1873 vastgestelde voorwaarden . . . voor de uitbreiding der Bebouwing van
de Gemeente bestemd terrein tusschen den Staats-spoorweg en de Zuidergracht",
door de architect T. Romein, lith. S. R. Rolf/Leeuwarden, namen eigenaars ingevuld
met pen in rood en en zwart, afm. 41,6 X 108,5 cm.
"Grondplan van de Uitbreiding van de Bebouwing der Gemeente Leeuwarden,
tusschen den Staats-spoorweg en het Zaailand", lith. van A. van Calsbeek te Leeuwarden. ± 1870, afm. 45.7 X 64 cm.
Kadasterkaartjes van Wirdum en Warga, 2 op een blad, Wirdum secties A en B,
Warga sectie A, lithografie , 19e eeuw, afm. 28 x 40 cm.
"Kaart van de droogtemakene Workumer en Parregaster Meeren", lithografie door
G. de Jong te Sneek. 19e eeuw, afm. 21,5 x 34,5 cm.
"Kaart aanwijzende de strekking van den zogenaamden Baardersloot gelegen tusschen de Jouwerter en de Bolswarder vaarten Grietenij Baarderadeel bevattende een
lengte van 1804 ellen", kadasterkaartje met pen getekend, 19e eeuw, afm. 23 x 37.4
cm.
Kaart, waarop rooilijnen staan aangegeven vanuit Bakkeveen; in grensgebied Groningen. Friesland, Drente, met pen in bruine en zwarte inkt getekend, ± 1700, afm.
41,7 X 51,7 cm.
Zelfde kaart als voren (114). afm. 41,9 x 51.2 cm.
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Zelfde kaart als voren (114), afm. 41.8 x 52,7 cm.
"Caart. en afbeeldinge van een Zathe en Landen Genaamt, Zalvert, Gelegen Tusschen Franeker en Kingma Tille" etc. 1741. door Jelle de Boer gemeten, met de pen
getekende, ingekleurde kaart van landerijen, vaarten en boerderijen, afm. 53,5 X 80
cm.
'"Afbeeldinge van 't Roode Klif tot welkens bewaaringe," etc. door de landmeter J.
de Boer, handgetekende kaart, ingekleurd, omstreeds 1740, afm. v.h. blad 42 x 55,2
cm.
"Ten verzoeke van de Wel Edele Heer Jr. Ducco Martena van Burmania. Grietman
ende Dyck-Graaf van de Contrybutie der Grietenye van Wymbritseradeel met de
Steeden daar onder Behoorende: . . . Hebben wy Meynert Douwes tot Sneek en Jan
Jacobs Haersma. Secretaris tot Staveren, beyde 's Hofs Geadmiteerden Landmeters,
den Voorschreven Contributies Dijken, (te Verstaan van 't Roode Kliff. tot aan
Terwolder Hek. of Wonseradeel Dijken toe) met Conings Roeden Gemeeten. Voorts
hebben wy van deselve Zeedyk. een Ander Dorp en de Stadt, syn Gedeelte afgedeelt.
breeder te sien bygaande Kaart. Oorkonde onse Handen Jan Jacobs Haersma,
Meynert Douwes. 1659 FMP". 4 kaarten met pen getekend en ingekleurd.
Ie blad titel en afb. Workum. 2e blad afb. Hindeloopen, 3e blad afb. Koudum en
Molkwerum. 4e blad afb. Staveren en Scharl. afm. per blad 60 x 48 cm.
Kaart van de haven van Stavoren en aangrenzende dijken, met pen getekende, ingekleurde kaart, vermoedelijk Ie helft 18e eeuw, afm. 47,5 x 60 cm.
"Worcum", plattegrond van Workum uit de atlas van Blaeu. 1648. kopergravure,
ingekleurd, afm. v.h. blad 20,2 x 32,2 cm.

Portretgravures
121

122

123
124
125
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127
128
129
130
131
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134

Th. Brunsveld de Blau, M. Swijghuizen etc, 13 silhouetportretten op één blad
Proefdruk by J. Oomkens te Groningen, 1811, W. Lubbers ad. viv. del./C.C. Fuchs
fa. kopergravure, afm. 37.5 x 55 cm.
Isbrand Diemerbroek. Admiral Hides. Consantinus ab Oppijck, Andreas Rivetus. 4
afzonderlijke portretgravures op één blad. kopergravure, afm. v.h. blad 37,5 x 30,7
cm.
Admiral Hides. portret van voren en silhouet. 2 gravures op een blad, zelfde als nr.
122. achtergrond echter niet gearceerd afm. v. h. blad 33.4 X 26,5 cm.
T.A. ten Berge, borstbeeld rechts, silhouet in medaillon, 1795, zonder naam, gravure,
afm. v.h. blad 11,5 X 6,5 cm.
G. J. G. Bacot, borstbeeld rechts in ovaal, gravure zonder naam. afm. v.h. blad
11,5 x 6,4 cm.
Jean Locke. borstbeeld naar links, in ovaal, G. Kneller pinxit 1697. P. Tanjé. Sculp.
1754. J. Schreuder & P. Mortier junior excud. kopergravure, afm. v.d. plaat
22.5 X 16.5 cm.
Carolus Linnaeus, ter halver lijve, links, P. Tanje Sculp., met adres van G. J. Wishof
te Leiden. 1748, kopergravure, afm. v.h. blad 25.8 x 18,3 cm.
Martinus Hieronymus Langenmantel, ter halver lijve, in ovaal, Joh. Jac. Haid pingebat, Hieronymus Sperling sculpsit, kopergravure, afm. v.d. plaat 20.2 X 14.3 cm.
Jan Lutma. borstbeeld rechts als buste. Opus Mallei per Janum. F. (ils), kopergravure, afm. v.h. blad 30.3 x 21 cm.
Victor Keiler, borstbeeld links in ovaal. J. P. Lange sculps. G. T. N. Suringar excud,
afm. v.d. plaat 24,7 x 15,3 cm.
H. ten Kater, borstbeeld rechts in ovaal, gravure zonder naam. afm. v.h. blad
11.5 x 6.5 cm.
Karel III van Spanje met zijn familie. L. F. D. B. del. 1734. P. Tanjé sculp. 1739,
kopergravure, afm. v.d. plaat 31.4 X 19,8 cm.
F. J. Hulshoff. borstbeeld rechts in ovaal, gravure zonder naam. afm. v.h. blad 11 x
6.5 cm.
Melchior Hofman van Strasburg, ter halver lijve, zittend en naar rechts gewend, C.
van Sichem fecit et ScuTp: Inven:, kopergravure, afm. v.d. plaat 16,4 x 11,8 cm.
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B. W. Hoffman, borstbeeld rechts in ovaal, gravure zonder naam, afm. 9,1 x 6.6 cm.
Pieter Andriesz Hesseling, borstbeeld links in ovaal met 4 regelig vers van Adr.
Spinniker, J. Folkema Sculp. kopergravure, afm. v.h. blad 13,8 x 8,3 cm.
Dominicus Goltzius. predikant te Hindeloopen, ter halver lijve rechts, in ovaal met
randschrift, 6 regelig vers van Balt. Bekker, Ad Schoonebeek Sculp., L: van Hardenberg Exc, afm. v.d. plaat 18,4 x 13,8 cm.
S. Fokke, kniestuk, zittend, links, J. Buys pinxit, J. Greenwood fecit, zwarte kunstprent, afm. 35.5 x 28,5 cm.
Johannes Esgers, ter halver lijve, van voren, met Lat. vers van Henr. Snakenburg en
Holl. vers door P. de la Rue, J. M. Quinkhard pinxit. P. Tanjé, sculp. 1741, met adres
van Johannes Hasebroek. kopergravure, afm. v.d. plaat 37,6 x 27 cm.
Jan Gerritsz van Embden, ter halver lijve links, in ovaal, met 4 regelig onderschrift
van Adr. Spinniker, Vijlenburg pinx., J. Folkema Sculp, kopergravure, afm. v.h. blad
13,9 X 8,4 cm.
J. van Effen, ter halver lijve, links, met 4 regelig onderschrift van Theodoor van
Snakenburg, des Angeles del., P. Tanjé sculp, kopergravure, afm. v.h. blad 14,2 x 8,1
cm.
Cervantes, kniestuk, rechts, zittend aan tafel, G: Kent invent., J. Folkema Sculp:
1739, kopergravure, afm. v.h. blad 14,1 x 8.3 cm.
"Christine Sophie, eerste Princesse van Oost Friesland", kniestuk, van voren, 1regelig onderschrift, P. Schenck fee. Amst. C. Priv. 1705, zwarte kunstprent, afm. v.d.
plaat 27,3 X 18,8 cm.
Cornelis van Bynkershoek, ter halver lijve, rechts, in ovaal, met 3 regelig onderschrift,
P. van Dijk Pinx. 1733, P. Tanjé Sculp. 1746, Is. Tirion exc, kopergravure, afm. v.h.
blad 18,3 x 11,5 cm.
Willem Muilman, ter halver lijve, rechts, met 6 regelig vers van Jacob Spex, H. J.
Serin pinxit 1755. P. Tanjé Sculpsit 1756. excudit. kopergravure, afm. v.h. blad 33,9
X 24,2 cm.
Jan Gysbert Moll, ter halver lijve, links, met 6 regelig onderschrift van J. Spex, A.
Schouman del., P. Tanjé sculp., P. G. van Balen exc. 1759, kopergravure, afm. v.h.
blad 34,7 X 26 cm.
Frans Naerebout, ter halver lijve, links, P. Velyn sculp., G. T. N. Suringar excud..
afm. v.d. plaat 23,8 X 14,9 cm.
Adriaan Pauw, borstbeeld, links, in ovaal, A. Schouman del. naar 't Origineel van V.
d. Burg, P. Tanjé fee, Is. Tirion excud., kopergravure, afm. v.d. plaat 17,9 X 11,6 cm.
zelfde als 148, zachtere afdruk.
Jan Nieuwenhuizen, borstbeeld van voren, vermoedelijk door R. Vinkeles, kopergravure, afm. v.h. blad 14.9 X 8.9 cm.
Anthoni Jacobi Roscins, borstbeeld links, in ovaal, met 4 regelig vers door Adr.
Spinniker. J. Folkema Sculp, kopergravure, afm. v.h. blad 13,8 X 8,3 cm.
Samuel Pufendorf, borstbeeld, rechts in ovaal, D. Klöcker Ehrenstrahl delin., J.
Folkema Sculp:, kopergravure, afm. 14 x 8,8 cm.
Abr. Rutgers, silhouet, rechts. Getek. door J. v. Meens, Gegrav. door P. Vilyn,
Proefdruk, afm. v.h. blad 29.9 X 23.3 cm.
Johannes Rutgers, silhouet, links, Steendr. van H. J. Backer, Dordt. (lith. naar L.
Bendix door F. W. Wolters), afm. v.h. blad 36,5 x 25 cm.
Herman Schoenmaecker, wederdoper in Groningen op 't Zand, 1535, ter halver lijve,
van voren, met 2 regelig onderschrift, kopergravure (door C. van Sichem), afm. v.h.
blad 16,5 x 11,8 cm.
Willem Sewel, borstbeeld rechts, in ovaal, met 4 regelig onderschrift door F. Halma,
(naar G. Rademaker door J. de Later), kopergravure, afm. vh. blad 14,2 X 9 cm.
A. J. Sitter, silhouet, borstbeeld rechts in ovaal, gravure zonder naam, afm. v.h. blad
9,2 x 6,4 cm.
S. Trip, silhouet, rechts, in ovaal, gravure zonder naam, afm. v.h. blad 9,2 x 6,4 cm.
J. L. Tonckens. silhouet, borstbeeld rechts, in ovaal, gravure zonder naam. afm. v.h.
blad 9.2 X 6.3 cm.
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H. Sijpkens. silhouet, borstbeeld rechts, in ovaal, gravure zonder naam, afm. v.h. blad
9.1 x 6.6 cm.
Dirk Smits, ter halver lijve, staand, met 6 regelig vers van Studio Favetur Ingenium
(S. Feitama). D. à Nijmegen pinx. Rotterod. P. Tanjé Sculps. Amst, 1752, kopergravure, afm. v.h. blad 23.0 x 16,4 cm.
Johan Arnold Zoutman, ter halver lijve, rechts, de la Croix delin., Reinr. Vinkeles
Sculp. kopergravure, afm. v.d. plaat 32.8 x 24,3 cm.
Tjerk Hiddes de Vries, borstbeeld van voren, in ovaal, met 2 regelig onderschrift, G.
van Eeckhout delin:. J. Houbraken sculpsit. kopergravure, afm. v.d. plaat 23,6 x
16.9 cm.
zelfde als 163, vóór de letter.
Tjerk Hiddes de Vries, ter halver lijve, steendruk door C. L.. afm. v.h. blad 27,3 x
17.4 cm.
Albertus Voget, ter halver lijve, van voren, met 6 regelig vers in Latijn door J. de
Rhoer en in Hollands door S. H. Manger. J. M. Quinkhard Pinx.. P. Tanjé Sculps. G.
T. et A. v. Paddenburg, Excuderunt. kopergravure, afm. v.h. blad 33,6 x 23,6 cm.
zelfde als 166. nu met adres van : N. v. Vucht. G. T. et A. v. Paddenburg, Excuderunt. afm. v.d. plaat 33,1 x 24 cm.
Don Francisco de Verdugo, borstbeeld rechts en van voren, in ovaal, met 4 regelig
onderschrift. J. P. dir.. kopergravure, afm. v.h. blad 16,1 x 9.6 cm.
Cornelis à Velzen, ter halver lijve, rechts in ovaal, met 10 regelig vers in Latijn door
J. A. Nieburg en in Nederlands eveneens door J. A. Nieburg. J. A. Wassenberg
pinxit. J. Houbraken sculpsit, Excuderunt W. Febens et C. Barlinkhof 1746. kopergravure, afm. v.d. plaat 30.8 x 21 cm.
Pieter Tanjé, ter halver lijve, van voren. J. M. Quinhard pinx., P. Tanjé sculp. 1760,
kopergravure, afm. v.h. blad 34 x 20 cm.
Menno Simons, ter halver lijve, rechts, steendr. van L. Schierbeek, afm. v.h. blad 16,3
x 10.5 cm.
Anna Maria von Schurmann. ter halver lijve, staand, met 4 regelig onderschrift in
cursief, zonder naam van graveur, kopergravure, afm. v.d. plaat 16,6 x 12 cm.
Anna Maria von Schurmann. portretbuste, links, met hoofddoek, in medaillon uit
Joh. M. Schrökh.. Leipzig 1767. kopergravure, afm. v.h. blad 17,8 X 10,8 cm.
Anna Maria van Schurmann. ter halver lijve, links in ovaal met 2 regelig onderschrift. 1640. kopergravure, afm. v.h. blad 12,4 x 8,8 cm.
J. L. Huber. borstbeeld links, in medaillon met 4 regelig vers. J. Wysman fecit. kopergravure, afm. 22 x 14.4 cm.
D. Haitsma. ter halver lijve links, in ovaal, met 6 regelig onderschrift door N. v. d.
Meer jr.. J. C. Mertens del., N. v. d. Meer jun. fecit 1797, kopergravure, afm. 26,8 x
20,4 cm.
Albertus Brink, borstbeeld links, tek. met pen en penseel in inkt naar gravure van
Gaspari, afm. 6.4 x 4.5 cm.
Cornelis van den Burg. borstbeeld links, in medaillon. J. Buys, delin., Reinr Vinkeles
& C. Bogerts Sculp. kopergravure, afm. v.h blad 12.3 X 9.4 cm.
Cornelis van den Burg. borstbeeld links, in medaillon, met 4 regelig onderschrift,
kopergravure, afm. v.d. plaat 21,8 x 14,2 cm.
M.. silhouet, borstbeeld links, pen en penseel in inkt, afm. v.h. blad 9.8 x 6.5 cm.
Willem van Haren, ter halver lijve, rechts, in ovaal. H. Houbraken Sculp. 1758. D.
Onderde Linden Excud., F. K. Dumesnil pinx. Brussel 1753., kopergravure, afm. v.d.
plaat 26.8 X 18 cm.
Willem van Haren, ter halver lijve, rechts en van voren, in ovaal met 4 regelig vers in
Ned.. C. de Putter sculp. kopergravure, afm. v.d. plaat 17.9 x 11.4 cm.
Wilhelm IV, hertog van Saksen, Julich, Kleef en Berg. staand, rechts. D. Troschel
Scul.. kopergravure, afm. v.h. blad 27.5 x 16.4 cm.
C. de Vos van Steenwijk, borstbeeld links in ovaal, silhouet, gravure zonder naam,
afm. v.h. blad 9.3 x 6.6 cm.
Cornelis Troost?, buste- links, uit grotere gravure geknipt?. A. Schouman del.. P.
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Tanjé se 1751?, kopergravure, afm. v.h. blad 5,4 x 4 cm.
Johannes Bogerman, ter halver lijve, rechts, staand. C. J. Visscher excudebat. kopergravure, afm. 30 X 23,5 cm,
?, ter halver lijve, links in ovaal, nach der Natur gezeichnet von L. Wolf, gestochen
von J. F. Krethlow. lithografie, afm. v.h. blad 24,2 X 18.3 cm.
Hans Willem baron van Aylva, ter halver lijve, links, lithografie, zonder naam. afm.
v.h. blad 16,5 X 10,6 cm."
Viglius van Aytta. borstbeeld rechts, met 2 regelig onderschrift in Latijn, kopergravure, afm. 7,3 X 4,3 cm.
Coert Lambertus van Beyma. buste in medaillon met randschrift, links, gravure door
A. Hulk. afm. v.d. plaat 21,2 x 13,6 cm.
H. Z. Attama, buste in medaillon met randschrift, rechts, gravure door A. Hulk, afm.
v.d. plaat 21,2 x 13,8 cm.
M. Siderius, borstbeeld rechts in ovaal, silhouet, gravure zonder naam, afm. v.h. blad
9,2 X 6,5 cm.
Tjerk Hiddes de Vries, borstbeeld van voren en links, in ovaal G. van Eeckhout,
delin: J. Houbraken, Sculpsit, kopergravure, afm. v.d. plaat 17,9 X 11,7 cm.
Sicco Douwes van Aylva. borstbeeld rechts, Reinr Vinkeles. Sculp. 1794, kopergravure, afm. v.d. gravure 13,9 x 9,5 cm.
Sicco Douwes van Aylva. borstbeeld rechts in medaillon met randschrift, gravure
door A. Hulk, afm. v.d. plaat 21,2 x 13,9 cm.
J. L. Huber, borstbeeld rechts in medaillon met randschrift. 1790. Dess. p. Fouquet.
gr. p. Chrétien inv. physionotrace. Cloitre St. Honoré, afm. v.h. blad 6,8 x 5.8 cm.
Festus Hommius, borstbeeld links, steendr. v. L. Schierbeek, uit Friesche Volksalmanak 1842. afm. v.h. blad 16,3 x 10 cm.
Julius à Beyma, borstbeeld links, in ovaal met randschrift in Latijn. I. Snijderhoef.
kopergravure, afm. gravure 17,4 x 14 cm.
Georgius Lemke. ter halver lijve, rechts in ovaal. J. Houbraken, sculps. 1776, de Wed.
Laveringh en Alart excud., kopergravure, afm. v.d. plaat 17,4 x 11.4 cm.
Dierck Philips, buste, links, in ovaal met randschrift en met 4 regelig onderschrift in
Ned., C. Koning sculpsit et excudit. haerlem, kopergravure, afm. v.h. blad 21.5 X
16,8 cm.
Hermannus Venema. ter halver lijve, links, met 12 regelig Lat. vers door J. Schrader..
B. Accama pinxit, 1735. J. Houbraken sculpsit 1767. H. A. de Chalmot excudit. kopergravure, afm. v.d. plaat 35,6 X 23,4 cm.
Johannes Bogerman, ter halver lijve, rechts, met 6 regelig Latijns en 6 regelig vers in
Ned„ Petrus (Feddes) Harlingensis ad vivum Pinxit, Sculp. Excud. 1620.. kopergravure, afm. v.d. plaat 41,9 X 31,4 cm.

Topografische gezichten in en op steden
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Gezicht op de stad Leeuwarden aan de zuidzijde, op voorgrond ruiter te paard. Titelplaat van : Simon Abbes Gabbema, Verhaal van de stad Leeuwarden, 1701, kopergravure, afm. v.d. plaat 18,9 X 14 cm.
"Leeuwarden", Gezicht op Leeuwarden aan de zuidzijde, Duitse tekst, afkomstig uit
de atlas van Merian, ± 1650, kopergravure, afm. v.h. blad 15.7 X 38.9 cm.
"Lewaerden", Gezicht op Leeuwarden aan de zuidzijde, Hendrick Doncker excudit.
17e eeuw, kopergravure, afm. v.d. plaat 25,5 X 35,4 cm.
"Leuwarden". gezicht op de stad Leeuwarden aan de zuidzijde, op de voorgrond
links Jason, rechts Cadmus, zonder naam, kopergravure, afm. v.d. plaat 14.5 X 18,2
cm.
"Lewaerd". gravure vervaardigd naar nr. 205?, kleiner van afmetingen en vermoedelijk later. afm. v.d. gravure 17 x 21,3 cm.
"Leeuwerden", gezicht op de noordzijde van de stad. Jacob Folkema sculpsit. A.
Allard exc. Privilegio (in plaat gegraveerd), onderschrift is 2 regelig met adres: t'
Amsterdam by A. Allard op den Dam in Priv.. deze plaat is omgeven door een soort
sierlijst met het adres: A. Leide, Chez Pierre van der Aa. Avec Privilege, kopergravure, afm. v.d. eerste plaat 16.3 X 19,5 cm. afm. v.d. tweede plaat 23.6 x 40.2 cm.
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"Leeuwaerden". gezicht op de zuidzijde van de stad. vermoedelijk uit Guicciardini
en gegraveerd door P. van de Keere. Arnhem. 1611, kopergravure, afm. v.d. gravure
14.3 x 19,6 cm.
"Lewarden in Friesland", gezicht op de zuidzijde, uit: Daniel Meiszner P. L. C.
Sciagraphia Cosmica, Nürnberg 1678. kopergravure, afm. v.d. plaat 9.6 x 13.8 cm.
"Leeuwaerden". gezicht op zuidzijde, kopergravure, afm. v.d. plaat 21,3 X 24.4 cm.
"Leeuwarden", gezicht op de noord-westzijde van de stad. E, Koster ft., houtgravure.
3e kwart 19e eeuw. afm. v.d. gravure 8,9 x 23,1 cm.
"De Oldenhoof', tekening op hout van W. Hekking Jr„ afm. v.d. gravure 15,2 x 10,4
cm.
Gezicht op de Oldehove via de Torenstraat, gesign. r.o.: Dingemans, ets. afm. v.d.
plaat 23,5 X 17.7 cm.
"Ecclesia Cathedralis S. Viti Leovardiae". gezicht op noordzijde van Oldehove met
kerk. kopergravure, ingekleurd, afm. 13.4 x 17,6 cm.
"Oldehove-Leeuwarden". gesign. r.o.: H. E. R. '20 en H. E. Roodenburg fee. 1920,
ets. afm. v.d. plaat 30,6 x 24,6 cm.
Galileër Kerk te Leeuwarden, tekening met pen van de inscriptie in de topgevel, die
in 1834 weggenomen is; copie van tekening in archief kerkvoogdij, afm. v.h. blad
26,8 X 21,5 cm.
Galileër Kerk te Leeuwarden, tekening van het Minnebroedersklooster met kapel,
zoals deze zich in de 17e eeuw vertoonde, tek. met pen. afm. v.h. blad 26.8 x 21.5
cm.
zelfde tekening als 218. maar met potlood, verklaring met pen bijgeschreven, afm.
v.h. blad 21.1 "x 13.4 cm.
Poortje in een der huizen op het terrein van het voormalige Minderbroeders Klooster
te Leeuwarden, blauwdruk van plattegrond, opstand en doorsnede, schaal 1 à 10,.
opgemeten nov. 1900, afm. v.h. blad 55.4 X 32.4 cm.
"De Galileërkerk te Leeuwarden met een gedeelte van het voormalige Minderbroeders Klooster", plattegrond van kerk en klooster op calque papier, blad no. 21.
gemeten nov. 1900, afm. v.h. blad 79.5 x 66,5 cm.
De Galileërkerk te Leeuwarden met een gedeelte van het voormalige Minderbroeders Klooster", aanzichten en doorsneden, met pen op calqueerpapier getekend
schaal I á 100. blad no 3. in 1900 gemeten, afm. v.h. blad 56.7 x 81.5 cm.
"De Sociëteit: Amicitia. of gezigt bij de intrede van de stad aan de Zuidzijde".
Geteek: door Iz. Reijnders. Steendr. v. C. W. Mieling te 's Hage, uitgegev. door W.
Eekhoff. 1847. lithografie, ingekleurd, afm. v.h. blad 16.2 X 21.4 cm.
"Leeuwarden". "Stadhuis", kleurenlitho uit serie, ± 1880, afm. 10.3 X 6,2 cm.
Stadhuis te Leeuwarden, gesign. r.o. WA. houtgravure.afm. v.h. blad 14,2 x ] 1,6 cm.
"Het Stadhuis te Leeuwarden", houtgravure. ± 1870, afm. v.h. blad 10,1 X 15.9 cm.
" 't Stadhuis, het Hof en Burgerweeshuis te Leeuwarden", Naar 't leven getekend in
1785. A. Hulk sculps, kopergravure naar tekening van Corn. Pronk, uit 2e dl. van de
Tegenw. Staat van Friesland, afm. v.d. plaat 18,7 X 28,3 cm.
zelfde gravure als nr. 227, met andere stoffering, wolkenlucht en kleine detailveranderingen, afm. v.d. plaat 17.3 x 27.7 cm.
De Waag te Leeuwarden, houtgravure met onderschrift: "By J. S. van der Goot, bij
de Waag te Leeuwarden, ± 1890. afm. v.h. blad 12 X 8,9 cm.
"De Waag te Leeuwarden", houtgravure door E. Ost, ± 1890, afm. v.h. blad 10.0 x
7,1 cm.
"Leeuwarden". "Stads Boter Waag", kleine lithografie in bruinige tinten, ± 1880.
afm. 10,3 X 6,2 cm.
"The Weigh House, Leeuwarden", gezicht op de Waag en de Nieuwestad, ± 1890,
afm. v.h. blad 12.8 x 18,2 cm.
De Waag te Leeuwarden, gewassen pentekening in bruine en zwarte inkt, gesign. r.o.:
T. 3. Schikkinger, laatste kwart 19e eeuw, afm. 14,6 X 19,2 cm.
"Leeuwarden", "Kanselarij of het Huis van burgerl. en militaire verzekering", kleine
lithografie in bruinige .tinten. ± 1880, afm. 10.3 x 6,2 cm.
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"Kanselarij te Leeuwarden", houtgravure, afm. v.d. gravure 15,7 x 11,4 cm.
"Kanselarijgebouw te Leeuwarden vóór de verbouwing in 1893", blauwdruk van de
voorgevel van de Kanselarij, door P. C. Schuitemaker, afm. v.h. blad 55,2 X 74 cm.
"Raamtravée uit den voorgevel van de Kanselarij te Leeuwarden", blauwdruk, schaal
1 à 10, aug., sept. 1903 en . . R, afm. v.h. blad 163 X 57 cm.
"Arbeiderswoningen te Leeuwarden", fragment van bouwtek. door arch. J. Douma,
steendr. R. de Vries jr.. afm. v.h. blad 16,3 x 22,2 cm.
"Pastorie bij de R.K. Parochiale Kerk v.d. H. Bonifacius te Leeuwarden", plattegronden, aanzichten (ontwerp P. J. H. Cuypers), fotolitho door Wegner en Mottu,
Amsterdam, bijvoegsel van het Bouwkundig Weekblad, afm. v.h. blad 34,5 X 49 cm.
"La Grande Eglise de Lewarde", J. Harrewyn f., kopergravure, afm. v.d. plaat 14,6
x 19,3 cm.
"Gemeente Leeuwarden, Ontwerp voor de Hoogere Burgerschool met vijfjarigen
cursus", Zaailand, Leeuwarden. Lith. van Ter Horst, afm. v.h. blad 42,8 X 34,5 cm.
"The tower of St. Jacques, Leeuwarden", fotolitho?, afm. v.h. blad 16,3 X 8,4 cm.
"De achtergevel van het Ayta huis, zooals die in 1907 nog te zien is, wanneer men de
steeg ingaat op de Wirdumerdijk tusschen Beekhuis en de Li geteekend door Ids
Wiersma", potlood en zwart krijt, afm. v.h. blad 22,3 x 35,1 cm.
Plattegrond van de kosterij van de Grote Kerk te Leeuwarden (het vroegere Jacobijner klooster), met pen getekend, ingekleurd met blauwe en rode inkt, ± 1880,
afm. v.h. blad 34,6 X 21.5 cm.
"Gang van de kosterie der Groote Kerk", tek. met potlood en pen. door D. Wendel,
19 nov. 1897. afm. v.h. blad 19,4 X 14.6 cm.
"Het Tuchthuis te Leeuwarden", tek. met pen en penseel in O.I. inkt van de ingang
van de gevangenis te Leeuwarden: gesigneerd TE, Rdam: begin 20e eeuw, afm. v.h.
blad 37,5 X 53 cm.
"De Harlinger gecommitteerden worden te Leeuwaarden, door het gemeen, met
slaanden trom ingehaald", J. Buys. inv. et delin,, Rein1 Vinkeles & C. Bogerts sculp.,
kopergravure, afm. v.h. blad 9,5 x 6 cm.
"Harlingen", gezicht op de haven van Harlingen, naar de tek. van H. Siderius (of de
gravure daarnaar), lithografie, ± 1870 afm. v.h. blad 8,4 x 14,8 cm.
Gezicht op de Friesche wal. gravure van de haven van Harlingen vóór de letter, H.
Kobell J. Paris pinxit 1778. Mat. de Sallieth sculpsit 1779, kopergravure, afm. v.d.
plaat 35,1 x 43,9 cm.
Harlingen van de zeezijde overstroomd, kopergravure uit: "Staatkundige Historie
van Holland", etc., Bern. Monik, Amsterdam 1756-1782 pag. 10 dl XLL afm. v.h.
blad 6,3 X 10,2 cm.
"IJsgezicht voor de Haven, van Harlingen. zoo als het zich vertoonde op den 26
January 1823", W. Essen fecit, W. H. Hoogkamer, gekleurd aquatint, afm. v.h. blad
24,8 x 33,7 cm.
Stadhuis te Franeker. ets door Dingemans, afm. v.d. plaat 16 X 11,9 cm.
Zakkendragershuisje te Franeker, ets, gesign. en gedat.: H. E. Roodenburgh, 1918,
afm. v.d. plaat 32,7 X 22,7 cm.
"Het Stadhuis te Franeker". tek. met pen en penseel in o.i. inkt, gesign. c.j.e., 20e
eeuw, afm. v.h. blad 54.5 X 38 cm.
Waterpoort te Sneek, ets door Dingemans. afm. v.d. plaat 18.8 X 21.8 cm.
"A. Veen & Zoon, bij de Waag Sneek", gezicht op de gebouwen van de firma. 19e
eeuw. lithografie van C. M. Pouwels Sneek, afm. v.h. blad 12,5 X 7,5 cm.
"De waterpoort te Sneek", fotolitho? naar C. A. Tilly's houtsnede, "La Porte de
Sneek", afm. 10,3 X 14,4 cm.
"Het Raadhuis te Sneek omstreeks 1650", houtgravure door P. van Groningen naar
tek. van W. Hekking Jr., afm. v.h. blad inclusief artikel 19 X 18 cm.
"De Groote Kerk te Sneek". gravure van F. Weissenbruck naar tek. van W. Hekking
Jr., afm. 25,5 X 17.5 cm.
Gezicht op Sneek (Sneek). Gaspar Bottats fecit., Johannes Peeters delineavit. onderdeel van gravure met ook gezichten op Harlingen, Staveren etc, 1674, koper-
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gravure, afm. van dit deel 11,2 x 14,2 cm.
"Hollàndisches Wasserthor bei Sneek", naar tek. van K. Klinkenberg, 19e eeuw, afm.
v.h. blad 20,1 x 27.5 cm.
"Eglise par de St. Boniface à Dockum (Frise)". P. J. H. Cuypers Arch., P. J.
Arendzen. lithografie eind 19e eeuw, afm. v.d. steen 29,2 x 20,9 cm.
"Workum van de Lantzy", gravure nr. 162 uit atlas met topografische gezichten, eind
18e eeuw, A. Rademaker fecit. afm. v.d. plaat 8.2 x 11,4 cm.
"Workum van de kant van Ferwoude te zien", lithografie, midden 19e eeuw. afm.
v.h. blad 9.1 X 12,5 cm.
Gezicht op IJlst, deel van kopergravure met ook gezichten op Sloten, Workum,
Hindeloopen, Sneek. Staveren en Harlingen, zie verder 259, afm. v.h. blad 11,3 X
13.8 cm.
Gezichten op Bolsward en Dokkum op één blad, Ioannes Peeters delineavit
Gasper Bouttats fecit aqua ferti et excudit Antwerpiae cum privilegio, 1674, kopergravure, afm. v.d. plaat 15 x 25,3 cm.
Stadhuis te Bolsward, gesigneerd: Dingemans. ets, afm. v.d. plaat 15,4 X 10,7 cm.
Gezicht op Hindeloopen vanaf de Zuiderzee, fotolitho?, afm. v.h. blad 10,5 x 18,3
cm.
Gezicht op de sluis te Hindeloopen, gesign: H. E. R. (H. E. Roodenburg) 1918. ets,
afm. v.d. plaat 20,7 x 25,4 cm.
Lofdicht met bovenin een afbeelding van het Marcelis Goverts Gasthuis te Leeuwarden; ter ere van het 200-jarig bestaan, lithografie, 1858, afm. v.h. blad 68 X 54,5
cm.
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"Friesland" met "Verklaaring der zinnebeeldige tekening op de provincie Vriesland",
C. Focking excudit, J. G. Visser, inv. et del., de Wit. en Jonxis, sculp. 1790, kopergravure, afm. v.h. blad 32,5 x 48,8 cm.
"Epema-state te IJsbrechtum". architekt Jurriaan Kok, fotolitho Wegner en Mottu.
Amsterdam, afkomstig uit het "Bouwkundig Tijdschrift" 14e dl., plaat VII. afm. v.h.
blad 25 X 34,6 cm.
Gezicht in Wartena?, gesign: Ids Wiersma, 1917, ets, afm. v.d. plaat 19,8 X 29,8 cm.
"t dorp De Lemmer". "Vue du Village Ie Lemmer", gezicht in Lemmer, kopergravure door Bendorp naar de tek. van J. Bulthuis, met afwijkend onderschrift, afm. v.d.
plaat 17,6 X 24,7 cm.
"Oude toren van Nijemirdum", houtgravure uit "De Aardbol", door C. K.. midden
19e eeuw, afm. v.h. blad 27.1 X 18.5 cm.
Overstroomde landen te Wolvega, lithografie zonder naam of adres, 1825. afm. v.h.
blad 20,7 x 30,2 cm.
"Binnenkamer ten huize van de heer Poppes te Balk. Houtgravure naar tek. van W.
Hekking Jr. ± 1870. uit "De aarde en haar Volken", afm. v.h. blad 26,9 x 26,9 cm.
"Een gezicht op het Sneekermeer", door H. Bogaerts, lithografie, afm. v.h. blad 24,5
X 22,5 cm.
Gezicht op Oostmahorn, tek. door A. Martin naar gravure door Johannes Peeters uit
1674. A. Martin fecit. gewassen pentek.. afm. v.d. tek. 13.6 x 23.7 cm.
Gezicht op Grouw, door W. J. Dingemans. ± 1910. ets, afm. v.d. plaat 13,9 x 24,3
cm.
"Logement het Tolhuis. Joure", steendr. v. J. C. Krediet, ± 1860, afm. v.h. blad
8.5 x 11.6 cm.
Gezicht in vogelviuchtperspektief op Drachten langs de vaart, schoolplaat eind 19e
eeuw. kleurenlitho.. afm. v.h. blad 54.8 x 74 cm.
"Representanza delle due Isole di veie. e terschelling e del fuoco dato da nascelh
Inglesi ad alcune naviOlandesi. et incendio di diverse case. Anno 1670. adi 18: e 19
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di Agosto", G. Bouttats fe., ± 1675, kopergravure, afm. 30.7 x 37.8 cm.
Afbeelding van een landhuis, Dr. A. Gle. . . fecit, aquarel. 4e kwart 18e eeuw. afm.
v.h. blad 23,3 x 25,2 cm.
als 273, ingekleurd, afm. v.d. plaat 17.6 x 24,8 cm.
"Wiarda State", te Goutum, J. F. Christ, del.. C. A. Vieweg. excud., lith. Koole &
Roest. Middelburg, afm. v.h. blad 12.3 x 17.2 cm.
"Het beleg van Oldeclooster". ingekleurde gravure uit de Kroniek van Winsemius,
1622, afm. v.h. blad 16.7 x 17,8 cm.
Gezicht in de Midstraat te Joure, gesign. H.E.R. (H. E. Roodenburgh) 1920, ets. afm.
v.d. plaat 21,4 x 15,8 cm.
Tuingevel Poptaslot te Marssum. gewassen pentek. door A. Martin, 1877, afm. v.d.
tek. 48.4 X 35,4 cm.
Binnenplaats van het Popta-gasthuis te Marssum, gewassen pentek. door A. Martin.
1877. afm. v.d. tek. 35 x 51,2 cm.
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"Schlittschuhläufer in Holland", fotolitho naar gravure van F. de Haenen en "Hollande, Course de Patineurs dans la Frise". 1884, zelfde druk in "Le Monde Illustré",
afm. beide fotolitho's 20,9 X 30,6 cm.
"De Kleederen der Nederlanden verschillen veel in ied'ren stand" etc, Franse en
Ned. tekst: kinderprent gedrukt bij Glenisson en Van Genuchten te Turnhout. 20
blokken (4 x 5). houtgravure, ± 1840, afm. v.h. blad 40 X 27,7 cm.
"Gedenksteen van Gerotho Dernum gemetseld in een pilaar der Kerk te Appingedam", tek. met pen en potlood door mr. S. Nanninga Uitterdijk. 1872, afm. v.h. blad
32.8 x 19,9 cm.
"Grafsteen van Snelger Houwerda in de kerk te Appingedam". etc, tek. met pen en
potlood door mr. S. Nanninga Uitterdijk. 1872, afm. v.h. blad 32.7 X 19,8 cm.
Grafsteen van Wytze van Camminga, gestorven 1503?. tek. met pen op calqueerpapier door B. Huisman, afm. v.h. blad 38,1 x 24,6 cm.
Bundel met getekende geslachtswapens. tek. met potlood. ± 1920, 4 bladen tekst. 37
bladen met tekeningen.
"Graaf Hendrik van Gelder beslist de geschillen tusschen Holland en Utrecht over
Oostergoo en Westergoo". houtgravure uit geïllustreerd tijdschrift door A.B. . . .,
± 1870. afm. v.h. blad 14,4 x 17,7 cm.
"Prins Joan Willem Friso doet den Eed als Generaal", kleine kopergravure. 18e
eeuw. afm. v.h. blad 7.5 x 10,4 cm.
"Willebrord door Pipyn gemagtigd, om de Friezen te bekeeren", kleine, eind 18e e.,
kopergravure, afm. v.h. blad 7.6 x 5.3 cm.
"Voorgenomen doop van Radboud". J. W. Kaiser inv. del. & sculp.. lithografie.
midden 19e eeuw. afm. v.h. blad 27.2 X 20.2 cm.
"Een Fries openbaart aan graaf Floris V waar zich het lijk van Koning Willem bevindt", R. Craeyvanger del. J. W. Kaiser sculps. (zie nr 299), lithografie midden 19e
eeuw, afm. v.h. blad 26,3 X 18.7 cm.
"De Saksers en Friezen huldigen Karel den Grooten", kleine kopergravure, uit zelfde
serie als nr. 298, afm. v.h. blad 7.6 x 5.3 cm.
"Onderwerping der Friezen aan de Franken", als 301. afm. v.h. blad 7.5 x 5.3 cm.
Galama verdedigt zijn recht tegen Floris II. kleine kopergravure, illustr. uit: J. Wagenaar. Vaderlandse Historiën deel II. pag 313. 1784. afm. v.h. blad 6.6 x 4.4 cm.
"Gevangenneming van De Robles". J. F. C. Reckleben sculps.. litografie. midden 19e
eeuw. zie nr. 299. afm. v.h. blad 26,9 x 18,9 cm.
"Johannes Brugman in Gaasterland". B. Wijnveld del.. D. J. Sluvter sculps., lithografie midden 19e eeuw. zie nr. 299. afm. v.h. blad 28 x 18.2 cm.
"Willebrordus". prediking van. houtgravure. 19e eeuw. afm. v.h. blad 8,2 x 10,4 cm.
"Bonifacius". dood van. houtgravure. 19e eeuw. afm. 7,6 x 10.3 cm.

206

Wumkes.nl

FRIES MUSEUM - Jaarverslag 1978
308
309
310
311
312
3 13
314

315
316
317
318
319
320
321
322

323
324

325
326
327
328

329
330
331
332
333
334

"Radboud". J. H. v.d. Laar. pinx.. F. B. Waanders del., lithografie, uitgave door Ned.
Maatschappij van Schoone Kunsten, afm. v.h. blad 40,2 x 32 cm.
De doop van Radboud, O. Ellinger inv., M. Pool sculp., kopergravure, afm. v.d. plaat
14.9 X 18,4 cm.
"Doop van Radboud", zelfde als vorige, maar met sierrand en zonder naam en adres,
afm. v.h. blad 18 x 21,3 cm.
"Apronius door de Friezen verslagen", lithografie zonder naam en adres, 3e kwart
19e eeuw, afm. v.h. blad 21.1 X 43,6 cm.
Karel de Grote met Wittekind en Abron, O. Elliger delin. M. Pool sculp.. kopergravure uit zelfde serie als nr. 309, afm. v.h. blad 15.2 X 18.4 cm.
Brinio en de edelen, die hem op een schild dragen, kopergravure, 18e eeuw, afm. v.h.
blad 12.7 X 15,9 cm.
Afbeelding van de heilige Willebrordus met een model van de Utrechtse dom in de
hand, Abrahamus Bloemaert pinxit Ultrajecti, Cornelius Bloemaert Filius sculp: et
excud: cum Privilegio Regis Cristianissimi, kopergravure, afm. v.d. plaat 47 X 30 cm.
Het lijk van de graaf van Aremberg voor graaf Lodewijk gebracht, lithografie, 19e
eeuw, afm. v.h. blad 12,1 X 16,1 cm.
Radboud weigert zich te laten dopen, door R. Vinkeles. kopergravure, proefdruk
vóór de letter, afm. v.d. plaat 22.5 x 27,6 cm.
Landschap met hut, A. Bloemaert inv. B. A. Bolswerd: f, F. de Wit excu., kopergravure, afm. v.h. blad 19.6 x 25,2 cm.
Het planten van de geuzenvlag voor de poorten van Den Briel, J. C. Bendorp. inv.
del. et sculp. kopergravure,
"Briele ingenomen, door de Watergeuzen, in 't jaar 1572". S. Fokke fe 1752, kopergravure, afm. v.h. blad 16.1 x 19 cm.
"Hansje in den kelder", afbeelding van een beker met deze naam, gravure, ± 1800
PI VII. afm. v.d. plaat 19,3 x 21.7 cm.
"Aankomst van den Graave van Leicester te Vlissingen, in 't jaar 1585", S. Fokke
del. fe., Is. Tirion excud.. kopergravure, afm. v.d. plaat 16,3 x 20,4 cm.
"Dit zvn die wapenen van den geslachte ende afcomste van Heer M. Edzard a Sichyngha. Licentiaet in beijden Rechten ende Raedt ordinaris des coenincx in den
Hove van Vrieslandt", met pen getekend, ingekleurd, geplakt op linnen, afm. v.h.
blad 40.4 x 27,9 cm.
2 litho's van de hand van Joh. Braakensiek betreffende de Hoogerhuiszaak.
"Gezicht van de dijkbreuk, aan den Douk, op Texel; in de overstrooming, den 15den
Novemb. 1775", H. Kobell ad viv del.. S. Fokke sculp.. De Wed. Loveringh en Allart,
Ecud.. kopergravure, afm. v.d. plaat 21.2 x 30,3 cm.
"Harddraverij om de Koningszweep te Leeuwarden", door E. Ost, 1880. houtgravure,
afm. v.h. blad 22,4 x 30,4 cm.
"De internationale Hardrijderij op schaatsen te Leeuwarden". 2 fotolitho's naar
gravures. ± 1880. afm. v.h. blad 28 X 37,3 cm.
"Prentenmagazijn voor de Jeugd. No. 8", Schuitemaker. Purmerend, 1843. 4 houtgravures van Friesland, afm. v.h. blad 42 X 31,5 cm.
Lijst van deelnemers aan een Kolfwedstrijd te Bolsward op 23 en 24 juni 1882. witte
letters op zwarte ondergrond, druk door fa. B. Cuperus Azn.. Bolsward, afm. v.h.
blad 36 x 21.7 cm.
Lijst van deelnemers aan de Harddraverij te Leeuwarden op 14 juli 1902. lithogr. van
F. Krediet. Leeuwarden, afm. v.h. blad 34,3 x 21,3 cm.
als voren, op 22 juli 1841, lithogr. G.T.N. Suringar, Leeuwarden, afm. v.h. blad 33,5
x 21 cm..
zelfde als 330. andere randversiering, afm. v.h. blad 33,3 X 20,2 cm.
als voren, gehouden op 14 mei 1873. met aantek., drukkerij H. de Groot, Leeuwarden, afm. v.h. blad 36.7 x 22,3 cm.
"La Chasse aux oeufs de vanneaux dans la Frise", houtgravure (fotolitho) naar den
tek. van M. Gauthier Stirum. afm. v.h. blad 17 x 23,6 cm.
"De Hoofdtoren te Heorn". etc.. 10 maart 1750, K. Wiering, ad. viv. del.. S. F. sculp..
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335
336
337

338
339
340

341
342
343
344

345
346
347

348
349
350
351
352

kopergravure, afm. v.h. blad 16,7 X 10,5 cm.
"Zegel van Stavoren", tek. met pen en penseel in inkt, afm. v.h. blad 9,9 x 8.6 cm.
"Hardrijderij op de stadsgracht te Leeuwarden, den 15 Januarij 1838". steendr. van
H. J. Backer, afm. v.h. blad 10,8 X 12,8 cm.
"Hardrijderij van mannen en vrouwen bij paren, te Leeuwarden", door G. H.
Breitner naar tek. van Lt. Van der Laan. Smeeton. Tilly se, houtgravure, afm. v.d.
bladen (4) 32 x 23,4 cm.
""Course de patineurs a Leeuwarden (Frise)", houtgravure, ± 1880, afm. v.h. blad
15,9 x 21,7 cm.
"Tegenwoordige staat van Friesland", titelplaat van werk met dezelfde titel, J. Buys,
del.. Rein1" Vinkeles sculp, kopergravure, afm. v.h. blad 16,4 X 10 cm.
"Executie voor de Waag te Amsterdam, Vrijdags den 28te Junij A° 1748", S. Fokke,
del. et fecit 1777. A. Fokke Simonsz. excudit. kopergravure, afm. v.d. plaat 17,8 X
20,4 cm.
"Doorbraak der groote Zuidhollandsche Waard, in 't Jaar 1421". S. Fokke del. et
sculps., uit: Wagenaar, Vdl. Hist. III 454, kopergravure, afm. v.d. plaat 17,9 x 20 cm.
als 341, proefdruk vóór de letter, afm. v.h. blad 16,6 x 20,3 cm.
"Aankomst van Willebrord, in den Jaare 691. Bladz. 75/Bonifacius gedood, in den
Jaare 755. Bladz. 88". S. Fokke f., kopergravure, afm. v.d. plaat 17,4 X 10,5 cm.
"Ada trouwt heimelijk den Graave van Loon, in den Jaare 1204. Bladz. 168/K.oning
Willem door de Friesen gedood, in den Jaare 1256. Bladz. 213", S. Fokke f., kopergravure, afm. v.d. plaat 17.2 x 10,6 cm.
Floris de Eerste gedood, in den Jaare 1061. Bladz. 137", S. Fokke in ft., kopergravure, afm. v.h. blad 8,1 x 10,2 cm.
"De Bisschop van Utregt dreigt de Belegeraars, met den Ban in 1138, Bladz. 151", S.
Fokke fe., kopergravure.
" 't Verzoekschrift der Edelen overgeleverd aan de Landvoogdesse der Nederlanden,
in 't jaar 1566". Fokke f.. Is. Tirion excudit, kopergravure, afm. v.d. plaat 18,1 X 20,6
cm.
"Overdragt der Nederlanden, door Keizer Karel den V, aan zijnen zoon, Filips, in 't
jaar 1555". S. Fokke fc. kopergravure, afm. v.d. plaat 18 X 20,8 cm.
"Aankomst van den Graave van Leicester te Vlissingen, in 't jaar 1585", S. Fokke
del. fee.. Is. Tirion excud., kopergravure, afm. v.h. blad 15.5 x 18,9 cm.
"Concilie van Trente. Bladz. 18". S. Fokke s., kopergravure, afm. v.h. blad 7,8 X 9,8
cm.
"De Landbouw-Tentoonstelling" 1869, W. Troost fee. tek. met potlood, vermoedelijk
naar lithografie van W. Troost, afm. v.h. blad 34.6 x 50,5 cm.
Galama verdedigt zijn recht tegen Floris II, door J. Folkema naar F. du Bourg,
kopergravure, proefdruk vóór de letter, afm. v. d. plaat 16,7 x 20.3 cm.

Tekeningen etc.
353

354

355
356

357
358

Potloodtekening door W. Cupaerus, links op voorgrond een boom, op achtergrond
bossages. rechtsboven staat "bij Sneek", gesigneerd rechtsboven: W. Cupaerus. afm.
163 x 20.5 cm.
Tekening met pen en gewassen inkt door W. Cupaerus. bosje met links een bruggetje
over een watertje, linksboven staat: x NB deze partij loodregt na / beneden, moet
met licht- / ten den agtersten bomen spreken, rechtsboven: te Joure 1842, gesigneerd
rechtsboven: W. Cupaerus, afm. 9,9 x 16.2 cm.
Potloodtekening door W. Cupaerus. huis met bomen, rechtsonder staat: de k . . . bij
Sneek, gesigneerd rechtonder: W. Cupaerus. afm. 20,4 x 32.4 cm.
Aquarel door W. Cupaerus. heidelandschap met op de achtergrond wat bosjes, aan
de achterzijde staat: tusschen Mildam en Nieuwhoorn, gesigneerd aan achterzijde:
W. Cupaerus. afm. 19,9 x 31.9 cm.
Aquarel door W. Cupaerus, bosjes, rechtsonder staat: agter Mildam. gesigneerd
rechtsonder: W. Cupaerus. afm. 20,8 x 23,4 cm.
Tekening met pen en gewassen inkt door W. Cupaerus. stam van eik op open plek in
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359
360

361
362

363

364

365
366
367
368

369
370
371

372
373
374
375
376
377
378
379

bos. gesigneerd rechtsonder: W. Cupaerus, afm. 20,7 X 16,7 cm.
Tekening met potlood, pen en gewassen inkt door W. Cupaerus, knotwilg aan de
oever van een sloot, gesigneerd linksonder: W. Cupaerus 1844, afm. 15,6 X 10,2 cm.
Potloodtekening door W. Cupaerus, landschap met weilanden op voorgrond en dijk
met hek, rechtsboven staat: bij Hesselings Molen Augs: 1854, niet gesigneerd, afm.
11,1 X 17,0 cm.
Potloodtekening door W. Cupaerus, man op boot, gesigneerd rechtsonder: W. Cupaerus, afm. 10.1 X 16,5 cm.
Potloodtekening door W. Cupaerus, landschap met links een vaart met schepen,
midden een groep bomen, en rechts een klein vaartuig, gesigneerd en gedateerd
rechtsboven: 15 Sept. 1833 / Cupaerus, afm. 10,3 X 16,5 cm.
Potloodtekening door W. Cupaerus, laan met bomen aan weerszijden, op achtergrond vlak land met vee, gesigneerd rechtersonder: W. Cupaerus, afm. 20,4 X 16,3
cm.
Gewassen pentekening door W. Cupaerus, bosje met op voorgrond een bruggetie,
rechtsboven staat: in de Haunnen (?) 1843, gesigneerd rechtsboven: W. Cupaerus.
afm. 10,3 x 16,8 cm.
Potloodtekening door W. Cupaerus, slapende man, gesigneerd: W. Cupaerus, afm.
10,1 x 15,8 cm.
Potlood en waterverf-tekening door W. Cupaerus, boom begroeid met klimop, gesigneerd middenonder: W. Cupaerus. afm. 16,1 X 9,8 cm.
Potloodtekening door W. Cupaerus, rechts kleine vaart, links boerderijtje, bomen op
achtergrond, niet gesigneerd of gedateerd, afm. 10,3 X 15,8 cm.
Portret van Froukje Groeneveld, geb. Leeuwarden 8-4-1781, † Groningen 31-8-1852,
gehuwd met Gerard Kruizinga, geb. Veendam 20-2-1787, † Leeuwarden 28-5-1859
(zie gegevens op achterzijde), tekening met zwart krijt, gehoogd met wit, door C.
Wester, gesigneerd en gedateerd rechtsboven: C. Wester / fecit 1837, afm. 52,2 x
40,7 cm.
Vrouw, die was strijkt, tekening in zwart en rood krijt op grijs papier gesigneerd (?),
rechtsonder: Otto de Boer, afm. 26,8 x 19,7 cm.
"Gedeelte van een Hindelooper kamer", waterverftekening door H. Lap, gesigneerd
rechtsonder: H. Lap. afm. (met rand) 45,9 x 54,2 cm.
Gezicht op een stad, rechts wal met boom, midden stadswal, links een houthaven.
midden op achtergrond een houtzaagmolen, etc, aquarel, niet gesigneerd of gedateerd, afm. 32,0 x 42.5 cm.
Koe en schaap bij boom, gewassen pentekening door W. Cupaerus, gesigneerd en
gedateerd linksonder: W. Cupaerus na . . . 18 . . ., afm. 20,6 x 29,8 cm.
Buste van vrouw in silhouet, ingekleurde gravure, door V. Nijhoff?, gesigneerd
rechtsonder, afm. v.d. plaat 22,5 x 17,6 cm.
"De Koolvliet te Antwerpen", houtgravure naar de tek. van W. Hekking Jr., gesigneerd rechtsonder, afm. 15,2 X 11,0 cm.
" 't kanaal en de oude Bierkaai te Alkmaar", houtgravure door Is. Weissenbruch naar
de tekening van W. Henkking Jr', afm. 14,2 X 16,7 cm.
"Het kasteel Beverweerd", houtgravure door P. van Groningen naar de tekening van
W. Hekking Jr.. afm. 14,5 x 16,5 cm.
Als 375, andere uitgave.
Gezicht in 17e eeuwse stad, pentekening in sepia en gewassen zwarte inkt, niet gesigneerd of gedateerd, 19e e., afm. 18,9 x 13,9 cm.
Maria en kind in tondo, met rand van gestileerde rozen, 1611 A. Bloemaert Inventor
/ B. A. Bolsward: Sculp. et excu: met 8 regelig vers in Latijn, door A. Eufrenius,
kopergravure, afm. v.d. plaat 19,9 x 16,7 cm.

Klederdrachten, kleding
380
381

Kind met rinkelbel. houtgravure? door G.. onderschrift luidt: Kinderkleding, 17e
eeuw, afm. v.h. blad 9.7 X 8,9 cm.
Serie van vijf bladen met klederdrachten van de Duitse Waddeneilanden Föhr en
Sylt, lithografische kleurendruk, de bladen zijn genummerd II. III, IV, V en VIa en
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382
383

384
385
386
387

388

389
390

391
392
393
394
395
396
397
398
399

400
401
402
403
404
405
406
407

getekend door Chr. Jensen en C. L. Jessen, afm. van elk 14,5 x 22.5 cm.
"Een Molkwerumsche vrouw", afbeelding uit het "Penning-Magazijn voor de
Jeugd", 6e Jaargang (1839-1840) blz. 137. lithografie, afm. v.h. blad 20.6 x 16,3 cm.
Hindelooper vrouwen: één op schaatsen en de ander op een prikslee, onderschrift
luidt: "Hoe nou: zult gij nou zoo gekleed naar Molkwerum pieken?, J. van Hoop se,
houtgravure, afm. v.h. blad 10,7 x 12,3 cm.
"Hindeloopensche kleederdracht", houtgravure door E. Vermorcken, afm. v.h. blad
11.8 X 9.5 cm.
"Kamer van den Heer B. P. Sikkes te Hindeloopen, tekening van W. Hekking Jr..
gravure van P. van Groningen", houtgravure, afm. v.h. blad 13,7 x 16.1 cm.
Vrouw in Friese klederdracht, aan de onderzijde gesigneerd met de namen Eeckhout
en Brown. houtgravure, afm. v.h. blad 27,4 x 18,1 cm.
Zelfde afb. als onder nr. 383. groter onderschrift luidt: Frauen aus Hindelopen
(Friesland), afkomstig uit "Die Illustrierte Welt" 1863. pag. 73, afm. v.h. blad 27,8 x
18,8 cm.
Zelfde gravure als onder nr. 387, onderschrift luidt: "Femme et jeune fille d'Hindelopen (Frise).-Dessin de Mare. d'après une estampe hollandaise, uit "Magasin,
Pittoresques", tome XXX april 1862 . pag. 121. afm. v.h. blad 28,7 x 19,1 cm.
"Friesch Meisje" en "Friesche Kleederdragten", houtgravures door E. Vermorcken,
uit: de Aardbol", ± 1860. pag. 325 en 326. afm. v.h. blad 27,2 X 18,7 cm.
Zelfde voorstelling als vorige, L. Kuyper direx., L. Postman. Sculp, ingekleurde
gravure. Uitgegeven bij E. Maaskamp te Amsterdam. ± 1810, afm. v.d. steen 12,7 x
8,9 cm.
"Habitans de Hindelopen. / (Frise Occidentale)", lithografie, midden 19e eeuw, afm.
v.h. blad 25,6 x 17,6 cm.
Man en vrouw in Friese klederdracht, houtgravures door H. Brown naar tek. van Ten
Kate en Eeckhout. afm. v.h. blad 26,4 X 35,5 cm.
"Jeune Frisonne". lithografie, handingekleurd, uitgegeven door François Buffa te
Amsterdam, afm. v.h. blad 36,2 X 26.7 cm.
Interieur met vrouw in klederdracht, tek. met waterverf en pen door onbekende, ±
1920. afm. 46,0 x 36.3 cm.
"Frisonne marchande de gaufres" houtgravure door AM (Mare?), afm. 13,5 x 8,0
cm.
Zelfde als nr. 395 maar in spiegelbeeld en groter, houtgravure door H. Brown, afm.
v.h. blad 27,3 x 18,2 cm.
"Jeune Frisonne". busteportret van opzij, lithografie uitgegeven door P. G. van Blom
te Amsterdam, afm. v.h. blad 27.5 x 18,1 cm.
"Costume d'une Frisonne". busteportret, lithografie, afm. v.h. blad 35,7 x 26,2 cm.
"Groningen", afbeeldingen van Groninger klederdrachten, T. T. Oostenga del.,
steendr. van H. L. van Hoogstraten te Zwolle, kleurenlitho, Uitgave van J.C. Loman
Jr„ afm. 27.8 x 17,4 cm.
Kaart van schoppenvrouw en voorstellende een vrouw in Friese klederdracht, kleurenlitho, afm. 9,5 x 6,4 cm.
Een vrouw in Friese klederdracht, onderschrift luidt: "Friesland", kleurenlitho, afm.
v.h. blad 15.2 x 12.3 cm.
"Hindeloopen / Prov. Friesland", vrouw in Hindelooper klederdracht, ingekleurde
lithografie, afm. 9,9 x 6,3 cm.
als 402, maar groter, afm. 16.8 X 11.0 cm.
als 403, maar anders ingekleurd, afm. 16,7 X 10,4 cm.
als 390, maar onderschrift anders n.L: "Femmes de Molkweerum, se promenant sur
la glaces". met adres van E. Maaskamp, afm. v.d. steen 12,6 X 8.9 cm.
"Friesche Kleederdragten" (zie nr. 389), houtgravure door E. Vermorcken, afm. v.h.
blad 11.6 x 13.0 cm.
Prent met afbeeldingen van verschillende klederdrachten, waaronder een "Jonge
Frieslanse Boer", kopergravure, uitgegeven door Ysack Greve. afm. v.d. plaat 14,7 x
23,0 cm.
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408

409

410

Prent met twee vrouwen in Friese klederdrachten met tweetalig onderschrift
(Ned./Frans), C. J. van Slangenburgh adviv. del., L. Postman Sculp.. J. Kuyper direx, kopergravure met adres van E. Maaskamp te Amsterdam en Colnaghi te Londen, 1811, afm. v.d. plaat 24.2 x 15.9 cm.
Prent met afbeelding van paar in Friese klederdracht en met drietalig onderschrift
(Fries/Ned./Frans), C. F. Bounach ad vidum del:, verder als 408. afm. v.d. plaat 24,2
X 15,9 cm.
Interieur met vrouw in klederdracht (Fries?), waterverftekening, afm. 48,2 X 40.2
cm.

Plakkaten, missiven etc.
411

412

413

414
415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

Plakkaat uit 1622 betreffende de synodale resolutiën. Voor Oostergo ondertekend
door J. Bootsma en Wybe Frericksz., voor Westergo door Laes van Glins en Jan
Dircksz. en voor Zevenwouden door T. van Oenema en Walta van Hettinga.
Missive, waarin bekend gemaakt wordt, dat Wilhelmina van Pruisen, echtgenote van
Prins Willem V van Oranje, zwanger is. Ondertekend Leeuwarden 6 oktober 1773
door E. S. G. J. v. B. Rengers en H. H. van Wyckel.
Missive van de gedeputeerde staten van Friesland omtrent het loslaten van honden,
gericht aan Jr. J. Vegelin van Claarbergen, grietman over Doniawerstal; voorzien van
het wapen van Friesland. Gedateerd 4 oktober 1769 en ondertekend door o.a. H. H.
van Wyckel.
Aankondiging van de geboorte van een prins, zoon van Willem V. Gedateerd 29 aug.
1772, ondertekend door U. van Burmania en H. W. van Plettenberg.
Request uit 1564 (augustus), waarin verzocht wordt om gelden voor het Schuttershuis
en de Doelen via bepaalde belastingen (Leeuwarden), te innen. Gedrukt in de 18e
eeuw.
Extract uit een resolutie over het afdanken en aanhouden van ruiters en andere
militairen ten laste van de prov. Friesland. Gedateerd 17 aug. 1650 en ondertekend
door T. van Aylva, S. van Hittinga (Oostergo), Serapius van Epema, R. Gravius
(Westergo), Hessel van Smijnia en Symon Oosterzee (Zevenwouden).
Plakkaat over de Nederlandse confessie (geloofsbelijdenis) en de Heidelbergse katechismus en de toepassing daarvan. Gedateerd 12 sept. 1616 te Leeuwarden en
ondertekend door E. Reynalda.
Plakkaat omtrent de quotisatie der gelden. Gedateerd Leeuwarden 16 mei 1749 en
ondertekend door H. W. van Glinstra en J. van Sminia en gedrukt bij Willem Coulon
te Leeuwarden.
Extract uit het resolutieboek van de Staten van Friesland betreffende declaratien
ofwel vaste onkostenvergoedingen. Gedateerd Leeuwarden, landschapshuis, 14 mei
1750 en ondertekend door J. van Sminia.
Publikatie door de representanten van het volk van Friesland, waarin een aantal
mensen uit hun ambten ontzet worden en er verkiezingen aangekondigd worden.
Gedateerd Leeuwarden 23 febr. 1796 (2e jaar van de Bataafse vrijheid) en ondertekend door A. A. Bakker en G. A. Nauta en gedrukt door Joh. Seydel te Leeuwarden.
Publikatie door de representanten van het volk van Friesland, betreffende belastingen. Gedateerd Leeuwarden 23 sept. 1795, ondertekend door S. S. Hofstra en W. B.
Jelgersma, gedrukt door Joh. Seydel te Leeuwarden.
Publikatie door de commandant van Friesland. Gaspard Thierrv, omtrent Franse
assignaten (tweetalig). Gedateerd Leeuwarden 14 Floreal. derde jaar van de Franse
republiek (1795), gedrukt door Joh. Seydel te Leeuwarden.
Publikatie door de representanten van het volk van Friesland, waarin gratie verleend
wordt aan een aantal mensen en een verzoek tot ordelijk gedrag gedaan wordt.
Gedateerd Leeuwarden 19 febr. 1796. ondertekend door A. van Vliet en Dibbetz.
gedrukt door Joh. Seydel te Leeuwarden.
Tweetalige publikatie óver de Franse assignaten door de representanten van het volk
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425

426

427
428

429

430

431

432
433
434

435

436

437
438

439

440

441
442

443

444

van Friesland. Gedateerd Leeuwarden 6 mei 1795, ondertekend door H. L. van
Altena en E. M. van Beyma. gedrukt door Joh. Seydel te Leeuwarden.
Publikatie tot verbod van het uitgraven van zand en slik uit het strand; door Anna
van Oranje. Gedateerd Leeuwarden 11 juni 1755, ondertekend door H. D. E. van
Aylva en J. S. van Wyckel, gedrukt door Willem Coulon te Leeuwarden.
Publikatie. waarin een verbod tot het uitgraven van wormen op het strand achter
Ferwerd. Gedateerd Leeuwarden, Landschapshuis, 9 juli 1771, ondertekend door U.
van Burmania en H. W. van Plettenberg.
gelijk aan nr. 426.
Plakkaat, waarin een belasting van 2 % over het vermogen aangekondigd wordt
(vijftigste penning). Gedateerd Leeuwarden, Landschapshuis, 12 febr. 1794, ondertekend door D. B. van Haersma en A. J. van Sminia. gedrukt door de wed. Willem
Coulon te Leeuwarden.
Publikatie door de representanten van het volk van Friesland omtrent de vrijheid van
godsdienst. Gedateerd Leeuwarden 21 febr. 1795, ondertekend door T. Joha en E. M.
van Beyma. gedrukt door de wed. Willem Coulon te Leeuwarden.
Publicatie (notificatie) met het verbod op andere dan de Generaliteitsloterij. Gedateerd Leeuwarden. Landschapshuis 30 nov. 1741, ondertekend door H. H. van Knyff
en J. van Sminia, gedrukt door Tobias van Dessel te Leeuwarden.
Publikatie tot herstel van het provinciale middel van de vijf speciën (vorm van belasting). Gedateerd Leeuwarden, Landschapshuis, 30 dec. 1748, ondertekend door
M.O.B, toe Schwartzenberg en Hohenlansberg en J. van Sminia, gedrukt door Willem Coulon te Leeuwarden. 1749.
gelijk aan 431 maar deel mist.
gelijk aan 431.
Publikatie. waarin de impost op het middel van gemaal en op andere pachten afgeschaft wordt. Gedateerd Leeuwarden 1 juni 1748. ondertekend door het college,
gedrukt te Leeuwarden.
Plakkaat ter introduktie van de quotisatie over de ingezetenen ter vervanging van de
middelen van verpachting. Gedateerd Leeuwarden, Landschapshuis, 30 dec. 1748.
ondertekend door M. O. B. toe Schwartzenberg en Hohenlansberg en J. van Sminia.
gedrukt door Willem Coulon te Leeuwarden, 1749, met bijvoegsel.
Publikatie tot herstel van het middel van het klein zegel d.m.v. collecte. Gedateerd
Leeuwarden, Landschapshuis. 30 dec. 1748, ondertekend door M. O. B. toe
Schwartzenberg en Hohenlansberg en J. van Sminia, gedrukt door Willem Coulon te
Leeuwarden.
gelijk aan 435 maar zonder bijvoegsel.
Publikatie over de invordering van de vijf speciën. Gedateerd Leeuwarden landschapshuis, 15 maart 1749. ondertekend door H. W. van Glinstra en J. van Sminia,
gedrukt door Willem Coulon te Leeuwarden.
Publikatie over de verdere invordering van de vijf speciën. Gedateerd Leeuwarden.
Landschapshuis. 19 mei 1749. ondertekend door H. W. van Glinstra en J. van
Sminia, gedrukt door Willem Coulon te Leeuwarden.
Publikatie betreffende de quotisatie. gedateerd Leeuwarden, Landschapshuis, 19 aug.
1749, ondertekend door H. W. van Glinstra en J. van Sminia. gedrukt door Willem
Coulon te Leeuwarden.
Plakkaat betreffende het waagrecht. Gedateerd Leeuwarden, Landschapshuis, 2 april
1749, ondertekend door H. W. van Glinstra en J. van Sminia.
Publikatie betreffende de invordering en de opbrengst van de niet voldane termijnen
van de quotisatie. Gedateerd Leeuwarden, Landschapshuis, 8 dec. 1749, ondertekend
door H. W. van Glinstra en J. van Sminia.
Publikatie betreffende de impost (belasting) op waren ter vervanging van de quotisatie. Gedateerd Leeuwarden, Landschapshuis. 28 april 1750. ondertekend door H.
W. van Glinstra en J. van Sminia. gedrukt door Willem Coulon te Leeuwarden.
Publikatie ter introduktie van de middelen, die de quotisatie moeten vervangen met
lijst van de imposten op waren. Gedateerd Leeuwarden, Landschapshuis. 17 april
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445

446

447

448

1750, ondertekend door H. W. van Glinstra en J. van Sminia, gedrukt door Willem
Coulon te Leeuwarden.
Publikatie betreffende het middel der vijf speciën. Gedateerd Leeuwarden Landschapshuis 23 mei 1750, ondertekend door H. W. van Glinstra en J. van Smmia,
gedrukt door Willem Coulon te Leeuwarden.
Publikatie betreffende de korting van een halfjaar hoorngeld op verloren vee. Gedateerd Leeuwarden 6 jan. 1751. ondertekend door J. G. van Burmania en J. S. van
Wyckel, gedrukt door Willem Coulon te Leeuwarden.
Notificatie om tot een sociëteit van vermogende personen te komen, die de domeinen
in Het Bildt zullen kopen. Gedateerd Leeuwarden 20 april 1751. ondertekend door L.
van Haersma en J. S. van Wyckel, gedrukt te Leeuwarden door Willem Coulon.
Notificatie betreffende de verkoping van de landen in Het Bildt. Gedateerd Leeuwarden, Landschapshuis, 15 maart 1752. ondertekend door G. W. van Doys en J. van
Sminia, gedrukt door Willem Coulon te Leeuwarden.

Resterende prenten
449
450
451

452
453

454
455
456
457
458

459
460
461

Slag bij Heiligerlee, 1568, naar Hogenberg verkl.. uit Baudart. Duitstalig onderschrift; aantekeningen in handschrift, kopergravure, afm. v.d. plaat 21,0 x 28,2 cm.
Slag bij Jemmingen. 1568. naar Hogenberg verkl.. uit Baudart. Duitstalig onderschrift, kopergravure, afm. v.d. plaat 21,0 x 28,0 cm.
"Leowerdia / Metropolos Frisiae Occidentalis. et /" etc, plattegrond van Leeuwarden door Nic. Geilkerck, anno 1616 en afkomstig uit de kroniek van Ubbo Emmius,
kopergravure, afm. v.d. plaat 27.2 X 35,3 cm.
"Franekera Franecker", gezicht op de stad met Latijns- en Duitstalig onderschrift,
kopergravure, afm. v.d. plaat 20,2 X 29.9 cm.
"Franicker in Friesland", gezicht op Franeker met Latijns en Duits onderschrift,
afkomstig uit de atlas van Meissner, E. Kieser fee., ± 1625, kopergravure, afm. v.d.
plaat 9,8 x 14.8 cm.
"Ulsten", gezicht op IJlst, verder als 453, afm. v.d. plaat 10,4 x 14,8 cm.
"Zneeck in frieslandt", gezicht op Sneek. verder als 453, afm. v.d. plaat 10,2 x 14,7
cm.
als 455, afm. v.d. plaat 10,3 X 14.6 cm.
"Sloten", gezicht op Sloten, verder als 453, afm. v.d. plaat 10,2 x 14,6 cm.
"Hindeloopen". gezicht op Hindeloopen, deel van groter blad met ook nog gezichten
op Sloten, Workum en IJlst. Door Gaspar Bouttats, 1674, kopergravure, afm. van dit
deel van de plaat 7,5 x 12.6 cm.
"S. Wilfridus Episcopus". kopergravure, afgesneden, afm. 14.9 x 8.1 cm.
"S. Wiframmus Episcopus". kopergravure, afgesneden, afm. 14,9 x 8,2 cm.
"Wapenen van Hollandt / Zeelandt en Vrieslandt & e". Hollandse leeuw met wapens
van genoemde provincies. Andere afdruk van plaat, met 8 regelig vers. kopergravure,
afm. v.d. plaat 13.9 X 10.3 cm.

Map Groningen en Groninger land
462

463

464
465

"Kaart van den Dollard/(bij laag water)/en/Zijne Omstreken./behoorende bij de/Beschrijving daarvan/door/G. A. Stratingh en G. A. Venema./Te Groningen bij/J.
Oomkens J. Zoon en R. J. Schierbeek./1855", lithografisch vervaardigd, hand-ingekleurde kaart. afm. v.h. blad 52,0 x 56,5 cm.
Deelkaart van Noord-Groningen getiteld "Uithuizen" (nr. 3 uit serie) schaal
1 : 50.000, uitgave ministerie van oorlog: verkend in 1853. gegraveerd Top. Bureau
1860, afm. v.h. blad 71,5 x 104.5 cm.
Deelkaart getiteld "Nieuwerschans", (nr. 8 .c serie) zelfde als 463. gegraveerd Top.
Bureau 1864. afm. 71,5 x 104,5 cm.
Kaart van landerijen te Aduard. door Henricus Teissinga. ingenieur en landmeter.
handgetekend en ingekleurd, 1736, afm. v.h. blad 66.5 x 102,5 cm.
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468
469
470
471
472
473

474
475
476
477
478
479
480
481

482
483
484

485

"Kaart/van de Provinciën/Groningen/en Drenthe/" etc. door P. H. Witkamp, uitgave H. Bogaerts en J. Smulders. 1866. schaal 1 : 200.000. lithografisch vervaardigde
kaart, langs de grenzen ingekleurd, afm. v.h. blad 71.5 X 53.0 cm.
"Plan van de Nieuwe Werken buiten/Groningen". 18e eeuwse handgetekende kaart
van de vestingwerken aan de zuidzijde van de stad Groningen, afm. v.h. blad
49.0 X 65.0 cm.
"Groningen/en/Ommelanden". kaart van de provincie Groningen, wsch. 18e eeuw,
kopergravure, afm. v.d. plaat 44.5 X 32.7 cm.
"Groninga opuleta/populosa". etc, kaart uit de atlas van Braun en Hogenberg
"Civitates Orbis Terrarum", kopergravure, 16e eeuw. afm. v.d. plaat 23,5 X 31,5 cm.
"Groeninga/vulgo/Groeningen", plattegrond van Groningen met adres van I. Covens en C. Mortier, kopergravure, afm. v.d. plaat 42,5 X 52,0 cm.
"Groninga Dominium". Nederlands en Franstalig kaartje. 17e eeuw, kopergravure,
afm. v.d. plaat 15,6 x 22,7 cm.
"Plan van Groningen". Auctor fecit Gron:, kopergravure ± 1750, afm. v.d. plaat
27.1 X 34,6 cm.
"Groninga. opulenta./populosa, et valide contra/hostiles . . ./Hunibaldus scribit".
kaart uit de atlas van Braun en Hogenberg, Duitse editie 1577. kopergravure, afm.
32.5 X 43.9 cm.
"Groningen in Frieslandt". Gezicht op de stad Groningen, kopergravure uit de atlas
van Meissner, 1626. afm. v.d. plaat 10,1 X 14,4 cm.
"Groenina M.D. LXXXII", gezicht op de stad Groningen, houtgravure afkomstig uit
een Duits werk. ± 1600, afm. v.h. blad 36.4 x 24.0 cm.
Blad uit "Staatkundige Historie", met afbeelding van de watersnood om de stad
Groningen in 1717, kopergravure, afm. v.d. plaat 6.8 x 11,2 cm.
"Groeningue". plattegrond van de stad Groningen, vermoedelijk uit Franse atlas,
kopergravure, afm. v.d. plaat 15,8 x 20,1 cm.
Beleg van de stad Groningen, blad 199 uit 17e eeuws boek?, kopergravure, afm. v.h.
blad 13.1 x 13,6 cm.
"De Botteringe-boog en gedeelte der Ossemarkt te Groningen", kopergravure naar J.
Bulthuis, eind 18e eeuw, afm. v.d. plaat 16,3 x 25,5 cm.
"Groeninghen", gezicht op de stad Groningen, kopergravure, 17e eeuw, afm. v.d.
plaat 13.7 X 18.9 cm.
"Gezichte van/Groningen/uit de Paddepoel te zien" (westzijde). Auctor Chron.
Gron. ad vivum delin. et sculpsit Groningae 1743, kopergravure, afgesneden, afm.
17,4 x 34.7 cm.
"De Boteringeboog te Groningen", kleurenlitho door P. Hanrath, Roermond: 19e
eeuw, afm. v.h. blad 40,1 x 53,6 cm.
Boteringeboog te Groningen, voorstelling gelijk aan 482, houtgravure , 19e eeuw,
afm. 15.9 x 19,9 cm.
"Fraylemaborgh" te Slochteren, P.A. Schipperus del. lith., gedrukt S. Lankhout & Co
den Haag. lithografie, uit Craandijks "Wandelingen door Nederland", afm.
14.8 x 21,6 cm.
"Eenige statistieken opgaven betreffende Groningen,/door P. H. Witkamp", druk
van Luthie & Cranenburg te 's-Hertogenbosch, afm. v.h. blad 53.0 X 71.5 cm.

Lijst van foto's, afkomstig uit de Bremen-kollektie
1
2
3
4
5

Afbeelding van een vrouw, met Friese muts, ter halver lijve, geplakt op rode ondergrond. ± 1870, afm. v.d. foto 13.1 X 9,3 cm.
Vrouw in Hindelooper kleding, ingekleurde foto. ± 1870, afm. v.d. foto 15,2 X 9.8
cm.
Vrouw in Friese kleding, driekwart-afbeelding, foto in carte-de-visite-formaat. door
G. J. B. Haentjes. Amsterdam, afm. 9,2 X 5,4 cm.
"La Frise. Leeuwarden", uit serie "Costumes des Pays-Bas", foto "Coiffure avec Ie
fer d'oreilles en or". carte-de-visite-formaat, ingekleurd, afm. 8.7 X 5.8 cm.
"La Frise. Hindeloopen". zelfde serie, foto "Costume de jeune fille", afm. 8,6 X 5,8
cm.
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6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

"La Frise. Leeuwarden", zelfde serie, foto "Coiffure avec Ie fer d'oreilles en or". afm.
v.d foto 8.7 x 5.7 cm.
"La Frise. Hindeloopen". zelfde serie, foto "Costumes de femme mariée", afm. v.d.
foto 8.7 X 5,8 cm.
"La Frise, Leeuwarden", zelfde serie, foto "Coiffure avec Ie fer d'oreilles en or orné
de diamants". afm. 8.7 x 5.7 cm. Alle foto's uit deze serie zijn gedeeltelijk ingekleurd. ± 1870. Publiés par A. Jager. Water 110, Amsterdam.
Koningin Wilhelmina in Fries kostuum, staand, foto. 1892. afm. 19,1 X 13,9 cm.
Koningin Wilhelmina in Fries kostuum, zittend, foto. 1892. afm. 19 x 13,6 cm.
Drie reprodukties. gemaakt naar nr. 9. 1892. a. afm. 15.3 X 11.3 cm. b. afm. 10,5 x
7.5 cm en c. afm. 10.6 x 7.6 cm.
Koningin Wilhelmina in Fries kostuum, staand, kleiner formaat als voren. 1892. afm.
14.6 X 6 cm.
Kon. Wilhelmina en Prins Hendrik, foto door J. H. Slaterus. Leeuwarden. 1901, afm.
v.d. foto 20.8 x 14.4 cm.
Portret van Waling Dijkstra (1821-1914). ovaal portret, eronder gedicht in twee talen,
foto ± 1870. afm. v.h. blad 39 x 29.7 cm.
"For Waling-Om". 90 jr. affiche met portretfoto, afm. v.h. blad 44 X 27.8 cm.
"Leeuwarden", gezicht op de Grote Kerk. foto ± 1890. afm. 12.3 x 18.2 cm.
Ambachtsschool te Leeuwarden, foto. ± 1905. afm. 12 x 17 cm.
Gevels aan de Nieuwestad zuidzijde, te Leeuwarden, foto door W, H. Slager.
Leeuwarden, afm. 22 x 16.3 cm.
Poortje in het nieuwe postkantoor te Leeuwarden, foto. 1904. afm. 22,2 x 16,5 cm.
Hal in het nieuwe postkantoor te Leeuwarden, foto. 1904. afm. 22 X 17,1 cm.
Zijgevel Galileërkerk bij de afbraak voor het nieuwe postkantoor te Leeuwarden,
foto. ± 1900. afm. 21.3 X 28.1 cm.
Zijgevel Galileërkerk bij de afbraak voor het nieuwe postkantoor te Leeuwarden,
foto ± 1900, afm. 21.3 X 28.7 cm.
Afbraak op het terrein van het nieuwe postkantoor te Leeuwarden, foto. ± 1900.
afm. 22.3 X 28.4 cm.
Gezicht op het "Logement Het Nieuw Blauwhuis" te Leeuwarden, foto. ± 1870.
afm. 12.6 X 20.6 cm.
Gezicht op het Burmania-huis te Leeuwarden, foto. ± 1870. afm. 14,2 X 19,9 cm.
Orgel in de Waalse Kerk te Leeuwarden, foto door H. J. Craye Azn., fa. Ringler, te
Leeuwarden.. ± 1880. afm. 26,2 x 19,7 cm.
Gevels aan de Noordzijde van de Nieuwestad te Leeuwarden, foto door W. A.
Slager. Leeuwarden, afm. 21,5 x 16 cm.
Gevels aan de Tweebaksmarkt te Leeuwarden, afgebroken voor postkantoor, foto, ±
1900, afm. 21,2 X 28,3 cm.
Gevels achter Schavernek te Leeuwarden, foto, ± 1900, afm. 28.5 X 22.6 cm.
Afbranden van de Prins Frederikkazerne te Leeuwarden op 14 juni 1860, ovale foto.
ingekleurd, afm. 11,7 X 15,2 cm.
Intocht van Hindeloopers te Leeuwarden op 2 februari 1895, foto, afm. 7,8 x 10,8
cm.
Poortje (1680) aan de Nieuwestad te Leeuwarden, foto. afm. 16.1 x 11,2 cm.
Fries museum. Turfmarkt. Leeuwarden, foto, ± 1900, afm. 15,8 x 11,6 cm.
Molen bij Vrouwepoort, Leeuwarden, foto, ± 1900, afm. 20,9 x 28.1 cm.
Kanselarijgebouw te Leeuwarden, foto, ± 1920. uitgave "De Friesche Bouwkring",
afm. 23,3 x 16,6 cm.
Gewelf boven wenteltrap in de Kanselarij te Leeuwarden, foto door W. A. Slager te
Leeuwarden, ± 1920. afm. 28.7 x 22.2 cm.
Kanselarijgebouw te Leeuwarden, foto. ± 1900. afm. 37.4 x 29,4 cm.
Prins Hendrik bezoekt Leeuwarden. 29-8-1902. foto. genomen aan einde Koningsstraat door H. J. Craye Azn.. Leeuwarden, afm. 25.6 x 31 cm.
Koorbank in de Martinuskerk te Bolsward, foto. ± 1880. door gebr. Cordes en G. M.
Märkelbach. afm. 10 X" 13.3 cm.
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

zelfde, fotograaf onbekend, afm. 23,2 x 30,8 cm.
Bezoek Kon. Wilhelmina en Prins Hendrik aan Stadhuis te Bolsward in sept. 1905,
ingekleurde foto, uitgave P. de Jong, Bolsward, afm. 27 X 21,8 cm.
Gezicht op wallen Franeker, met molen, foto, i 1890, afm. 23 X 16,4 cm.
Stadhuis Franeker, foto. ± 1890, afm. 23 X 16,4 cm.
Gezicht op wallen Franeker, foto. ± 1890, afm. 16,3 X 22.4 cm.
Brug over stadsgracht Franeker, foto, ± 1890, afm. 16,5 X 22,2 cm.
Gezicht vanaf Usselmeer op Harlingen, foto, ± 1900. afm. 16,5 X 22 cm.
Binnenhaven Harlingen, stereofoto, uitgave M. D. de Lange, Veendam, ± 1910, nr.
3 uit serie, afm. 9 x 17,3 cm,
Gezicht op kerk en stadhuis te Hindeloopen, stereofoto, als 47, nr. 44 uit serie, afm.
8,8 x 17,3 cm.
Gezicht op de Waterpoort te Sneek, foto, ± 1890, afm. 16,4 X 22 cm.
Zelfde, buitenzijde, afm. 22,3 X 16,3 cm.
Stadhuis te Sneek, foto, ± 1890, afm. 23,2 X 16,4 cm.

Foto's van tekeningen, schilderijen e.d.
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Lange pijp, Noordzijde Nieuwestad te Leeuwarden, foto, ± 1910, naar tekening uit
1840. afm. 14.1 X 21,7 cm.
Gezicht op de Brol te Leeuwarden, foto naar schilderij van Beerstraten in Fries
Museum, door A. Warburg, Franeker, ± 1910, afm. 9,9 X 15,3 cm.
Landshuis te Leeuwarden, foto naar tekening door S. Bonga, ± 1840, ± 1915, door
C. B. Broersma, afm. 22 X 29 cm.
Huis in Leeuwarden (hoek Voorstreek/Sacramentstraat), foto naar tek. in Fries
Museum, ± 1915, afm. 25 X 20 cm.
Bank van Lening (hoek Nieuwestad/Lombardsteeg) te Leeuwarden, foto naar tekening van J. Stellingwerf, 1723, ± 1915, door C. B. Boersma?, afm. 19.2 x 28,2 cm.
Prinsentuin te Leeuwarden, foto naar aquarel van A. Martin, ± 1875, foto. ± 1915,
afm. 9 x 28,1 cm.
Westerkerk te Leeuwarden, foto naar tekening door J. Gardenier Visscher, 1790,
± 1915, door C. B. Broersma?, afm. 22,4 X 24 cm.
Oldehove te Leeuwarden, foto naar 18e eeuwse tekening, ± 1915, door C.B.
Broersma?, afm. 20.8 X 27,5 cm.
Cammingaburg buiten Hoeksterpoort te Leeuwarden, foto naar eind 18e eeuwse
tekening, ± 1915, afm. 12,2 X 16,1 cm.
Ruïne van het Diakoniehuis te Leeuwarden, 1795, foto naar tekening, ± 1915, door
C. B. Broersma?, afm. 19,8 x 28,3 cm.
Old Burger Weeshuis te Leeuwarden, foto naar tekening van A. Martin, ± 1860, foto
± 1915rdoor C. B. Broersma, afm. 19 X 28,5 cm.
Cammingaburg te Leeuwarden, foto van detail van 16e eeuws schilderij in Fries
Museum; ± 1915. afm. 11,8 X 16,8 cm.
Kerk van Nijehove te Leeuwarden, foto naar tekening uit 1701, ± 1915, door C. B.
Broersma?, afm. 18,8 X 24.7 cm.
Moeder en kind. foto naar schilderij van Th. Schwartze uit 1882, foto ± 1900. afm.
27 x 18.1 cm.
Portretgroep met op achtergrond de Brol te Leeuwarden?, foto naar schilderij van
Berckheijde, 17e e., foto, ± 1910, afm. 16 X 24,5 cm.
Titelblad met gravure van "Rerum in Suprema Frisiorum Curia", 1635, foto van
titelblad, ± 1910, afm. 14.3 X 10,6 cm.
Grote Kerk te Leeuwarden, foto naar gravure door R. Jelgerhuis, 1764, foto, ± 1910,
afm. 14,9 X 16,3 cm.
Grafsteen van Haxo van Holdinga in de Grote Kerk te Leeuwarden, foto naar tekening van A. Martin, ± 1910. door C. B. Broersma?, afm. 28,7 X 19,5 cm.
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