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Het Chinees en Japans porselein
in het Fries Museum
D. F. Lunsingh Scheurleer
Het eerste Chinees porselein verkreeg het Fries Museum door schenking en aankoop. Het betrof borden, schotels en klapmutsen (kommen
met enigszins schuin uitlopende platte rand) gemaakt tijdens de regering
van de Ming-keizer Wan Li (1573-1619). Deze voorwerpen waren bestemd om de beide Hindeloper kamers op te luisteren. In 1892 werd het
museum bovendien verrijkt met de omvangrijke collectie bijeengebracht
door Age Looxma Ypeij. Voorts kunnen wij noemen het Chinees porselein afkomstig uit de verzamelingen Bisschop (1908 en 1914), Wellenbergh-van Heioma (1917), Corbelijn Battaerd (1913), Fontein Tuinhout
(1907) en Collot d'Escury (1955).
Inleiding
Om te begrijpen, waarom ons land zoveel Chinees en Japans porselein
heeft, zal het een en ander meegedeeld worden over de handel van de in
1602 opgerichte Verenigde Oost-Indische Compagnie (V.O.C.) met China
en Japan. Als onze voorouders tegen het eind van de zestiende eeuw het
huidige Indonesië bereiken, zien zij op de markt te Bantam (zoals Cornelis de Houtman vertelde) "porseleynen schotelen". Hieruit mogen wij
concluderen, dat Chinees porselein in ons land niet onbekend was. In de
zestiende eeuw bezaten vermoedelijk wel enkele rijke burgers in ons land
Chinees porselein. Ruimere bekendheid kreeg dat porselein pas, toen onze
voorouders in 1602 de Portugese carraca San Jago en twee jaar later de
Catharina buitmaakten en de inhoud in het vaderland verkochten. Joris
van Spilbergen was de eerste V.O.C.-kapitein die een gekochte lading,
waaronder porselein, naar Vlissingen bracht. Uit de dagregisters van de
V.O.C, weten wij dat tussen 1604 en 1657 drie miljoen stuks Chinees
porselein naar Nederland werden verscheept. De V.O.C, dreef officieel
geen handel met China. Porselein werd gekocht van Chinezen, die het per
jonk naar Patani (Malakka), Bantam en sinds 1619 naar Batavia brachten.
Ook werd het wel clandestien gekocht van Chinezen die de kustprovincie
Fukien bewoonden.
Nadat de V.O.C, in 1624 een factorij op het eiland Formosa (Taiwan)
had gesticht, bouwde zij ter bescherming hiervan het fort Zeelandia. Om
bestellingen van de V.O.C, in ontvangst te nemen gingen Chinese handelaren naar Taiwan, dat een stapelplaats van Chinese goederen werd. Als
gevolg van de strijd tussen aanhangers van de Ming-keizers (de laatste
stierf in 1644) en de nieuwe machthebbers, de keizers van de Ch'ing-dynastie (1644-1911), kwam omstreeks 1657 de import van porselein uit
China zo goed als tot stilstand. Om aan de vraag naar porselein uit patria
5
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te kunnen voldoen, werd dit toen in Japan gekocht. De V.O.C, had op het
eiland Deshima (golf van Nagasaki) een handelspost. Een gevoelig verlies
leed de V.O.C, toen Koxinga, een aanhanger van de Ming-keizers. Taiwan
veroverde. De V.O.C, was hierdoor gedwongen grotere partijen dan
voordien in Japan te bestellen. Pas nadat in 1683 de Chinese porseleinfabrieken te Ching-tê-chên weer geheel functioneerden, ging de V.O.C.
opnieuw porselein in China kopen.
Om toestemming van de Chinese keizers te verkrijgen voor het drijven
van handel met hun land. zonden gouverneurs-generaal van Indië enkele
malen gezantschappen naar China. Van één van deze reizen bezitten wij
van de eerste administrateur Joan Nieuhoff een in 1665 te Amsterdam in
druk verschenen geïllustreerde reisbeschrijving. De delegatie, die onder
leiding stond van Jacob de Keyser en Pieter de Goyer. moest eerst vijf
maanden in Canton wachten, voordat ze toestemming kreeg om naar
Peking te reizen.
Om in het bezit te komen van Chinese goederen, gaf de Hoge Regering
van de V.O.C, te Batavia van 1669 tot 1678 aan de vrijburgers van deze
stad toestemming om met eigen schepen handel op China te drijven.
Hierna nam ze zelf de handel met China in handen. Kapiteins van drie
V.O.C.-schepen slaagden er in 1679 in te Canton ladingen ter waarde van
drie ton gouds te kopen. In 1699 stelde keizer Kang Hsi Canton open voor
alle schepen. Zijn kleinzoon Ch'ien Lung (1736-1796) bepaalde dat alleen
via deze haven handel met het buitenland mocht worden gedreven.
In 1715 kreeg de Engelse Compagnie toestemming om een handelspost
in Canton te vestigen. Hierna mochten ook compagnieën van andere
landen een factorij in Canton stichten, zoals Frankrijk, Denemarken.
Zweden. Nederland en tenslotte in 1784 de Verenigde Staten. Eerst beschikte men over een huurhuis en later over een loge op het eilandje
Jongsin Seeluan. Deze gebouwen lagen met de voorzijde aan de Parelrivier en met de achterkant aan de Dertienfactorijenstraat. De Heeren
XVII, bewindhebbers van de V.O.C, in Amsterdam, die niet tevreden
waren met de resultaten van de Chinese handel, stelden in 1734 een directe vaart van Amsterdam naar Canton in. In 1743 kwam hieraan een
eind. Sindsdien werd tot 1754 via Batavia handel met China gedreven en
tot 1796 opnieuw rechtstreeks vanuit Amsterdam.
Onwillekeurig zal de lezer zich afvragen, wat onze voorouders met het
Chinees en later Japans porselein deden. De gegoede burgers zullen het
goedkope porselein gebruikt hebben om er van te eten en uit te drinken.
Het duurdere kwam alleen bij feestelijke gelegenheden op tafel of werd
ter versiering van hun interieurs gebruikt. Prenten van de naar ons land
geëmigreerde Franse architect Daniël Marot (1661-1752) tonen wanden
en schoorstenen met consoles om porselein op te plaatsen. Men had ook
porseleinkabinetten. Een van de bekendste is dat in het slot Charlottenburg in Berlijn. Dit werd in het begin van de achttiende eeuw naar tekeningen van architect Eosander von Goethe gemaakt. Een goede indruk
van een achttiende-eeuws porseleinkabinet geeft dat in een poppenhuis in
6
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het Haagse Gemeentemuseum, na 1742 ingericht door de in 1760 gestorven Sara Rothé. huisvrouw van Jacob Ploos van Amstel. Het porselein
is tentoongesteld op planken en consoles.
Collectie Chinees en Japans porselein van Age Looxma Ypeij
De ongehuwde, gefortuneerde kunstverzamelaar mr Age Looxma Ypeij
(geb. 1833) stierf op 8 augustus 1892 te Rijperkerk. negenenvijftig jaar
oud. Hij bleek zijn collecties Chinees en Japans porselein, alsmede
munten en penningen en antiquiteiten, vermaakt te hebben aan de provincie Friesland. Hieraan was de voorwaarde verbonden, dat alles in het
Friese Kabinet van Oudheden te Leeuwarden, opgenomen in het Fries
Museum, zou worden geplaatst. Om de verzamelingen ten toon te kunnen
stellen, had hij ƒ 50.000.— nagelaten om vitrines te laten maken. Het bestuur van het Friesch Genootschap had voor dit doel in 1892 een huis
naast het museum in de Koningsstraat gekocht. Nadat dit pand was gesloopt, werd hier een museumgebouw opgetrokken, dat in 1894 gereed
kwam. In de nieuwe grote zaal met bovenliggende galerij werden de
collecties geëxposeerd: boven de munten en penningen en beneden in
vitrines langs de drie wanden het Chinees en Japans porselein. Een oude
foto laat zien hoe het porselein was tentoongesteld. Naar de opvattingen
van die tijd stonden de vitrines stampvol met porselein. Boven de vitrines
waren tegen de wand borden gehangen evenals aan de ijzeren bogen, die
de gaanderij van de eerste verdieping dragen. Deze wijze van opstellen zal
weinig afgeweken hebben van die in de achttiende eeuw. Hierbij was het
de bedoeling alles te tonen, wat men bezat, om vrienden meer door
overdaad dan door schoonheid en kwaliteit te imponeren. Een collectie
porselein was ook in de negentiende eeuw een statussymbool.
Bij de verbouwing in 1953 kreeg de zaal een plafond. Het porselein
verhuisde naar boven, waar het in dezelfde wandvitrines werd tentoongesteld. Door de collecties uit te dunnen kon het geëxposeerde porselein
ruimer en overzichtelijker opgesteld worden. Hierdoor kwam elk stuk
beter tot zijn recht. Toch is volgens onze huidige opvattingen te veel
porselein in één vitrine gestouwd. Dat is gebeurd om het huidige publiek
een indruk te geven hoe onze voorouders hun porselein opstelden. Hierbij
stond vaak, naar wij mogen veronderstellen, rijp en groen door elkaar.
Vermoedelijk kwam Ypeijs Oosters porselein uit familiebezit. Door
erfenis en aankopen — naar alle waarschijnlijkheid in hoofdzaak in
Friesland en misschien ook elders in ons land, bijvoorbeeld Amsterdam —
werd de omvangrijke collectie bijeengebracht die wij thans kunnen bewonderen. De verzameling geeft een goed beeld van het in de zeventiende
en achttiende eeuw naar ons land verscheepte Chinees porselein, zoals het
blauw porselein uit het Wan Li en de Overgangsperiode, porselein met
ajour decoraties en blauwe onderglazuur decoraties, het pâte tendre,
poederblauw. onderglazuur rood. familie verte, Imari. melk en bloed,
familie rosé. mandarijnen, bruine glazuur, encre de Chine en porselein
met Europese voorstellingen, serviezen naar Westers model. Amsterdams
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bont en het Japans. Het is opvallend, dat het rode steengoed. vervaardigd
te Yi Hsing, ontbreekt en dat het te Tê Hua gemaakte blanc de Chine
slechts door twee plastiekjes van een tempelleeuwtje is vertegenwoordigd.
Porselein vervaardigd tijdens de laatste regeringsjaren van keizer Wan Li
(1573-1619)
Het eerste porselein, dat de V.O.C, in grote hoeveelheid naar ons land
verscheepte, was het Wan Li met blauwe onderglazuur schilderingen. Het
is tevens het oudste Chinees porselein in deze collectie. Het wordt ook wel
Kraak-porselein genoemd. Kraak is naar thans algemeen wordt aangenomen, afgeleid van het Spaanse woord carraca. een speciaal soort Portugees schip. Meestal heeft het een glasharde scherf en is het bedekt met
een ongecraqueleerde witte soms enigszins groenachtige glazuur. Vaak
zijn kommetjes, schalen en bordjes met een dunne wand tijdens het
bakken in de oven kromgetrokken.
Het oppervlak van schotels, kommetjes, peervormige flessen, wijnpotten
en wijnkannetjes is meestal voorzien van geschilderde vakken of velden.
Hierin zijn de decoraties aangebracht, zoals bijvoorbeeld vruchten, takjes
met bloemen en bladeren, boeddhistische en taoïstische symbolen, de acht
kostbaarheden. Voorts zien wij in het plat van schalen afbeeldingen van
Chinese mannen of vrouwen, wijsgeren, insecten, tijgers, draken en vogels.
Vogels zittend op een rots, komen bijvoorbeeld voor op de bodem van
kommen met geschulpte lip, wel kraaikoppen geheten. Ze zijn ook wel
gepenseeld in het medaillon van schotels. Dit motief was zo geliefd bij
onze voorouders, dat Hollandse plateelschilders het nabootsten. De randen van deze schotels zijn verdeeld in kleine velden, gevuld met hangers
of streepjes en stippen, en grotere vlakken met afwisselend een vrucht en
een Chinees symbool. In de collectie kunnen wij ook kleine en grote
klapmutsen bewonderen. De binnenkant is vaak beschilderd met ovalen
en een vrucht en de smalle met strikjes. Op de bodem is wel een landschap met een Chinees aangebracht (a/b. Ja, lb). De rand toont velden
met een vrucht, meandermotieven, ju'i's, en soms ook t'ao t'ieh-maskers.
Een bijzonder stuk is het kannetje van afb. 2. Op de romp rust een hals
met gewelfde vlakken, die in een kelkvormige kraag eindigt. Bladranken
in reliëf verbinden de S-vormige tuit met de romp. Het oor wordt door
een salamander gevormd. De schildering is na het bakken niet blauw,
doch zwart geworden. Dit kan het resultaat zijn van het gebruik van cobalt en mangaan voor de schildering.
Op stillevens uit de zeventiende eeuw, zoals van Nicolaas Gillis,
Abraham Bosschaert en vele anderen komt meermalen kraakporselein
voor. Wan Li export porselein is evenals dat uit de Overgangsperiode
meestal niet gemerkt; soms treffen wij op de bodem in onderglazuur
blauw het regeringsmerk van keizer Wan Li aan.

8
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Porselein met onderglazuur decoraties uit de Overgangsperiode
(1619-1683)
Deze periode is slechts door enkele stukken porselein vertegenwoordigd. Dit is niet verwonderlijk, daar in 1910 voor het eerst over porselein
uit dit tijdperk is gepubliceerd en het pas na de laatste wereldoorlog de
waardering heeft gekregen, die het verdient. Het behoort tot het mooiste
dat toen gemaakt is. Het heeft een helder witte vaak dikke scherf en is
beschilderd met prachtig violet-blauwe decoraties. Door de oorlogen in
China was het vaak moeilijk zoniet onmogelijk porselein vanuit Chingtê-Chên naar het ver hiervan verwijderde Peking te transporteren. Om de
porseleinbakkers en -schilders werk te geven, maakte men porselein voor
de V.O.C, en voor de Japanse theeceremonie.
Tot de mooiste stukken van dit tijdperk behoort de kalebasfles van a/b.
3. De romp is beschilderd met een berglandschap met bomen en Chinezen, waaronder één met een vaandel in de handen. Bovenop de romp zien
wij gestileerde blaadjes aan stengels en zowel in het bovenste als het
onderste vak van de hals een gestileerde bloem, waarin meestal een tulp
wordt gezien. Dit tulpmotief komt herhaaldelijk op porselein uit deze
periode voor. Wij zien het ook op de hals van een prachtige knobbelfles,
waarvan de romp een landschap met Chinezen toont. Flessen als deze zijn
vermoedelijk tussen 1630 en 1640 vervaardigd. In deze periode wenste het
Nederlandse publiek porselein in de hun bekende Westerse vorm. Daarom werden houten modellen gemaakt, die de Chinezen moesten namaken. Dit lezen wij in een brief uit 1635 van de gouverneur van Formosa
Hans Putmans aan de Amsterdamse Kamer van de V.O.C. Het is mogelijk, dat een houten model gediend heeft voor een kandelaber in deze
collectie. De kaarsehouder rust op een voet. die de vorm heeft van een
omgekeerde kom. Deze is beschilderd met een berglandschap en Chinezen en de kaarsehouder zelf met het tulpmotief.
Behalve de in het vorige hoofdstuk genoemde decoraties, kunnen wij als
versieringen vermelden taferelen uit sprookjes, episodes uit het leven van
beroemde helden en planten. Deze laatste zijn vaak naturalistisch gepenseeld.
Porselein gemaakt tijdens de Ch'ing dvnastie (1644-1911)
Inleiding
De tweede keizer van de Ch'ing-dynastie Kang Hsi, die van 1662 tot
1722 regeerde, wist na het beëindigen van de oorlog, die in China gewoed
had. dit land welvarend te maken. Terwijl in de beide vorige perioden
weinig gekleurd porselein naar het Westen is geëxporteerd, gebeurde dit
wel onder deze dynastie. Toen bereikte, zoals wij zullen zien, veel porselein beschilderd met verschillende emailkleuren Europa.
Kang Hsi benoemde bekwame Chinezen tot directeur van de keizerlijke
porseleinfabrieken te Ching-tê-chên. Een hiervan was Ts'ang Ying Hsüan.
die van 1683 tot 1726 met de leiding belast was. Een van zijn opvolgers
10
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merkte op. "dat toen hij directeur was, de vinger van God vaak in het
midden van het vuur te zien was. om de geschilderde voorstellingen te
behoeden voor schade: hierdoor kwam het porselein volmaakt en mooi uit
de oven". Ook onder Ts'angs opvolgers Nien Hsi Yao (1726-1736) en
T'ang Ying (1736-1749 of 1753) werd porselein van goede kwaliteit gemaakt. Ongetwijfeld zal de hoge kwaliteit van het porselein, dat in de
keizerlijke fabrieken werd vervaardigd, van invloed zijn geweest op hetgeen in de particuliere fabrieken ontstond. De hoge kwaliteit treffen wij
aan bij het Kang Hsi blauw, familie verte, Imari. en later bij het familie
rosé porselein.
Veel porseleinmodellen, die in de Ming-dynastie werden gebruikt,
vinden wij in deze dynastie terug. In de laatste decennia van de zeventiende en de eerste van de achttiende eeuw zijn de vormen van vazen en
dergelijke krachtig en overzichtelijk, zoals de hierbij afgebeelde balustervormige vaas (afb. 4) toont. Onder Kang Hsi's opvolgers werden de
vazen vaak sierlijker doch ook slapper van vorm. Aan verschillende porselein-vormen gaven onze voorouders namen, die thans nog wel gebruikt
worden. Een cylindervormige vaas met dito hals wordt rolwagen genoemd, een bolvormige pot met cylindervormige hals en dopdeksel kreeg
de naam van bussepot. een sauciertje is een sauskom.
Veel decoraties, die tijdens de Ch'ing dynastie werden toegepast, zagen
wij reeds op Ming-porselein. zoals bijvoorbeeld eenden, die het symbool
voor echtelijk geluk of trouw zijn; vleermuizen zijn het symbool voor
geluk en karpers voor volharding. Bloemen waren evenals tijdens de
Ming-dynastie erg geliefd. De lotus, de chrysant, de prunus en de pioen
symboliseren de vier jaargetijden. Dankbare onderwerpen voor de porseleinschilders waren voorts episoden uit sagen, legenden en toneelstukken. Meermalen zien wij als decoratie optochten en door hoogwaardigheidsbekleders verleende audiënties. Geliefd waren ook slanke Chinese
vrouwen, lange lijzen genaamd, en spelende knaapjes, die als zotjes te
boek staan. De porseleinschilders beschikken over boeken met voorbeelden, zoals rotsen, bomen, takken met bladeren, stengels met bloemen. In
dit verband kan vermeld worden de Tuin zo groot als een mosterdzaadje,
waarvan het eerste deel in 1679 en het tweede in 1701 verscheen. Randen
werden vaak versierd met servetwerk. dat in veel variaties voorkomt. In
het servetwerk (ruiten) zijn meestal velden aangebracht met boeketjes of
Chinese landschapjes. Als rand zien wij bij familie rosé dikwijls wolkenmotieven van verschillende vorm en grootte.
Evenals voor de vaasmodellen, kenden onze voorouders ook namen
voor bepaalde decoraties. In dit verband kunnen vermeld worden servetwerk. Franse punt (gelijkbenige driehoeken met gelobde zijden) en
gedrochten (hiermee worden leeuwen, tijgers, draken, enz. bedoeld).
Taoïstische en boeddhistische symbolen hadden de merkwaardige benaming van lies en veer of fles en tafel. Met pieterseliedecor wordt bedoeld
kleine getande blaadjes, voorts kennen wij het theeboom-decor (boom
met bladeren), dat ook vaak op Delfts aardewerk is aangebracht. Uit de
12
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dierenwereld kunnen wij noemen zittende fazant of kraanvogel, koekoek
in en uit het huisje (huisje met ter weerszijden een koekoek) en de paardenstoeterij (dit zijn de acht paarden van keizer Mu Wang). Voorts vermelden wij nog Joosje te paard of op de konijnenjacht. 't mannetje op 't
bulletje, tumult van Rotterdam (Costerman-oproer). Het treurwilgje
(willow pattern) wordt in ons land ook wel aangeduid als de herder op de
brug met twee schaapjes. Een aantrekkelijk decor is de hengselmand.
Onder à la crecq wordt het meandermotief verstaan. Met Chinese tent of
koepel, kasteel, toren, rots- en bergwerk worden berglandschappen met
bossen, rivieren, bruggen en pagodes bedoeld.
Merken
Van het vele Chinees porselein dat toen uitgevoerd werd is slechts
weinig met het regeringsmerk van Kang Hsi voorzien. Wel treffen wij
meer dan eens de regeringsmerken van vroegere keizers aan. zoals Hsüan
Tê (1426-1435). Ch'êng Hua (1465-1487) en Chia Ching (1522-1566). Deze
merken zien wij in een dubbele cirkel in onderglazuur blauw op de bodem van kommen e.d. Aangenomen wordt, dat de porseleinschilders
merken van overleden keizers hebben gebruikt, omdat het tijdens het
leven van deze vorsten gemaakte porselein beroemd was om zijn prachtige
kwaliteit. Behalve bovengenoemde merken, zien wij op porselein: een
paddestoel, een vierpoot, een alsemblad. een lotusbloem en Chinese
symbolen.
Porselein met blauwe onderglazuur decoraties
Louis Ie Compte, die China bezocht, schreef in het eerste deel van zijn
Nouveaux mémoires sur Vétat présent de la Chine (1696), dat porselein met
blauwe beschilderingen het meest werd gemaakt. Porselein met blauwe
decoraties behoort tot het mooiste wat op dit gebied vervaardigd is. Het
blauw heeft een prachtig diepe kleur en het porselein een helder witte
scherf, waarover een blauwe, soms enigszins groenachtig getinte, glazuur
werd aangebracht. Om aan de stijgende vraag naar porselein in Europa te
kunnen voldoen, werd sinds het eind van de zeventiende eeuw in
Ching-tê-chên een soort lopende band systeem toegepast. Het is duidelijk,
dat dit ten koste van de kwaliteit ging. Het goedkope exportporselein is
vaak slordig van schildering en afwerking.
In de verzameling Looxma Ypeij is "blauw" van goede kwaliteit te zien.
zoals de balustervormige vaas (aft). 4). Het ondergedeelte van deze vaas is
fraai beschilderd met bergen, bomen en Chinese gebouwen, de trompetvormige hals met Chinese villa's aan een water, waarover een bruggetje
ligt. De naar buiten gewelfde band onder de hals toont een rivier waarop
een jonk. met een Chinees aan het roer; aan de overkant van het water
bevinden zich bergen. Vermelding verdienen voorts de kaststellen met
lange lijzen of met florale decoraties beschilderd. Fraai zijn ook de rolwagens beschilderd met het dragon on band decor of met Franse punt.
Vermeld dienen ook zeszijdige vaasjes met cylindervormige hals. die aan
14
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de boven- en onderzijde met gelijkbenige driehoekjes zijn beschilderd.
Fraai zijn de peervormige flessen versierd met enkele van de honderd
antiquiteiten. Sierlijk van vorm zijn de z.g. vleugelvazen, waarvan de
vorm naar alle waarschijnlijkheid ontleend is aan Venetiaanse of Hollandse vleugelglazen. Romp en hals zijn met een florale decoratie beschilderd. Geliefd waren ook de slank peervormige flesjes met lange lijzen, voorzien van oren in de vorm van olifantsslurven. Nauwkeurige datering van bovengenoemde vazen is bijna niet mogelijk. Dit geldt ook
voor bijvoorbeeld borden en kommen. Als een bepaald voorwerp bij het
publiek in de smaak viel. dan liet men dit steeds weer opnieuw in China
maken. Vermoedelijk zijn de laatstgenoemde voorwerpen gemaakt tegen
het eind van de regering van keizer Kang Hsi of in het begin van die van
Yung Chêng. Dit geldt ook voor het omgekeerd peervormige vaasje, dat
op de romp versierd is met een hengselmand met bloemen (afb. 5). Uit het
begin van de achttiende eeuw stammen de schenkkan met tuit en oor. De
romp is beschilderd met een ch'i-lin of eenhoorn. Dit fabeldier heeft het
lichaam van een hert, de geschulpte staart van een os. de hoeven van een
geit en draagt midden op het voorhoofd een hoorn. Het zilveren montuur
stamt uit de tweede helft van de 19e eeuw (afb. 6).
Wij zien in de collectie kommen van verschillende grootte, zoals die met
lange lijzen. Vaak zijn deze gemerkt met de zes karakters van een Ming
keizer. Ook kunnen wij kommen noemen met schuine hoeken en die met
geschulpte lip. waarvan het ondergedeelte reliëfpanelen heeft. Deze zijn
beschilderd met takjes, bladeren en bloemen en er boven, zittend op een
wolk, de acht onsterfelijken. Fraai is de kom van afb. 7. De buitenkant is
versierd met een reliëfrand van meanders met er onder een boeketje, de
binnenkant toont een Chinese vrouw met een stok over de schouder
waaraan een mand hangt. Om het bolle middenstuk van de kom zijn de
acht kostbaarheden geschilderd.
Borden werden in de achttiende eeuw op de meest uiteenlopende manier gedecoreerd. In de collectie zijn hiervan verschillende voorbeelden.
Een fraai bord. dat vermoedelijk tegen het eind van de regering van Kang
Hsi is gemaakt toont afb. 8. Wij zien een realistisch tafereel van een rivier
waarin een Chinees vist en een tweede een vis in de hand houdt, op de
achtergrond bergen en een vlucht vogels. In de servetrand zijn cartouches
met bloemboeketjes aangebracht. Op de achterkant zijn de zes karakters
van de Ming-keizer Chia Ching (1522-1566) in blauw onderglazuur geschilderd. Een tweede schotel toont een ongewoon, maar aantrekkelijk
decor van twee in het gras onder een boom zittende konijntjes (afb. 9): de
rand is versierd met bloemetjes en blaadjes. Vermoedelijk stamt deze
schotel uit het tweede kwart van de achttiende eeuw. We kunnen ook
schotels bewonderen met gelobde rand (ontleend aan Europese voorbeelden) met een beschildering van ranken. Evenmin ontbreken theepotjes met één of twee tuitjes, theekopjes en schoteltjes bijvoorbeeld met
het bekende decor van koekoek uit het huisje en "poppegoet". Een fraai
voorwerp is het terrinetje met oren in de vorm van een olifantsslurf en als
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dekselknopje een zittend hondje (a/b. 10). In de tweede helft van de
achttiende eeuw werd ook blauw Ming porselein nagemaakt, dat vaak van
prachtige kwaliteit is. In het laatst van de achttiende eeuw komt de
treurwilg als decor meermalen voor.
Porselein met ajour decoraties en onderglazuur blauwe schilderingen
In de achttiende eeuw werd evenals daarvoor porselein met opengewerkte decoraties gemaakt. In de collectie zijn behalve bordjes met ajour
rand ook onder andere theepotten, tuitkannetjes, kommen, theekopjes en
kaststellen. Deze laatste voorwerpen hebben een dubbele wand, waarvan
in de buitenste de ajourversieringen zijn aangebracht.
Steatiet, soft paste of pâte tendre
De klei. waarvan steatiet. soft paste of pâte tendre gemaakt werd. heet
in het Chinees hua shih. Deze materie was niet doorschijnend en bevatte
geen speksteen. zoals wel verondersteld werd. Nadat de decoraties in
blauw op het hua shih oppervlak waren gepenseeld, werd dit met een
roomkleurige-witte of olieachtige glazuur bedekt. Dit heeft meestal fijne
craquelures. Van hua shih zijn vooral kleine voorwerpen vervaardigd,
vooral vaasjes van verschillende vorm, zoals wij ook in de collectie aantreffen.
Poederblauw
Poederblauw werd voor het eerst tijdens het bewind van Kang Hsi
vervaardigd. Op het nog vochtige porselein werd blauw in poedervorm
gespoten. In de in het blauw uitgespaarde velden van theepotten, schotels,
vazen, flesjes enz. werden zowel in blauw als in familie verte doorgaans
florale decoraties aangebracht, zoals wij in de verzameling kunnen zien.
De vaak op het blauw gepenseelde florale schilderingen in goud zijn
meestal verdwenen.
Porselein met onderglazuur rode versieringen
Tijdens de regering van keizer Kang Hsi slaagden de porseleinschilders
en -bakkers er in porselein te versieren met koperrode decoraties onder
het glazuur. Dit werd ook te samen met blauwe onderglazuur versieringen
toegepast, zoals met de kom van afb. 11 het geval is. De stengels zijn in
blauw en de visjes in koperrood geschilderd. Onder de bodem heeft de
kom zes karakters van de Chinese Ming Keizer Chia Ching.
Familie verte
Bij het familie verte, dat vermoedelijk in de jaren tachtig van de zeventiende eeuw voor het eerst werd toegepast zien wij als kleuren op het
glazuur geschilderd groen, geel, turkoois, paars en blauw-violet. Dit
laatste verving het blauw onder het glazuur, dat eerder was gebruikt. In de
collectie zijn enkele fraaie voorwerpen zoals het terrinetje met oren in de
vorm van een olifantsslurf en een deksel {afb. 12). De decoraties bestaan

Wumkes.nl

17

D. F. LUNSINGH SCHEURLEER - Chinees en Japans porselein

AJb. 10.

^ * ~*$

AJb. 11.

AJb. 12.

18

Wumkes.nl

D. F. LUNSINGH SCHEURLEER - Chinees en Japans porselein

uit takjes met bloemen en op een deksel enkele van de honderd antiquiteiten. Voorts kunnen wij noemen theepotjes, kommen, achtzijdige
kopjes met schoteltjes enz. De randen van bordjes tonen vaak servetwerk.
waarin velden met Chinese symbolen en landschapjes zijn aangebracht.
Ook in Westerse vorm werd porselein met familie verte schilderingen
vervaardigd.
Imari
Het is niet onmogelijk, dat de V.O.C, de Chinezen er toe heeft gebracht
het Japanse Imari na te bootsen, omdat er in Holland veel vraag naar was.
De decoraties zijn over het algemeen aan de flora ontleend en aan Japanse voorbeelden, zoals de Kiku chrysant. Als kleuren zijn gebruikt
rood. blauw en vaak ook goud. De beide eerst genoemde kleuren zijn
lichter, dan die op Japanse Imari. Het porselein van Japanse borden en
vazen is daarentegen grauwer van kleur dan van Chinese. In de collectie-Ypeij bevinden zich onder andere schotels, botervlootjes en kommetjes
met genoemd decor: soms treden hierin vogels op.
Melk en bloed
Bij melk en bloed-porselein is het decor van Chinezen in een landschap
met en zonder bergen en stengels met bladeren en bloemen in koperrood
soms met goud op het glazuur geschilderd. De laatste schildering zien wij
op puntflesjes (afb. 13). Deze flesjes werden gebruikt om reukwater te
sprenkelen. Dekselvazen met floraal decor zijn ook in de verzameling te
zien.
Familie rosé
Het familie rosé is in deze collectie tamelijk goed vertegenwoordigd, al
zoeken wij tevergeefs borden met lange lijzen. Vooral borden en schotels
met pioenen en andere bloemen met blaadjes aan stengels, zoals afb. 14
toont, treffen wij aan. Ook theepotjes werden met dit decor beschilderd
[afb. 15). Andere decoraties zijn vogels op een tak. hertjes en andere
beesten in een landschap. Geliefd was het haantjes decor, wij zien dit
zowel op theepotten, kopjes met schoteltjes, als op borden. Ook werden
bijvoorbeeld theepotten versierd met een reliefdecoratie van ranken,
bloemen en een hengselmand (afb. 16). Porselein met het tabaksblad is
ook vertegenwoordigd. Dit decor was zo in trek in Europa, dat het in meer
dan één fabriek werd nagebootst. Kaststellen met bijvoorbeeld de honderd antiquiteiten zijn ook in de collectie vertegenwoordigd.
De kleuren, die in het familie rosé optreden zijn roze. wit. geel en paars
email, voorts zwart, bruin, evenals zilver (vaak zwart), goud en later Europees groen. Roze. gemaakt van goud chloride, werd uit Europa ingevoerd. Pas in de jaren dertig van de achttiende eeuw waren de porseleinschilders in Ching-tê-chên in staat porselein met familie rosé schildereringen van hoge kwaliteit te vervaardigen. In de tweede helft van de
achttiende eeuw gaat de kwaliteit achteruit. De schilderingen zijn dan

Wumkes.nl

19

D. F. LUNSINGH SCHEURLEER - Chinees en Japans porselein

Aft,. 13.

,Jfc
'¾

Ajb. 14.

®o
%

•

Afl. 1

-f.

- i'^TÎ'" ,s',i

*

•

;

* * !•„-**
•^-CTi^îiT

\

*»

Ajb. 16.

20

Wumkes.nl

D. F. LUNSINGH SCHEURLEER - Chinees en Japans porselein

vaak grover en nonchalanter gepenseeld en het roze is harder van kleur.
Terwijl in de meeste Nederlandse collecties — en dit geldt ook voor veel
musea — zich geen polychrome plastiekjes bevinden, treffen we in deze
verzameling een tiental aan.
Mandarijn porselein
Porselein, waarin een hoge Chinese functionaris, een mandarijn vaak
als hoofdpersoon met vrouwen en kinderen optreedt, werd tot in de nesentiende eeuw in China vervaardigd. Meermalen werden nogal felle
kleuren ijzerrood. paars en groen email gebruikt. Aardig om te zien is het
serviesje met de theewinkel.
Bruine glazuur
Het bruine glazuur, waarmee het porselein meestal aan de buitenkant
werd bedekt, komt van licht- tot donkerbruin voor. Van dit porselein, dat
vaak een nogal dikke scherf heeft, werden vooral thee- en koffieserviezen
gemaakt. In het bruine glazuur zijn dikwijls velden uitgespaard, die versierd zijn met blauwe boeketjes of in de kleuren van het familie verte en
familie rosé. De binnenzijde heeft vaak een blauwe decoratie. Soms zijn
op het bruine glazuur schilderingen in goud of zilver aangebracht. De
kom van afb. 17 is aan de buitenkant versierd met een ingeslepen versiering van takje en granaatappels. Dit decor is in Europa aangebracht.
Encre de Chine
Het schilderen op porselein van decoraties in zwart of te samen met
sepia, grisaille of vleeskleur en soms gehoogd met goud. wordt in ons land
ook wel zwarte kunst genoemd. Vermoedelijk werd deze techniek al vóór
1730 in Ching-tê-chên toegepast: ze was uiterst geschikt om er prenten
mee na te bootsen. Behalve Chinese voorstellingen zijn ook veel decoraties ontleend aan Westerse onderwerpen toegepast. Voor Friesland zijn
van historische betekenis de kopjes en schoteltjes met het portret ten halve
lijve van de Oranje-gezinde Willem van Haren (1710-1768). grietman van
het Bildt {afb. 18). Voorts kunnen wij vermelden een suikerpotje met
Neptunus. een schaaltje met een liefdespaar, een schotel en kopjes en
schoteltjes met Luther. Een van de mooiste schotels is die met de huwelijksinzegening (1750) van de eerste kapitein van het schip Slooten, kapitein Lodewijk Bettingh. en Aletta Hillegonda Meyers.
Porselein met Europese voorstellingen en in Westerse vorm
Tot de oudste schotels met een Europese voorstelling behoren die met
een dansend gezelschap in blauw geschilderd, waarvan exemplaren in de
verzameling te zien zijn. Voorts kunnen wij noemen familie verte borden
met wapens van landen, provincies en steden, die sinds het begin van de
18e eeuw gemaakt werden. Ook het bordje in Imari kleuren met een
wandelend paar. waarin Lodewijk XIV en madame de Maintenon of
gouverneur Duff wordt gezien, ontbreekt niet. Dit geldt ook voor een kop
21
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en schotel met prins Willem V en rivierscènes. Zeldzaam zijn de zeven
polychrome actiebordjes, die betrekking hebben op de windhandel en uit
de jaren twintig van de achttiende eeuw stammen. In de zeventiende,
maar vooral in de achttiende eeuw. werd in China veel porselein naar
Westerse vormen gemaakt, zoals terrines, sauskommen, olie- en azijnstellen. kandelabers, strooiers, kannen, bierpullen, zoutvaatjes, vruchtenstandaards en fonteintjes.
In deze collectie zijn drie serviezen, twee met onderglazuur blauwe
schildering en het derde met veelkleurige decoraties. Het oudste uit 1740
à 1750 is beschilderd met blauwe voorstellingen, die betrekking hebben op
de theecultuur. de randen met rocailles en hoornen van overvloed. Elk
stuk is aan de onderkant genummerd. Behalve dekschalen. schotels,
sauskommen en mosterdpotjes behoort hiertoe ook een olie- en azijnstel
(a/b. 19). Het tweede servies is met florale decoraties beschilderd. Het
derde, dat uit ruim zevenhonderd stuks bestond, heeft als decoraties rode
guirlandes gehoogd met goud: elk onderdeel is voorzien van een kat en de
letters J. G. (?). Behalve grote en kleine terrines bestaat dit servies uit
dekschalen. vruchtenmandjes, warmwaterborden, eierdopjes. ijskoelers
enz. De vorm van de meeste serviesdelen is aan Engelse voorbeelden uit
de tweede helft van de achttiende eeuw ontleend. Dit servies zal uit het
eind van de achttiende eeuw dateren.
Amsterdams bont
De naam Amsterdams bont is gegeven aan Chinees porselein, dat in
ons land werd overgeschilderd. Voor de decoraties werden als kleuren
gebruikt ijzerrood en voorts blauw, groen en geel email en soms zwart en
goud. In de collectie bevinden zich een schotel met een zeilschip en het
jaartal 1700. peervormige flesjes met liefdespaar en de appelplukker.
Japans porselein
Behalve enkele kannetjes met onderglazuur blauwe decoraties, bestaat
de verzameling Japans porselein uit het z.g. Imari. genoemd naar de havenstad op het eiland Kyushu. vanwaar het naar Deshima werd verscheept. Van hier bracht de V.O.C, het onder andere naar ons land. Een
van de aantrekkelijkste voorwerpen is het terrinetje met deksel, beschilderd met florale decoraties en vogels (a/b. 20). Voorts kunnen wij noemen
een kaststel. theepotjes, schoteltjes en kopjes met deksels, olie- en azijnstelletjes en peervormige flessen met een nisje, versierd met blaadjes in
reliëf.
Collectie Collot d'Escury
De collectie Collot d'Escury is vooral rijk aan porselein met familie rosé
decor, zoals bordjes met de fêng huang. schoteltjes en kopjes met pioenen
en een theepot met haantjes. Tot de unieke voorwerpen behoren schoteltjes met la belle jardinière en de bordjes met zeilschepen. Fraai zijn de
schoteltjes met een Europese heer en dame. Terwijl Chinees Imari por22
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selein tamelijk veel voorkomt is dat niet het geval met dat met Kakiemon
decor. Een der bekendste onderwerpen, de tijger in het rietbosje, is met
een schotel in de collectie vertegenwoordigd.
Nabeschouwing
Aan het slot van de bespreking van het Oosters porselein in het Fries
Museum kunnen wij concluderen, dat deze instelling een collectie heeft,
die een goed beeld geeft van hetgeen aan porselein uit het Verre Oosten
naar ons land werd geëxporteerd. Het is één van de grootste van ons land.
Wij mogen de schenkers dankbaar zijn, dat wij in staat zijn dit porselein
in Leeuwarden te bestuderen.
Afbeeldingen
la.Klapmuts, beschilderd in blauw onderglazuur met vruchten, strikjes en meanders, Wan
Li, h. 5, 0 voet 7 cm.
lb.Klapmuts, landschap met een Chinees, zie nr. la.
2. Wijnkannetje met onderglazuur decoraties, Wan Li, h. 17 cm.
3. Kalebasfles. op de romp blauw onderglazuur berglandschap met Chinezen, op de hals
het z.g. tulpmotief. Overgangsperiode, h. 27.8, 0 voet 10.8 cm.
4. Balustervormige vaas. met blauwe onderglazuur Chinese landschappen, Vroeg Kang
Hsi, merk een takje, h. 54. 0 voet 15.6 cm.
5. Omgekeerd peervormige vaas met blauwe onderglazuur hengselmand. Ie helft 18e
eeuw, h. 23.4, 0 voet 7.8 cm.
6. Tuitkan met blauwe onderglazuur ch'i-lin. begin 18e eeuw. met zilveren montuur 2e
helft 19e eeuw, h. 29.8, 0 voet 10.8 cm.
7. Kom, rand meanders in reliëf, aan de buitenkant in blauw onderglazuur bloemboeketjes, Ie helft 18e eeuw, h. 7.8. 0 6.3 cm.
8. Bord met in blauw onderglazuur vissende Chinees, onder op de bodem zes karakters
van keizer Chia Ching. Ie kwart 18e eeuw. h. 3.1, 0 voet 12.4 cm.
9. Schotel met in blauw onderglazuur twee konijntjes onder een boom, Ie helft 18e eeuw,
h. 4.5. 0 23.5 cm.
10. Terrine in blauw onderglazuur takjes met bloemen en bladeren, Ie helft 18e eeuw. h.
11.7. 0 voet 8.6 cm.
11. Kom, beschilderd in onderglazuur met blauwe stengels met blaadjes en rode visjes,
onder op de bodem zes karakters van keizer Chia Ching. eind 17e of begin 18e eeuw, h.
9.9, <> voet 8.1 cm.
12. Terrine, familie verte decor van takjes met bloemen en enkele van de 100 antiquiteiten,
begin 18e eeuw, h. 10. 0 voet 8.9 cm.
13. Puntflesje, in ijzerrood stengels met bloemen en bladeren. 18e eeuw. h. 17.9. 0 voet 5.3
cm.
14. Bord. familie rosé decor van takje met bloem enz., 18e eeuw, h. 4, 0 voet 13.6 cm.
15. Theepotje, familie rosé, pot met bloemen, 18e eeuw. h. 11. 0 voet 5 cm.
16. Theepotje, familie rosé, relièfdecoratie van een hengselmand met bloemen, 18e eeuw, h.
11.4, 0 voet 5.5 cm.: schoteltje 0 voet 9.8 cm.
17. Kopje in encre. portret van Willem van Haren. 2e helft 18e eeuw. h. 6.2. 0 voet 3.2 cm.
18. Kom. bruine glazuur met ingeslepen decor. Ie helft 18e eeuw. h. 6.8. 0 voet 7 cm.
19. Olie- en azijnstelletje met episodes uit de Chinese theecultuur, 1740 à 1750, 1. bakje 20,
h. kannetje 14,5 cm.
20. Terrine, Imari, florale decoraties en vogels, eind 17e of begin 18e eeuw, h. 19.5, 0 voet
14.6 cm. Japans.
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Orgelbouw in Friesland 1780-1920
Jan Jongepier
Gedurende een korte periode heeft Friesland, wat orgelactiviteiten betreft, deel uitgemaakt van een in geografisch opzicht omvangrijker gebied.
Dat was in de tijd. toen Schnitger en Hinsch heel het Noorden met hun
orgelmakerswerkzaamheden bestreken, globaal aangeduid de jaren 17001780. Daarvóór hadden Groningen en Friesland elk hun eigen, belangwekkende orgelcultuur. waarbij in Friesland vooral zeventiende-eeuwse
meesters als Baders. Harmens en Meynderts genoemd moeten worden.
Rond 1780 kan dan opnieuw een grens getrokken worden. In 1782
maakt Hinsch zijn laatste orgel in Friesland (Driesum). en komt er aan
een periode van Groningse "overheersing" een eind. Alleen het werk van
de Müller-leerling Johann Michael Schwartsburg had in de eerste helft
van de achttiende eeuw een Friese bijdrage van importantie betekend,
overschaduwd echter door het belangrijker oeuvre van de Groningers.
Maar niet alleen het einde van de Groningse inbreng markeert de grens
rond 1780. Beduidend meer profiel krijgt deze begrenzing immers door
nieuwe vestigingen rond dat tijdstip in Leeuwarden. Vestigingen, die gedurende anderhalve eeuw Friesland op dit gebied weer een eigen gezicht
gaven, en het orgellandschap deden ontstaan, dat nog heden ten dage
stijgende bewondering wekt.
Aansluiting bij hel werk van Hinsch
In 1777 vestigde zich een Groninger als orgelmaker te Leeuwarden.
Aangenomen mag worden, dat deze jonge orgelmaker. Lambertus van
Dam. bij Hinsch het vak leerde. Uit zijn werk spreekt dit in ieder geval
overduidelijk. Gesteund door enkele vooraanstaande personen, komt
Lambertus in de beginfase van zijn orgelmakersloopbaan al spoedig tot
werk van behoorlijke importantie. Geheel nieuw waren de orgels te Oldeboorn (1779). Langweer (1784) en Bergum (1788). terwijl de orgels van
Wirdum (1790) en Boksum (1798) delen van de 17e-eeuwse bestaande
orgels in die kerken bevatten. Bovendien maakte Van Dam in 1792 een
Rugpositief bij het Hinsch-orgel in de dorpskerk van Wassenaar.
Al dit werk ademt nog in de Hinsch-traditie. De instrumenten bestaan
uit Manuaal en Rugpositief. de vorm van de nieuwgemaakte kassen (met
uitzondering van die te Langweer) sluit direct aan bij het door Hinsch
gehanteerde schema. Ook de dispositie volgt Hinsch' werkwijze uit diens
laatste periode, waarbij het Rugpositief sterk solistisch is gedacht, zonder
een uitgebouwd prestantenkoor. In de samenstelling van de vulstemmen
volgt Van Dam de werkwijze van Hinsch eveneens door het opnemen van
een tertskoor in de Mixtuur (3 1/5"). evenals in de Cornet.
In het latere oeuvre valt een stijlontwikkeling waar te nemen. Het orgel

Wumkes.nl

25

JAN JONGEPIER - Orgelbouw in Friesland 1780-1920

te Idaard (1806) is het eerste voorbeeld van een balustrade-orgel met de
klaviatuur aan de zijkant: ook in 's-Gravezande (1818) volgt hij deze
bouwwijze. Het grote orgel te Voorburg (1806. 24 registers, in 1877 afgebroken) was zijn laatste orgel met de klassieke aanleg Manuaal-Rugpositief. het orgel van Oosterbierum (1813) bezat ook deze aanleg, maar
was in een bestaande kas ingebouwd. Dat van Midlum (1811) is gebouwd
als achtvoets-orgel met klaviatuur aan de voorzijde.
Belangrijke karakteristieken in deze periode worden gevormd door het
opnemen van registers als Sifflet 1 voet. ook op éénklaviers-orgels. terwijl
ook het register Sexquialter nog laat (1818) op een éénklaviers-orgel wordt
toegepast. Daarnaast verschijnen ook de typerende effect-stemmen (b.v.
Carillon. Oosterbierum) in deze periode in de instrumenten.
De ornamentiek van de kassen (veelal door gerenommeerde "beeldsnijders" uitgevoerd) neigt reeds bij de eerste instrumenten naar het Louis
XVI. De kas van 's-Gravezande (1818) is een zuiver voorbeeld van Empire stijl.
Ook het werk van Albertus van Gruisen vertoont in' de beginperiode
aansluiting bij de Hinsch-traditie. Van Gruisen vestigde zich in 1782 te
Leeuwarden, hoewel hij daarvóór reeds als orgelmaker werkzaam was. De
familie Van Gruisen. die rooms-katholiek was. heeft altijd een scherpe
concurrentiestrijd met het huis-Van Dam gevoerd. In technisch opzicht is
de bouwwijze van hun instrumenten, vooral wat betreft de kwaliteit van
het pijpwerk, veelal minder goed dan het werk van Van Dam. Opvallend
is ook. dat veel werk van Van Gruisen verloren is gegaan.
In de late achttiende eeuw heeft Albertus Van Gruisen zeker een aantal
fraaie instrumenten gemaakt, die op veel punten ook in stilistisch opzicht
een geheel eigen gezicht hebben. Orgels met Manuaal en Rugpositief
ontstonden te Roordahuizum (1784). Heerenveen (1790). Jorwerd (1799)
en Marssum (1803). Het eerstgenoemde orgel werd nog voorzien van een
smallere onderkas en consoles, echo's van een oude traditie. De latere
kassen ademen overtuigend in de Louis XVI-stijl. door de brede onderkassen en het geheel afzien van gewelfde velden zelfs karakteristieker dan
in het werk van Van Dam. Ook het éénklaviers-orgel van Hichtum (1795)
vertoont deze vormen.
Kenmerkend is de vitale klank van deze vroege Van Gruisenorgels.
waarbij, gezien in het licht van toen geldende gebruiken, de grote voetopeningen van het pijpwerk opvallen. Ook Van Gruisens Rugpositieven
zijn solistische orgeltjes, met veel fluiten, en vaak een karakteristieke
trechtervormige Viool de Gamba. Op enkele punten onderscheidt het
werk van Van Gruisen zich duidelijk van het werk van Van Dam: Van
Gruisen past de Cornet nauwelijks toe en bouwt Mixturen zonder toetsen.
Evenals Van Dam maakt Van Gruisen in zijn laatste werkperiode nog een
groot orgel: het instrument te Hallum (1811), waar hij weer terugkeert
naar het zevendelige frontschema uit de Hinsch-periode, evenwel met
behoud van zijn ornamentiekschema. Daarnaast brengt hij een nieuw
orgeltype tot stand, dat kenmerkend voor zijn werk genoemd moet wor26
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den: een orgel met Manuaal en Onderpositief. het laatste ook in het front
aangeduid. Het orgel in de Doopsgezinde kerk te Harlingen kreeg deze
aanleg in 1810. waarna de familie Van Gruisen deze bouwwijze enkele
decennia lang toepaste.
Met het overlijden van Lambertus van Dam in 1820 en Albertus van
Gruisen in 1824 kwam er een einde aan deze belangwekkende periode,
waarin vormentaal en klankprincipes van de zo rijke 18e eeuw voor het
laatst herkenbaar zijn geweest.
Het Biedermeier-tijdperk
Het huis - Van Dam wordt na de dood van Lambertus voortgezet door
zijn zoons Luitjen Jacob en Jacob. Het is vooral Luitjen Jacob geweest,
die tot een orgelmaker van groot formaat is uitgegroeid.
Dit gebeurde in een tijd. die op allerlei gebied zorgelijk was. Ondanks
een weinig rooskleurig economisch getij was er echter werk genoeg.
Daarbij weerspiegelt het materiaalgebruik echter de tijdsomstandigheden.
Voor veel houten onderdelen werd vuren gebruikt, zoals voor wellenborden. en zelfs houten tongwerkbekers. Hoe schaars materiaal was. blijkt
ook uit het feit, dat veel orgels werden gebouwd met gebruikmaking van
oude materialen, meestal pijpen, maar soms ook orgelkas of lade. Door
deze werkwijze, gevolgd tot omstreeks 1870. bleef een grote hoeveelheid
belangwekkend 17e-eeuws pijpmateriaal bewaard, waaraan we ook thans
nog de grote rijkdom van het zeventiende-eeuwse Friese orgelbezit kunnen aflezen.
Wat uiterlijk en structuur betreft staat het laatste orgel van Lambertus
van Dam. het orgel van 's-Gravezande (1818). model voor de gehele periode van de tweede generatie. Het balustrade-orgel met de klaviatuur aan
de zijkant (ook klaviatuur aan de achterzijde komt nog meermalen voor)
is het belangrijkste orgeltype van die tijd. In de fronten treedt dan ook een
sterke gelijkvormigheid op. Tekenend is bijvoorbeeld, dat dit algemeen
toegepaste type. met een gedeelde middentoren, in Franeker (1842) gewoon tot 16-voets proporties werd vergroot, waardoor een voor dat orgel
(afgezien van'het vrije pedaal van dezelfde opbouw als de achtvoetsorgels)
veel te grote kas ontstond.
Die gedeelde middentoren is overigens een kenmerkend gegeven. Bij
het orgel voor 's-Gravezande was dit nog toegepast voor een éénklaviers-orgel. kort daarop werd de gedeelde middentoren samen met de
bovenste tussenvelden aangegrepen om een nieuw element in de opbouw
van het orgel aan te duiden: het Bovenwerk. Met het wegvallen van de
Rugwerk-traditie koos Luitjen Jacob van Dam voor het Bovenwerk als
vervanger. Het is een indicatie van de zich wijzigende voorkeuren. Het
geprononceerde Rugwerk, in de late achttiende eeuw nog louter een orgeltje voor solistische functies, maakt plaats voor het Bovenwerk, dat
langzamerhand meer en meer op zachte geluiden zal worden ingesteld.
Aanvankelijk worden de registers, die op het laatst nog in de Rugwerk-
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disposities gehandhaafd bleven, zonder meer op het Bovenwerk geplaatst.
Al spoedig verdwijnt hieruit reeds de voor het front niet meer noodzakelijke Prestant 4 voet. en vindt een ontwikkeling plaats waarin voor
strijkende stemmen meer plaats wordt ingeruimd.
Niet alleen de uitwendige structuur van de instrumenten trekt lijnen uit
de eerste generatie door. Ook de klankopbouw consolideert de karakteristieken uit die periode. De Mixturen bezitten (indien aanwezig) een lage
3 1/5 voets terts, op de grotere orgels is dit met de Cornet ook het geval.
Als nieuw element voert Luitjen Jacob van Dam naast deze twee vulstemmen de Tertiaan in, waarin hij dan een 1 3/5 voets terts opneemt.
Hoezeer de tertsen dan de samenklank bepalen, kan het beste worden
gehoord in het orgel te Stiens (1830). waar overigens nog een rugwerk
werd toegepast (ten gevolge van het feit. dat dit orgel in feite in 1830
vergroot werd. in plaats van geheel nieuw gebouwd).
Ook het orgel voor de Galileërkerk te Leeuwarden (1832) kreeg nog een
Rugwerk, het definitieve afscheid van deze bouwwijze. Dit fraaie drieklaviersorgel bevindt zich sinds 1955 in de Grote kerk te Tholen.
Het zou teveel ruimte vergen, het omvangrijke oeuvre van deze tweede
generatie Van Dam op te sommen. Opvallend is. dat haar werkterrein zich
in die periode reeds over een groot deel van het land uitstrekte, waarbij
met name Noord- en Zuid-Holland moeten worden genoemd. Het zijn
echter vooral de orgels in diè gebieden, die verloren zijn gegaan. De
Friese orgels bleven beter bewaard. Als chef d'oeuvre van Luitjen Jacob
van Dam (Jacob was in 1839 overleden) moet thans worden genoemd het
fraaie tweeklaviersorgel met vrij Pedaal, dat in de jaren 1846-1847 in de
Westerkerk te Leeuwarden werd gebouwd, het front ontworpen in samenwerking met de architect Th. Romein. Luitjen Jacob van Dam overleed tijdens de bouw van dit orgel. Dat dit zo fraaie instrument, dat zeer
gaaf bewaard bleef, niet vaker in de openbaarheid treedt, mag zeker
onbegrijpelijk worden genoemd.
Na de dood van Albertus van Gruisen in 1824 wordt ook deze orgelmakerij voortgezet door de tweede generatie. Willem van Gruisen (overleden 1843) continueert in zijn werk het merendeel van de tradities, die
het werk van zijn vader kenmerken. Hij houdt vast aan de bouwwijze met
Onderpositief voor de orgels met twee manualen. De laatste voorbeelden
hiervan zijn de vrijwel identieke orgels te Kollum en Nijland (1841). Hij
handhaaft in de frontstructuur zelfs de spitse zijtorens, hetgeen in die tijd
vrijwel niet meer voorkomt. Ook in de inwendige opbouw trekt hij de lijn,
die zijn vader had aangegeven, door, zoals te zien is in de opbouw van de
windladen en mechanieken (Luitjen Jacob van Dam had hiervoor een
nieuwe persoonlijk getinte bouwwijze ontwikkeld) en voorts in de samenstelling van de Mixtuur (zonder terts), de toepassing van de sexquialter, en het afzien van de Cornet.
Uit het bovenstaande blijkt reeds, hoezeer zich iedere keer weer de
vergelijking tussen deze twee orgelmakerijen opdringt. Daarbij valt in de
28
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Orgel, gebouwd door Willem van Gruisen (Nijland, 1840).

eerste plaats op. hoe persoonlijk het werk gedurende deze eerste en
tweede generatie geweest is. Op vrijwel alle punten zijn immers verschillen te constateren, zowel in frontstructuur, ornamentiek als bouwwijze en
klankopbouw. Waren de stamvaders van beide orgelmakerijen nog gelijkwaardig aan elkaar, in de tweede generatie is hiervan geen sprake
meer. Luitjen Jacob van Dam ontwikkelt zich tot een belangrijk orgelmaker en weet persoonlijke elementen in zijn werk gestalte te geven.
Willem van Gruisen is daarentegen minder oorspronkelijk en brengt ook
een kleiner oeuvre tot stand.
29
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Dat laatste is echter ook een gevolg van sterkere concurrentiestrijd.
Omstreeks 1812 vestigt zich in Leeuwarden een derde orgelmaker. Jan
Adolf Hillebrand. afkomstig uit de orgelmakerij van Van Gruisen. Deze
Hillebrand. is een merkwaardige figuur geweest. Op virtuose wijze continueert hij in zijn werk het frontschema van het orgel van Hallum,
waaraan hij nog als knecht van Van Gruisen gewerkt had. Zo is hij de
maker van de laatste klassieke kassen met Rugpositief: Rauwerd (1816).
Drachten (1820) en Akkrum (1821) met loos (!) rugpositief (thans te
Veenhuizen). Aan de andere kant is er met zijn orgels altijd wel iets aan
de hand: veelal moesten andere orgelmakers zijn orgels al spoedig repareren of grondig herbouwen. Na zijn orgel te Marrum (1831). óók met
rugpositief. maar met minder fraaie kas. vernemen we van hem geen
orgelmakersaktiviteiten meer.
Tenslotte moeten we naast deze drie orgelmakerijen te Leeuwarden ook
nog het werk van twee orgelmakers buiten die stad noemen. In Wieuwerd
waren de orgelmakers Radersma Sr. en Jr. gevestigd. Van het werk van de
vader (overleden in 1819) rest ons niet meer dan het vroegere orgel van
Spannum. thans te Metslawier (1819. voltooid door Lambertus van Dam),
in enigszins verwaterde Van Gruisen-vormen. De zoon, Pieter Jans
Radersma. maakte in 1842 het orgel te Wier, met een oorspronkelijk, zij
het op het Knol-orgel van Wieuwerd geïnspireerd, front en in 1847 het
orgel te Wommels.
In Bolsward werkte vanaf omstreeks 1835 de orgelmaker Dirk Sjoerds
Ypma. Van hem rest ons het orgel te Lemmer (1842. in 1863 ingrijpend
verbouwd door L. van Dam en Zn.). Kort na de bouw van het orgel te
Lemmer vestigde Ypma zich te Alkmaar, waar hij in 1853 overleed,
waarop zijn broer Lodewijk Sjoerds Ypma de orgelmakerij tot grote bloei
bracht. Sporadisch werkte deze nog in Friesland. Van zijn orgel in de St.
Franciscuskerk te Bolsward (1876) bevinden de restanten zich thans in de
Gereformeerde kerk te Lioessens. Door een recente aankoop verkreeg de
R.K. Parochiekerk van St. Nicolaasga onlangs een Lodewijk Ypma-orgel
uit 1871.
Intussen blikken we nu reeds verder, dan de reikwijdte van dit hoofdstuk aangaf. Het ging om de eerste helft van de negentiende eeuw, de
Biedermeier-tijd. De orgelbouw in deze periode illustreert deze karakteristiek op duidelijke wijze. De eeuwen door heeft de orgelbouw een ontwikkeling te zien gegeven, in relatie met voorschrijdende muzikale eisen
en wat het uiterlijk betreft in relatie met opeenvolgende meubelstijlen.
Ook de orgelbouw in de hier aangeduide periode .geeft dit verschijnsel te
zien. De kassen weerspiegelen veelal de Empire-stijl, zoals de fraaie Van
Dam-kas te Engwierum (1823), de Van Gruisen-kas te Kollum (1841). de
Ypma-kas te Lemmer (1842), de Van Dam-fronten in samenwerking met
Romein (Leeuwarden-Westerkerk, 1847). Ook doet een enkel nieuw element zijn intrede, zoals het Bovenwerk in de Van Dam-orgels, met de
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door Luitjen Jacob van Dam gevonden technische opbouw, bestaande uit
een in tweeën gedeelde Manuaal-lade. aan weerskanten van de aan de
achterzijde aangebrachte klaviatuur.
In weerwil van deze zaken moet echter worden gezegd, dat de orgelbouw in deze periode de persoonlijkheid en overtuigingskracht mist. die
daarvóór wèl aan elke opeenvolgende stijl kon worden toegeschreven. Het
is degelijkheid, zonder een al te geprononceerd eigen gezicht. Daarin
vertegenwoordigt deze fase van onze totale orgelbouw de Biedermeier2eest: een laatste, uiterst minimale koerswijziging in het kader van het
oude. traditionele ambacht. Zonder enig voorbehoud mag daarbij overigens worden aangetekend, dat binnen dit kader Luitjen Jacob van Dam
zich uit zijn werk als een orgelmaker van grote betekenis doet kennen.
Tradities en technische vernieuwingen
In het laatst van de jaren veertig vinden er grote veranderingen plaats
in de Leeuwarder orgelmakerijen. Na de dood van L. J. van Dam op 31
augustus 1846 wordt de orgelmakerij door zijn drie zoons gecontinueerd.
Kort tevoren was ook Willem van Gruisen overleden. Aangezien de familie Van Gruisen geen opvolgers had, moest de opvolging op andere
wijze worden geregeld. Dit geschiedde door een orgelmaker, wiens
grootvader nog knecht bij Hinsch was geweest, Willem Hardorff. Zo
bleven de twee grote orgelmakerijen van Leeuwarden beide in stand.
Nu lijkt het wel, of met het aanbreken van deze periode van de derde
generatie de gehele orgelbouw in Friesland wordt wakker geschud. De
eerste orgels, die de gebroeders Van Dam afleveren, dragen nog sterk het
stempel van hun vader, zoals Bovenkarspel (1847, thans te Haastrecht), en
Pietersbierum (1848, kas in samenwerking met Romein). Maar in Huizum
(1849) komt een geheel nieuw frontontwerp tot stand, in Grouw (1852)
wordt een chromatische lade voor het Manuaal gemaakt, en worden
tongwerken met "vrij zwevende" tongen toegepast, ook wel doorslaande
tongwerken genoemd. Wat de fronttypen betreft blijft het overigens niet
bij het front van Huizum. In Dongjum (1849) zien we een tweede nieuw
type, nagevolgd o.a. te Grootebroek (1850). De fronten van Grouw en
Witmarsum (1855) zijn variaties op het front van Huizum, het front van
Tjerkwerd (1851) is een variatie op het type-St. Jacobiparochie (1845),
terwijl Achlum (1854) en Venhuizen (1856) weer nieuwe variaties op de
variatie-Tjerkwerd zijn. Hitzum (1855) is een variatie op het type-Heerenveen Doopsgezind (1840, sinds 1900 in de Gereformeerde kerk te
Oosthem), ook misschien beïnvloed door het merkwaardige front van het
Scheuer-orgel te Holwerd (1852). Een tweede variatie op het Heerenveense type is Oudwoude (1856), een vele malen toegepast fronttype.
Alleen al de verscheidenheid in fronttypen is opzienbarend, en hierin
onderscheidt deze periode zich in het tijdsbestek van nog geen tien jaar al
duidelijk wat inventiviteit betreft van de voorgaande fase. Maar er is meer
aan de hand. Er is immers niet uitsluitend meer sprake van ontwikke-
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lingen op stilistisch gebied. Er is ook een sterke invloed van vernieuwingen van meer technische aard, de sterke wil tot experimenteren en moderniseren. Naast de genoemde elementen (windladen, doorslaande
tongwerken) moet hierbij zeker ook worden gewezen op de nieuwe wijze
van windvoorziening, zoals deze rond 1855 zijn intrede deed: de rechtop-gaande-, ofwel magazijnbalg.
In de disposities doen ook nieuwe elementen hun intrede. De groep
strijkende stemmen krijgt een veel groter aandeel, een aandeel dat tot vijf
registers kan oplopen binnen een kader van ongeveer twintig registers.
Deze registers hebben een zeer omlijnd vastgestelde functie, en maken
ook op belangrijke wijze deel uit van de sterke karakteristieken van de
orgels uit deze periode. De intonatie van de strijkende registers in deze
tijd door de orgelmakers Van Dam kent vele differentiaties en mag met
recht onovertroffen worden genoemd.
In de fronten overheerst enerzijds het traditionalisme, waarbij wat betreft de ornamentiek wordt teruggegrepen op Empire-motieven zowel als
motieven uit de achttiende-eeuwse stijlen, anderzijds doet omstreeks 1865
de neo-gotiek intrede in het oeuvre van Van Dam. Bij alle vernieuwingsdrang moet echter niet uit het oog worden verloren, dat ook in het
inwendige, en in de klankopbouw de dominerende invloed van een sterke
traditie zich voortdurend doet gelden. Na alle snel ingevoerde vernieuwingen consolideert de factuur van de instrumenten zich, en blijft deze op
een zeer constant niveau tot omstreeks 1905 onveranderlijk gehandhaafd.
Voor de orgelmakerij van Van Dam is deze tweede eeuwhelft een periode
van ongekende productie geweest, met een afzetgebied gelijk aan het
gehele land. uitgezonderd Limburg. Daarin deelde de orgelmakerij dan in
een opleving, die in die periode in ons land op velerlei terrein waarneembaar was. Het boeiende van deze instrumenten is daarbij echter de
grote kwaliteit, die deze orgels stuk voor stuk uitstralen, en de verbinding
van nieuwe elementen met oude ambachtelijke tradities, waarmee orgels
met een zeer persoonlijk gezicht tot stand werden gebracht.
In de lijn Van Gruisen-Hardorff treffen we soortgelijke ontwikkelingen
aan. hoewel Hardorff in zijn moderniseringsdrang niet zo ver gaat als Van
Dam. Zo blijft hij zijn windladen maken op de wijze zoals Van Gruisen
dat deed. en sluit hij zelfs in dispositie-opbouw aanvankelijk bij Van
Gruisen aan. (Het tweeklaviers orgel van Kimswerd (1857) bezit géén
Cornet!) Wèl kiest hij bij de tweeklaviers orgels onmiddellijk voor het
Bovenwerk. Zijn oeuvre, dat in omvang ver bij dat van Van Dam achter
blijft, ademt in de geest van zorgvuldigheid en degelijkheid. Soms zijn zijn
fronten directe ontleningen aan het werk van Van Dam, zoals Winsum
(1875) en Bayum (1878); de grote orgels van Menaldum (1862, 29 stemmen op Hoofdwerk. Bovenwerk en Vrij Pedaal!) en het hierop gelijkende,
fraaiere front te Oosterend (1870), alsmede de charmante kleinere orgels
met één klavier, zoals Gaast (1862) en Brantgum (1878), bezitten overtuigend eigen persoonlijkheid.
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In de tachtiger jaren neemt Hardorffs schoonzoon J. F. Kruse de leiding
van de orgelmakerij op zich. Zonder opzienbarende veranderingen in stijl
of werkwijze zet deze de orgelmakerij tot in de beginjaren van onze eeuw
voort, waarna deze wordt opgeheven.
Niet alleen het werk van de twee genoemde orgelmakerijen weerspiegelt het opbloeiend economisch en cultureel getij van de tweede eeuwhelft. Ook het feit van twee nieuwe vestigingen in de stad Leeuwarden in
die periode kan in dit licht worden gezien. De eerste nieuwe orgelmakerij.
die hier wordt genoemd, houdt ook verband met een gebeurtenis op
kerkelijk terrein: het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853.
waarmee de volledige emancipatie van het rooms-katholicisme een feit
was. en waaruit een gigantisch bouwprogramma van grote nieuwe kerken
ontstond. Voor de gebroeders Carolus Borromaeus en Petrus Josephus
Adema, die zich in 1854 te Leeuwarden als orgelmakers verstigden, is
uiteindelijk die grote stroom nieuwe katholieke kerken een belangrijk
werkterrein geworden.
Hun eerste orgel, gemaakt voor de R.K. Parochiekerk van St. Nicolaasga in 1858 (thans in een Hervormde kerk te Terneuzen) is een instrument in een sterk klassieke traditie, verweven met Van Dam-invloeden. Al spoedig laten zij zich echter kennen als vernieuwers bij uitstek. Als
geen enkele andere orgelmaker in het Noorden in deze periode hebben zij
instrumenten van een moderne signatuur tot stand gebracht, sterk internationaal beïnvloed, vooral door het werk van de Franse orgelmakers van
die tijd.
Orgels in de Hervormde kerken van Ferwerd (1872) en Deersum (1875)
ademen reeds in die geest, maar het verschil met het geheel anders getinte
orgel in de R.K. Parochiekerk van Workum (1884. met een gedeelde kas
en een vrijstaande speeltafel, dispositie geheel in Franse stijl) is evident.
Petrus Josephus vestigde zich later te Amsterdam, welke Adema-vestiging uiteindelijk ook tot grote productiviteit is gekomen, waarbij, door de
voortdurend toegepaste moderniseringen, het woord bloei evenwel niet
meer op zijn plaats is.

Vanaf 1880 telde Leeuwarden vier orgelmakerijen. Fokke Bakker en
Arjen Timmenga vestigden in dat jaar een orgelmakerij, en maakten in
dat jaar hun eerste orgel, in de Hervormde kerk van Westernijkerk. Het is
een opvallend feit, dat juist deze orgelmakerij, de jongste vestiging, ambachtelijke tradities en werkwijzen het langst in stand heeft gehouden.
Sterk concurrerend met Van Dam, kwam de orgelmakerij al spoedig tot
grote activiteit, en werden vooral in Friesland veel kleinere orgels geleverd. Enkele elementen in hun werk kunnen als ontlening aan het werk
van Van Dam of Hardorff worden beschouwd. Later komen zij echter met
persoonlijk getint werk, zowel wat vormgeving als opbouw betreft. Bij alle
verandering en vervlakking blijven zij orgels met sleepladen en mechanische traktuur maken 'tot het tijdstip, waarop in Holland de eerste
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oriëntatie naar aansluiting met de klassieke orgelbouw ontstaat, na enkele
duistere decennia vol industriële en assemblerende orgelbouw!
Het familiebedrijf van Van Dam heeft die ambachtelijke tradities ook
lang hoog gehouden. Na de dood van Lambertus II van Dam in 1904
wordt de orgelmakerij door Piet van Dam bekwaam voortgezet. Maar,
nadat deze in 1917 in een N.V. is omgezet, gaat het bergafwaarts. In de
jaren twintig wordt er wèl veel werk afgeleverd, maar dit draagt nauwelijks nog de sporen van de zo lang gecontinueerde traditie in zich.
Met het werk van deze laatstgenoemde, in de vroege twintigste eeuw
werkende orgelmakers komt dan een eind aan de opzienbarende periode
van anderhalve eeuw Friese orgelbouw van hoogstaand ambachtelijk niveau.
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De Leeuwarder volksgaarkeuken, 1885-1904
Peter de Jong

Inleiding
De opkomst van het socialisme in Nederland in de laatste decennia van
de negentiende eeuw was een teken dat waarschijnlijk velen ontevreden
waren over de oude liberale beginselen. Bij de intrede van de twintigste
eeuw ging de staat zich actiever bemoeien met het sociaal-economisch
leven, maar in de tijd. waarin de liberale ideologie nog algemeen aanvaard was in de staatkundige leiding van ons land, werd de sociale kwestie
nijpend. De overheid toonde zich afkerig van, of twijfelde op zijn minst
aan ingrijpen in de maatschappij '. Ook in Friesland groeide de socialistische beweging 2 en trachtte men de overheid tot een meer actieve rol te
bewegen, maar ook hier bleef de armenzorg een zaak van particulier
initiatief. Uiteraard vormde Leeuwarden op dit beeld geen uitzondering.
De burgemeester van Frieslands hoofdstad, Petrus Lycklama à Nijeholt,
een ex-marineofficier, meende in een nieuwjaarsrede in 1885 tot de gemeenteraad dat de gemeente Leeuwarden niet bij machte was om het
armenvraagstuk op te lossen, want de oorzaken van de armoede kwamen
van buitenaf. Voor het lenigen van de sociale nood had de eerste burger
van Leeuwarden een eenvoudig recept, n.1. de burgerij moest haar verplichtingen jegens de minder bedeelden kennen. Daarmee had zij trouwens geen moeite: "'De goede geest der burgerij en de onderlinge hulpvaardigheid, waarvan voortdurend de ondubbelzinnigste blijken worden
gegeven, zijn tenslotte de krachtigste factoren tot oplossing van alle
moeijelijkheden".
De gemoederen van de mindere klasse konden, zolang zij rustig werden
gehouden door de burgerlijke liefdadigheid, ook niet beroerd worden
door de "valsche leer" die elders in deze provincie al gehoord werd 4. De
minder bedeelden hadden het moeilijk gekregen door de landbouwcrisis,
die na 1874 inzette en tot in de tweede helft van de jaren negentig zou
duren. Werklieden werden vaak gedurende de wintermaanden werkloos
en brodeloos. Tegen deze achtergrond moet de oprichting van vele verenigingen en instellingen die armoede wensten te bestrijden, worden beschouwd.
De Leeuwarder volksgaarkeuken was één van deze instanties. Het initiatief tot de stichting ervan was genomen door burgemeester Lycklama à
Nijeholt. De keuken was een particuliere onderneming. De gemeente zelf
wilde niet overgaan tot de oprichting van een instelling die voedsel kon
verstrekken aan de armen. Ofschoon de bestuursleden het woord liefdadigheid niet in de mond wensten te nemen, is het onmogelijk om de
gaarkeuken anders te kenschetsen. De Leeuwarder volksgaarkeuken was
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Letter K no. 32.

| lii'iiiiniil van 11 tot 'I uur.
Gelegenheid tot het afhalen en gebruiken
van warme, voedzame spijs, à 10 en 12 ets.
per portie.

Leeuwarden — Coöperatieve Handelsdrukkerij.

een liefdadige aangelegenheid, ze wilde armoede voorkomen en bestrijden
net als de kerkelijke diaconieën.
Op maandag 11 januari 1886 opende de Leeuwarder volksgaarkeuken
voor de eerste maal haar poorten. Zij was gevestigd in het voormalige
koetshuis van Wilco J.ulius van Weideren baron Rengers, Bagijnestraat nr.
32. Deze eerste dag van openstelling verliep bepaald niet vlekkeloos. Men
kon de bezoekers geen aardappelen aanbieden, want de kooktoestUen
waren hiertoe nog niet toereikend. In plaats daarvan werden bruine bonen
en erwtensoep aan de klanten geleverd. Ook was gebleken dat enige le36
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veranciers van goederen uit de stad niet "(. . ) overeenkomstig de verstrekte monsters en condities (. . )" geleverd hadden.
De volksgaarkeuken in de Bagijnestraat was zeker niet de eerste in het
land. In Amsterdam was al in 1870 een keuken opengesteld door de
Maatschappij tot Nut van het Algemeen 5. In de stad Groningen, aan het
Zuiderdiep, bestond sinds 1871 een gaarkeuken. Deze was opgericht door
genoemde Maatschappij en de Maatschappij van Nijverheid 6. Een jaar
later werd op instigatie van de Vrijmetselaarsloge Fides Mutua in Zwolle
een volksgaarkeuken geopend 7.
Bestuursleden uit Leeuwarden zijn enkele malen naar Groningen en
Zwolle gereisd om er het functioneren te onderzoeken. De keuken in
Leeuwarden lijkt wat organisatie betreft erg veel op die in Groningen en
Zwolle.

it i; (» M : ti i; \ i
VOOR HET GEBECIK VAX DE

LEEUWARDER

De gaarkeuken is eiken Kerkdag geopend van des voormiddag^ elf uur tot des namiddags
drie u u r , — des Zondags van /waal/ tot drie uur.
Art. 2.
Geene andere spijzen worden verstrekt, dan op de spijslijst van den dag vermeld zijn.
Art. 3.
Geen portie spijs wordt verstrekt, dan tegen afgifte van een b o n , welke aar. de inrigting
is te verkrijgen.
Art. 4.
Soort en prijs der spijzen worden dagelijks op de daarvoor bestemde lijst vermeld. Exemplaren van die lijst worden bij de loketten en in de eetzaal opgehangen.
Art. 5.
Bij het binnentreden der eetzaal behoort ieder zich terstond naar eene openstaande plaats
aan eene der tafels te begeven, en na afloop van den maaltijd zijne plaats dadelijk voor
een ander in te ruimen.
Art. 6.
Het tabak-rookeu en het medebrengen van honden en andere hinderlijke voorwerpen, is in
de eetzaal niet geoorloofd.
Sterke drank wordt in de inrigting niet gedoogd.
Art. 7.
Eeinheid, orde, en welvoegelijkheid, worden van eiken bezoeker der gaarkeuken gevorderd.
Die daaraan niet voldoet wordt verwijderd.
Art. 8.
Die de hem in gebruik gegeven voorwerpen beschadigt of onbruikbaar maakt, moet op de
eerste aanmaning de schade vergoeden.
Bij weigering wordt hem de toegang tot de inrigting ontzegd.
Art. 9.
I n kenuelijken staat van dronkenschap verkeer en de personen worden in de inrigting niet
geduld.
Art. 10.
De keukenmeester is belast met de handhaving der orde. Ieder is verpligt daaromtrent
zijne bevelen op te volgen. Die daaraan niet voldoet, wordt uit de inrigting verwijderd.
Art. 1 1 .
Gegronde aanmerkingen op de bereiding der spijzen, op de bediening, of van anderen aard,
mits duidelijk omschreven en onderteekend, kunnen schriftelijk ter keDnis van het Bestuur
worden gebragt door middel van een gesloten bus, die steeds op eene zichtbare plaats in
de eetzaal aanwezig is.
Op ongeteekende klagten wordt geen acht geslagen.
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Bestuur en aandeelhouders
Lycklama à Nijeholt vond een aantal personen bereid zitting te nemen
in een voorlopig bestuur dat de opening van de Leeuwarder volksgaarkeuken moest voorbereiden. Toen het in september 1885 voor het eerst
bijeenkwam, bestond het bestuur naast Lycklama uit Johannes Casparus
Bergsma, vice-voorzitter (van beroep raadsheer bij het gerechtshof),
Hendrik Bergema, secretaris (boekhouder bij de gasfabriek), Cornelis van
Eysinga, penningmeester (zonder beroep) en de leden Johannes Carel
Meyer (advocaat en procureur). Jacob Baart de la Faille (arts). Pieter
Fabery de Jonge (koopman in manufacturen), Obbe Rommerts (directeur
Coöperatieve Handelsdrukkerij), Johannes Cornelis Hubert Ruding
(aannemer van publieke werken), Carl Frans Tobisch (winkelchef bij A.
Sinkel) en Arnoldus Teunis van Wijngaarden (hoofdopzichter bij Gemeentewerken). De bedoeling van deze heren was om goede en voedzame
spijzen te verstrekken aan hen die dikwijls gedurende de wintermaanden
in de verdrukking geraakten, namelijk zij, die aangewezen waren op de
bedelingen van de Stadsarmenkamer of de diaconieën. De spijzen moesten natuurlijk verkocht worden tegen billijke prijzen. Elke laatste donderdag van de maand vergaderde het bestuur in het pand in de Bagijnestraat. Het had daar een eigen bestuurskamer die ook wel verhuurd
werd. Hiervan werd bijvoorbeeld gebruik gemaakt door de besturen van
andere verenigingen, o.a. van de vereniging Eigen Hulp. Deze exploiteerde een winkel in de Bagijnestraat waar minder draagkrachtigen terecht konden 8. De leden van het bestuur van de volksgaarkeuken werden
gerecruteerd uit wat we gemakshalve de stedelijke elite noemen.
Voorzitters zijn geweest: de burgemeester van Leeuwarden, Petrus
Lycklama à Nijeholt. vanaf 1892 Johannes Casparus Bergsma en vanaf
1894 tot aan de opheffing van de keuken Cornelis van Eysinga. Aanvankelijk was Van Eysinga penningmeester, maar in die functie werd hij
in 1890 opgevolgd door Isaac Bolman. oud-burgemeester van Leeuwarderadeel en candidaat notaris 9. Combertus Pieter Burger, oud-directeur
van de R.H.B.S.. werd in 1894 penningmeester. Tijdens alle jaren van
functioneren van de volksgaarkeuken was Hendrik Bergema secretaris van
het bestuur. Alle jaren was ook Jacob Baart de la Faille lid evenals
Cornelis van Eysinga, die wel geen beroep uitoefende, maar wel veel
publieke functies. Een vreemde eend in dit gezelschap was Obbe Rommerts. directeur van de Coöperatieve Handelsdrukkerij te Leeuwarden,
die vanaf de oprichting van de keuken in 1885 tot zijn overlijden in 1902
lid van het bestuur is geweest. Hij is in deze provincie bekend geworden
door zijn rol in de socialistische beweging 10. Zijn bestuurslidmaatschap is
misschien voor de armen een bewijs geweest van het feit dat de volksgaarkeuken een nuttige zaak was. Alle leden van het bestuur bewogen
zich in het openbare leven en vervulden vele bijbaantjes in allerlei verenigingen en instellingen. Cornelis Beekhuis, lid van 1893 tot 1898 was
daarin waarschijnlijk de kampioen " .
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De belangstelling van de bestuursleden voor hun onderneming is in de
loop van de jaren overigens niet overtuigend te noemen. Het is niet gemakkelijk te twijfelen aan hun oprechte bedoelingen, doch het voorstel tot
invoering van een boetesysteem voor die bestuursleden die zonder opgaaf
van redenen afwezig bleven van de bestuursvergaderingen, is symptomatisch voor het gebrek aan belangstelling. Misschien moet men stellen
dat frequente aanwezigheid op vergaderingen een luxe is die slechts voor
weinige verenigingen is weggelegd.
Voordat de Leeuwarder volksgaarkeuken in 1886 geopend kon worden.
was een ruim startkapitaal een eerste vereiste. Er was veel geld nodig. Het
pand waarin ze gevestigd was kostte ƒ5.000. terwijl voor een noodzakelijk
aeachte verbouwing nog eens ƒ 1.000 nodig bleek te zijn. Daar moeten
dan nog de kosten voor de benodigde inventaris bijgeteld worden.
Overigens verkreeg men vrij spoedig de beschikking over een aandelenkapitaal van ƒ 14.000. Voor de start vond het bestuur dit wel toereikend,
ofschoon men eigenlijk van minimaal het dubbele uitgegaan was. In een
brief aan "de meer gegoede ingezetenen" had het bestuur vermogende
stadgenoten gevraagd in te schrijven op aandelen van ƒ 100. Deze konden
desgewenst gesplitst worden in vier onderaandelen. In de lijsten van de
aandeelhouders, die bewaard gebleven zijn, komen we steeds weer de
namen tegen van personen uit de stedelijk elite, van personen die in het
publieke leven een voorname rol speelden, zoals in de gemeentelijke en
provinciale politieke organen. Hun werden gunstige resultaten van deze
particuliere onderneming voorgespiegeld.
Op het beleid van het bestuur is van de aandeelhouders in feite weinig
kritiek gekomen. Ieder jaar werden drie aandeelhouders belast met het
controleren van de rekening. Meestal kwam dan ook de vraag aan de orde
of er enig dividend uitgekeerd moest worden. Het bestuur heeft altijd
voorgesteld om geen dividend uit te betalen, omdat naar zijn mening de
verkregen winsten als afschrijvingen dienden te worden aangewend.
De aandeelhouders, die dus nooit geld hebben gezien, hebben altijd
met dit beleid ingestemd. In 1892 kwam van enkele aandeelhouders enige
lichte oppositie hiertegen. Zij wilden wel eens geld zien, opdat daarmee
"een teken van leven" gegeven kon worden aan de aandeelhouders. Het
bestuur ging er echter niet op in.
Ook van de kant van de aandeelhouders was er een geringe interesse
voor hun onderneming. De aandeelhoudersvergaderingen werden slecht
bezocht. In 1903 leidde dit zelfs tot het uitstellen van de opheffingsvergadering, omdat er te weinig geldschieters aanwezig waren.
Groene en gele bonnen
Na deze uitgebreide inleiding betreffende de organisatorische aspecten
van de Leeuwarder volksgaarkeuken, wordt het nu tijd de blik te gaan
richten op de praktische werking.
Ieder jaar in de maand november werd aan de gegoede burgers van
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Leeuwarden een lijst voorgelegd waarop zij konden intekenen en te
kennen geven hoeveel bonnen zij wensten te kopen. In de veelvuldig
optredende strenge winters van de jaren tachtig en negentig werd deze
activiteit dikwijls in de maand februari herhaald. De burgers kochten dan
bonnen en zij konden ze gratis uitdelen aan de minder bedeelden in de
stad. Die konden vervolgens gratis in de Bagijnestraat eten.
De bedoeling die hier achter zit. is duidelijk. Men gaf de armen geen
geld. Dat zou toch maar verkeerd besteed worden. Met behulp van dit
bonnensysteem werd voorkomen dat de minder draagkrachtigen zelf over
geld konden beschikken.
Een groene bon waarop een portie eten kon worden gehaald kostte tien
cent, een gele bon waarop men in de bescheiden eetzaal zijn spijzen kon
nuttigen kostte twaalf cent. Het jaarverslag van de volksgaarkeuken over
1891 meldde dat zij die hun bonnen in de keuken inleverden, deze bijna
uitsluitend van "weldadige ingezetenen" hadden ontvangen. Nu is dat
maar voor een deel juist. Als namelijk het verschil wordt uitgerekend van
de opbrengst van de lijsten waarop ingetekend kon worden en van de
opbrengst van het verkochte voedsel in de eetzaal, dan blijkt dat ook vele
armen zelf voor hun voedsel hebben betaald. Maar in het algemeen kan
wel gesteld worden dat de meeste klanten van de gaarkeuken daar gratis
hebben gegeten.
Geheel gratis waren in Leeuwarden de soepuitdelingen van het Sint
Anthony Gasthuis. Het spreekt voor zich dat hier de allerarmsten aan bod
kwamen, in de volksgaarkeuken was het publiek iets gemêleerder.
Enkele speciale gevallen van voedseluitdeling in de gaarkeuken wil ik
hier kort memoreren. In 1890 bestelde een persoon — zijn naam weten we
helaas niet — vijfhonderd bonnen, die met kerst aan de behoeftigen
werden uitgedeeld. In 1886 werd voor een lagere prijs dan normaal
voedsel verstrekt aan schoolkinderen. Het bestuur had daartoe het verzoek van de Vereeniging voor Volksonderwijs gehonoreerd. In 1900 werd
voor honderddertig personen eten beschikbaar gesteld à raison van 7½
cent per portie. Dit was bestemd voor de gezinnen van werklieden die na
een werkstaking op de strokartonfabriek (in de Fabriekssteeg) werkloos
waren geworden, omdat ze uitgesloten werden door de directie 12. Het
eerste jaar van het functioneren van de Leeuwarder volksgaarkeuken
verliep, wat de omzet betreft, uitstekend. In totaal werden er bijna dertigduizend porties voedsel verkocht. Het grootste gedeelte hiervan werd
afgehaald op groene bonnen. Later kwam de eetzaal, waarvoor gele
bonnen vereist waren, meer in trek.
Toezicht op de dagelijkse gang van zaken in de Bagijnestraat werd
uitgeoefend door een dagcommissaris, die gedurende de openingstijden
van 's morgens elf tot 's middags drie uur aanwezig was. Bestuursleden
vervulden deze functie afwisselend.
Voedzame spijzen
De spijzen, waarvan de grondstoffen meestal geleverd werden door
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plaatselijke leveranciers, bestonden o.a. uit aardappelen met witte kool en
spek. bruine bonen, erwtensoep en boerenkool. In de eetzaal kon
bovendien worst genuttigd worden. Vanaf 1889 werd er ook carbonade
beschikbaar gesteld. In 1894 werd overgegaan tot de verkoop van flessen
bier. Af te halen was ook karnemelksbrij.
Een duidelijk doel van de volksgaarkeuken was het beschikbaar stellen
van "goede en voedzame spijzen" teneinde de volksvoeding te helpen
verbeteren ' 3 . De vraag of de gaarkeuken daarin altijd is geslaagd kan niet
zonder meer worden beantwoord. Volgens de bestuursleden was de
kwaliteit van het voedsel ten alle tijde boven elke twijfel verheven. Men
moet daarbij overigens niet vergeten dat het te verstrekken voedsel niet
voor de bestuursleden bestemd was. Hun mening geeft nog niet de meest
betrouwbare informatie. Misschien hebben we meer aan de opvattingen
van de arts Ph. Kooperberg, die de gehele gezondheidszorg in Leeuwarden doorlichtte. In zijn Geneeskundige Plaatsbeschrijving van Leeuwarden,
die in 1888 verscheen, was hij vol lof over het voedsel dat door de gaarkeuken geleverd werd 14. Ook de klanten van de eetzaal onderschreven
dit. want klachten werden aanvankelijk niet gehoord. Pas na zes jaar
kwam er een dreigend briefje binnen bij het bestuur. Dit werd voor
kennisgeving aangenomen. In datzelfde jaar 1892 kreeg het bestuurslid
Wichers Hoeth een klacht van een "geloofwaardig" persoon. Ook de
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beurtschipper op Harlingen, De Jonge, had geklaagd dat de boontjes te
koud waren en "( • • • ) is datgene wat men als vet ontvangt den naam niet
waard". Voortaan nam hij zelf zijn vet wel mee, anders zou hij op de
Koemarkt gaan eten. Hermannus Adriani had ondertussen enkele groene
bonnen uitgedeeld aan een paar werklieden die eerlijk en onbevooroordeeld hun mening moesten geven. Het keuringsrapport van Adriani's
arbeiders viel niet mee. De groene erwten en de soep waren te waterachtig, met de capucijners en de aardappelen ging het wel. De keukenmeester beloofde goede nota hiervan te nemen. Van klachten over het
eten vernemen we daarna weinig meer.
In 1902 verklaarde Adriani dat het zogenaamde "opkoken" van porties
voedsel die overgebleven waren van de vorige dag, uit den boze was.
Ofschoon het bestuur dit ook verboden had, kwam het toch herhaaldelijk
voor. Het was niet meer dan een noodzakelijk kwaad, omdat er anders
veel verloren zou gaan. Een bepaalde maatstaf voor het beoordelen van
de voedingswaarde van de spijzen was eigenlijk onmogelijk, omdat het
aantal bezoekers van de volksgaarkeuken sterk wisselde en daardoor
verschillen in de voedzaamheid van het eten optraden 15.
De praktische leiding van de Leeuwarder volksgaarkeuken was in
handen van de keukenmeester en zijn vrouw. De keukenmeesteres was
belast met het bereiden van de spijzen, haar man had het toezicht op het
beheer van het gebouw en hield zich meer bezig met administratieve
werkzaamheden. Samen genoten zij daarvoor eenjaarsalaris van ƒ400,—
en in gevallen van grote winsten een extra toelage.
Aangesteld waren Lambertus Westra uit Wolvega en zijn vrouw Janke.
In mei 1893 werden zij ontslagen na een voor het bestuur uiterst onverkwikkelijke aangelegenheid. Westra had diverse malen frauduleuze
handelingen gepleegd en was daarop betrapt. In 1889 was penningmeester
Cornelis van Eysinga al om deze affaire teruggetreden. Naar zijn zeggen
viel er met Westra niet redelijk te werken. De nieuwe keukenmeester en
keukenmeesteres waren Sjerp Kaastra uit Huizum en zijn vrouw Froukje.
Zij zijn tot het einde in dienst van het bestuur gebleven en hebben steeds
tot volle tevredenheid gewerkt. Slechts één keer werd Kaastra berispt,
namelijk toen hij op hemelvaartsdag in 1900 de zaak niet had geopend,
tegen de wens van het bestuur in. Volgens de bestuurderen had de
volksgaarkeuken hierdoor onnodig schade geleden.
Het kosthuis
Aan de volksgaarkeukens in Groningen en Zwolle waren ook zg.
volkskosthuizen verbonden. In Leeuwarden werd dit nagevolgd. Na een
vrij ingrijpende verbouwing in het pand in de Bagijnestraat kon in 1887
het kosthuis geopend worden. Men beschikte nu over acht sober ingerichte slaapkamertjes. Voor veertig cent kon men er slapen en de ochtend
erna van een kop thee genieten. Voor een hele week werd twee gulden
berekend. Wilde men gedurende die week ook meeprofiteren van de
spijzen, dan moest er ƒ 5,50 betaald worden. Ook kon er brood met
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roggebrood en kaas besteld worden, en koffie, melk en bier. Voor het
kosthuis gold het bonnensysteem. zoals in de eetzaal van de gaarkeuken,
niet. Aanvankelijk was het bestuur van de volksgaarkeuken — de naam
werd niet gewijzigd ondanks de openstelling van het logement — bijzonder optimistisch over de mogelijke ontwikkelingen van het kosthuis, maar
de realiteit gebood spoedig tot minder hoopgevende verwachtingen. In
1890 reeds moest er geconstateerd worden dat. ondanks de vele reclame in
dag- en advertentiebladen, er van de acht beschikbare bedden gemiddeld
slechts twee beslapen werden.
Het kosthuis van de gaarkeuken was uitsluitend bedoeld voor mannen.
Eén keer heeft een dienstmeisje er gelogeerd totdat zij ergens anders
onderdak had gevonden. In 1900 had Kaastra een kamerje ter beschikking
gesteld van een jongen en een meisje, doch daar werd door het bestuur
snel een einde aan gemaakt, omdat dit voor de geldende moraal onaanvaardbaar was.
Ongunstige ontwikkeling
Was het eerste jaar van functioneren van de volksgaarkeuken gunstig
geweest, geleidelijk daalde de omzet, ofschoon de vrijdag altijd een
drukke dag geweest is in verband met de markt. Dan opende de eetzaal
altijd wat eerder en was men dikwijls rond één uur in de middag "uitverkocht".
De opbrengsten liepen met de verminderde omzet terug. Regelmatig
kwam het zinnetje. "Het bezoek in de eetzaal liet ook nu weer op de
meeste dagen van de week veel te wenschen over", terug in de jaarverslagen. Op de jaarrekeningen werd nog wel winst genoteerd, maar de
balans sloeg in 1897 al definitiefin negatieve zin door. Reeds twee jaar na
de opening van de gaarkeuken was er gesproken over mogelijke prijsverhogingen, want de te kopen goederen werden, hoewel minder in getal,
steeds duurder. Fabery de Jonge had voorgesteld om de groene kaartjes,
waarop men eten kon halen, in prijs te verhogen van tien naar elf cent.
terwijl de gele bonnen naar 12½ cent zouden moeten stijgen. Een ander
bestuurslid, Johan Carel Meyer. wilde zelfs tot vijftien cent gaan, behalve
op de vrijdag. De prijsverhogingen zijn nooit doorgevoerd. De rest van de
bestuursleden was zich blijkbaar goed bewust van haar liefdadige verantwoordelijkheid.
Reclame tot in de wachtkamers van de spoorwegen en van de rechtbank, leverde niets op. Ook liep er altijd iemand met een bord. waarop
propaganda gemaakt werd voor de volksgaarkeuken, over de markt.
Het ieder jaar vrijkomende kapitaal dat verkregen werd uit renten en
aflossingen van een aantal 4 ? obligaties kon de verliezen ook niet meer
dekken. Bovendien moest het gebouw waarin de gaarkeuken gevestigd
was regelmatig vernieuwd worden. Deze herstelwerkzaamheden kostten
erg veel geld.
In 1898 werd in het bestuur voor de eerste maal gesproken over een
eventuele opheffing van de volksgaarkeuken. Men vroeg zich af of de
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onderneming wel recht van bestaan had. Toch werd het weer geprobeerd,
maar dat haalde niets uit. Ook het kosthuis liep danig achteruit. In 1899
was geen verbetering opgetreden, doch men wenste voor het jaar daarop
flink wat propaganda voor de zaak te maken, ofschoon het bestuur wist
dat dit geen positief resultaat zou opleveren.
De verliezen over het jaar 1900 werden nog vergroot door de kosten die
nodig waren voor de aanleg van een nieuwe afvoer van de gaarkeuken
naar het hoofdriool in de Bagijnestraat. Voordien liep deze naar de
Nieuwestad. Al in 1886 hadden belanghebbende omwonenden geklaagd
over de stank die zij van de volksgaarkeuken te verduren hadden. In 1900
kwam daaraan een einde. Het kostte het bestuur flink wat geld, maar dit
werd verzacht door het feit dat enkele "naastlegers" bijdroegen in de
kosten.
De totale omzet in 1886 was bijna dertigduizend porties. De teruggang
werd echter steeds duidelijker. In 1891 werden er drieduizend porties eten
minder verkocht, in 1894 bedroeg de totale omzet twintigduizend. In 1899
werden al vijfduizend maaltijden minder verstrekt, in 1903 — het laatste
jaar — vonden nog slechts dertienduizend maaltijden hun weg naar de
klanten. De dalende omzet was zichtbaar bij alle soorten spijzen, uitgezonderd de carbonade. De omzet van die vleessoort was sterk aan
schommelingen onderhevig. In 1889 werden er hiervan ruim vijftienhonderd verkocht, in 1900 zesentwintighonderd en in 1903 nog ruim
drieëntwintighonderd. De dalende omzet werd door het bestuur geweten
aan het uitblijven van de strenge winters van weleer. Risico's durfde men
niet meer nemen. Uit kringen van de veehandel was het verzoek gekomen
om op vrijdagen in de nabijheid van de veemarkt warme spijzen ter beschikking te stellen. Het bestuur wees dit voorstel van de hand, hoewel
veehandelaren zelfs bereid waren geweest daarvoor financiële bijdragen te
leveren. Geapprecieerd had het bestuur deze gedachte wel, maar de verliezen waarmee de uitvoering van dit voorstel gepaard zouden gaan,
dwongen het bestuur van de gaarkeuken dit verzoek niet in te willigen.
Bezuinigd werd er tenslotte op de verscheidenheid van het te verstrekken voedsel. Voortaan zou men geen koffie, boter, fijne groenten en
brood ten behoeve van kostgangers meer inkopen.
Het einde
In de aandeelhoudersvergadering van 19 november 1903 werd tot opheffing van de Leeuwarder volksgaarkeuken besloten. Doorgaan zou de
verliezen nog maar groter maken. De balans op 1 januari 1904 wees een
tekort van ƒ 874,— aan. De eetzaal zou nog tot mei 1904 openblijven. In
april van dat jaar werd de waterleiding afgesloten en in mei het gas. De
volksgaarkeuken sloot nu definitief. Algemeen werd deze stap door het
bestuur betreurd. Aandeelhouder Willem Sprenger sprak over een groot
verlies voor de stad Leeuwarden. Het gebouw in de Bagijnestraat werd
voor ƒ5.800 verkocht. De aandeelhouders ontvingen 78 % van het nominale bedrag van hun aandelen terug.
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Vergeleken met de twee andere Noordelijke volksgaarkeukens in
Zwolle en Groningen was het met die van Leeuwarden slecht gegaan,
terwijl de praktische werking van alle drie nauw met elkaar overeenkwam.
Groningen had trouwens in het midden van de negentiger jaren wel een
inzinking doorgemaakt, maar daar bleef de keuken, in de oude opzet, net
als in Zwolle tot in 1918 functioneren, in Groningen later onder de naam
W. E. E. V. A. 16.
Zwolle en Groningen waren grotere industriële centra dan Leeuwarden
en dus meende het bestuur van de gaarkeuken hier dat men in Leeuwarden te doen had met een geringere potentiële klantenkring.
Welke waren nu de oorzaken van de slechte ontwikkeling in Leeuwarden? Het bestuur zag vooral de verbeterde vervoersmogelijkheden —
tram-en lokaalspoor — als één van de oorzaken. De mensen van buiten de
stad verbleven korter in Leeuwarden. Zij hoefden hier niet meer noodzakelijkerwijs goedkoop te eten en te overnachten. Een andere oorzaak
was volgens het bestuur gelegen in het feit dat er nu meer goedkope
eetgelegenheden waren dan in 1885 17. Tenslotte voerde men de afgelegen
ligging van de gaarkeuken aan als oorzaak van de achteruitgang. Afgezien
van het feit dat de Bagijnestraat in de binnenstad lag, kan gesteld worden
dat dit argument bijzaak is. De mensen die een beroep op de volksgaarkeuken moesten doen, kwamen toch wel.
Het bestuur onderkende wel dat de omzet daalde, maar het vroeg zich
niet af welke daarvan de oorzaken waren. Misschien kon men dat ook niet
verwachten van gegoede burgers die aan liefdadigheid deden. Heel realistisch hadden de bestuurders van een andere instelling, de Leeuwarder
Stadsarmenkamer, geconstateerd dat de armoede in de stad niet meer zo'n
grote omvang had als eerder het geval was 18 . De bedelingen van de
Stadsarmenkamer en van de kerkelijke diaconieën, alsmede de gratis
soepuitdelingen van het Sint Anthony Gasthuis liepen langzaam terug,
vooral in de tweede helft van de jaren negentig 19. Langzaam trok de
conjunctuur na 1895 weer enigszins aan. Deze verbeterde economische
omstandigheden leidden tot minder werkloosheid en minder armoede.
Velen kregen het nu beter en behoefden niet langer een beroep te doen op
de bedeling en tegelijkertijd hadden zij nu minder behoefte aan een
volksgaarkeuken.
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Noten
Algemene opmerking: Bovenstaand artikel is een bewerking van twee scripties die over dit
onderwerp vervaardigd werden. Het onderzoek hiervoor werd verricht in het Gemeentearchiefvan Leeuwarden. Het archief van de Leeuwarder volksgaarkeuken (nr. 125) was gering
van omvang. Veel stukken ontbraken helaas. De gegevens in dit artikel zijn alle, tenzij
hieronder anders vermeld, afkomstig uit dit archief. Opzettelijk is hierbij niet geannoteerd.
Het artikel zou daardoor onleesbaar zijn geworden. Een geïnteresseerde lezer kan de gegevens verifiëren in het archiefje van de Leeuwarder volksgaarkeuken in het Gemeentearchief.
1. Misschien is dit beeld wat al te gechargeerd. Langzamerhand kreeg de idee van overheidsverantwoordelijkheid in "de sociale kwestie" meer aanhangers, ook in burgerlijke
kringen. Dat bleek bijvoorbeeld bij de instelling op initiatief van Goeman Borgesius van
de arbeidsenquête in 1884. Men zie daarvoor:
W. J. Van Weideren Rengers. Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland van
1849 tot 1901 ('s-Gravenhage. 1948) I. 667-678.
2. Men zie daarover bijvoorbeeld:
J. Frieswijk, Socialisme in Friesland 1880-1900 (Amsterdam. 1979).
J. J. Kalma. Er valt voor recht te strijden. De roerige dagen rond 1890 in Friesland ('sGravenhage, 1978).
3. Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden, van 1 januari tot ultimo
december 1885, 1.
4. Ibidem 1886. 1.
5. Leeuwarder Courant, 13 mei 1978.
6. 100jaar W.E.E.V.A., 4 oktober 1871-1971 (Groningen, 1971).
7. Over de Zwolse Gaarkeuken:
W. A. Elberts. Historische wandelingen in en om Zwolle (Zwolle, 2e druk 1973); 176.
J. Vos, Facetten van 175 jaar Vrijmetselarij in Zwolle (Zwolle, 1978).
Het archief van de Zwolse gaarkeuken, dat in handen was van de vrijmetselaarsloge, is
in de bezettingsjaren vernietigd.
8. De "winkel" van Eigen Hulp werd opgericht door de aandeelhouders. Ze hadden
overeenkomsten gesloten met slagers, brandstoffenhandelaren e.a. voor goedkope leveranties. Het bestuur van de Leeuwarder volksgaarkeuken heeft overwogen om goederen
te betrekken van deze vereniging. Dat ging tenslotte niet door.
9. Genealogysk Jierboekje 1965, 21-22.
10. Frieswijk, Socialisme in Friesland, hoofdst. ii. iii.
Kalma. Er valt voor recht te strijden, hoofdst. x.
11. Genealogysk Jierboekje 1960, 91-92.
12. R. Visscher, Leeuwarden van 1846-1906 ('s-Gravenhage, 1908), 48, 77.
13. Ph. Kooperberg. Geneeskundige plaatsbeschrijving van Leeuwarden ('s-Gravenhage.
1888). 303.
14. Ibidem.
Kooperberg. geneesheer-directeur van het Stadsziekenhuis te Leeuwarden, won met zijn
studie de Gouden Ereprijs beschikbaar gesteld, naar aanleiding van een prijsvraag, door
het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
15. Ibidem, 303-304.
16. Zie noot (6).
17. Dat is met te verifiëren. Waarschijnlijk is het noemen van dit feit door het bestuur van
de gaarkeuken een voorwendsel voor de achteruitgang. Wel weten we dat het aantal
logementen en herbergen (met café) teruggelopen is in Leeuwarden. Waren er in 1889
45, in 1891 41, in 1903 was dit aantal teruggelopen tot 35. Gegevens ontleend aan de
Adresboeken van Leeuwarden. 1889, 13 : 1891, 245-246 : 1903, 203.
18. Verslag van den toestand der gemeente Leeuwarden 1901, 226.
19. Gemeente Jaarverslagen 1885-1904.
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Overzicht van de verkochte porties
DE EETZAAL
jaar

1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
18995
1900
1901
1902
19036

diverse
porties

8984½
11189
149472
10757
11680
11636
224003
115034
8852
9144
7545
7331
7410
6358
6852
6868
6612
5612

worst

carbonade

AFGEHAALD
bier

14577½
8423
10585
10282
10599
10023

2854½
2831
2186
1736
1315

1550
1199
1072
1079
1109
1038
1038
1137
1172

960

1508
1932
2211
2133
1892
1946
1642
1679
1825
2246
2260
2618
2737
2865
2325

diverse
porties

322
408
513
451
493
618
520
484
887
549

7634
6457
6437
5352
5095
4041
4121
4031
4116
4375
3485

karnemelksbri

3280
4399
2832
2894
2462
2326
2488
1329
1326
1020

710
761
559
423
422
526
467
359

totaal

29696½
26842
28364
27627
28409
27531
27021
22358
20453
19850
16871
16442
15858
14918
15522
15884
16895
13305

Opmerkingen bij de tabel
1.
2.
3.
4.
6.

6.

Onder de afgehaalde porties (diverse) moet men ook porties worst rekenen.
Hiertoe behoren ook porties worst.
Voor het jaar 1892 is geen onderscheid gemaakt tussen afgehaalde en in de eetzaal
genuttigde porties. Het aantal van 22400 porties bestaat dus uit beide categorieën.
Hiertoe behoren ook porties worst.
Vanaf 1899 worden ook gele kaarten verkocht, waarop men porties kan bestellen. (Ze
kosten 12 cent.)
1899: 14 kaarten
1900: 41 kaarten
1901: 16 kaarten
1902: 17 kaarten
1903: 15 kaarten
Voor de diverse porties die in de eetzaal genuttigd worden, wordt volgens het Jaarverslag 1903, 2 tien cent berekend. Dat is onjuist. De prijs van afgehaalde porties is tien
cent. Eet men zijn portie in de eetzaal dan is de prijs twaalf cent.

De gegevens uit de tabel en de bovenstaande opmerkingen zijn afkomstig uit de jaarverslagen van de Leeuwarder volksgaarkeuken, 1885 t/m 1903.
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Lijst van bestuursleden
Hieronder volgt als bijlage een lijst van bestuursleden van de Leeuwarder volksgaarkeuken. Vóór de (alfabetisch gerangschikte) namen de jaren van lidmaatschap, daarachter geboorte- en sterfjaar en het beroep dat tijdens het lidmaatschap van het bestuur werd uitgeoefend.
1900-1903
885-1903
893-1898
896-1901
895-1903
885-1903
885-1894
890-1894
894-1903
885-1903
885-1889
894-1898
893-1903
885-1892
885-1889
890-189i
903
903
885-1902
885
885-1891
899-1903
890-1893
885-1888

Hermannus Adriani (1839-1923) administrateur bij de Leeuwarder Telefoonmaa tschappij.
Jacob Baart de la Faille (1839-1918) geneesheer.
Cornelis Beekhuis (1858-1936) advocaat en procureur.
Johannes Franciscus Bekhuis (1838-1901) lid Provinciale Staten en Gemeenteraad.
Johannes van Belkum (1839-?1) leraar wiskunde aan het Gymnasium.
Hendrik Bergema (1849-1909) boekhouder bij de Gasfabriek.
Johannes Casparus Bergsma (1828-1894) raadsheer bij het Gerechtshof.
Isaac Bolman (1834-1899) kandidaat-notaris.
Combertus Pieter Burger (1825-1908) oud-directeur Rijks-HBS.
Cornelis van Eysinga (1847-1930) lid Provinciale Staten en Gemeenteraad.
Pieter Fabery de Jonge (1842-1896) Kleermaker en firmant manufacturen
handel.
Coert Lambertus baron van Harinxma thoe Slooten (1865-1927) raadsheer
bij Gerechtshof.
Johan Karel Jung (1846-1932) eerste beambte bij Provinciale Waterstaat.
Petrus Lycklama à Nijeholt (1842-1913) burgemeester van Leeuwarden.
Johannes Care/ Meyer (1845-1897) advocaat en procureur.
Martinus Johannes Nolet (1850-1927) goud- en zilversmid.
Teade Overmeer (1839-1909) directeur Leeuwarder Houthandel.
Frederik Rommerts (1874-1945) directeur Coöperatieve Handelsdrukkerij.
Obbe Rommerts (1855-1902) directeur Coöperatieve Handelsdrukkerij.
Johannes Cornelis Hubert Ruding (1822-1891) aannemer van publieke
werken.
Carl Frans Tobisch (1845-1905) winkelchef bij A. Sinkel.
Johan Heinrich Wilhelm Wachtels (1849-1911) ijzerhandelaar.
Antonius Wichers Hoeth (1840-1921) vice-president van de Arrondisementsrechtbank.
Arnoldus Teunis van Wijngaarden (1853-?2) hoofdopzichter bij Gemeentewerken.

Van Belkum is op 7 juli 1904 uit Leeuwarden vertrokken naar Arnhem. Hij is aldaar niet
overleden; door de vernietiging van het Arnhemse bevolkingsregister (1944) is daar niet
meer na te gaan, wanneer en waarheen hij is vertrokken.
2. Van Wijngaarden is op 16 april 1888 uit Leeuwarden vertrokken naar Weesp.
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It Friesch Genootschap, it Friesch
Jierboeckjen en it Oera Linda Boek
De striid om taalbefoardering tusken 1827 en 1837
Ph. H. Breuker
Op of koart nei 18 july 1827 stjoerden de Snitsers H. Amersfoordt en
F. Binkes en de Harnzer F. D. Fontein, dy't simmers op Salwert by
Frjentsjer wenne, út Harns wei in oant no ta by myn witten net rieplachte
brief, opsteld en datearre to Snits. Dy wie rjochte oan "eenige personen
binnen dit gewest" om har út te noegjen "ter oprigting van een Genootschap, hetgeen ten doel zal hebben, door het opsporen, toelichten en
uitgeven van Handschriften van Kronyken; Charters enz.; of door het
vervaardigen van bijzondere verhandelingen, de beoefening der geschied-,
oudheid-, en taalkunde, vooral (kursivearring fan my) ten opzichte van
Friesland, te bevorderen en uit te breiden" '. De earste gearkomste 2, op
28 augustus te Ljouwert, wiene tsien lju, de twadde te Frjentsjer op 26
septimber fjirtjin. dêft mar leafst de helte fan yn of fuort by Frjentsjer
wenne: J. Banga. J. M. van Beyma thoe Kingma, J. W. de Crane, F. D.
Fontein, C. Mulder, P. J. Romar en P. C. Scheltema. Dêr kaam noch in
achtste by, A. Telting. dyselde kears foardroegen troch De Crane. Allegearre hearre se ta de ienentweintich oprjochters fan it Genoatskip.
It is hjir faaks it gaadlikste plak om wat te sizzen fan dat Frjentsjerter
fermidden, omt it noch in pear kear neamd wurde sil en nei alle gedachten nochal wat ynfloed hân hat op de skiednis fan it Genoatskip yn
syn begjinjierren. Trije fan de acht, de âldsten: Scheltema, De Crane en
Fontein, foarmen mei Wassenbergh yn 1823 ek al in Frjentsjerter konsintraasje ûnder dy achttjin "beoefenaars van Frieslands taal" dy't op it
Gysbert Japicx-feest útnoege waarden. De oaren wennen om utens of
ferstruid oer de provinsje. Hoe't en oft Fontein yn dat fermidden ferkeard
hat, ha 'k gjin wissichheid oer. mar de oare trije koenen wakker. Ek
Telting, de styfpakesizzer fan De Crane, Romar, Mulder en Banga hearden ta de freonerûnte, Van Beyma wit ik net. Nei 1828 kaam Behrns der
noch by. en fêst hawwe der noch mear west, lykas Joh. Stinstra. dy't
Eekhoff neamt 3 . Dy kaam der sels ek wol yn de tritiger jierren. en moete
der Joast Halbertsma dan, ek al famylje fan De Crane. It mocht in echte
rûnte hjitte, want der wiene ek guodden dy't der net by hearden neffens
prof. W. A. Enschedé yn in brief oan W. B. S. Boeles, de histoarikus fan
de Frjentsjerter Akademy: "Als onpartijdig geschiedkundige zult gij U
voorzeker niet al te zeer verlaten op de getuigenissen van dr. Banga en
den rector Junius ten aanzien van professoren en stadgenooten, die om
bijzondere redenen niet in de gunst van die heeren stonden, en ik durf
zeggen, dikwijls onbillijk door hen behandeld werden" 4. Alles wiist derop
dat De Crane >nei de dea'fan Wassenbergh syn rol fan "grand old man"
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oernommen hat. Men soe har de eigentlike Wassenberghers neame kinne.
Manmachtich as't se navenant wiene. diene se mei oan it petear op de
seisentweintichste septimber. Der moat doe hiel wat te regeljen west
hawwe, oars hie der faaks ek al net in twadde "earste" gearkomste nedich
west sa't de gearkomsten te Ljouwert en te Frjentsjer beide yn de notulen
hjitte. Dizze léste waard neiderhân beskôge as it offisiële begjin fan it
Genoatskip. Dat der yn Ljouwert swierrichheden makke binne tsjin de
ideeën fan Amersfoordt-en-dy soe men ôfliede kinne út de klam dy't der
troch de hast oerdreaiin lykjende herhelling op "Friesch" en "Friesland"
lein wurdt yn it fersyk om goedkarring fan 12 septimber, dêr't gjin
"vooral" fan de útnoegingsbrief mear romte lit foar wat oars. Fierder is
dat brief wakker gelyk, soms wurdlik sels. oan dat fan 18 july. Ek de
iepeningsrede fan de foarsitter, Van Beyma, hat it allinne mar oer
skiednis. De gouverneur tinkt ek oan neat oars as't er mei syn goedkarring
— heger wie net nedich — de ferwachting útsprekt dat de genoatskipsleden
"voorzeker veel zullen kunnen bijdragen tot het doel hetwelk zijne Majesteit zich heeft voorgesteld, bij Hoogstdeszelfs Besluit van 23 December
1826" 5.
Dochs wiist de útkomst fan de doelstelling frijwat oars. dat der moat
dêr yn Frjentsjer nochal wat losmakke wêze. Ut in brief fan Amersfoordt
oan Van Beyma fan 6 novimber wurde wy dêr wat oer gewaar. Yn alle
gefallen leine de wetten dy 26e septimber net op tafel: Amersfoordt en
Binkes hawwe de tekst earst yn novimber opsteld neffens wat der doe
ôfpraat is sûnder saaklike feroaring dat makket en hoopje no mar "dat
ons werk. . . . de goedkeuring van de Heeren te Franeker zal kunnen
wegdragen". In namme fan it Genoatskip binne se it yn Frjentsjer noch
net oer iens wurden. "Zoowel wij beiden, als eenige andere Heeren, die
wij naderhand gesproken hebben, blijven nog al eenige hardheid vinden
in de dubbele benaming van het Vriesch. Wij vrezen dat meer deze klank
als de zaak zelve nog eenigen afschrik kan geven voor vreemden, die
anders welligt zouden uitgelokt worden om Lid te worden. Hoe het zij, wij
hebben nog een stelletje andere benamingen uitgedacht, waarvan mij
vooral de derde voorkomt als geheel dezelfde zaak uit te drukken zonder
het Vriesch zoo zeer te doen uitkomen. Wij verzoeken hierop het gevoelen
van UWelGeb. en de Heeren De Crane en Fontein, en kunnen dit, dunkt
mij, alsdan bij overeenstemming wel naar goedvinden veranderen, zonder
de overige Leden nader te horen" 6. Amersfoordt jout dan de neikommende nammen:
1. Vriesch Gen. voor Vriesche Geschied-, Oudheid-, en Taalkunde
2. Gen. voor Vriesche Gesch.-, Oudh.- en Taalkunde, gevestigd in
Vriesland
3. Vriesch Gen. voor eigene Geschied-, Oudheid-, en Taalkunde
4. Vriesch Gen. voor Vaderlandsche Geschied-, Oudh. en Taalkunde. [Dit
bevat toch ook eenigszins het tweede art. hoewel daarin meer specificq
op de Vriesche G.O. en T.kunde wordt aangedrongen.]
5. Vriesch Gen. voor Gewestelijke Ges. Oudh. en T.kunde
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6. Vriesch Gen. voor Vaderlandsche Letterkunde
7. Vriesch Gen. voor Gewestelijke [of eigene] Letterkunde.
Dizze list wiist út dat der net allinne strideraasje west hat oer it al of net
allinne mar Fryske karakter fan it genoatskip, mar ek oer it eigentlike
stúdzjefjild. Der hawwe ûnder dy Frjentsjerter hearen grif guon west dy't
der in Frysk genoatskip foar Fryske literatuer fan meitsje woene! Dat is
wol hiel wat oars as de bekende G. O. en T., ek as dat léste Taalkunde,
dêr't neat oars mei bedoeld wêze kin, tenearsten by de inisiatyfnimmers
alteast. as wat it yn deselde trits betsjut yn it "Archief voor vaderlandsche,
en inzonderheid Vriesche geschiedenis, oudheid- en taalkunde" fan Visser
en Amersfoordt en dêr wie gjin wurd Frysk by.
Amersfoordt-en-dy hawwe tajaan moatten: it ûndersyksgebiet waard
Frvslân, neat oars, en de namme kaam neist "provinciaal" oant twa kear
ta "Friesch" yn. De " F " hie Van Beyma op stien, sa't bliken docht út in
brief fan 16 desimber 1827 fan De Crane oan him 7. Dêr waard in hiel
punt fan dizze Fryske demonstraasje makke yn it programma sa't dat yn
de Leeuwarder Courant fan 31 oktober 1828 kaam:
"Het Genootschap heeft gemeend de spelling Vriesch, Vriesland enz., wel voor lange
reeds, bij weifelende ongelijkmatigheid, mede gebruikt, maar nu, als ware die de eenige
goede, ingedrongen, opzettelijk te moeten verlaten, en daarvoor de echte oorspronkelijke
Friesch, Friesland enz. te herstellen. Zonder beroep toch zelfs op het gehoor der Romeinen of lettergebruik der Grieksche Schrijvers, beslissen aeloude schrijfwijze en nog
onveranderde uitspraak van eigen' taal hier ontegenzeggelijk, en gedogen even min
Vriesland te schrijven, als eene niet heel ongelijksoortige reden kan toelaten, dat men den
naam van het Rijk der Oude Franken weder Vrankrijk zou spellen, hetwelk toch ook
voorheen niet ongebruikelijk was, nu gelukkig vergeten is".

Ik haw alris lézen dat Jac. van Lennep letter befoardere hat, dat ek yn
Den Haach de namme fan de provinsje offisieel mei in F ynstee fan mei
in V skreaun waard.
Wichtiger as dizze oars wol sprekkende titelstriid, binne oare dingen.
Itselde krantestik jout ek in omskriuwing fan de wurksumheden fan de
fjouwer ôfdielingen dy't de wurkjende leden foarmen: foar skiednis;
aldheidkunde ynklusyf munten en peinjes: ierdrykskunde (fan beide
rjochtingen, sosiaal en fysysk, sa't se no hjitte) en foar taal- en letterkunde.
It giet ús no benammen om de wichtichste feroaring, dy fan de tafoeging
fan eigentiidske taal- en letterkunde, dêr't fan stiet: "Verzameling en
opheldering van verspreide oudere en latere stukken in der Friesen eigen
Landtaal geschreven, — instandhouding en bevordering van het gebruik
en de kennis dier Landtaal, — en eigene beoefening derzelve in dicht en
ondicht maken voornamelijk hare taak uit". Dat liicht der net om: taalbefoardering-avant-la-lettre — wat sis ik: it stiet der letterlik!
Nearne better by myn witten as yn de oant no ta net brûkte anonime
"Beoordeling" fan it Friesch Jierboeckjen foar 1830 yn de Leeuwarder
Courant fan 23 febrewaris 1830 komt út hoe't de frysksinnigen fan doe
motivearre wiene. Neffens in kontemporaine oantekening yn in eksimplaar fan dy krante op 'e Provinsiale Bibliotheek is J. B. de skriuwer. Dat
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moat de bekende Ljouwerter mennistedûmny Jan Brouwer wêze, dy't sels
ek Frysk skreau. Om it belang fan it stik foar de oplossing fan de fraach
hoe't de ferhâlding fan de "Wassenberghers" en de oprjochters fan it
Genoatskip west hat, mei hjir in part út de ynlieding op syn besprek
folgje.
"De Uitgevers noemen zich it Friesch Genoatschip foar Schijd-, Adheyte- en Tealkinde, en
er is mogelijk onder Uw Lezers, die van dat Genootschap nog weinig vernomen heeft, en
gaarne dus over het ontstaan dier Vereeniging van Friesche Mannen tot het aangewezen
Wetenschappelijk doel iets naders hooren zoude. Gelijk er doorgaans eene aanleiding
zijn moet om, wat jaren achtereen heimelijk door dezen en genen gewenscht wordt, tot
stand te doen komen: zoo ging het ook in dezen. In Friesland, het eenige der Nederlandsche Gewesten, dat onder de Fransche onderdrukking en geweldenarij, zijnen
overouden Naam behouden mogt, bejammerden vele betergezinden de heerschende
laauwheid omtrent den Voorouderlijken roem, de grove onkunde wegens hunne Geschiedenis en daden, en de hiermede vergezeld gaande verwaarloozing van hunne naïve
Volks of Land-tale. Men schaamde zich dat deze meest klemmende band van maatschappelijke vereeniging bijkans geheel verloren ging; en dat die steun van een oorspronkelijk karakter en zeden van uit onze steden weggedrongen, ja ook ten platten
lande aan het wankelen gebragt wierd. Alleen de vorige eeuwe en laatst-verloopen tijden
van onrust begunstigden het voortkruipend kwaad, boden althans geen middel aan om
hetzelve met eenige kracht tegenstand te bieden. Eerst op den 7 Junij 1823 gaf de
Plegtige Feestviering te Bolsward aanleiding tot een diep gevoel der schandelijke laagte,
waartoe de Friesche taal gevallen was, en de noodzakelijkheid om haar weder op te
beuren, te herstellen, of althans in wezen te helpen houden door stichting van een Genootschap, en vereenigden arbeid. Het marmeren Borstbeeld van onzen Puikdichter
GIJSBERT JAPIK.S in de kerk aldaar opgerigt, wierd toen ontbloot, zal ik zeggen, voor
het oog, of wel tot een verwijt van duizenden, buiten staat om Hem, hunnen Landgenoot, te lezen, veel min te verstaan. De Hulde door de Redevoering van Hre Halbertsma
dien waardigen Fries toegebragt; het optreden van den grijzen, maar nu door jeugdig
vuur verwarmden. WASSENBERGH, met keurigen Frieschen zang; en voorts het Nationaal Verbondslied tot âde Deugd in Frouw, door de talrijke Vergadering aangeheven:
dit alles wekte, als door eenen electrischen schok, den doffen geest uit den onzaligen
slaap, en bezielde den Fries voor der Vaderen roem en eere, met een nieuw leven. Wie,
onder de Leden van het Genootschap zich daarna en tot nu inzonderheid benaarstigd
hebben tot gezegd doel, leert men met name kennen uit de twae Jiergongen van 't
Jierboeckjen, want aan dien voor dit jaar is die voor 1829 voorgegaan".

Ear't er dan oergiet ta it besprek, neamt er noch it Prieuwcke (1824) en
it tonielwurk (1829) fan Posthumus en "de vernuftige schrijvers der Lapekoer f en Gabe Skroor". Nijsgjirrich om de geast fan de tiid is ek it beslút. Hy hat it hân oer Posthumus en ferfettet dan:
"Wij vergeven het den Amsterdamschen Recensent [bedoeld is de negative resinsje yn de
Vaderlandsche letteroefeningen 1830 I 11-15] der twee door straksgenoemden voor de
onzen vertaalde Fooneelstukken, dat hij dien arbeid voor overbodig aanziet; en bijkans te
vrezen schijnt of onze ijver tot aankweek van eenen waardigen en schandelijk verwaarloosden zijtak van het Nederduitsch der beschaving en opbouw der Vaderlandsche
algemeene Taalkunde hinderen mogte. Doch laat vrij in onzen hoek, en onder een
Landelijk Volk, de zucht voor eigen grond, spraak en zeden, sterker zijn en meer verwarmend opgloren dan bij handeldrijvende Wereldburgers: wij schamen ons dier zoo
uitgekreten zwakheid niet; of zullen onder eenen Vorst uit Frieschen stam, onze uitgebreider betrekkingen vergeten".

Der is wol ien en oar op te merken by dizze wurden. Fansels moat der
rekken halden wurde mei it ramt dêr't se yn steane: de skriuwer besprekt
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in frysktalich wurk fan it Genoatskip op in stuit dat it oars noch neat
útjûn hie. Mar der stiet hjir yn febrewaris 1830 dan dochs mar dat it doel
fan it Genoatskip Fryske taalstriid is en oars net! Dat is al wat oars as
Amersfoordt-en-dy yn har earste brief foar eagen stie.
It is ek net it iennichste lûd dat yn dyselde rjochting wiist. R. Posthumus
skreau yn syn "len wird oon myn Lezzers" fan 14 augustus 1829: "It
lijkket mij to, dat it de Friesen ijnmoed wirt om her aders taal ijn wezzen
in eere te hâden. Ir wirt ijn in oer her dogs nou wer rju meer schreauwn,
az foarhinne. Foarschaatte lieuwe foarienene her om dizze spraak, so âd,
so rijk, so schien, to eerjen, hein in fier uut too sprieden, to ien Frieske
maatschippije fen schijd-taal in âdheits oendersijk" 8.
De frysksinnigens fan it Genoatskip sprekt ek noch op in oare, aparte
wize. Yn juny 1829 waard der in kommisje beneamd om in segel fêst te
stellen. J. H. Matthijssen makke seis ûntwerpen, dêr't it oare jiers maart út
keazen waarden ien mei it âldste Fryske wapen tsjin in brutsen pylder oan
en in oaren mei in ikekroan. Beide wiene se dus nochal neutraal, mear as
de oare fjouwer. Ien dêrfan hat as kearn datselde neutrale wapen, dêr't in
Huw en in âlde Fryske boer de wacht byhâlde, de oare trije fait it measte
ljocht op de dichtkeunst. de skiednis stiet wat fansiden. Dat op himsels is
al in dúdlike fingerwizing yn hokker rjochting oft tocht waard, mar de
útbylde figuer op twa derfan docht dat noch mear: dat is Gysbert Japicx
op in fuotstik! Oan alles docht kleare bliken dat der in sterke "Wassenbergh"-streaming west hat, mar ek hoe't dy yn konflikt kaam mei in
"kronike"-rjochting. It ferslach fan dy striid mei syn wikseljende útslach
mei no ferfette wurde.

* s "1

¾> f 1

Fjouwer fan de seis ûntwerpen fan de Ljouwerter J. H. Matthijssen foar in segel fan it
Genoatskip (1829/1830).
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Yn deselde gearkomste fan 23 juny 1828 dêr't Van Beyma fuortstimd
waard as foarsitter en ferfongen troch de nije Wassenbergh, De Crane,
kaam fan Ankringa it útstel: "Dat er van wege het Friesch Genootschap
jaarlijks worde uitgegeven: Een Almanach of Jaarboekje voor den beschaafden stand . . in de Friesche taal" . . 9 . It waard oannommen, lykas
trouwens syn oare útstel Jancko Douwama ree te meitsjen foar útjefte.
Neist eigentiidske (!) skiednis soe der literatuer yn en dèrta kamen J. van
Leeuwen en A. Deketh, respektivelik J. D. Ankringa en Telting yn 'e
redaksje. Deketh betanke al yn maart 1830, fjouwer jier letter luts ek Van
Leeuwen him werom.
It oare jiers. yn 1829, waard Amersfoordt út it bestjoer stimd, foar him
kaam Deketh deryn en sels beneamde men yn 1830 Telting as skriuwer yn
syn plak, dêr't er de sike Binkes yn ferfong, dy't no betanke hie. Gjin niget
hoecht it dêrom te dwaan dat hy, oant twa kear ta passeard, gjin sin hie
om op in yn sân hasten gearroppen byienkomst te Salwert te kommen:
"Mijn pas aangevangen schoolcursus en de weg hielden my terug: ook
wist ik er eigenlijk hoegenaamd niet, van wat ik er moest uitvoeren" 10.
Deketh en Amersfoordt botse slim. sa sterk dat de wjerslach sels yn notulen en ferslach werom te finen is, dy't oars safolle ferswije. Yn 1833
stelde de earste út om winterjûnebyienkomsten te halden, dêr't Amersfoordt him fûl tsjin fersette. De Crane koe al langer net mei Amersfoordt.
Op 28 maart 1826 hie hy fersocht om boeken út de Atheneumbibliotheek
te lienen. mar kuratoaren koene der net op yngean omt De Crane de
boeken dy't Amersfoordt foar 't neist liene wolle soe. alle dagen brûke
moast. Oaren krigen wol tastimming 10a. De lytsens, út ôfgeunst faaks,
dy't de Frjentsjerter heechleraar skine liet foar de Snitser rektor oer. sil
wol gearhongen hawwe mei in folie âlder kwestje. Beide wiene earder dea
as dat der in oplossing foar kaam. Amersfoordt hie nammentlik hânskriften út de kolleksje-Herbell fan de erfgenamten fan H. W. C. A. Visser
oerkrigen en hâlde se sûnt mar ûnder him. Dy hânskriften hie De Crane
yndertiid ek graach hawwe wollen foar de bibliotheek fan it Atheneum,
sa't er mei prof. De Wal oerlein hie, mar der wiene doe op de feiling yn
1819 mear leafhawwers. ûnder wa Visser dy't sa't letter bliken die, autorisaasje fan it Ryk hie om se te keapjen. Uteinlik — yn 1832 — frege it Ryk
se op. De Crane die sels in goed wurd foar Amersfoordt by de gouverneur
omt der ek in hânskrift fan Jancko Douwama by wie dêr't dy foar it
Genoatskip oan arbeide. mar it holp net. It Genoatskip waard der no op
oansjoen dat it net oan de opdracht foldien hie. om se werom te jaan en
doe kaam De Crane fanwegen mei syn "misnoegen en beklag" oer
Amersfoordt. Dy hie tsjin syn ûnthjit yn neat mear fan him hearre litten.
mûnling noch skriftlik. It Genoatskip stie fierder alhiel buten de saak,
dielde er gouverneur ferûntweardige mei. Hoe't it ôfrûn, docht der hjir
minder ta. mar ik tink hast dat it deselde hânskriften wiene dy't de erven-Amersfoordt yn 1849 net oan it Genoatskip oerdrage woenen.
In probleem wie ek dat der net folie útkaam. Buten it Friesch Jierboeckjen seach oant 1835 mei de útjefte fan Thet freske riim yn de be54
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wurking fan E. Epkema oars neat it ljocht. Wol wiene troch de "onvermoeide vlijt" fan Amersfoordt fan de simmer fan 1830 oant yn 1832 al
440 bledsiden printe fan Jancko Douwama, mar it like der noch net op
dat it klear wie. It kommintaar fan Amersfoordt kaam mar net fierder, ta
grutte argewaasje fan Fontein dy't him syn gegevens jûn hie. Ek dêrfan
litte de jierferslaggen fan Telting yn de tritiger jierren wat trochskimerje.
Amersfoordt hat te folie wollen yn in dochs al drok bestean fan rektor en
skoalle-opsjenner. Ek mei de katalogus fan de Akademy-bibliotheek hat
er hast tweintich jier ompakt. Te min die er net, krektoarsom, hy hat ien
fan de warbersten west ûnder de Genoatskipsleden fan syn tiid. Wat dat
oangiet stiet hy op ien streek mei Telting. En it hawwe syn warberens en
kundigens west dy't him by alle ferlies yn de earste jierren dochs de slach
winne litte soenen.
It pleit wie earder besljochte as men nei it foargeande ferwachtsje
mocht. Op 19 july 1832 skreau Fontein, foarsitter fan de earste ôfdieling,
oan Telting: "Ik zoude gaarne zien dat wij nog eens andere Heeren
aanspanden, want noch Banga, noch Beyma & ik hebben er weijnig of
niets aan gedaan" il. En fjirtjin dagen letter liet Binkes, foarsitter fan de
fjirde ôfdieling, noch somberder lûd hearre: "Onze afdeeling moet toch
eindelijk ook eens te voorschijn treden; van de tweede en derde verwacht
ik voor eerst nog niet veel" .
Ek mei it Jierboeckjen gong it net sa maklik. Al yn 1829 klagen Telting
en Ankringa oer te min meiwurking: "Er werden brieven afgezonden om
aanvrage tot Bijdragen aan de zoodanigen, die Uwe Commissie meende te
kennen als in staat tot het leveren daarvan, maar geen der brieven werd
beantwoord, en niets werd ingezonden" 13. Op 't lést hiene se har nocht en
stelden út it Jierboeckjen net mear alle jierren ferskine te litten. Neist it
drege oerbringen yn it Frysk fan de kalinder "hadden wij vooral te
worstelen met eene ons hoogst lastige laauwheid bij niet weinigen van de
schrijvers, die wij tot het leveren van stukken tot het mengelwerk hadden
meenen te moeten uitnoodigen, zoodat wij op den tijd dat reeds het geheele Jierboeckjen had behooren gereed te zijn, somtijds na lang bidden
en smeken, en met veel moeite den noodige voorraad bijeen kregen,
somtijds ook wel in het te kort schietende zelf op allerhande wijzen
moesten voorzien, en dus in plaatse van uit veel goeds het beste te kunnen
uitkiezen, integendeel slechts bezorgd moesten zijn om plaats te vullen,
terwijl deze onaangenaamheid natuurlijk eene andere ten gevolge moest
hebben, dat namelijk het boekje veel te laat in het licht kwam" 14.
Giet men de nammen fan de auteurs yn it Jierboeckjen nei dan is wol
dúdlik wa't hjir "laauwheid" forwiten wurdt. Salverda hat der neat yn, dat
faaks te krijen hat mei it ôfwizen fan syn lidmaatskip yn 1828, Windsma
stjoerde yn 1830 ien kear wat yn, dat in plak fûn yn de jiergongen 1831 en
1833 (1832 is net ferskynd om de Belgyske drokten), Posthumus hat noch
al in bydrage yn de jiergongen 1833 en 1835 (mar dat wie âlde kost, dy't
Ankringa al op 9 septimber 1831 foardroegen hie yn Constanter) en de
trije Halbertsma's droegen nei 1832 neát mear by. Joast syn Hollânsk (!)
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stik oer de stavering yn jiergong 1834 is in gefal apart. De Fryske stikjes
derefter mochten allinne mar pleatst wurde as't syn stik oer de stavering
ek opnommen waard. Ankringa tocht dat dat wol wat tafalle soe en woe
it oare der net yn hawwe, mar Telting wist him mei gans muoite en arguminten ta oare gedachten te bringen: "vreest gij in ernst niet, dat, als
wij hem dit weerom zenden, of althans schrijven dat wij 't niet plaatsen
kunnen, hij ons voor eens en allemaal bedanken zal"? 15.It is der ynkommen, mar lykwols hawwe de Halbertsma's har sitte litten. Goed
besjoen hat allinne oan de beide earste jiergongen de meiwurking frij
algemien west, de tredde sit al tefolle âld spul yn, dat earder net pleatst
wie (fan Windsma en De Haan Hettema sines foar 't neist ek). Ien wie
der, dy't al tige meidie, de léste jiergong stiet meast fan him yn. Dat wie
J. G. van Blom, dy't op útstel fan Telting op 20 maart 1836 dan ek ta
wurkjend lid beneamd waard. Soks barde mar selden.
It is net sûnder mear dúdlik werom't de wichtichste Fryske skriuwers
net, amper of net út harsels meiwurken. De brieven fan en oan de Halbertsma's kinne faaks wol klearrichheid bringe. It Genoatskipsfermidden
út dizze jierren komt fakernôch op it aljemint. Bekend is de strideraasje
tusken Joast en de Constanterlju om de persoan fan John Bowring hinne,
dy't hjir yn oktober 1828 wie, dêr't wolris beswieren tsjin dy lésten de
eigentlike reden fan Halbertsma syn ûnreedlike oanfal op de Ingelskman
fan west hawwe kinne. Telting en Ankringa, de redakteuren fan it Jierboeckjen, hearden ta de kearn fan de lytse Constanterrûnte, likegoed as
oare meiwurkers oan it Jierboeckjen as Van Leeuwen en J. Roorda, de
printer G. T. N. Suringar en ek A. Deketh, al hat dy net oan it Jierboeckjen meidien. Men moat jin sels ôffreegje oft de frysksinnigens yn it
Genoatskip syn oarsprong net hie yn Constanter. Ik leau it net; it hat
oarsom west: de iennichste dy't foar novimber 1827, doe't it Genoatskip
dus al foarme wie, mei Frysk wurk kaam, wie Ankringa. In pear kear
droech er wat fan Gysbert Japicx en yn oersetting fan Salverda foar, en
ien kear, op 14 septimber 1822 in eigen rymke, "Lokwinsch" (printe yn it
Jierboeckjen foar 1829). Dat koe ek al min oars, want de earste oare
Fryske skriuwers dy't lid waarden, wiene Telting en Roorda yn maart
1827. Op 2 novimber dat jiers begjint dan in rige fan Fryske bydragen fan
dy trije mannen, dy't duorret oant 1833 — de léste fan Roorda is fan 1830
—, en sûnt him beheint ta trochinoar jiers ien kear wat, hast altyd fan
Ankringa. It measte fan har eigen stikken yn it Jierboeckjen bringe se earst
nei foaren yn Constanter, ek bydragen fan R. Posthumus, E. Epkema en
Eeltsje Halbertsma, mar yn al dy gefallen op 1827 nei is ek dúdlik, dat it
inisiatyf by de redakteuren fan it Jierboeckjen leit, net by de leden fan
Constanter, dat se meiiens ek binne. Joast syn grime sil dêrom earder of
alteast likegoed de Genoatskipslju as dy fan Constanter troffen hawwe
moatte.
It soe wêze kinne dat hy sa gebeten op har wie om de minne resinsje
fan syn "Hulde II" yn de Vaderlandsche letteroefeningen. Posthumus
skriuwt op 4 maaie 1828 teminsten oan him: "Ook onder de leden dier
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vergadering [fan it Genoatskip, dêr't er neffens de notulen op 26 maart
west hie] merkte ik een en ander Wolf op". Dat wurd "wolf — foar wolf
vn skieppeklean? — brûkt er ek as't er it hat oer de neamde resinsje. Ek
kin meispile hawwe dat Constanter al de eare krige fan in besyk fan
Bowring, mar Joast sels net. Posthumus skriuwt teminsten: "Het is wel
jammer dat onze zoo kleingeestige oppervlakkige letterkundige club zich
aanstonds meester van hem gemaakt heeft, doch als hij bij u geweest is,
zult gij hem wel met deze kleine menschen bekend gemaakt hebben. Hij
was te Leeuwarden bij den Hooggeleerden Heer W. Suringar thuis" 16. In
goed jier letter hjit it: "Hettema ken ik nog niet genoeg, doch denk niet
ongunstig over hem, omdat hij niet tot de heerschende en schreeuwende
Club althans voor als nog behoort" ' 7 . Yn de briefwiksel mei H. W. Tydeman hawwe se wakker wille mei it "Friesch genootschap voor Schijtkunde" 18. Joast hie it ek net stean op it taalgebrûk: "Men heeft op onze
prozastukjes in den eersten jaargang van ons jaarboekje de aanmerking
gemaakt, dat de constructie en uitdrukking niet Friesch waren; de groote
Joost Halbertsma heeft zich laten ontvallen dat er in de commissie tot de
redactie wel iemand benodigd was, die het Landfriesch verstond" 19.
Dochs wie de ferhâlding mei de Halbertsma's net sa min, dat Eeltsje net
oanbiede koe de stikken mei it each dêrop foarôf nei te sjen, wat yn 1829
ek barde. Ik tink dat it by dy iene kears bleaun is. Nei juny 1829 hat er
noch ien kear op in gearkomste west yn maart 1832, dêr't er mar min oer
te sprekken wie. Amersfoordt syn lezing foldie him goed, mar fierders wie
it allegearre huchelderij: "windt van Koning en Oranje" 20 . Hy betanke yn
1835. Hoe't it allegearre krekt sitten hat, soe nochris útsocht wurde kinne,
mar it liket wol sa dat it iere frysksinnige Genoatskip earder noch tsjinwurke waard troch de wichtichste Fryske skriuwers as dat it har ûnferskillich liet.
It like al mei al net best mei it Genoatskip. De Haan Hettema — ek al
gjin freon: "En bestaat er geene magtige oppositie? Is Hettema ter zielen?" freget Telting oan Ankringa yn syn brief fan 21 novimber 1833 —
hie wol gelyk doe't er Joast Halbertsma skreau: "De roep is: het genootschap doet niets en zal in duigen vallen" 21 . Ynterne spanning oer
doel en rjochting, gjin meiwurking, net fan eigen leden noch fan oaren, en
boppedat noch grutte finansiële problemen lieten it slimste ferwachtsje.
Bowring hie foar syn ôfskriften fan de Juniana dy't net tafoelen en dêr't
Joast Halbertsma dy't se krige ek neat mei die, mar leafst ƒ 600 hawwe
moatten en Brandenburgh foar it printsjen fan Jancko Douwama ƒ 900.
It koe sa net langer. Alle problemen runen gear yn 1835, doe't ek noch
de trije oerbleaune bestjoersleden fan de earste oere betanken: Van
Beyma, De Crane en Fontein. Der wiene, sa't it liket, net iens genôch dy't
har opfolgje woene of koene, want tsjin de wetten yn waard Daam Fockema as net-wurkjend lid beneamd. Ta foarsitter waard Evertsz keazen,
mar dy woe net, al naam er it bysitterskip al oan. Sa betearde it dat
Amersfoordt as twadde kar foarsitter waard. Fuort dyselde deis krige
Brandenburgh syn útske'tten ƒ 500 ek, dêr't troch rinteleaze oandielen yn
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foarsjoen waard. De ôfdielingen waarden ta trije werombrocht troch
kombinaasje fan de twadde (âldheidkunde) en de tredde (ierdrykskunde)
en ek oars op poaten set. Dat barde op útstel fan it nije wurkjende lid
Eekhoff yn 1835. Dy woe alles wol dwaan om it Genoatskip fan "de
blaam van traagheid en laauwheid" te suverjen, de spotters en ûnderminer's beskamje, ja wol nei Frjentsjer alle jierren om dêr yn syn ôfdieling te
rieplachtsjen oer it wurk as it moast. Hy hie keazen foar de twadde ôfdieling, dêr't trije leden fan yn Frjentsjer wennen (yn syn earste net-frege
advys "Aan Heeren Werkende Leden van het Provinciaal Friesche Genootschap", dêr't noch ferskate op folgje soene yn syn lange Genoatskipslibben 22 ). It wie net mear nedich: de hollânsktalige, histoaryske
rjochting hie wûn. Ljouwert waard it fêste plak fan gearkomste, dat earst
noch wol wiksele hie, en dêr kamen de liedende figueren hieltyd mear te
sitten.
De beneaming fan J. G. Ottema, op útstel fan Fontein, ta wurkjend lid
yn 1833 soe men efterôf it begjin fan de omslach neame kinne. Der is
nammers noch wol in reden om dat te dwaan. Dyselde gearkomste dat
Ottema, de lettere opfolger fan Telting as skriuwer. wurkjend lid waard,
stelde Deketh út winterjûnen te halden. Dy soene bestean moatte út redefierings of ferhannelingen oer it iene of oare, en dichterlike bydragen,
beide yn it Nederdútsk of yn it Frysk! As't se net yn it Frysk wiene,
moasten se op Fryslân slaan. Der waard in kommisje beneamd, fêst omt
men der net útkomme koe, mar dat slagge de kommisje likemin. De oare
kears, yn septimber, waard al ôfpraat dat it oer in jier trochgean soe mei
sybsydzje út de Genoatskipskas en op alle plakken dêr't mar genôch leden
har ferienigen, mar de nije kommisje dy't it neijer regelje moast, koe net
ta saken komme, omt Amersfoordt der út stapte. Hy die dat skriftlik en
syn netbewarre brief wie yn maart 1834 ûnderwerp fan besprek. It docht
bliken dat hy him fersette tsjin de subsydzje oan pleatslike byienkomsten.
Deketh wie yn syn útstel ek útgongen fan Ljouwert as plak fan gearkomste, sûnder mis hawwe oaren. de Frjentsjerters grif, sprieding trochdreaun. "Tot bewaring der eensgezindheid" sa't der yn de notulen stiet 23 ,
krige Amersfoordt syn sin! Frjentsjer hie de slach ferlern.
It Friesch Jierboeckjen wie it ek mei dien. It neamde útstel fan Telting
en Ankringa fan 18 july 1835 om it net mear alle jierren útkomme te litten
waard yn hannen steld fan in kommisje, besteande út Van Leeuwen,
Fontein en Ottema. Op 5 oktober dêrnei lieten se noch de mooglikheid
iepen dat der dat jiers noch ien ferskine soe as't der bydragen ynkomme
mochten, mar dat barde net. Underwilens ferskynde al yn 1835 noch de
earste Friesche Volksalmanak. De sitewaasje sa't dy doe wie, wurde wy
moai gewaar út in brief fan Telting. mooglik oan Evertsz, fan 15 jannewaris 1836:
"Om een Frieschen Almanak uit te geven heeft Ypma mij in 't begin van 1835 al aan
geweest. Ik moest het weigeren, want ik wou den schijn niet hebben van met eigen
pleegvaderlijke handen het jierboeckjen om te brengen. Nu heeft de apostaat Wassenb.
het dan gedaan. Op zich zelf beschouwd vind ik het zoo kwaad niet; maar met het
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model, den Gelderschen Almanak, vergeleken, valt het bijster af: en met den Overijsselschen. nog meer. Of het jierboeckjen weer verrijzen zal. weet ik niet. Ten eerste hangt
dit af van het rapport der Commissie op ons voorstel, en ten tweede van de redactie, die
dan wel wat versterkt mogt worden. Uit Ankr. is helaas! de puf geheel uit: ook ware 't
beter dat voor mij een ander was, want het is lastig niet bij den pers te zijn. Ten derde
van de mede-arbeiders. Uw wensch, dat het aan voorraad niet ontbreke, moge beklijven:
tot nog toe is er zoo goed als niets. T. Halbertsma heeft aan Eekhoff gezegd, dat het niets
was de noodige stof tot een jierboeckjen bijeen te brengen; ik hoop dus dat hij handen
uit de mouw steke: helaas! die Grouwster Heeren zijn beter zeggers. dan doenders. Ten
vierde van den drukker, die zegt er schade bij te lijden, en zoo niet meer te willen. Uit
hoofde dezer vier considerans acht ik het jierboeckjen faai"

De kommisje komt yn maart 1836 mei har útstel, dat net ienriedich is.
Se binne it meiinoar iens dat it fermaat grut octavo wurde moat en net
bliuwe kin sa't it Jierboeckjen wie. dat Telting en Ankringa woenen. Mar
oars as Ottema en Van Leeuwen fielt Fontein neat foar har opfetting fan:
'"Deze stukken zullen allen in de Friesche taal aan de Redactie moeten
worden aangeboden". Der binne mar inkelden dy't "de Friesche taal
grammaticaal kunnen schrijven . . . & wat houding heeft het dat men voor
Rk van 't Genootschap werken wil uitgeven, waartoe slegts weinigen iets
kunnen bijdragen", freget er. Hy hat him ek steurd oan it foarrjocht yn 't
Nederdútsk te skriuwen dat oan ien inkeld persoan, ek noch gjin lid fan it
Genoatskip (bedoeld is A. van Halmael) jûn is. Telting reagearret: "Och
dat de Heer Fontein en zoo vele anderen ons altijd maar zulken voorraad
van Nederduitsche stukken geleverd hadden, wij hadden ze gaarne vertaald, en niet over penarie geklaagd". Hy stiet der op dat it Frysk bliuwt.
en leafst yn it selde fermaat. "Tegen een ollipodrido van Friesch en
Neerduitsch verklaar ik mij stellig" . Telting kriget op it fermaat nei yn
de ledegearkomste fan 28 maart 1836 alhiel syn sin.
It pakt lykwols oars út! Op de gearkomste fan 3 oktober dêrnei komt in
útstel fan Amersfoordt oan de oarder. Hy skriuwt dat al lang de winsk
bestien hat dat oan de wurksumheden fan de ûnderskate leden mear
publisiteit jûn wurdt. Dat is opkeard troch de "uitvoerigheid der werken,
welke het Genootschap in de eerste plaats heeft aangevangen". No liket
him de tiid ryp om te kommen mei de útjefte fan "kleinere stukken,
verhandelingen, bijdragen, ophelderingen van Friesche taal, oudheid, of
geschiedenis, zonder de algemeene Geschiedenis des Vaderlands hierbij
uit te sluiten" (dat léste komt syn âlde winsk wer yn út!). De fierdere
bepalingen dy't er útstelt. slaan ik mar oer, se binne fan technysk-organisatoaryske aard en wy witte dochs krekt wat er skreaun hat, as't wy nei
De Vrije Fries sjogge, want sûnder dat dy namme neamd wurdt, is dat de
útfiering fan syn plan oant yn bysûnderheden! Dat der al lang om bondeling fan sokke bydragen frege wie, is wol bekend. Meastal wurdt D. W.
Hellema neamd, dy't op 23 septimber 1833 mei it útstel kaam en jow de
lezingen út 2 6 . mar Ankringa skriuwt op 27 oktober dat jiers oan Telting
ek: "De Leden van het Genootschap en anderen hebben al lang geseurd
om wat in druk te sien. Mij dunkt als de Commissie van uitgave eens ging
opsweelen, wat al van tijd tot tijd in de Vergaderingen van het Genoot59
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schap is voorgelezen, dan zou dit. . . al een aardig boekdeel worden . . ." 27.
De saak moat in kommisje oer gear, dêr't Amersfoordt en Telting beide
yn sitte, en fierders Evertsz, Ottema en De Haan Hettema. Op 3 april 1837
wurdt har útstel behannele en oannommen. Se binne flak foar Amersfoordt syn plan. ek al hâldt dat yn dat it farske beslút om in frysktalich
mingelwurk fan stúdzjes en literaire bydragen út te jaan ferfalle moat,
ommers "de uitvoering van het tegenwoordige voorstel (gaat) de uitgave
van het Fr. Mengelwerk in nuttige strekking verre te boven". It tal meiwurkers soe troch de betingst fan it Frysk tige lyts wêze, as't de redaksje
de muoite net nimme woe en set Nederdútske stikken oer. De rûnte fan
lezers soe him yn haadsaak of hielendal faaks wol beheine ta de provinsje,
wylst Amersfoordt krekt de bekendheid nei buten ta befoarderje wol.
Lykwols binne se fan betinken dat "daarom evenwel stukken in het
Friesch opgesteld geenszins uit het nu voorgestelde mengelwerk behoefden te worden uitgesloten, maar integendeel als taalproeven zoo zij
overigens iets verdienstelijks bezaten geredelijk behoorden te worden
opgenomen" 28 . De gearkomste beneamt Van Leeuwen, Telting en Seerp
Brouwer ta redaksje, mar de léste betanket en foar him wurdt De Haan
Hettema keazen. Noch itselde jiers komt de earste ôflevering út fan De
Vrije Fries, dy helt oan bannen. Telting moat him doe wol ferrieder fan
eigen saak field hawwe.
Hy loek him stadichoan werom út it Genoatskip. Al yn 1836 skriuwt er
Eekhoff dat er al lang fan it skriuwerskip ôf wol, mar hy hat noch gjin
opfolger fine kinnen. Yn 1841 betanket er sûnder mear en yn 1845 ek as
redakteur fan De Vrije Fries. Nei 1841 komt Telting like faak net as al op
de gearkomsten, en dat feroaret net as't er yn 1850 ta opfolger fan Evertsz
keazen wurdt as foarsitter fan de tredde ôfdieling, dat er oan syn dea ta
bliuwt. Syn opfolger is syn skoansoan Eelco Verwijs. Yn dy ôfdieling hie
er ek allinne noch ynfloed, de oaren waarden behearske fan Ljouwerters
as Van Leeuwen, J. G. Ottema en de Burgumer Van Sminia; en Eekhoff,
J. Dirks en A. J. Bruinsma. Yn 1857 telde de earste fyftjin leden, de
twadde acht en de tredde mar seis, te witten Ankringa, Posthumus — dy't
nea hast kaam —, J. G. van Blom, T. R. Dykstra en de beide Frjentsjerter
freonen Behrns en Telting. It tal gewoane leden woeks nei 1839 hurd oan
fan in hûndert yn de tritiger jierren oant treddelhûndert yn de twadde
helte fan de fjirtiger jierren. It tydskrift fan 1837 en winterjûnen sûnt
1840, dêr't ek gewoane leden komme koenen, soargen foar de bloei fan de
histoaryske rjochting. It Frysk waard net útband, mar it krige al in marginaal plak. Sûnder beswier, suver symboalysk — ja, dat grif! — gong yn
1844 by de lytse feroaringen yn de wetten ek ien kear "Friesch" út de
namme en no koe it ek gjin kwea mear dat Ljouwert it plak fan festiging
waard. Dat wie altititen noch yn it midden litten.
Sjocht men no it hear oer, dan twingt him in byld op dat nochal skeelt
mei wat gongber is yn de literatuer. Allesoerhearskjend is de strideraasje
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fan it begjin ôf oant 1835 sawat ta. Dêr binne earst de tsjinstellingen
tusken leden en net-leden. It moat noch neigien wurde wa't net frege
binne en wa't net woene, as't dêr teminsten wat oer te finen is. (Ald)Liberaal hat it Friesch Genootschap fan it begjin ôf oan west, en dat hat
fêst guon ôfhâlden. Sa'n ien as de roomske Van Halmael moat men yn dat
ferbân oan tinke. Undúdlik is ek werom't de wichtichste frysktalige
skriuwers nettsjinsteande it tige frysksinnige karakter fan it jonge Genoatskip net of amper meidien hawwe. Slimmer lykwols foar it bestean
fan it Genoatskip wie de inerlike striid. Amersfoordt en in pear oare
histoarisi hiene forlet fan help nei de dea fan Visser yn 1826, help oan
mankrêft, mar likegoed om tagong te krijen ta argiven. Hy hie it wat
ferbruid by De Crane, dy't al sa graach de hânskriften út de neilittenskip
fan Herbell (1819) ha wollen hie. Syn oprop ta it stiftsjen fan in histoarysk
genoatskip foei yn Frjentsjer net sa goed, dêr't in rûnte fan "Wassenberghers" om De Crane hinne it ferlies fielde fan de âlde master sels, ek
yn 1826 stoarn. Dy woene leaver omtinken jaan oan de Fryske taal en
literatuer. Der kaam in kompromis, mar tenearsten oerhearsken de
"Wassenberghers". Amersfoordt waard op pynlike wize twa kear foar de
holle stjitten en rekke út it bestjoer. De earste treddeljier, oant de Belgyske
opstân it wurk opkearde, bloeide it Fryske libben op. It sloech oer nei
Constanter, dat Bowring wie út de skroeven doe't him yn 1828 al dat
romantysk nasionalisme temjitte kaam.
Yn 1833 wiisde it oan alle kanten min mei it Genoatskip: it siet ûnder
de skuld, der kaam oars net út as it Jierboeckjen en dat kealle ek swier,
en it wie allegearre rûzje. De âlde bestjoersleden dy't der noch fan it
begjin oer wiene, betanken it oare jiers alle trije en nije wiene net maklik
te finen. Sa koe Amersfoordt der wer yn komme en mei help fan de
trochpakker Eekhoff sette er in nije koerts út, deselde dy't er fan it begjin
ôf oan wollen hie. Telting, syn wichtichste tsjinspiler, hie de slach ferlern
en loek him werom. Mei him romme it Friesch Jierboeckjen it plak foar
De Vrije Fries fan Amersfoordt.
Gjin tiid is der oan te wizen yn de skiednis fan de organisearre Fryske
taalstriid, dy't doe begong, as tusken 1827 en 1835 dat safolle minsken
safolle rûzje hiene of it moast wêze dy fan de Jongfriezen. Wa't it iens is
mei Van der Meij syn ûnderstelling "dat het Oera Linda Boek het behoud
van de Friese taal tot inzet zou hebben" 2 9 sil troffen wurde troch de
oerienkomsten yn figueren en situaasjes fan it Oera Linda Boek en it
Genoatskip yn syn begjintiid. It ferlykjen fan dy beide soe wolris de kaai
ta it geheim fan it Oera Linda Boek jaan kinne.
It auteurskip is sûnder sa'n ûndersyk gjin fêste grûn foar te finen. Sels
as't men jin beheint ta de rûnte fan it Genoatskip yn syn earste jierren,
dan komme der ek noch mear as ien en twa yn 'e beneaming. Kalma hat
oan De Haan H-ettema tocht 30, mar Van der Meij wiist wol oertsjûgjend
oan hoe't krekt him de gek oan stutsen wurdt yn it Oera Linda Boek.
Eeltsje Halbertsma is ek neamd. Yn de Nieuwe Courant fan 16 septimber
1920 'hie H. A. Lesturgeon dat dien, en doe't J. J. Hof dêr op ynfrege,
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andere er dat Winkler der op tsjut hie. Underskate fan syn letterkundige
freonen wiene fan itselde betinken. oaren leauden op gesach fan Verdam
oan Verwijs. Hof woe der neat fan witte: "Die was waarlijk niet geleerd
genoeg om 't OLB te schrijven" en dêr sille wy it mar op hâlde 3 1 . Men
kin ek oan R. Posthumus tinke. Dy hat tenearsten him hiel wat foarsteld
fan it Genoatskip yn de striid foar it Frvsk. Hy hie wat fan de selde romantyske dweperij mei it âlde Fryslân as syn freon Hettema. Op 'e feiling
fan prof. Wassenbergh syn bibliotheek yn 1828 wiene se der allegearre
hast: Amersfoordt. Fontein, Van Beyma. Halbertsma, De Crane, Romar,
Stinstra. Banga, ek in pear Frjentsjerter heechleararen, Telting. Tresling.
Evertsz. mar gjinien dy't fan dy eigenaardige "germaanske" boeken kocht
as Posthumus: Haltausii, Glossarium Germanicum Medii Aevi (1758):
Schilteri. Thesaurus antiquitatum Teutonicarum (1728): Antonini. Itinerarium Brittanniarum (1709): Eccardus. De origine Germanorum ei eorum
colonüs (1750): Gibsoni. Chronicon Saxonicum (1692) Jornandes, De
Gothorum origine et rebus gestis; Isidori, Chronicon Gothorum, Vandalorum etc. (1597): De Kronika van Sassen (1826); Junii. Batavia (1652).
Schedius. De diis Germanis (1648) en net te ferjitten guodden oer Skotlân
en de Skotten. mei syn fiven foar mar 30 sinten 32. Dochs mist Posthumus
syn wurk de humor dy't de skriuwer fan it Oera Linda Boek sa eigen west
hawwe moat.
Dan binne der noch Telting en Joast Halbertsma. Van der Meij hat
alles by de léste opset. mar de oare mocht ek wolris neitante wurde. Mear
as Halbertsma hat hy yn de besprutsen striid behelle west. hy is it dy't de
slach ferliest tsjin magi(ster) Amersfoordt. Taalkundich en histoarysk wie
er genôch ûnderlein om dit drege wurk te skriuwen. Al yn 1830 wie er
dwaande mei it sammeljen fan boustoffen foar in grammatika fan de
Fryske taal. noch yn 1846 levere Harmen Sytstra him dêr materiaal foar 33
en jierrenlang hat er alle wiken mei Behrns oan taalstúdzje dien. Yn 1836
wie Telting neffens in brief oan Joast Halbertsma dwaande mei it gearstallen fan in glossarium op Thet Freske riim, en dat woe er ek fan oare
Fryske kroniken meitsje 34. Hy makke ek stúdzje fan de runen, dat ús
niget hat fanwegen de aparte lettertekens fan it Oera Linda Boek. Yn 1840
hjit it: "Ik wil niet beweren, dat de Friezen runenschrift gehad hebben,
want ik ben er nog niet van overtuigd, dat het zich laat bewijzen; doch
sints de Angelsaksische runen ontdekt zijn, is het althans niet onwaarschijnlijk" 35. Mei Behrns sette er de earste histoaryske roman fan de
Deen B. S. Ingemann út 1826 oer as Waldemar de overwinnaar of Denemarken en de Denen in het glansrijkst tijdperk hunner geschiedenis (Ljouwert, 1839-1840). Dizze romantyske bewurking fan trettjinde-ieuske stof
nei it foarbyld fan Scott soarge yn Denemarken foar in sterk nasionaal
besef. Der is oars net safolle fan him úkommen as op grûn fan syn
wurksumens ferwachte wurde soe, gjin spraakkeunst. en ek gjin skiednis
fan de Frjentsjerter hegeskoalle. dy't J. Teding van Berkhout fan him
ferwachte hie. Dy koene elkoar út har Twadde Keamertiid yn de fjirtiger
jierren. Sels hânskriften skynt er net neilitten te hawwen. dy binne alteast
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net bekend. Syn humor makke dat er as skriuwer de Fryske Staring
neamd waerd. Striidber wie er ek, sa*t bygelyks bliken docht oan syn
halden en dragen yn de tiid fan de Belgyske opstân. doe't er de kening syn
goed rjocht iepentlik betwivele. Hy kaam oan de oare kant de Linde út
Stienwyk wei. Syn skoansoan Verwijs hat faaks yndied witten wa't de
auteur wie, doe't er glimke op de fraach fan Verdam. Telting soe de
opsteller fan it (letter omwurke?) hânskrift wêze kinne, dat al yn de fjirtiger jierren yn de famylje Over de Linden west hawwe moat. Mear is der
optheden net fan te sizzen.
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13. Rapport fan 22 juny 1829: argyf F G . ' E 5 .
14. Foarstel oan it FG'fan 18 july' 1835: argyf FG. E5.
15. Brieven oan inoar fan 27 oktober en 11 novimber 1833. argyf FG, E5.
16. Brief fan 22 novimber 1828; Provinsiale Bibliotheek (PB). 6185 Hs.
17. Brief fan 30 febrewaarje 1830; PB, 6185 Hs. Ferlykje ek J. J. Kalma, "Albertus Telting
(1803-1863)", Dit wienen ek Friezen. In rige lytse biografyen (5 dln: Ljouwert. 1964-1974)
V. 70-75.
18. Brieven fan H. W. Tydeman oan J. Halbertsma fan 23 desimber 1828 en 18 julv 1829;
PB, 6185 Hs.
19. Brief fan Telting oan Jac. Scheltema. 29 augustus 1829; Universiteitsbibliotheek Leiden,
LTK 1004.
20. G. Dijkstra. Bijdrage ta de kennis, it libben, de persoan en it wurk fan Dr. Eeltsje Halbertsma, 1797-1858 (Drachten, 1946) 49.
21. Brief fan 29 maart 1834; PB. 6185 Hs.
22. Advys fan 5 oktober 1835; argyf FG. E5.
23. Argyf FG, C.
24. Argyf FG, E5.
25. Ibidem
26. RA, argyf Van Beyma, 390.
27. Argyf FG. E5.
28. Ibidem.
29. G. J. van der Meij, Kanttekeningen bij het Oera Linda Boek (s.p., s.j.: 1978) 16.
30. Kalma, Dit wienen ek Friezen, V, 50-56.
31. Argyf FG, D12.
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32. Bibliotheca Wassenberghiana
Franekerae. 1829; PB, C 6057.
33. Argyf FG, C (18juny 1830); B. Folkertsma. De staveringfan it Westerlauwerske Frysk yn
de njoggentjinde ieu (Grins. 1974) 230. 260 n. 42.
34. Brief fan 7 april 1836; PB, 6185 Hs.
35. Lezing foar it Friesch Genootschap, printe yn De Vrije Fries III (1843). Sjoch ek Telting
syn "Angelsaksische bezwerings-formulieren", De Vrije Fries, II (1842).

Argyfstikken
Fries Genootschap (FG), Ljouwert
C:
D12:
E5:
M7;
S:

notulenboeken
stikken fan mr Waller Zeper, skriuwer fan it FG
stikken dy't achte wurde kinne it redaksje-argyf fan it Friesch Jierboeckjen út te
meitsjen
brieven oan W. B. S. Boeles oer de Frjentsjerter hegeskoalle
ûntfangsten en útjeften fan 1827 oant 1857

De signatuer stiet net fêst; it argyf moat noch oardere wurde.
Ryksargyf(RA),

Ljouwert

Argyf Van Beyma thoe Kingma 384, 1403, 1528
Provinsiale Bibliotheek (PB), Ljouwert
425 Hs.; argyf kuratoaren Frjentsjerter Atheneum 1820-1830
6185 Hs.; brieven oan J. H. Halbertsma
Hs. 1540: Constanter-argyf
Universiteitsbibliotheek, Leiden
LTK 1004: brieven fan A. Telting oan Jac. Scheltema
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De Friese familienamen voor, in en na 1811
P. Nieuwland
Uit het oudste overgeleverde archiefmateriaal blijkt dat personen in de
vroege Middeleeuwen slechts één naam voerden, uiteraard een voornaam.
Volgens de Duitse onderzoeker Bach is de gewoonte om vaste familienamen te voeren ontstaan in de achtste of negende eeuw in Noord-Italië,
vanwaar deze gewoonte zich heeft uitgebreid naar het noorden en westen
van Europa K In de vijftiende eeuw zien we al volop familienamen
voorkomen in de zuidelijke Nederlanden, terwijl in Holland het gebruik
van patronymica of vadersnamen nog algemeen is. Daar dateren de familienamen meestal uit de zeventiende eeuw. Verdere verbreiding naar
het noorden van Nederland heeft slechts langzame voortgang gehad. Toen
het aannemen van vaste familienamen in 1811 verplicht werd was het op
de Veluwe en in de provincies Overijssel, Drente, Groningen en (vooral)
Friesland nog heel gewoon om met een patronymicum door het leven te
gaan. Een niet te beantwoorden vraag is: Zou iedereen nu, tegen het einde
van de twintigste eeuw, een familienaam hebben gehad indien er geen
wettelijke bepalingen waren geweest? In ieder geval blijkt men het in
IJsland nog steeds te kunnen stellen zonder vaste achternamen. Het gebruik van patronymica is nog heel gewoon in Rusland en diverse Arabische landen, waar men overigens wel erfelijke familienamen kent.
Friese familienamen vóór 1811
In Friesland zijn dubbele namen in de veertiende eeuw al vrij algemeen. De tweede naam is echter meestal geen familienaam, maar een
patronymicum. Deze patronymica lijken dikwijls sterk op de latere familienamen: ze eindigen vaak op -ma of-inga 2 . Het is hier de adel of wat
daaraan gelijk wordt gesteld, die deze vormen het eerst als vaste geslachtsnaam bezigt. Toch zijn er diverse gevallen bekend van verandering
van familienaam. Zo is de bekende naam (Van) Heemstra voortgezet door
schoonzoons die zelf uit de geslachten Tjaerda en Obbema stamden 3. In
de oudste archiefbron die een grote hoeveelheid Friese persoonsnamen
vermeldt, het register van de aanbreng (1511) 4 , worden nog heel wat
personen met slechts één naam aangeduid. Bij anderen is een beroepsnaam toegevoegd, terwijl het merendeel patronymica voert in de vertrouwde vorm, dus eindigende op -s of -z, soms voluit -zoon of -dochter.
Verscheidene tweede namen eindigen op -ma en -inga, welke vormen
zoals gezegd vaak patronymica zijn. Van de laatstgenoemde soort zijn heel
wat geruisloos verdwenen en andere geëvolueerd tot echte familienamen.
Bij bestudering van de familienamen omstreeks 1600 valt op dat er een
sterke band bestaat tussen grondbezit en achternaam. Vindt men bij een
eigenerfde boerenfamilie in genoemde periode een familienaam of iets dat
daar op lijkt, dan kan men er rustig op vertrouwen dat de bewoonde saté
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dezelfde naam heeft. Het kan dan ook voorkomen dat bij verkoop de
naam verdwijnt en dat er al of niet een andere naam wordt aangenomen.
Dit verschijnsel is vooral bekend uit Twente en de Achterhoek, waar men
nos in de achttiende eeuw zeer gemakkelijk van achternaam veranderde
bij verhuizing naar een andere boerenhoeve. De mobiliteit van inwoners
van genoemde streken was overigens veel geringer dan in Friesland. In de
loop van de zeventiende eeuw valt er in onze contreien een soort losmakinssproces van familienaam en grondbezit waar te nemen. Ik wil dit met
twee voorbeelden illustreren. In 1637 verkopen Taecke Abbes Elgersma
en zijn vrouw Elgersmastate te Boer, "houdende de vercopers aen hun 't
recht. . . voor hem ende sijne erfgenamen den titule ende name van Elgersma .. . " 5 . In 1635 is Lolle Wybes Siersma, biersteker te Bolsward.
verkoper en Tiaerdt Jansz Siersma te Arum koper van vier pondematen
land te Arum, liggende in de saté die door de koper wordt bewoond. Deze
2rond is ouderlijk erfgoed van de verkoper, die de volgende bepaling
maakt: "met restrictie nochtans dat hij aan hem reserveert den tytel van
Siersma" 6. Bij de oude Friese adel heeft de band tussen grondbezit en
naam ook wel bestaan, maar deze is blijkbaar eerder dan bij de eigenerfden verloren gegaan.
Inmiddels krijgen we omstreeks 1600 ook te maken met andere familienamen, die niet direct met (vroeger) grondbezit te maken hebben.
Allereerst zijn er emigranten die hun familienaam uit andere streken
meebrengen. Zo woont te Bergum kort na 1600 de executeur/herbergier
Thomas Radford(e), soms ook genaamd Thomas Engelsman. Lang niet
alle buitenlanders voerden echter een familienaam, zodat velen geruisloos
opgingen in de Friese bevolking. Zo bijvoorbeeld de Bottema's van
Oudkerk, van wie de meeste afstammen van Willem Jans, een wever uit
het Munsterse Burg Steinfurt 7. Een tweede klasse van personen met familienamen wordt gevormd door academici, met name predikanten en
juristen. Vaak vergrieksten of latiniseerden zij hun namen: Hendrik Oases werd Henricus Nicolai, Jelle Gatses werd omgezet in Gellius Gatsonides. Aanvankelijk waren deze vormen niet erfelijk, d.w.z. ze werden
beschouwd als patronymica, maar al spoedig kwamen ze in zwang als
vaste familienamen. Nog heden komen ze in Friesland vrij veel voor,
evenals hun pendanten die van geografische namen zijn afgeleid. Ik doel
hier op namen als Winsemius, Schotanus en Staphorstius, die ook omstreeks 1600 zijn ontstaan.
In de loop van de zeventiende eeuw komen aldus geleidelijk meer familienamen tevoorschijn, vooral in de steden. Eén van de functies van een
familienaam is immers dat men daarmee personen met gelijke voornamen
en patronymica kan onderscheiden, en daaraan is in de steden meer behoefte dan in kleine dorpen. In streken waar de variatie in voornamen
niet al te groot is. bijvoorbeeld Het Bildt, behelpt men zich niet alleen met
familienamen, maar ook met bij- of scheldnamen, beroepsnamen of
dubbele patronymica (grootvadersnamen) zoals Jan Pieter Willems.
Nochtans winnen de familienamen in de zeventiende en achttiende eeuw
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gedurig terrein. In Leeuwarden voert midden achttiende eeuw reeds ongeveer 50 % van de bevolking een familienaam 8. In steden als Franeker,
Sneek en Harlingen liggen de percentages met 30, 27 resp. 23 duidelijk
lager, maar toch hoger dan waar ook op het platteland. Ongeveer even
hoog staan Dokkum met 27 % en Sloten met 25 % genoteerd. De overige
steden brengen het tot 15 à 19 %, behalve Hindeloopen, dat niet verder
dan 6 % komt. Op het platteland vindt men in de meeste grietenijen 5-8 %
familienamen. Hemelumer Oldeferd zit met 4 % nog iets lager. Naar
boven toe zijn er verschillende uitschieters: Leeuwarderadeel, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Lemsterland, Westellingwerf en Aengwirden (912 %), Het Bildt en Menaldumadeel (14 %) en Gaasterland met 15,6 %. De
gegeven cijfers zijn te beschouwen als minimumwaarden, want familienamen leiden nogal eens een verborgen bestaan. Zo heb ik dikwijls opgemerkt dat familienamen meestal wel worden gebruikt in officiële
stukken, zoals koopcontracten en schuldbekentenissen, maar in kerkelijke
doop- en trouwboeken weer heel vaak worden weggelaten.
Vergelijking van het familienamenbestand tussen 1749 en 1796, het jaar
van de eerste echte volkstelling in Friesland, is helaas niet goed mogelijk 9 .
De weinige cijfers die ter beschikking staan wijzen op een lichte groei,
waarbij sprake schijnt te zijn van "nivellering". Zo is Smallingerland gestegen van 6 naar 7,5 %, Tietjerksteradeel van 5,5 naar 8,3 en Barradeel
zelfs van 6 naar 11,5 %. Daarentegen neemt men een daling waar van 11,4
naar 9,3 % in Hennaarderadeel en van 15,6 naar 14,2 % in Gaasterland.
Gemiddeld is er in deze grietenijen een stijging van 7,5 naar 9,5 %.
Uit het voorgaande zijn nauwelijks harde conclusies te trekken. Duidelijk, maar niet erg verrassend, is wel dat in de steden — zelfs de hele
kleine — familienamen in veel ruimere mate worden gevoerd dan op het
platteland. Alleen Hindeloopen valt uit de toon: evenals de omliggende
grietenij Hemelumer Oldeferd kent het bijzonder weinig familienamen.
Misschien moet dit worden toegeschreven aan een conservatieve houding
van de bevolking, die voor een groot deel uit zeevarenden en doopsgezinden bestond. Sterk is het contrast met het naburige Gaasterland,
waarvan de bevolking niet als zeevarend te boek staat en waar het percentage katholieken hoog is. Ook is bekend dat zich daar in de zeventiende en achttiende eeuw veel buitenlanders hebben gevestigd, met name
Duitsers 10 . Het hoge percentage familienamen in Menaldumadeel is
moeilijker te verklaren dan dat in Het Bildt, waar het in de hand zal zijn
gewerkt door o.a. Hollandse afkomst en weinig variatie in voornamen.
Waarom ging men een familienaam voeren?
Wat kan nu iemand in de zeventiende of achttiende eeuw er toe hebben
bewogen een familienaam te gaan voeren? Uit het weinige dat daarover
bekend is, kan men concluderen dat het veel met status of maatschappelijke positie te maken had, waarbij kennelijk de drempel voor een stedeling lager was dan voor een plattelander. Ik kan dit met enkele voorbeelden illustreren. Het eerste bevat de visie van een negentiende-eeuwse
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patriciër, die beschrijft hoe een opzichter omstreeks 1740 aan zijn familienaam kwam: "Een man van de oude zeden zijnde, was hij er lang tegen
geweest, eenen toenaam of zoogenaamden van aan te nemen, oordeelende, dat hij bij den tot nu toe gevoerden voornaam genoegzaam
bekend was; doch op aanraden van eenige, meer hoovaardige, vrienden,
die vroeger zich deftige vannen hadden aangeschaft, maar vooral op
aandrang van een zijner superieuren, die het lastig vond, telkens den
aeheelen mondvol Hotze Piebes uit te spreken, liet hij zich eindelijk bepraten, en koos voor zich den naam van Wiekstra, naar een gedeelte van
het voorwerp, aan zijn opzigt toevertrouwd, namelijk: den korenmolen" " . Het tweede voorbeeld is geheel authentiek en ook hier is sprake
van opdringen. In 1771 werd Hylke Jans te Makkum benoemd tot bijzitter
(mederechter, assessor) van Wonseradeel. Zijn grootmoeder aan moederszijde was Trijntje Kingma, wier vader Jan (van) Kingma o.a. gedeputeerde is geweest. In zijn zakelijke correspondentie merkt Hylke Jans,
een koopman met relaties over een groot deel van Europa, op: "onze
Secretaris voegt agter mijn naam dat van Kingma, dat ik anders in mijn
gebruik nooit gedaan heb, maar bij deezen ook gedaan heb omdat in de
Acte staat". Hij bedoelt daarmee akten van volmacht die door de secretaris van Wonseradeel waren opgemaakt. Elders schrijft hij dat dit gebruik
dateert van de aanvang van zijn bijzittersambt, dat hem ook al is opgedrongen. In het begin is hij met deze ontwikkeling niet zo gelukkig, daar
hij bij zijn zakelijke relaties nu eenmaal als Hylke Jans bekend staat, maar
blijkbaar zijn hij en (vooral) zijn kinderen al spoedig aan deze nieuwigheid gewend geraakt 12 .
Met het voorgaande wil zeker niet gezegd zijn dat alle familienamen uit
de zeventiende en achttiende eeuw zijn aangenomen na aandringen van
derden. Integendeel, naar mijn mening is het overgrote deel vrijwillig
ingevoerd, vaak mede als statussymbool. Vooral op het platteland was het
daarmee wel oppassen geblazen, anders kon het volgende gebeuren:
"Anno 1766. Den 10, 17 en 24 Augusti zijn de Houwelijks Proclamatiën
geschied van Willem Piers Piersma, huysman onder Boosum, van wiens
Titel men te vooren niet had geweeten, en Minke Jentjes Zijlstra, wiens
titel te vooren buiten twijfel, alsoo weinig was bekend dewijl zijn dienstmaagd was, soo dat deeze Man met seer veel Statie na zijn gedagten, dog
tot spot van de meeste is geproclameerd" 13. Hieruit blijkt maar al te
duidelijk dat het voor een gewone boer in 't geheel niet passend werd
geacht, een "titel" of familienaam aan te nemen. Ook wordt fijntjes opgemerkt dat de familienaam van de bruid weinig bekend was omdat zij
dienstmaagd was. Niettemin wordt het voeren van een geërfde familienaam blijkbaar zonder moeite geaccepteerd, ook al is het bijbehorende
aanzien verloren gegaan. Toch kan men zich afvragen of dergelijke
overgeleverde namen in bepaalde gevallen zijn verdwenen wanneer jongere generaties een (veel) geringere status hadden dan hun voorouders die
de naam hadden aangenomen of van elders hadden meegebracht. Hiervan zijn inderdaad verschillende gevallen bekend, waarvan ik er enkele
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ten tonele zal voeren.
De scheepstimmerman Anne Jacobs te IJlst werd in 1682 benoemd tot
vroedsman. Meteen schafte hij zich de passende familienaam Schanstra
aan. Toen hij tien jaar later overleed werd hij zelf nog steeds Schanstra
genoemd, maar de kinderen werden met hun patronymicum aangeduid 14.
Aldus raakte de naam in onbruik, maar niet in vergetelheid. De achterkleinzoon Jacob Annes overleed in 1815 te Lemmer en werd toen
Schanstra genoemd, al is de naam in 1811 niet op de voorgeschreven wijze
geregistreerd. Zoals vooral de genealogisch geïnteresseerde lezers weten
zijn vele van de in 1811 verplicht geworden familienamen reeds door
voorouders gevoerd, zij het lang niet altijd in de rechte mannelijke lijn.
Namen die een bekende klank hadden, zoals Buma, Kingma en Heslinga
en vele andere, werden aldus in ere hersteld door afstammelingen langs
diverse lijnen, ja soms zelfs door aanverwanten, zodat er niet eens altijd
van bloedverwantschap sprake is.
Betrof het voorgaande namen die in 1811 weer voor de dag werden
gehaald, er zijn ook gevallen bekend waar een naam definitief verloren is
gegaan. Een voorbeeld uit mijn eigen familie. Verschillende takken van
mijn geslacht, vooral de hervormde, voerden bij gelegenheid de naam
Blinxma of Blinksma, ontleend aan de Blink onder Rauwerd. Een Groninger tak gebruikte de aangepaste variant Blinksema. In 1749 trouwde
Jacob Palses met Berber Minnes Cuperus. een telg uit een bekende
doopsgezinde familie te Deinum. Bij deze gelegenheid is hem de naam
Blinkstra toebedeeld. Of de Boksumers hierom ook hebben moeten lachen
is natuurlijk niet bekend, maar in ieder geval heeft de naam geen stand
gehouden. De enige zoon uit dit huwelijk, Minne Jacobs, heeft naderhand
de naam Cuperus gekozen, terwijl alle kinderen uit een tweede huwelijk
Nieuwland gingen heten. 15 Het geval wil dat alle nu nog levende
Blinksma's uit een totaal niet verwant geslacht stammen.
In Franeker is mij het geval Cornelis Sjoerds bekend, die in 1811 opteerde voor de naam Kamstra, ofschoon zijn vader nog geen halve eeuw
eerder de toch zeer bekende naam Buinga voerde. Te Bergum vestigde
zich in 1697 vanuit Steenwijk de chirurgijn Rijkman Ram. Zijn kleinzoon
Jacob wordt nooit anders dan met deze familienaam aangeduid, maar
diens zoon Rijkman (1758-1810) heet altijd Rijkman Jacobs. Had hij de
naamsaanneming nog mogen beleven dan zou de oude familienaam
vermoedelijk wel weer tevoorschijn zijn gehaald, maar de zoon Jentje
Rijkmans verkoos verder als Hoekstra door het leven te gaan. Oom Melle
Jacobs te Marrum koos wel voor de naam Ram. Ik wil dit stukje afsluiten
met een tweede "geval" uit de Bergumer contreien. Omstreeks 1695 arriveerde daar de kleermaker Jan Kinderman, volgens zijn huwelijksakte
(Leeuwarden, 1693) afkomstig van Slochteren. Zijn nakroost behoorde
voor het merendeel ook tot de kleine zelfstandigen ter plaatse of in de
omgeving; zo ook de gelijknamige kleinzoon Jan Kinderman, die o.a.
kastelein op Altenburg is geweest. Deze had onder meer twee zoons, Albert (1762-1811) en Sake (1769-1826), die beide het beroep van scheeps70
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timmerman uitoefenden en nooit met een familienaam voorkomen. Zowel
de weduwe van Albert als Sake zelf namen in 1811 voor zich en de kinderen de naam Van der Werf aan. Als in zovele gevallen kon ook hier
door vernoeming (in dit geval de zeldzame naam Sabina) onomstotelijk
worden aangetoond dat het hier beslist dezelfde familie betrof. De naam
Kinderman is door andere takken niet vergeten en komt in Tietjerksteradeel en elders nog volop voor.
De reactie op de Franse maatregelen
Al enkele malen is het jaartal 1811 gevallen. Toen diende, zoals bekend,
iedereen een vaste familienaam aan te nemen. Ons land was namelijk
ingelijfd bij Frankrijk, waardoor de Franse wetten hier per 1 maart 1811
van toepassing werden. Eén van de beginselen van het Burgerlijk Wetboek (Code Civil) was dat elke ingezetene een vaste familienaam had.
Welnu, daaraan mankeerde hier te lande nogal wat. De belangrijkste
streken waar het gebruik van familienamen nog niet algemeen was zijn in
het voorgaande al genoemd, maar er was ook nog een bevolkingsgroep,
over het hele land verspreid, waarvoor hetzelfde gold, namelijk de joden.
Het keizerlijk decreet van 18 augustus 1811 beoogde aan deze toestand
een einde te maken. Voor het einde van het jaar diende iedereen voor de
ambtenaar van de burgerlijke stand (welk instituut ook per 1 maart 1811
was ingevoerd) te verschijnen om een akte van naamsaanneming of
naamsbehoud op te maken. Wanneer dit decreet volgens de letter zou zijn
uitgevoerd zouden natuurlijk in Nederland alle oude en nieuwe familienamen zijn geregistreerd, maar dat is bepaald niet het geval geweest. Over
zeer gedetailleerde gegevens van andere provincies heb ik niet de beschikking, maar er mag wel gesteld worden dat buiten Friesland de oogst
erg schraal is. ' 6 In Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel zijn wel verscheidene registers bewaard gebleven, maar over het algemeen bevatten
ze maar heel weinig namen. De registers in de zuidelijke provincies bevatten, voorzover mij bekend, uitsluitend een tamelijk gering aantal namen van joden. In het algemeen zijn ze aangelegd ingevolge een soortgelijk decreet van 20 juli 1808, dat niet van toepassing was op het Koninkrijk Holland. Van onze buurprovincies Groningen en Drente weet ik
iets meer. In Drente zijn van zeven gemeenten registers uit 1811 of 1812
bekend, en van elf gemeenten registers uit 1826, aangelegd ingevolge een
Koninklijk Besluit van 8 nov. 1825, waarbij nalatigen nogmaals werden
aangespoord om een familienaam aan te nemen. Hoeveel namen de
Drentse registers bevatten is mij niet bekend. 17 In Groningen is de toestand zo mogelijk nog slechter. Van negen gemeenten kent men registers
uit 1812, van zes hun soortgenoten uit 1826. Daarin vindt men in totaal
nog geen vijftienhonderd namen, waarvan ongeveer 90% van 1812 en
10 % van 1826 dateren. 18
Het wordt nu tijd om de blik weer op onze eigen provincie te richten.
Aan de door de Fransen ingevoerde veranderingen in bestuurlijke en
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rechterlijke organisatie wil ik hier niet veel aandacht besteden . Friesland werd verdeeld in drie arrondissementen, Leeuwarden, Heerenveen
en Sneek. De arrondissementen waren verdeeld in kantons, terwijl de
kleinste rechterlijke en bestuurlijke bouwsteen de mairie of gemeente was.
In totaal waren er drieënnegentig mairieën, te weten de elf steden, de vier
eilanden en achtenzeventig plattelandsgemeenten. Deze laatste waren
ontstaan uit de dertig vanouds bekende grietenijen en gemiddeld dus veel
kleiner. Ofschoon deze reorganisatie eerst per 1 januari 1812 zou ingaan
werd de registratie der familienamen (die volgens het decreet uiterlijk 31
december 1811 moest geschieden) toch opgedragen aan de eigenlijk nog
niet in functie zijnde maires, want het lag in de bedoeling dat deze ook als
ambtenaren van de burgerlijke stand zouden gaan fungeren. Behalve in
Hennaarderadeel heeft men zich inderdaad aan deze enigszins tegenstrijdige voorschriften gehouden. Hoewel het decreet niet tussen bevolkingsgroepen discrimineert zijn er overal, behalve in Lemsterland, aparte
naamregisters voor joden geopend. Klaarblijkelijk berust dit op een uitvoeringsbesluit van de gouverneur-generaal.
Wanneer we nu gaan onderzoeken hoeveel registers van familienamen
we tegenwoordig tot onze beschikking hebben, dan blijkt allereerst dat in
de arrondissementen Heerenveen (vier kantons met eenentwintig mairieën) en Sneek (vijf kantons met vierentwintig mairieën) de zaak compleet bewaard is. In het arrondissement Leeuwarden (tien kantons met
achtenveertig mairieën) is de toestand minder fraai. Om met de eilanden
te beginnen: hiervan is geen enkel register bekend. In de stad Leeuwarden
is het weinig beter gesteld. Hoewel daar een register is geopend, hebben
slechts zes personen de moeite genomen om een familienaam te laten
vastleggen. Men mag gevoeglijk aannemen dat de plaatselijke overheid
niet om werk verlegen zat en heeft nagelaten de bevolking krachtig aan te
sporen. In de mairie Huizum doet zich hetzelfde voor: het register bevat
hier slechts drie namen. Zoals gezegd heeft men zich in Hennaarderadeel
niet aan de nieuwe indeling gehouden. Het register van de mairie Oosterend is ledig, terwijl in dat van Wommels meer namen uit Oosterend
staan dan uit Wommels zelf. De dorpen Baijum en Weisrijp behoorden
tot de mairie Dronrijp, waarvan geen register is bewaard gebleven. Datzelfde geldt ook voor de andere mairieën die uit Menaldumadeel zijn
gevormd en mutatis mutandis voor Het Bildt. Hiermee hebben we al een
paar flinke leemten gesignaleerd, maar er zijn nog twee andere: Ook van
de mairieën Nes (dorpen Nes en Wierum) en Almenum (dorpen Almenum, Achlum en Midlum) kennen we geen registers van familienamen
(meer).
Voor het ontbreken van registers zijn twee verklaringen: 1. ze zijn nooit
gemaakt, en 2. ze zijn weggeraakt. Het is onmogelijk om in de genoemde
gevallen de juiste oorzaak aan te wijzen, maar voor mijn gevoel is de
onder 1. gegeven reden de belangrijkste. Het kan namelijk haast geen
toeval zijn dat van de eilanden geen enkel register is overgeleverd. In dit
verband denk ik verder niet alleen aan de onvoltooide registers van
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Huizum en Leeuwarden, maar ook aan die van Baarderadeel. die pas in
de loop van 1813 zijn aangelegd, vermoedelijk na aansporing van hogerhand. Hoe het ook zij, de registers die wel waren opgemaakt — de
voorschriften luidden dat dit in tweevoud moest geschieden — kwamen
ergens in een gemeentelijke kast terecht en zijn daar ruim een eeuw
blijven liggen zonder dat er veel naar omgekeken is. Slechts een doodenkele keer treft men marginale aantekeningen van naamsverandering
aan of later gedateerde akten van naamsaanneming. De laatste categorie
bestaat vaak uit namen die in 1813 of 1826 zijn aangenomen. In de jaren
1919 en 1920 zijn de dubbelen naar de Rijksarchieven overgebracht. Het
is dus niet geheel uitgesloten dat er wel eens iets is weggeraakt, maar zoals
gezegd acht ik die kans niet zo groot.
In het voorgaande hebben we al gezien, dat in sommige mairieën de
opkomst ver beneden peil was (Huizum, Leeuwarden en ook Hennaarderadeel). De vraag rijst dan ook: Hoe was het elders gesteld? Het antwoord is, na enig telwerk, wel te geven. Het aantal akten van naamsaanneming is te bepalen, terwijl ook de inwoneraantallen van 1811 met
grote nauwkeurigheid bekend zijn 20 . Het blijkt dat in verscheidene gemeenten ongeveer 20 % van de inwoners is gecompareerd om de verlangde verklaring af te leggen. In het algemeen zullen dit mannelijke
gezinshoofden zijn geweest, in veel gevallen evenwel ook weduwen met
kinderen. Men heeft namelijk bijna overal de strekking van het decreet
opgevat in die zin, dat gehuwde en ongehuwde vrouwen niet verplicht
zouden zijn een familienaam aan te nemen. Verder konden allen (dus ook
mannelijke gezinshoofden), die nog een vader in leven hadden, thuis
blijven. Volgens het decreet gold namelijk de aangenomen naam niet
alleen voor de comparant zelf, maar ook voor zijn kinderen en verdere
nazaten in mannelijke lijn. In de regel wordt dan ook in de akten van dat
kroost de naam, leeftijd en veelal woonplaats vermeld. Wanneer we nu
eens de genoemde 20 % als "modaal" aanhouden en variaties van 2 % en
minder verwaarlozen, dan vallen er nogal wat uitschieters te noteren,
vooral naar beneden. Met hoge percentages vallen vooral op Gaasterland
en Hemelumer Oldeferd (resp. 31,5 en 37,6 %). Dat komt omdat hier, bij
wijze van uitzondering, de vrouwen wel in groten getale naar het gemeentehuis zijn gegaan. Ook Dantumadeel, Smallingerland en Workum
hebben het er goed afgebracht met 23 à 26 %. Hiermee hebben we de
hoge scores wel gehad. In ongunstige zin vallen vervolgens op Doniawerstal, Haskerland, Utingeradeel, Hennaarderadeel, Wijmbritseradeel en
IJlst, met percentages van 14,5 à 17 %. Nog lager zitten Franeker, Harlingen, Lemsterland en Schoterland (10 à 12 %). Helemaal droevig is het
gesteld in Dokkum, Sloten en Aengwirden met 4 à 5 ¾, terwijl we het al
genoeg hebben gehad over Huizum en Leeuwarden. Al met al zijn er ruim
26.500 akten, met inbegrip van een aantal van Bolsward en Rauwerderhem, waar nogal wat comparanten hebben volstaan met het zetten van
een handtekening onder een verklaring dat men zijn familienaam reeds
lang voerde en daarbij wenste te verblijven. Daar het aantal inwoners van
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Friesland destijds ruim 175.000 bedroeg zouden we, indien het decreet
volmaakt was uitgevoerd, wel een 35.000 akten tot onze beschikking
hebben. De conclusie luidt dan ook dat in 1811-1812 ongeveer 75 % van
de Friese familienamen is geregistreerd; uit het voorgaande kan men
gemakkelijk bepalen waar de kans op het vinden van een gezochte akte
groter of kleiner is.
Het aantal joden in Friesland is in de Franse tijd aanmerkelijk toegenomen. De volkstelling van 1796 spreekt van 629 "Israëlieten", waarvan
354 in Leeuwarden. Deze getallen waren in 1809 gestegen tot 1022 resp.
615 21. Van deze joden zijn 194 akten van naamsaanneming bekend,
waarvan 105 in Leeuwarden. Het opkomstpercentage van 19 is zeker niet
opzienbarend. De joden woonden destijds in de steden (met uitzondering
van IJlst) en een zestal plattelandsgemeenten, voornamelijk in Lemsterland, Weststellingwerf en Opsterland.
Wat gebeurde er nu verder met de mensen die hadden verzuimd een
familienaam aan te nemen? Naar mijn mening zijn ze in hun omgeving
helemaal niet opgevallen, omdat in het begin toch iedereen nog de vertrouwde patronymica gebruikte. Vooral uit de kerkelijke archieven blijkt
duidelijk dat de nieuwe namen kort na 1811 nog lang niet iedereen op het
lijf geschreven waren. Vermoedelijk heeft menigeen in de volgende jaren
stilzwijgend een familienaam aanvaard. Van naamsaanneming in 1826 is
in Friesland nauwelijks een schriftelijke neerslag te vinden; alleen van
Dokkum en Leeuwarden zijn een paar dunne registertjes bekend. Enkele
hardnekkigen zullen hebben volhard in het voeren van een patronymicum
zonder meer, zoals Jan Ritskes uit Oudkerk heeft gedaan. Zijn vadersnaam werd de familienaam voor zijn kinderen en verder nageslacht. Uit
een aanschrijving van de prefect uit 1813 komen we iets te weten van de
redenen van verzuim van nalatigen 22 . De meest voorkomende motieven
zijn: onbekendheid met het decreet, vergeetachtigheid, ziekte en afwezigheid, maar niemand gaf ronduit toe dat hij niet wilde. Zoals gezegd
meenden de meeste vrouwen dat zij niet verplicht waren. Een enkele maal
was iemand thuis gebleven omdat hij of zij gealimenteerd werd. De laatste
redenen zijn zeker niet te beschouwen als smoesjes; in die tijd waren
vrouwen en bedeelden nagenoeg onmondig en van vele, nu vanzelf
sprekende, burgerrechten uitgesloten.
Een volgende vraag is: Was elke naam in 1811 toelaatbaar? Het decreet
zonderde slechts één categorie namen uit, te weten de namen van steden,
en dan nog alleen indien die naam nieuw was. Bestaande namen behoefden dus niet te worden veranderd. Het beklag van de maire van
Rauwerd, Folkert Nicolaas van Loon, dat nota bene een arbeider het had
gewaagd om de naam Van Loon aan te nemen, stoelde dan ook meer op
sentimenten dan op de wet en hij heeft dan ook geen gelijk gekregen .
Ook elders is wel eens iemand op de vingers getikt. Zo nam Tietje Jacobs
te Lemmer de ietwat pretentieus aandoende naam Van Andringa aan.
Enkele weken later verscheen ze weer, vermoedelijk na zachte aandrang.
Ditmaal liet zij de naam Andringa noteren, zonder dat overigens de eerste
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akte werd vernietigd. Een enkele maal zijn er tekenen die er op wijzen dat
iemand bij nader inzien toch niet gelukkig was met zijn eerste keuze. Zo
heeft Luitjen Sybes te Lemmer in 1821 de naam Hontje laten veranderen
in Stellingwerf. Dat soort zaken ging toen gemakkelijker dan tegenwoordig! De Tzummarumer Gatse Ages meende er goed aan te doen, zijn financiële positie uit te drukken in de keuze van Havveniks als familienaam. Hijzelf heeft deze naam, die ook wel voorkomt als Hafniks, tot zijn
dood gevoerd, maar zijn kinderen konden het niet zo erg waarderen. Nog
tijdens het leven van hun vader gebruiken zij hun moeders familienaam
Wassenaar. Te Pingjum ken ik een geval dat onduidelijk ligt. Job Lieuwes
nam de zeker niet onbetamelijke naam Zevenhoeken aan, maar zoon
Pieter komt nooit anders voor dan als Van de Witte. Ook al had vader Job
misschien wit haar, het geval is toch geheel onreglementair.
Kunnen vader en zoon volgens de wet geen verschillende achternamen
hebben, bij broers is dat wel mogelijk en zelfs heel gewoon in 1811.
Anderzijds zijn er ook families die kennelijk uitgebreid overleg hebben
gepleegd om tenslotte in groten getale dezelfde naam aan te nemen, bij
voorbeeld de afstammelingen van Jan Jacobs te Wijns (gehuwd 1740) die,
voorzover bekend, allen de naam Van der Meer hebben gekozen, hoewel
ze toen al in minstens vier verschillende grietenijen woonden. Bij vrouwen
is er vaak verwarring over de juiste familienaam. Men vindt ze wel eens
met drie verschillende achternamen vermeld. Ook bij mannen komen
zulke gevallen voor, maar die zijn zeldzamer. Te Leeuwarden woonde in
de vorige eeuw een familie die het heeft gepresteerd zich een jaar of
veertig lang afwisselend Camminga en Vellinga te noemen. Zij gebruikten
eerstgenoemde naam wanneer zij het wolkammersvak uitoefenden en de
tweede wanneer zij de kost verdienden in de vellebloterij 24 . Met deze
voorbeelden hoop ik te hebben gedemonstreerd dat de familienamen in
1811 niet voor eens en voor altijd werden gefixeerd.
Welke namen werden, gekozen en waarom?
Tot besluit een paar opmerkingen over de diverse aangenomen namen
zelf en daarmede over de motieven die in 1811 een rol bij de keuze
kunnen hebben gespeeld. Dat laatste moet jammer genoeg bij theorieën
blijven, want er zijn mij geen authentieke aantekeningen bekend waarin
betrokkenen daarover mededelingen doen. Toch wil ik aannemen dat de
beweegredenen om in 1811 juist die ene naam te verkiezen boven alle
mogelijke andere, niet wezenlijk verschilden van die bij vroegere, vrijwillige naamsaanneming. Niettemin zullen heel wat mensen enigszins
verlegen zijn geweest met deze overheidsingreep. Hoe anders moet men
verklaren dat de naam De Vries op zo'n grote schaal is aangenomen? Dat
dit zou pleiten voor nationalistische gevoelens of een vorm van protest zou
zijn wil er bij mij niet in.
In het voorgaande heb ik al een eerste beweegreden voor een keuze
genoemd: herstel van een oudere, min of meer in onbruik geraakte naam
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die door voorouders — al of niet in rechte lijn — was gevoerd. Daarnaast
is een heel grote groep namen afgeleid van voornamen die uit het voorgeslacht afkomstig waren, vaak als patronymicum van degene die de
naamsaanneming moest verrichten; bijv. Jan Folkerts neemt de naam
Folkertsma aan. Op deze wijze zijn namen als Sybesma, Jellema, Meindertsma, Oegema, Pietersma en vele andere ontstaan. Soms kan men nu
nog aan bijpassende voornamen zien dat een naam aldus is ontstaan:
Jorrit Jorritsma en Heere Heeresma zijn bekende voorbeelden (waarvan
ik niet heb uitgezocht of de vork precies zo in de steel zit als ik hier
suggereer). Eerlijkheidshalve moet ik hier ook vertellen dat de bewuste
voornaam niet altijd in de genealogie terug te vinden is. Soms heeft men
te maken met boerderijnamen die als familienamen zijn gekozen, maar in
andere gevallen schijnt de naam uit de lucht te vallen. In de Zuidwesthoek
heeft men vaak het patronymicum gefixeerd, evenals in de Stellingwerven,
waar patronymica vaak op -n eindigen. Van de naam Foppe kunnen dus
bijvoorbeeld de familienamen Foppema, Foppes en Foppen zijn afgeleid.
Een derde, ook heel uitgebreide groep namen is afgeleid van een beroep. Vooral de namen De Boer, Visser, Bakker, Brouwer, Mulder, Kuiper(s) en Koopmans komen veel voor. Soms zijn ze in Latijnse vorm
gegoten, bijv. Faber (smid). Kuperus en Cuperus (kuiper) en Nauta
(schipper). Tot deze groep zijn ook te rekenen de namen die zijn afgeleid
van gereedschappen, bijv. Bijlsma, Boorsma, Hamersma en Zaagsma, die
wijzen op het beroep (scheeps)timmerman, Elzinga (schoenmaker),
Spoelstra (wever) en Van der Ploeg (boer of arbeider).
De vierde groep namen is afgeleid van de woon- of geboorteplaatsen
van betrokkenen. Daarmee bedoel ik namen als Dijkstra, Terpstra,
Hiemstra, Hoekstra en Kooistra, die alle op -stra eindigen, maar die ook
vele varianten hebben, bijv. beginnende met Van d e r . . . Soms zijn er
dorpsnamen in te herkennen: Boonstra's komen nogal eens uit Oldeboorn, Stienstra's van Stiens, Bergsma's van Bergum of Boornbergum,
Lemstra's van Lemmer of Oldelamer. Ook namen van buurschappen of
nog kleinere eenheden (boerderij- en veldnamen) zijn in familienamen
verwerkt, bijv. Salverda, Kiestra, Cnossen, Omloop, Kliuwstra. Soms
leunen deze namen dicht tegen beroepsnamen aan, bijv. Venema/Veninga/Veenstra/Van der Veen, Kooistra/Van der Kooi, Schanstra/Van der
Schans, Van der Meulen en Van der Werf.
Als vijfde en laatste grote groep zie ik de namen die afgeleid zijn van
bepaalde eigenschappen of hoedanigheden. Zo zou Krol kunnen zijn afgeleid van gekruld haar, terwijl De Bruin, De Wit, (De) Zwart wellicht
met de kleur van datzelfde haar te maken hebben. Postma met zijn vele
varianten wijst op geboorte na vaders overlijden. Toch komt men op het
terrein van naamsverklaring in deze groep al gauw in moeilijkheden. De
naam De Jong bijvoorbeeld, in 1947 na De Vries het meest talrijk in deze
provincie, zou er op wijzen dat er in 1811 een oudere dorps- en naamgenoot was waarvan men zich diende te onderscheiden. Dat blijkt in
enkele gevallen wel op te gaan, maar in meerderheid zeker niet. En
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waarom komt de naam De Haan (in 1947 op de dertiende plaats) zo vaak
voor?
In deze rubriek horen ook duidelijk de bij- en scheldnamen thuis. Een
aantal daarvan is in 1811 voorgoed als familienamen vastgelegd. Ook hier
zou ik echter niet te snel met een oordeel klaar willen staan. De naam
Schriemer bijvoorbeeld, die zou duiden op huilerige eigenschappen, is in
Drachten aangenomen door twee broers en hun oom. Zou werkelijk die
hele familie uit "skriemers" hebben bestaan? En altijd maar weer wordt
Poepjes genoemd als schoolvoorbeeld van een gekke naam. Maar Poepjes
was als familienaam al ruimschoots voor 1811 in gebruik (bijv. omstreeks
1780 te Eernewoude). Deze naam heeft dan ook hoegenaamd niets met
uitwerpselen te maken en is afgeleid van Poppe/Poeppe 25 . Ik wil hiermee
niet zeggen dat er in 1811 geen grappenmakers zijn geweest, maar wel dat
dit minder voorkomt dan het op het eerste gezicht lijkt 26 . De al eerder
aenoemde Gatse Ages met zijn Havveniks/Hafniks is vast niet serieus
bezig geweest, evenmin als Obe Sybrens te Witmarsum, die zich als
"Propheet van Syon" liet noteren. Rixtje Nuttes te Zwaagwesteinde was
door haar man in de steek gelaten en koos daarom voor de naam Manweg. Maar wat moeten we denken van Grietje Everts Pottjebier te Stavoren, Abraham Abrahams Bokstaart en Hendrik Jans Bieknijver te
Veenwouden en Reinder Melles Vlaarmuis te Bolsward? Zijn plaatsgenoten H. Nuver en Johannes Jans Trompettje bevestigden een reeds
eerder aangenomen naam. In Harlingen kon men er ook wat van, daar
vinden we Dirk Jacobs Vroegrijp, Wopke Remkes Kleinvogel, Frans
Willems Leemkool, Allert Sytzes Mutscheplukker en Rients Walings
Onrust. Daar bestonden al eerder typische namen, zoals Vettevogel, in
1811 vijfmaal aangenomen of bevestigd. Verder treffen we daar aan Frans
Fluks, de weduwe van Dirk Kortlang, Hendrik Grimijzer en Jouke Kanenrijder. Het is wel duidelijk dat ik nog een tijdje door zou kunnen gaan.
In Franeker heb ik in 1811 geen merkwaardige namen kunnen vinden,
maar als we Paulus Lieger mogen geloven hebben ze daar volop bestaan 27. Verscheidene van dit soort namen zijn aangenomen door (excentrieke) vrijgezellen, maar zeker niet de meerderheid. Intussen zijn ze in
Friesland vaak niet meer te vinden: van bovenstaande voorbeelden bestonden in 1947 alleen nog de namen Fluks en Onrust 28 .
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1898).
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P. NIEUWLAND — De Friese familienamen voor, in en na 1811
O. Postma, "Personen of geslachten in plaatsnamen en boerderijnamen?", De Vrije Fries,
XXXVIII (1946), 29-53.
K. Fokkema, "Een en ander over Friese achternamen", Mededelingen, uitgegeven door de
Vereniging voor Naamkunde te Leuven (Onomastica Neerlandica) 1948, 45-59.
P. Sipma. Fryske Nammekunde I. Foar- en skaeinammen (Drachten, 1952).
1. A. Bach, Die Deutschen Personennamen (Berlijn, 1943).
2. K. Fokkema, "Over Friese achternamen", 46 en 49.
3. M. de Haan Hettema en A. van Halmael jr, Stamboek van den Frieschen vroegeren en
tateren adel (Leeuwarden, 1846) I, 167.
4. Uitgegeven ten dele door het Fries Genootschap (Leeuwarden, 1879); vervolgd door J.
C. Tjessinga, De Aanbreng der Vijf Deelen van 1511 en 1514 (Assen, 1942-1954).
5. R. S. Roarda, De Schraarder Elgersma's (Leeuwarden, 1953) 10.
6. Rechterlijk archief Wonseradeel Y 2 d.d. 21 maart 1635.
7. W. T. Vleer, Het Oudkerker hardrijdersgeslacht (Ffardegarijp, 1955) 24.
8. Dit percentage is, evenals alle volgende, bepaald door tellingen van de Quotisatiekohieren van 1749. Statenarchief 1580-1795, inv. nr R 14 e.
9. B.R.F, (archief gewestelijke besturen in Friesland 1795-1813), voorlopig inv. nr 261;
hierin de registers van Barradeel, Gaasterland en Hennaarderadeel. Van Tietjerksteradeel is een copie aanwezig op het Rijksarchief (copie 6134); de volkstelling van Smallingerland is in druk uitgegeven (Drachten 1951).
10. Encyclopedie van Friesland (Amsterdam, 1958) 545 sub "Réfugiés"; A. Wiegers, "De
Réfugiés in Gaasterland" (doctoraalscriptie, Rijksarchief, bibl. nr M 2136). Deze réfugiés waren Franse Hugenoten die zich omstreeks 1682 in Gaasterland begonnen te
vestigen. Omstreeks 1720 waren zij nagenoeg allemaal weer verdwenen. Duitse immigranten vestigden zich, en wel blijvend, van ongeveer 1700-1730. Hun aanwezigheid
blijkt uit de doop-, trouw- en lidmatenboeken van de meeste dorpen in Gaasterland.
Literatuur over dit onderwerp is mij niet bekend.
11. H. van Rollema ( = H. B. van Sminia), Wandelingen van mijnen oud-oom den opzigter
door een gedeelte van de provincie Friesland (Leeuwarden, 1841) 3 en 4.
12. Archief M. H. Kingma, voorlopige inv.nrs 12, 14 en 1412.
13. DTB 65.
14. Rechterlijk archief IJlst, H 2 fol. 1.
15. D. van Dijk, "De neiteam fan Jencke Aerns en Anna Dircksdr", Genealogysk Jierboekje
1967, 21-38.
16. Gens Nostra 1973, 346 en 347, bevat een overzicht van registers van naamsaanneming en
naamsbehoud voor heel Nederland. Op het Friese gedeelte is nogal wat aan te merken.
17. P. Brood, Inventaris van de doop-, trouw-, overlijdens- en begrafenisregisters van voor 1811
in de provincie Drenthe, tevens bevattende registers van aanneming van geslachtsnamen in
origineel en kopie (Groningen, 1979) 43-46.
18. Th. P. E. de Klerck, "Registers van naamsaanneming en naamsbehoud in de provincie
Groningen", Gruoninga 1977, 87-89.
19. Zie daarvoor K. H. Engelmoer, "De mairieën in Friesland", It Beaken, XL (1978)
124-166.
20. Ibidem. Van alle mairieën wordt het inwonertal opgegeven.
21. B.R.F., inv.nr 1111.
22. B.R.F., inv.nr 1523, aanschrijving d.d. 30 januari 1813 nr 186 a.
23. Ibidem.
24. W. Dolk, "Camminga en Vellinga", Genealogysk Jierboekje 1962, 56.
25. Winkler, Friese Naamlijst, 293.
26. Vgl. het Drentse genealogische tijdschrift Spint Arwt'n 1979, 25-29. De auteur van dit
artikel is niet vrij van overdrijving.
27. A. Hallema, Humor en satyre in Friesche en Noordbrabantsche persoons- en bijnamen
(Naarden, 1946). Hallema ontleende zijn stof voor een belangrijk deel aan een handschrift van Paulus Scheltema Czn.
28. Alle gegevens van 1947 zijn ontleend aan P. J. Meertens Red., 'Nederlands Repertorium
van familienamen, II (Assen, 1964).
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De biografyske eftergrûn fan Piter Jelles syn
"Léste blink"
Ta de 50ste stjerdei fan P. J. Troelstra
Freark Dam
Yn it earste diel fan syn Gedenkschriften, Wording, fernijt de skriuwer,
Piter Jelles Troelstra, hoe't in Ljouwerter jongfaam fan sechtjin jier him
"het voorwerp van een diepe aanbidding" waard. Dat wie yn 1879, doe't
hysels, njoggentjin jier âld, foar syn ein-eksamen Ryks-HBS siet. Ik sitearje:
"Zij was de zuster van een mijner vrienden en klassegenooten, met wien
ik menigen avond samenwerkte, om ons voor te bereiden voor het eindexamen der R.H.B.S. Als dan onze arbeid was afgeloopen, werd ik door
de familie in de huiskamer gevraagd, waar de oudste dochter wat musiceerde, terwijl na de thuiskomst van den heer des huizes een kaartje werd
gelegd en de avond gezellig met een boterham werd besloten. Onder den
invloed der moeder, een door en door lieve en verstandige vrouw,
heerschte in dit gezin een aangename geest. Het duurde echter niet lang of
voor mij werd de zestienjarige dochter het voorwerp van een diepe aanbidding, waarvan de platonische aard het best uitkomt in het gedicht, dat
ik haar in Juni 1879 wijdde . . . " ' En dan folget it Hollânske jeugdfers,
utering fan syn "sterk platonische liefde".
Dat it sa tige platonysk wie, wol er blykber de klam op lizze: op ien en
deselde side seit er it oan twaris ta. It fers draacht de kryptyske titel
"Aan . . ." en botte best is it net; miskien wie it dêr krekt tè platonysk foar.
Mar typearjend foar de jonge Troelstra is it grif, ynsafier't it in stikhinne
driuwt op de ûnderstelde ferheven "reinheid" fan syn idoal, dêr't de
dichterlike jongfeint amper by ópsjen doar:
Wat waag ik op te zien tot u?
Wat geeft mij den moed u te minnen?
Durf ik uw lippen beroeren
Zonder uw reinheid te krenken?
Om it hjir alhiel, alle sawnentritich rigels lang, ôf te printsjen hat neffens my net folie doel. Mei it each lykwols op wat hjir aanst noch folget,
liket it my net ferkeard en bring alteast de rigels 18-25 ûnder de oandacht
fan de lezers:
O, als de leeuwrik, die opstijgt
Ten eeuwig blauwen hemel.
Gedreven door naamloos verlangen naar hooger,
Kweelend een lied, waar dat heimwee in zucht —
Zoo moet ook ik mij verheffen tot u.
Zoo schud ook ik af het stof der aarde.
En hef mij op uit het lage,
Naar u, ge'liefde, naar u!
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Wy fine ien en oar, it fers mei syn taljochting, oan de ein fan haadstik
IV, "De Hoogere Burgerscholier". Yn de op ien nei léste alinea fertelt
Troelstra dan noch dat de freon, mei en by wa't er him reemakke hie foar
it RHBS-diploma, lykwols gjin ein-eksamen dien hat: "vóór dien tijd
reeds vond hij een plaats aan een der Twentsche fabrieken". En de
jongfaam, objekt fan syn platonyske oanbidding dy't tink dochs wol moai
djip sitten hat, ferdwynt ek tusken de koelisen: "Zijn lieftallige zuster
vertrok ter voltooiing harer opvoeding naar een of ander pensionaat.
Daarmede was het geregeld bezoek aan de familie afgeloopen en zoo
hebben de omstandigheden medegebracht, dat ook deze droom spoedig
tot het verleden behoorde". Ein fan de dream, ein fan it haadstik.
Troelstra giet oer ta de oarder fan de dei en ferfettet mei haadstik V, dêr't
"Vragen van Levensbeschouwing" op it aljemint komme. Fan de "eenig
geliefde mijns harten", sa't er har yn niisneamd fers neamde, gjin spoar
mear. "Ek dit wirdt in dream fen 't forline", soe men it de dichter yn syn
eigen wurden jitris nei-sizze kinne 2 .
Sa net, oan de ein fan it twade diel fan syn memoires moetsje wy, min
of mear ta ús fernuvering mar likegoed ta ús blydskip, deselde jongfaam
jitris, no as yntusken troude frou en mem. It is dan 1903 en Troelstra ("De
dood van mijn schoonmoeder had mijn gezondheid geschokt" en der
binne ek politike tûkelteammen — hoe soed er dy oait nét hawn hawwe?)
is nei Locarno tein om lins te hawwen en wat by te kommen. Syn — earste
— frou, Sjoukje Bokma de Boer, hâldt wylst yn Dresden ta, dêr't hja ûnder
doktershannen is foar de krupsjes dy't har kronysk pleagje. En wa moetet
Troelstra dêr, yn it Switserske berchlân, dat jiers doe't it him fan alle
kanten oanfleach? Deselde, noch altyd anonime platonyske leafde fan
krapoan in fearnsieu tebek: "Te Locarno vond ik een figuur terug, die in
mijn eerste deel. "Wording", voorkomt: het meisje, waarvoor ik als jongen
van 19 jaar een platonische liefde had gekoesterd. Zij was met een
Leeuwarder dokter getrouwd en bevond zich met haar man en hun kind
te Locarno . . . Het was mij aangenaam de kennismaking met het vroegere
voorwerp mijner droomen te kunnen hernieuwen aan een maaltijd,
waartoe zij en haar man mij in hun hotel uitnodigden" 3.
De Ljouwerter doktersfrou fan 1903 yn diel II fan de tinkskriften
bliuwt, lykas al sein is, like anonym as har alter ego, de ynspirearjende
Ljouwerter jongfaam fan 1879 út diel I. Hja sil dat, wat Troelstra oanbelanget, fierdersoan ek bliuwe. Oare ferwizings, har oanbelangjende.
haw ik alteast yn de Gedenkschriften net fine kind. Dat hja lykwols noch
ienkear, sij it passyf, har rol as "ferne Geliebte" yn Piter Jelles syn libben
en wurk spylje sil — en hoe! — wol ik hjirûnder sjen litte. Om dat léste te
kinnen wie it tocht my yn it foarste plak needsaaklik, de identiteit fan de
frou yn kwestje fêst te stellen, har oan de anonimiteit fan de Gedenkschriften te ûntfytmanjen. De hjirboppe brûkte sitaten út de Gedenkschriften I en II joegen my dêrta de kaai yn hannen. Op grûn dêrfan
ommers koe men fêststelle dat it hjir gong om:
a. In Ljouwerter jongfaam dy't yn 1879 sa'n trije jier jonger wie as Piter
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Svtske Schreuder as jongfaam.

Piter Jelles Troelstra as jongfeint.

Jelles en in trije jier âldere broer hie dy't yn of fóar de simmer fan 1879
(gjin ein-eksamen HBS die, mar) út Ljouwert wei ferhuze nei Twinte.
b. Deselde frou, neamd ûnder a.. dy't yn 1903 noch of wer yn Ljouwert
wenne en dêr troud wie oan in medicus en ien bern hie.
De freonlike stipe fan it Stêdsarchyf yn Ljouwert makke it my mooglik.
it spoar-tebek folgjend fan b. nei a., moai gau út te finen dat it hjir gie
om: Sijtske (Sytske) Schreuder. Hár namme moat it dus west hawwe. dy't
vnfold wurde moatten hie doe't Piter Jelles yn 1879 syn fers "Aan . . ."
skreau.
Sytske Schreuder waard op 11 oktober 1862 berne te Ljouwert, as
dochter fan de medicus doctor Oene Schreuder en syn frou Aleida Johanna van Delden. Sytske hie in broer fan Piter Jelles syn jierren: Hendrik Willem Schreuder, berne 20 april 1860. dy't ein july fan Ljouwert nei
Hengelo (O) ferfart (en letter yngenieur wurden is) 4 . Sytske Schreuder is
op 24 juny 1884 — Troelstra studearre doe yn Grins — te Ljouwert boaske
oan doctor Sieds Meindersma. medicus lykas har heit. Dr. Meindersma.
berne as boeresoan yn Wâlterswâld op 16 juny 1853 en dus krapoan
njoggen jier âlder as syn breid en in man fan jild, hie him yn 1882 as arts
yn Ljouwert festige. dêr't er benammen as sjirurch in swiden namme
krige, de hiele provinsje oer. Der waard út harren houlik in dochter berne
dy't nei beppe Schreuder Aleida Johanna neamd waard (Ljouwert 17
oktober 1901 — Zeist 15 maaie 1972) en troude mei mr A. E. Stoop.
Fanwegen syn sûnens moast dr Meindersma al yn 1904 syn amt yn
Ljouwert dellizze; mei frou en bern is er doe nei Hilversum ferfearn, dêr't
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er op 2 maart 1913, nei in slepende sykte. kaam te ferstjerren5. Sytske
Meindersma-Schreuder. mei 51 jier widdo wurden, hat sels ek mei sykte te
kampen hawn. Gauris hâlde hja, foar har sûnens, yn Switserlân ta en op
4 juny 1925 is hja yn Montreux ferstoarn. Acht dagen letter is hja, op 12
juny 1925. beïerdige njonken har man op it tsjerkhôf oan de Spanjertsleane te Ljouwert, har berteplak.
Men soe hjirmei folstean kinne en demonstrearje, hoe ienfâldich as it
soms is, guon iepen plakken yn guon autobiografyen — Piter Jeiles sines
yn dit gefal — op te foljen. Hjir lykwols komt der méar efterwei. Wy kinne
ommers. alle feiten kombinearjende, net oars konkludearje as dat it it
ferstjerren fan Sytske Meindersma-Schreuder west hat, dat Troelstra tige
direkt ynspirearre hat ta it skriuwen fan "Léste blink", syn alderlêst gedicht, dat er datearre: "Mar fen Genève. Simmermoanne 1925". De
oarspronklike tekst, neffens. it hânskrift 6 . lit ik hjirûnder folgje:
Léste blink
Hwêr hege snie de dize brekt en drôget
Oer blauwe mar en berchlân wiid en fier,
De simmersinne oer 't jonge libben lôget
En 't fûgelt brilloft hâldt yn 't moaist fen 't jier —
Dêr, einlings. bist ûntboun fen pine en smerte,
Byld fen myn jonkheid, al forblikke lang;
Mar opstien út 'e dize fen myn herte,
Kein sniegesicht, by sinne en simmersang.
En mei dy briek troch wolkens fen 't forline
't Byld fen myn swiete jonges-dreamery,
Hwèroer twa eagen myld as stierren skine.
Sa nei — en dochs sa fier en heech for my.
O stille langstme, djip, yet sûnder winsken.
As lieafde in wijing is. dy-t wirden mijt,
In wiffe fûgel, skoftich fen 'e minsken.
Dy djip yn 't wâld de nacht syn sangen wijt! . . .
Nou bringt men dy, in britsen byld, dêrhinne.
Hwêr iens dyn jong blier wezen glûrke oer my,
Wylst ik, yet doarmjend ûnder 't ljocht der sinne,
Tink oer de stille wegen, wachtsjend dy 7.
Sa hat yet ienkear my dyn each bistriele,
Hwêr himelblau oer mar en bergen leit.
Hiel efkes teistre oer my dyn ljochte siele
En waerd den wei. toroun yn d' Ivichheit.
Mar fen Genève,
Simmermoanne 1925.
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Mei in koart, saaklik briefke, datearre 19 maart 19268, stjoerde de
dichter it fers, dat er dus in skoftsje yn portefeuille halden hat, oan Douwe
Kalma, dy't it opnaam yn it tydskrift De Nije Mienskip, moanneskrift fen
de Jongfryske Mienskip (Mienskip for Fryske Folksûntjowing), jiergong
1926, side 49. Benammen omt it, gans letter, ek opnomd waard yn de
tredde printinge fan Rispinge (Ljouwert, 1945; redigearre troch
J. P. Wiersma), hat it in romme fersprieding en algemiene bekendheid
krigen.
Yn algemiene skôgings oer Piter Jelles syn dichtwurk wurdt it fers
"Léste blink" ornaris, as de definitive útsetter fan syn oeuvre, apart en
mei klam neamd, sûnder dat der — op ien inkelde útsûndering nei 9 — op
de ynhâld en de autobiografyske eftergrûn yngien wurdt. Dat léste hoegde
jin ek gjin nij te dwaan, omt it fers mei syn dûbel-sinnige titel like de
lezers foar riedlings te setten dy't mar min op te lossen wiene. Faaks wie
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it ek sakrosankt wurden — wa sil 't sizze? Op grûn fan wat hjirboppe
meidield wurde koe oangeande de relaasje tusken Piter Jelles Troelstra en
Sytske (Meindersma-)Schreuder en benammen oangeande de libbensein
fan lêstneamde, soe ik komme wolle ta de neifolgjende ynterpretaasje:
De earste strofe jout in ympresje fan it (Switsersk) berchlân yn de
simmen in sfear en in lânsdouwe dy't Troelstra sûnt 1903 kend en leave
hat en dy't him ek in bining joegen, oer alle skied hinne, mei Sytske
Schreuder dy't dêr, ûnder fergelykbere omstannichheden. ek gauris toeve
hie. En . . . is it net krekt of leit der oer dizze earste, ymponearjende strofe
ek noch net in "blinkje", in fiere reminisinsje, fan it jeugdfers út 1879 . ..?
De Wade strofe jout oan, dat de dichter yn it "kein sniegesicht, by sinne
en simmersang" in eigen jonkheidsdream herkent, of leaver sein: hy ûndergiet dy dream fannijs, mar dan no "ûntdien fen pine en smerte", d.w.s.
ûntstiigd oan jonkheids doem en twang.
Yn de tredde strofe rint dat oantinken oan in suver jonkheidsidéaal
lykop mei it byld fan de frou (de jongfaam) dy't ea it foarwerp fan syn
dichterlike oanbidding west hat en it moaiste en ealste yn him tewekker
rôp.
De fjirde strofe omskriuwt en karakterisearret dy oanbidding as
langstme sûnder winsk en wurd, as in leafde dy't inkeld wijinge is en dus
yn stille selsbelidenisse harsels genôch is.
Yn defyfte strofe wurdt de leafste-fan-doe rjochtstreeks oansprutsen en
folget de dichter de no ferstoarne op har léste gong nei Ljouwert, de stêd
fan beider jonkheid, dêr't syn adoraasje ienris opbloeide. Hy, sels "yet
doarmjend ûnder 't ljocht der sinne", nimt yn tinzen ôfskied, mimerjend
oer it ûnbekende dat har wachtet oarekant de libbensgrins 10.
De epilooch yn de sechde strofe jout, gearfetsjend, oan hoe't de dichter
him noch ienkear troch syn jeugdleafde "bistriele" field hat yn heech,
tankber, flechtich mar yntins en suver taastber makke oantinken.
My tinkt net, dat mei it boppesteande it alderlêste wurd oer "Léste
blink" sein is. Wol haw ik besocht, oan de hân fan de no oan 't ljocht
brochte bûtentekstlike gegevens, te kommen ta in mear slutende útlis fan
it fers, dat benammen yn syn krêftige, suver muzykjende ynset én yn syn
sereen-mankelike slotrigels de hieltyd nije lezers oansprekt en yn 't moed
taast. De tuskenlizzende strofen hawwe, ik jou it ta, dy elemintaire krêft sa
net, al binne hja sterkernôch om it gehiel dochs in twingende tsjoen fan
tragyk te jaan dy't jin meinimt, ek al is (wie) de wierheid-efter-it-fers de
riedseleftige kant neist. Myn besykjen hjirboppe hat west, dy wierheid oan
it ljocht te bringen, yn it betinken dat Troelstra syn lést fers dat wurdich
èn treast wêze soe. As it wier is, dat Piter Jelles syn poëzy yn har beste
uteringen bestiet út "heimwee en herinnering, en enkel scheppend werd
uit kracht van een contrast" ] ], dan jildt dy wierheid grif ek foar "Léste
blink". Méar noch: it mei dêryn foar syn dichtwurk suver eksimplarysk
hjitte.
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1. P. J. Troelstra, Gedenkschriften I. Wording (Amsterdam, 1927) 132.
2. Sjoch it fers "Wy wierne togearre", P. J. Troelstra, Rispinge (3e pr.; Ljouwert, 1945) 86.
It fers sels is spitigernôch net te datearjen.
3. P. J. Troelstra, Gedenkschriften II. Groei (Amsterdam, 1928) 313.
4. Doe't de jonge Piter Jelles by de Schreuders oer de flier kaam, wenne doctor Oene
Schreuder (Sr) mei syn húshâlding oan de súdein fan de Twibaksmerk, Troelstra-en-dy
wennen dêr net fier ôf. Jongste bern fan de Schreuders — jongste broer fan Sytske — wie
de letter net ûnferneamde kunstskilder Oene Schreuder (Jr), dy't dus deselde foarnamme hie as syn heit en dy't libbe hat fan 1869-1937. Yn opdracht fan it Selskip 1844
hat er it bekende "staasjeportret" fan Waling Dykstra skildere, nou oanwêzich yn it
Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum te Ljouwert. — Troch har
muoikesizzer dr O. Schreuder. eartiids te Ljouwert, no te Epse, wurdt Sytske Meindersma-Schreuder karakterisearre as in "zeer geliefde tante", dy't ek tige goederjousk
wie en, neffens de lju dy't har doe kend hiene, yn har jeugd "een bijzonder mooi
meisje".
5. Yn de Leeuwarder Courant fan 4 maart 1913 stiet in wiidweidich libbensberjocht fan dr
Meindersma, dy't dêryn "zeer gezien" en "het type van den stoeren en oprechten Fries"
neamd wurdt. Hy wie út in Eastdongeradielster boerelaach. De grêfstien fan him en syn
frou is jitte op it no wol slim teheistere âlde tsjerkhôf oan de Spanjertsleane te Ljouwert
te ûntsiferjen.
6. Oanwêzich yn it Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum te Ljouwert.
7. Anne Wadman, Frieslands dichters (Leiden, 1949) 87. fertaalde de beide léste rigels fan
dizze strofe sá: "terwijl ik, dolend onder 't licht der zonne, / denkend aan stille wegen,
u verwacht". Neffens myn ynterpretaasje soe dat sokssawat wêze moatte as: "terwijl ik,
dolend onder 't licht der zonne / denk aan het stille pad dat u thans wacht".
8. Oanwêzich yn it Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum te Ljouwert.
9. Ik jou in oersjoch fan wat der yn de bekendste hânboeken oer dit fers te finen is: " . . .
en dan tenslotte het jaar 1925 met één laatste gedicht, dat een weemoedig afscheid
vormt". Wadman, Friesland dichters, 22.
"Dan is de Fryske dichter wer foar jierren stil. oant er yn 1925 dat iene. tragyske fers
'Léste Blink' jowt". J. Piebenga, Koarte skiednis fan de Fryske skriftekennisse (2e pr.;
Drachten. 1957) 174.
" . . . dat as alderlêste fers in oandwaenlik alderlêst ôfskie wêze soe". Klaes Dykstra,
Lyts hânboek fan de Fryske literatuer (Ljouwert, 1977) 62.
Net ien fan trijen (Wadman. Piebenga, Dykstra) hawwe tink aan hawn fan of achtslein
op wat D. Kalma jierren earder al oer (de mooglike ynterpretaasje fan) "Léste blink"
ornearre hie — of hja hawwe dêr neat yn sjoen, dat kin fansels ek. Ta harren ûntskuldiging soe oars sein wurde kinne. dat it fynplak ek net sa maklik tagonklik wie. Kalma
publisearre syn skôginkje nammentlik yn syn periodyk Us Striid ("Frysk nasjonael
moanneblêd"), 1933, nû. 2A, dat mar in beheinde aksjeradius hie. Kalma syn betinken
oangeande de (auto)biografyske eftergrûn fan "Léste blink" wiist yn deselde rjochting as
mines, mar hy hat it by in oantsjutting litten dy't de feiten net alhiel rjocht docht en de
frouspersoan yn kwestje fierders ek yn 'e dize lit. Syn boarnen jout er ek net oan. It
beslút fan Kalma syn stikje nim ik hjir oer: "Ivichheit: it léste wird fen dizze fen de itige
godstsjinst sa fiere sjonger. Ivichheit: léste sucht oer dit libben, ryk oan sang, swier fen
striid. Ivichheit: en in òfglâns dêrfen fait oer in namme, dy't yn Fryslân ûnstjerlik is".
10. Sjoch noat 7.
11. G. Stuiveling, "De romantiek in Troelstra's poëzie", yn: Rekenschap (Amsterdam, 1941)
184.
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Troelstra

J. J. Kalma

Het is bekend, dat vader Jelle Troelstra en zijn zoon Pieter nog al eens
hebben gebotst. Men kan dit verschijnsel afdoen met te wijzen op het
vader-zoon-conflict, dat van alle tijden is, maar vergeet dan, dat er vele
nuances en vormen zijn en dat de verschillen het probleem meestal interessant maken '. Er is bij mr. P. J. Troelstra, voor wie de laatste tijd een
groeiende belangstelling te zien valt, ongetwijfeld sprake van haat- en dus
wraakgevoelens, van een agressief afreageren van de onlust. Wij horen,
dat hij reeds te Stiens een suicidepoging fingeert 2 en een soort schrikeffect
teweeg brengt. Vader Jelle moet zich toen en later gruwelijk geërgerd
hebben aan zijn oudste, die al heel vroeg de bekende puberteitsverschijnselen vertoonde en daar lang, heel lang mee door zou gaan. Maar
Jelle heeft op zijn manier van zijn zoon gehouden en door alle teleurstellingen heen gehoopt op later. De band werd schijnbaar wel, maar in
werkelijkheid nooit verbroken. Vader en zoon leken trouwens niet alleen
uiterlijk op elkaar.
Ook de zoon, die in zijn Gedenkschriften een paar keer woorden van
liefde en bewondering aan zijn vader wijdt, heeft nooit helemaal met zijn
vader gebroken, ook niet in de heel moeilijke Amsterdamse en Utrechtse
jaren. Sedert kort is er een (Hollandse) brief uit 1903 bekend 3, die Pieter
ook namens zijn vrouw bij de zeventigste verjaardag van zijn vader heeft
geschreven. Deze briefis vol van lof en bewondering en beklemtoont nog
sterker dan wij het uit de memoires reeds wisten, dat Troelstra jr zijn
socialisme als consequentie van het liberalisme van zijn vader zag. Wij
weten ook, hoe hij zijn vader voor diens sterven reeds beloofde het directeurschap van de Brandwaarborgmaatschappij "Neerlandia" op zich te
zullen nemen en dat hij zich bij zijn vaders begrafenis in het publiek nog
kon beheersen, maar thuis in een zenuwcrisis geraakte. Was er al telkens
sprake van een vader-zoon-conflict, de "Vatersuche" 4 was er evenzeer.
Natuurlijk heeft deze haat-liefde-verhouding psychische gevolgen gehad, maar heeft zij zich ook in de levenspraktijk geuit? Pieter komt
makkelijk in conflict met de autoriteiten, de vaderfiguren, die hij om zich
heen ontwaart. Reeds te Stiens is er een soort persdelict en dit herhaalt
zich te Leeuwarden op de RHBS 5- Zelf erkent de politicus, als hij veel
later op zijn leven terugblikt: "ik had een natuurlijke afkeer van alle
banden en geen begrip van maat; maathouden, voorzover dit niet uit mijn
eigen wezen en willen voortvloeide, beschouwde ik als iets minderwaardigs" 6. Wat zich te Stiens en Leeuwarden afspeelde komen wij later in
verhevigde vorm te Groningen tegen, maar ook daarna. Een gezag boven
zich erkennen kan de partijleider slecht 7 . Het grappige en pijnlijke is, dat
hij verbaasd is, als ook anderen een soortgelijke eigenschap blijken te
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hebben en zijn — Troelstra's — zelf verworven autoriteit gaan bestrijden.
Onder de tijdgenoten, medeleiders van de SDAP, heeft hij weinig echte
vrienden. Tutoyeren doet hij nauwelijks en verwacht hij ook van anderen
helemaal niet.
Minder vaak dan over zijn vader spreekt Troelstra over zijn moeder.
Men kan dit met het feit in verband brengen, dat deze reeds jong stierf
(12 mei 1871). Het is duidelijk, dat de dood van de moeder grote indruk
heeft gemaakt op de elfjarige en hem iets heeft ontnomen, dat hij ontzettend moeilijk kon missen. De vader was steeds ver en stond boven hem,
de moeder was dichtbij. Er kwam eenzaamheid door het gebrek aan
warmte in huis na moeders dood; hij voelde zich onbeschut. Zijn moeder
kende humor en wist van de kracht van het geloof. Pieter verklaart de
houding van zijn vader mee uit het gemis van een vrouw. Hij had verder
kunnen gaan en ook veel van zijn eigen doen en laten aan het gemis van
de moeder kunnen wijten. Hoe sterk deze gevoelens bij hem waren komt
uit in wat hij vertelt over een schoolvriend, die juist door zijn moeder
werd aangehaald, toen Pieter de kamer binnenkwam. "Het was alsof een
schok door mijn wezen voer. Toen plotseling was het, alsof ik voelde, wat
mij ontbrak" 8. Wij denken hier natuurlijk ook aan "It Deade-doarp", het
gedicht uit 1909 met de slotregels: "Nou wit ik, dat dy leafdehonger, dy't
my sa fitre 't libben troch, bigoun is by dat stille grêf dêr, hwer ik ús mem
my winken sjoch" 9.
Er is al vrij veel aandacht besteed aan Troelstra's verhouding tot de
godsdienst 10 . Zijn moeder was traditioneel opgevoed en behoorde tot de
Evangelische of Groninger richting binnen de Nederlands Hervormde
Kerk, maar er was ook plaats voor de twijfel geweest. Haar zoon zal die
lijn doortrekken en eigenlijk steeds aarzelen tussen het ja en nee. Het
oude heeft afgedaan, maar het nieuwe moet gezocht worden. Wat zijn
vader in de Dageraadskring en later bij de Vrijmetselaren vond, bevredigde de zoon niet. Een aanhanger van het rationalisme, om van het
materialisme maar niet te spreken, is hij nooit geweest. Steeds blijft hij
een zoeker, een twijfelaar " .
Nog sterker misschien dan bij zijn godsdienstig zoeken spelen zijn
moeder en de idealisering van haar een rol in de verhouding tot de
vrouw 12. Met tientallen meisjes en vrouwen is er contact geweest. Het
initiatief ging vaak, maar niet enkel van hem uit. Reeds in zijn eerste jaar
als student (1882) schrijft zijn oudste zuster Haukje, die de overleden
moeder nu nog half, maar straks na het sterven van Jelle Troelstra's
tweede vrouw (19 maart 1887),.helemaal vervangt, aan broer Piet over de
meisjes van de Leeuwarder zangvereniging Concordia, die hem missen 13.
Ondanks zijn in theorie mooie idealen over een Fries huwelijk is het wel
duidelijk, dat Troelstra in het huwelijk steeds meer de vragende, eisende
partij is geweest dan de gevende. Als later zijn tweede huwelijk zo goed
wordt dan komt dat zeker ook, doordat het eigenlijk geen goed .. . huwelijk was! Sjoukje Oosterbaan (1878-1964) heeft in tegenstelling met
Sjoukje Bokma de Boe'r (Nynke van Hichtum) nauwelijks iets voor
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haarzelf gevraagd, maar als een moeder haar achttien jaar oudere man
verzorgd. Dit deed zij reeds, toen zij de partijleider bij haar thuis de
zorgen liet vergeten. Zij deed het tijdens zijn ziekte, terwijl de dood naderde, nog meer. Toen mr. Troelstra 12 mei 1930 overleed moest zij in een
ziekenhuis worden opgenomen, volkomen uitgeput en met gewonde
knieën. Jarenlang had ze op de grond moeten kruipen, om haar verlamde
man te helpen.

^«<w*
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Vader Jelle Troelstra.
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Natuurlijk heeft Pieter Jelles wel geweten, dat er in zijn verhouding tot
de vrouw iets scheef zat, dat zij meer middel tot zijn doel, de hulpe naast
hem was, dan zijn gelijke met dezelfde rechten 14. Hij wist, hoe hij was,
maar aanvaardde deze geaardheid al evenmin als het permanente verzet
tegen de vader, die het beter met hem voor had dan hij erkende. Hij heeft
ook beslist geen scheiding van de eerste Sjoukje gewild, om haar niet en
om de kinderen niet, maar ook, omdat hij wist van het eigen tekort en de
eigen schuld. Er is onredelijke woede als vele partijgenoten deze scheiding
en het wel heel kort daarna gesloten tweede huwelijk 15 niet accepteren,
maar eigenlijk begrijpt hij deze houding best en is het er ook mee eens. Zo
buigt hij het hoofd als Haukje met hem breekt. Hij is heel blij, dat Nynke
van Hichtum en de kinderen Dieuwke en Jelle er zich doorslaan, als de
verhouding met de kinderen niet blijvend geschaad is. Hij lijdt ook onder
het conflict met Haukje, dat eerst in 1916 op zijn verzoek wordt bijgelegd.
Een ambivalente figuur? Ja, ongetwijfeld en dat wel op allerlei terreinen
des levens, in het persoonlijke vlak en in het gezin, in de maatschappij, op
het terrein van godsdienst en politiek. Deze ambivalentie, dit weten van
de "zwei Seelen in seiner Brust" is er reeds jong en zal een leven lang
duren. Men kan zeggen, dat Troelstra laat volwassen wordt, maar ook, dat
hij altijd jong blijft 16. Natuurlijk is er wel de drang om volwassen te
worden, om zich aan te passen en een positie te veroveren. "Piet Troel",
de student, lijkt haast op de collega's uit Klikspaans schetsenbundels,
maar er is "de omkeer in het studenteleven" 17. Ondanks het feit, dat hij
"it jonge libben ris rûzje lit", studeert hij vlot en goed af. Hij hangt de
beest uit en kan straks aan zijn zoon uit ruime voorraad studentenavonturen vertellen, maar hij gaat. als hij het kan keren, niet te ver 18. O, nee,
hij is geen braafheidsapostel en zal zich straks tegen de "algemene geheelonthouding" keren, die een ruim tien jaar jongere studentengeneratie
voorstaat 19, maar waar het quasi-grappige studentenleven grof wordt en
gemeen, doet hij niet mee. tenminste . . . ja, de geest is wel gewillig, maar
het vlees is soms zwak. Hij veracht de opschepperige rijkeluiszoontjes, die
te dom zijn om yoor de duvel te dansen, maar het met het geld van pa ver
schoppen 20, hij veracht de materialisten, die hij in zijn vers "Net mear
sjonge?" 21 gehekeld heeft en ook de "ploerten" buiten het corps èn er
binnen. Ja, ook zichzelf veracht hij, de jonge romantische dichter, die het
ideaal zo hoog stelde, maar er soms zo weinig van terecht bracht. Veel
later zou hij dichten: "Sa is it libben: hege fiere tinzen en lytse dieden,
leech faek by de groun. Us is great wollen en lyts kinnen jown" 22. Is hij
gelukkig, de jonge kandidaat in de rechten, die er voor zorgt, dat hij juist
op een verjaardag van vader Jelle (15 oktober) in het voor hemzelf zo
duistere jaar 1884 examen doet?
Wij kunnen ons voorstellen, hoe de tweeëntwintig)arige jongen uit
Leeuwarden in 1882 te Groningen is gekomen 23 . Troelstra zegt, dat hij
een der oudsten van zijn jaar was, doordat een wetswijziging verschillende
HBS-ers de gelegenheid had geboden, om vrij jong met de universitaire
studie te beginnen. Ook* al klopt dat niet helemaal , hij moet zich zeker
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een der oudsten gevoeld hebben en zijn medestudenten hebben het ook
ervaren en maakten hem tot groenenpraeses. Pieter stortte zich in het
studentenleven. Voelde hij zich eindelijk vrij? Ja, hij had dat graag gewild,
maar behalve dat hij zichzelf, zijn eigen natuur en problematiek meebracht, hield zijn vader hem — goed, uit "pedagogische" overwegingen,
maar dan toch in feite — van het begin af heel kort. Zijn laatste Groninger
schulden zal hij eerst in 1906, na de dood van vader Jelle kunnen afbetalen. Hij wordt voortdurend aan dè autoriteit herinnerd! Dit zal blijven
tot hij zelf autoriteit wordt en de "zweep van Troelstra" laat knallen.
Maar is de wonde dan geheeld?
Uit Wording, het eerste deel van de Gedenkschriften, vernemen wij, dat
de romanticus een gloeiende hekel had aan het kruidenierstype. Als
HBS-er had hij reeds een novelle gemaakt "Jan Jansz. Jansen, kruidenier
en in koloniale waren", die later gedrukt is 2 5 . De kruidenier was de kleine
kapitalist, die geen moraal kende en als het moest over lijken ging. Dit
type kwam vrij veel voor. Het is de tijd zonder arbeidersbeweging en in
elk geval zonder goede arbeidswetten, de tijd van de vrije ondernemingsgewijze produktie, maar zonder controle of staatstoezicht. In Groningen werd dit type vertegenwoordigd door de domineeszoon Willem
Albert Scholten (1819-1892), een man, die uit het niets opgekomen, een
multinationale onderneming had opgebouwd. Als de jonge jurist in de
oude studentensociëteit Mutua Fides langs de Martinitoren keek naar de
oostelijke zijde van de Grote Markt zag hij daar het "Zaarkn Hoes" staan,
dat Scholten had laten bouwen. Troelstra wist niet, dat vele jaren later dat
Scholtenshuis in het Noorden een beruchte naam zou krijgen, doordat het
de zetel werd van de Duitse onderdrukkers en dat na de oorlog en nadat
de Groninger binnenstad vernield was, het nieuwe Mutua Fides juist zou
verrijzen op de plaats van het oude Scholtenshuis. Nu — als wij Wording
geloven — in 1882 was het de woning van de man, in wie Troelstra de
opperkruidenier zag.
Er is vrij veel over W. A. Scholten gepubliceerd 26, maar het uitvoerigste
boek. een hagiografie die nog wel door een dominee werd geschreven, kan
niet voor een werkelijke biografie doorgaan. Het is ook de vraag, of er
ooit een werkelijk verantwoorde levensbeschrijving van de man, die mede
de grondslag legde van het multinationale Scholten-Honig-concern, zal
worden uitgegeven. Want, al kan men bewondering opbrengen voor deze
grootste industrieel van het Noorden des lands, wiens leven evenals dat
van Jelle Troelstra gekenmerkt werd door "noeste werkzaamheid" 27, er is
iets aan de vader Willem Albert en niet minder aan de zoon Jan Evert
(1849-1918). dat niet dadelijk sympathiek aandoet. De Scholtens waren
miljonair. "Hai is zo riek as Scholtn" was lang in de Groninger volksmond
de uitdrukking voor puissant rijk. Het waren harde kerels, hard voor
zichzelf en ook voor anderen. Zeker, ze hebben ook filantropisch gewerkt
— de student Troelstra wist daar te weinig van — ; Stad en Ommelanden
hadden veel aan hen te danken, maar ze toonden in hun leven — en
daaraan heeft Pieter Troelstra zich gruwelijk geërgerd — ook iets protse90
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rigs, de houding van de "nouveau riche", de "Emporkömmling". Het
waren mensen, die Albert Hahn jr (1877-1918) en nog later Georg Grosz
(1893-1959; de man, die A little yes and a big no als titel voor zijn autobiografie koos) voor hun karikaturen van dè kapitalist gebruikten.
Er is geen twijfel mogelijk: de student, die telkens weer op zwart zaad
zat, moet bij de Scholtens ook aan zijn vader hebben gedacht. Zijn vader
en Scholten sr waren beide straatarm begonnen en hadden gezwoegd. Het
was hen niet aan komen waaien. Troelstra sr was vooral door zijn tweede
huwelijk (1876) bemiddeld geworden, terwijl Scholten wel is waar bij zijn
huwelijk ook had uitgekeken, maar nog veel meer had verdiend, geleid
door het zakeninstinct, dat sommigen hebben. Er was overeenstemming,
maar wat stak nu ineens die soms zo gehate vader gunstig af bij die dikke
proleet. Troelstra sr maakte gedichten, was ontwikkeld, maar de Scholtens
wisten alleen van geldmaken. Als veel later Jan Evert Scholten, die zijns
vaders voetsporen drukte, het jongetje Nico Rost ontmoet en deze op
Scholtens vraag: Wat doe je? antwoordt: Lezen!, weet Scholten jr enkel
maar te zeggen: Daar verdien je niks mee! 28 Dat Jan Evert Scholten, de
"Groninger Rothschild", ook een pietsje antisemitisch was, was niets
bijzonders. Dat waren alle, althans bijna alle "arische" zakenlui, maar dat
hij zo grof was, zo zonder cultuur, het hinderde Nico Rost bij Jan Evert en
veel eerder Pieter Troelstra bij de vader Willem Albert Scholten.
Scholten sr had in 1882 iets gedaan, wat velen toch wel een beetje te ver
ging. Natuurlijk, hij kon het doen. Er was eigenlijk niets onbehoorlijks
geschied, maar toch .. . Op de Zuiderbegraafplaats had de rijke fabrikant
zevenentwintig graven aangekocht en daar toen een. grafkelder laten
bouwen van 10.80 m. bij 8.60 m. en die met een grafnaald versierd. Het
bouwwerk had eerst nog groter zullen worden, maar de vijfenveertig
graven, die Scholten wilde, kon de burgerlijke gemeente niet leveren,
aangezien achttien van de gevraagde graven aan de kerk behoorden, maar
ook zo kon de gemeenteontvanger, die om advies was gevraagd, reeds
spreken van "een groot sieraad der begraafplaats" 29.
Wij denken over het begrip "sieraad" toch enigszins anders dan destijds, maar ook in die dagen waren niet allen even verrukt en de jurist, die
immers ook dichter was, gaf lucht aan zijn ergernis door een vers te
plegen, dat hij opzond aan zijn oudere vriend, de redacteur van het
Friesch Volksblad, Oebele Stellingwerf. Mogen wij Troelstra geloven dan
rijmelde hij dit vaars in het begin van zijn studententijd, zijn sigaartje
rokend en zijn glaasje port slurpend in de genoeglijke omgeving van het
café Waterloo aan de Heereweg met het gezicht op het granieten mausoleum, dat de "halfboerse kapitalistengrootheid" had doen verrijzen.
Vermoedelijk zal hij het even daarna aan zijn kornuiten voorgelezen
hebben en het gerucht hebben laten groeien, dat Piet Troel nu zelfs
Scholten te lijf was gegaan. Die Piet stond nu letterlijk nergens voor!
Wij geven nu eerst het vers, niet om de schoonheid, maar wel als bijdrage tot de kennis van de psyche van de latere socialistische leider Pieter
Jelles Troelstra.
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Op zeker Praalgraf te Groningen.
Fier rijst het monument, door 't nakroost opgericht
Voor hen, die aan hun land zich zelf ten offer gaven;
Schoon glanst de witte zuil, door vriendenhand gesticht
Op 's dierbren leeraars graf, gedachtenis des braven.
In stoute trekken heft zich 't reuzenbeeld omhoog
Van hem, wiens diepe blik der aard geheimen speurde,
En door de scherpte van zijn klaarziend aadlaars'oog
Der menschheid zwakken blik ten hoogen hemel beurde.
En 't slank Apollo-beeld des dichters, die de ziel
Zijns broeders opwaarts hief uit stof en aardsche smarte,
Wijst naar den hemel heen, waaruit de lichtgloed viel,
Die tintelde in zijn werk en brandde in 't rijke harte,
Terwijl de menschenzoon, die voor de waarheid stierf,
Geen steenen monument, genoeg hem waard, verwierf.
Hier rijst der Zelfzucht beeld, een blinkend . . . Graf! Verwarm' er
Zijn kille zinnen aan, wie d' ijdelheid vereert.
Hier rijst een tempel op uit Noorsch graniet en marmer,
Een tempel, die geen pracht, maar wel zijn God ontbeert.
Of is de God, die in deez' donkre hallen woont
Des stichters Afgod, is hij-zelf het, die hier troont?
Hoe 't zij, gereed is 't graf! Zijt g' ook bereid ten doode,
O stichter, die u zelf zoo trotsch een grafplaats bouwt?
Gij ruilt uw „zerken huis" (*) voor 't marmer graf vast noode.
U werd zóó groot een schat op aarde toevertrouwd!
Hoe hebt gij die besteed? Hebt gij zooveel gedaan
Voor andren, dat eenmaal, wanneer uw uur zal slaan,
De liefde bloemen strooit als op die andre graven.
En, door de staatsiepracht van 't marmer niet verblind,
In tranen uitroept: ,,'k Heb dat menschenhart bemind!"
„In liefde was hij 't rijkst bij al zijn rijke gaven!" . . . ?
Zoo niet — een praalgraf dient een opschrift toch te dragen —
Ziehier dan 't grafschrift, dat mijn genius u gaf:
Hier ligt, die naliet aan het einde zijner dagen
Niets, dan een zerken huis en dan een marm'ren graf.
X.
(*) Men weet dat het huis van den Heer Scholten gewoonlijk het „zarken hoes"
genoemd wordt.
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Wij hebben nog al moeten zoeken naar het vers. Het staat namelijk pas
in het Friesch Volksblad van 31 augustus 1884. De man van de Gedenkschriften is wel eens vaker met data in de war. Het vers is ook niet op de
gewone wijze ondertekend met Pieter Jelles, P. Troelstra, maar met X. Het
Volksblad werd veel gelezen, zeker ook door tegenstanders. Het was voor
liberalen echter streng verboden er aan mee te werken en zeker aan de
zoon en medewerker van de door de liberale voorman Jelle Troelstra
geleide Friesche Courant. Wij weten uit de correspondentie van Waling
Dykstra, dat deze vermoedde, hoe het gerucht alleen al, dat diens zoon
Jan meewerker aan het Volksblad was, hem bij zijn sollicitatie voor een
schoolmeestersbetrekking de das om had gedaan . Nu waren sommige
jonge liberalen, de latere radicalen en straks de voormannen van wat als
Friesche Volkspartij de geschiedenis zou ingaan, wel eens stout. Vandaar
dat de anonimiteit veel gezocht werd. Stellingwerf accepteerde dit, want
hij wist, dat men niet voor broodroof terugschrok. Door een nauwkeurig
onderzoek van de oude papieren, die voor het grote Fries Woordenboek
zijn gebruikt, is gebleken, dat Gerben Colmjon, die tevens de corrector
van het Volksblad was, daar gebruikte kopij voor heeft versneden.
Dankzij het speurwerk van de heer C. P. Zijlstra zijn zo reeds enkele
pseudoniemen opgelost, terwijl ook is gebleken, dat Stellingwerf zelf vele
van zijn eigen artikelen onder pseudoniem heeft geplaatst (b.v. Peke Toek
en ook, wat verwarrend is, P. T.).
Het in 1884 geplaatste gedicht vertelt over Troelstra. Hij kan allerlei
monumenten desnoods accepteren, al moet hij er wel op wijzen, dat de
mensenzoon Jezus van Nazareth "geen steenen monument, genoeg hem
waard, verwierf'. De dichter heeft niet beseft, dat hij zelf later door een
vrij groot aantal monumenten zou worden geëerd (Stiens, Den Haag,
Utrecht, Leeuwarden) en dat hij, de Fries, toch liever in Den Haag begraven wilde worden, omdat zijn hoofdwerkzaamheid daar had gelegen
en men hem daar ook zou zoeken en willen eren!
Aan het eind van zijn leven begreep Troelstra wel, dat zijn gedicht
eenzijdig was en dat Scholten, hij mocht dan geweest zijn, wie hij was,
toch maatschappelijk nuttig had gewerkt. Destijds echter kon de student
enkel tot een ethische waardering van het leven en zijn waarden komen.
De romantiek van Robert Hemerling, die het verlies van oude schoonheid
en het teloorgaan van zedelijke waarden betreurde, sprak hem meer aan
dan de economische betekenis van het zich ontwikkelend kapitalisme,
waaraan het hongerbestaan van vele arbeidsslaven verbonden was. Maar
ook dat laatste raakte de student niet al te zeer.
Intussen had de publicatie van het gedicht gevolgen. Een zekere Joh. B.
te H. verzette zich tot driemaal toe in het Friesch Volksblad tegen de
dichter X, in wie hij voorgeeft een meisje te zien. B. acht het gedicht niet
fraai. Hij is een ontwikkeld man, die zijn dichters kent en bovendien
Latijn gebruikt. B. merkt op, dat Jezus toch wel monumenten kreeg in de
naar hem genoemde kerken. Scholten heeft met het hem toevertrouwde
talent gewoekerd. "Hij was groot, maar ook goed en edel". Troelstra be-
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gon lont te ruiken en laat het voorkomen, dat hij wel weet, wie Joh. B. te
H. is. Hij krabbelt wat terug. Scholten deed inderdaad goede dingen,
maar het praalgraf is "ijzingwekkend lelijk" en "geen sieraad, maar een
schennis van den nederigen eenvoud der Zuiderbegraafplaats". De discussie haalt, zoals haast elke pennestrijd, niet veel uit. Tenslotte gaat het
nog over de vraag, of Scholten door "labor improbus" rijk is geworden,
waarbij B. veronderstelt, dat P. Troelstra aan "oneerlijk" heeft gedacht,
terwijl deze "improbus" in de zin van vermetel had bedoeld.
Intussen intrigeert ons de vraag, wie achter Joh. B. te H. schuil gaat. De
destijds bekende Johannes Baarda, een dichterlijke notarisklerk zal wel
afvallen. Die tekende voluit of met Johannes, ook in het Volksblad. Hij
woonde bovendien te Veenwouden en of hij Latijn kende? Wij denken
eerder aan een medestudent. De man, die in aanmerking schijnt te komen, is Johannes Beyer, geboren te Leeuwarden en in 1877 te Groningen
als theoloog ingeschreven. Natuurlijk heeft deze zoon van een afgescheiden predikant van zijn stadgenoot gehoord. Alleen, hij was in 1881 al uit
Groningen vertrokken en stond in 1884 als Nederl. Herv. predikant te
IJsselmuiden, ring Kampen. Dit spoor schijnt dus dood te lopen, maar ik
waag het voorlopig aan ds. Joh. Beyer te blijven denken. Er waren meer
afgescheidenen, die het Volksblad lazen. Sommige voorgangers, b.v. J.
van Goor van Hallum en ook L. H. Wagenaar discussiëren in het blad. De
Beyers moeten ons onbekende moeilijkheden hebben beleefd en verdwijnen een tijdlang naar Zuid-Afrika. Johannes Beyer jr kan het Volksblad op prijs gesteld hebben en het blad als student of later hebben willen
lezen. De emancipatiegedachte sprak hem allicht aan. Maar hij werd
orthodox predikant en kon het blad dus moeilijk aan de pastorie ontvangen. Kan — ik erken op zeer glad ijs te staan! — aan H(asselt) gedacht
worden? Wij weten, dat deze en dergelijke kranten vaak in het geheim
werden gelezen.
Er is nog iets, dat wij moeten vermelden. In het Volksblad van 21
september 1884 schrijft Stellingwerf: "Het schrijven van B. uit H. hebben
wij met genoegen gelezen en wij hopen eerlang aan zijn verzoek te voldoen." Weer wagen wij het met een hypothese te komen: Stellingwerf
kende Pieter Jelles uit diens Leeuwarder tijd goed en hij wist, welk vlees
hij in de kuip had en dat de student aan bepaalde gevaren blootstond.
Misschien heeft Beyer aan Stellingwerf geschreven: Houdt die knaap in
de gaten. Hij is intelligent, maar hij speelt hoog spel. Je weet nooit precies,
watje aan hem hebt. Ik hoor uit Groningen zulke vreemde verhalen. Dan
is hij de knappe jurist, de student, die bij de lustrumfeesten van 1884 een
hoofdrol speelde en algemeen gewaa-rdeerd werd. Maar er gebeuren ook
andere, minder prettige dingen . . .
We zagen boven, dat Troelstra veel later de jaren doorelkaar haalt. Dat
geldt ook voor het geval-Fokje Pasma, waarbij waarschijnlijk de ontrouw
niet bij Fokje, maar bij Pieter is begonnen. Deze affaire stelt Troelstra in
hèt begin van zijn studententijd, dus in 1882, maar zijn oom Marten, die
een rol in de zaak speelde, laat hij in de Studentenalmanak van 1885 als
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"omke" van de Club Sunt Martinus paraderen. Wanneer inderdaad aan
ca 1884 moet worden gedacht geldt voor deze periode ook de zinsnee:
"Onder den invloed der schokkende ondervinding verloor voor mij tijdelijk Venus Urania den glans, waarin zij steeds in mijn gedachtenleven
had gestraald; in plaats van haar stelde Venus Vulgivaga hare eisen .. .".
Dit kan Beyer hebben geweten en dan begrijpen wij ook de reactie van
Stellingwerf, die moest vernemen, dat zijn brief van 19 april 1883 31. niet
veel had uitgewerkt. Het valt ook op, dat hij X niet verdedigt.
Wij moeten afronden: Het genoemde gedicht spreekt ongewild ook
over de verhouding van vader en zoon Troelstra, het vertelt iets van de
ethische inslag, die Pieter Jelles nooit zou kwijtraken. Het vertelt ons tegelijk, dat de eeuwige kwajongen, de "burgerterger" er is. Het gedicht
moet echter worden geplaatst tegen de achtergrond van een maar half
ernstig te nemen studentenleven. De X van het vers kan nog alle kanten
uit. Hij is onbekend, ook aan zichzelf nog niet ten volle bekend. Hij is
misschien niet zo erg liberaal, maar beslist nog geen socialist. De door en
door ernstige en degelijke Stellingwerf wacht af, maar hij is "op syn iepenst". Het raadsel: Hoe komt het, dat mr P. J. Troelstra op 14 februari
1892 32 niet meer succes had, kan slechts beantwoord worden, als we
denken aan wat in 1884 en daarna was gebeurd. Is dit alles te veel hypothese? Men bedenke, dat het waarschijnlijke weliswaar nog niet waar
hoeft te zijn, maar al evenmin onwaar. Overigens gelde ook hier: "Straks
komt een wijzer, die 't wegredeneert!" 33 .
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De Catechismus fan Karel Roorda
S. Sybrandy
Karel Roorda is benammen bekend as politicus, lykas wol dúdlik bliken
docht út de bibliografy dy't J. J. Kalma oan him wijd h a t ' . Dochs hat hy
ek in "theologisch geschrift" op syn namme stean, lykas Kalma yn syn
ynlieding seit. Dit boekje wie lang gjin eksimplaar fan bekend, mar lykas
yn de printe katalogus fan it British Museum te sjen is 2 , is yn dy bibleteek
in eksimplaar bewarre bleaun dêr't no in mikrofilm fan yn de Provinsiale
Bibleteek te Ljouwert oanwêzich is. De folsleine titel is (de / jowt it ein
fan in rigel oan):
Henoch [yn Hebrieuske letters] / hoc est / Catechesis, / sive Prima
institutio / aut / Rudimenta religionis / christianae, / Ebraicè,
Graecè, & Latinè explicata. / [Printersmerk fan Plantijn (Labore et
constantia)] / Lugduni Batavorum, / Ex officina Plantiniana, /
apud Franciscum Raphelengium. / MD XCI.
Wy hawwe dus te krijen mei in Catechismus yn de trije "hillige" talen,
it Hebrieusk as taal fan it Alde Testamint, it Gryksk as taal fan it Nije
Testamint en it Latyn as taal fan de meast bekende oersetting, de Vulgaat.
Dizze trije talen dy't tsjintwurdich folslein los fan inoar bihannele wurde
op ús universiteiten (it Hebrieusk as ien fan de Semityske talen), waarden
yn de Midsieuwen en ek letter noch yn kombinaasje bestudearre (tink mar
oan it Collegium Trilingue yn Leuven , in ûnderdiel fan de universiteit
dêre). Wa't de skriuwer is, wurdt net op de titelside sein, mar docht wol
dúdlik bliken út it foaropwurd fan J. Drusius, professor yn it Hebrieusk te
Frjentsjer. Omt dit foaropwurd eins ús iennige ynformaasje is oer de
bedoelingen fan dit boekje, nim ik it hjir hielendal oer:
J. Drusius studiosis linguarum.
Carolus à Roorda, vir clarissimus, cum de Republica, ad cuius clavum plurimos
annos cum summa laude sedet, optime meritus est: turn, qua est propensione erga
linguas, quas unus optime intellegit, amat, ac, ut par est, aestimat, voluit etiam de
vobis bene mereri. Is e re vestra esse iudicavit, si rudimenta religionis Christianae,
tribus praecipuis linguis, hoc est, Ebraice, Graece & Latine explicata, publicum acciperent. Hoc cum cuidam, qui ipsum officii caussa salutabat, indicasset, is, laudato
consilio, eius nomine convenit hac de re Franciscum Raphelengium, typographum
diligentissimum iuxta ac doctissimum. Is, ut est utilitatis vestrae studiosissimus (nam
neque finem, neque modum facit vestris studiis consulendi) non praebuit se difficilem. Dumtaxat cautum sibi voluit de parte impensarum. Sciebat enim piscem hunc,
ut est in proverbio, paucorum hominum futurum. Nam silicet eos, qui res divinas
administrant, Scripturamque populo pro concione enarrant, quod linguarum fere
ignari rudesque sint, tales libros non emere. Ergo aequa proposita conditione ca vit,
ne haec editio sibi fraudi esset. Conditionem Carolus libens accepit. Quippe nihil ei
prius, nihil antiquius publico bono. Quocirca rem familiarem eo conferere insumereque non dubitavit. O beatas opes tali domino, qui eas in monumenta literarum
impendit! Quis hanc benignitatem digne collaudet? Sed de eius viri virtutibus alius
erit dicendi locus. Vos interim, studiosi adolescentes, accipite Catechesin trilinguem,
eisque, quorum eam munere habetis, hoc est, Carolo & Raphelengio, gratias agite,
dignoque eos amore ac rîonore prosequimini.
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Yn oersetting: J. Drusius oan de talestudinten: De ferneamde Carolus à
Roorda hat him net allinne foar de republyk dêr't er al lange jierren it
roer fan yn hannen hat mei de grutste rom, tige fertsjinstlik makke, mar
ek hat er him fertsjinstlik meitsje wollen foar jimme oer, omt er sa'n niget
hat oan de talen, dy't er as gjin oar begrypt, leaf hat, en — sa't jo fan
tinken wol ha kinne — heech skat. Hy hat it yn jimme belang achte om de
begjinsels fan it kristlike leauwe, yn de trije wichtichste talen, ntl. it Hebrieusk, it Gryksk en it Latyn ferklearre, út te jaan. Doe't hy dat bepraat
hie mei immen dy't foar steatssaken by him wie, hat dy persoan, nei't er
Roorda syn plan priizge hie, yn syn namme hjiroer Franciscus Raphelengius, de tige iverige en goed ûnderleine printer, rieplachte. Omt dy him
tige útleit op jimme foardiel en gjin grins set oan syn soargen foar jimme
stúdzje, wie hy net swier te rissen. Mar wol woe hy wissichheid hawwe
foar in part fan de kosten. Hy wist nammers dat dit — sa't it sprekwurd
seit — gjin kost foar alleman wêze soe, want dat de tsjinners fan Gods
wurd dy't de Skrift oan it folk yn de preek útlizze, ditsoarte boeken net
keapje omt hja dizze talen hast net yn 'e macht hawwe. Dêrom hat hy der
troch in binlike betingst foar soarge dat dizze útjefte foar him gjin skea
betsjutte soe. Karel hat de betingst fuort oannommen, want it algemien
belang giet by him boppe alles. Dêrom hoegde hy der net lang oer yn
bestân te stean om syn eigen jild der ûnder te setten. O, loksillich de
skatten fan sa'n besitter, dy't se besteget foar literaire monuminten! Wa
kin dizze rynskens genôch priizgje? Mar der sil earne oars plak wêze om
fan syn deugden te sprekken. Jimme, studearjende jongerein, moatte yntusken de trijetahge Catechismus oannimme en tankber wêze foar Karel
en Raphelengius oer, troch waans ynspanning jimme it boekje hawwe, en
har mei leafde en eare yn 'e mjitte komme.
Troch dit foaropwurd wurde wy der nochris op yndachtich makke dat
Roorda dit boekje skreaun hat, wylst er noch hielendal yn de steatssaken
sit (der stiet dat hy it roer yn hannen hat, net yn hannen hân hat). De toan
fan djippe bewûndering dy't ús no frjemd oankomt, wie yn dy tiid gewoan. My is net bekend oft Drusius noch earne oars de lof songen hat fan
Roorda, lykas hy tsjin 'e ein liket te sizzen. Opfallend is ek dat Drusius
alhielendal net komt op de teologyske betsjutting fan dit boek, mar as
doel fan de útjefte allinnich mar de stúdzje fan de talen sjocht. Drusius
stie bekend as ien dy't him net graach yn teologyske diskusjes joech. Sa
woe hy byg. de belidenisskriften net ûndertekenje, wat fan professors oan
de Frjentsjerter hegeskoalle ferwachte waard. Hy fûn it faaks ek yn dit
gefal mar it beste him ta syn fak, de taalkunde, te beheinen 4.
It boek is dus printe by Fr. Raphelengius, hoewol't der ek yn Fryslân
wol in printer te finen wie dy't ditsoarte wurk (mei Hebrieuske en
Grykske letters) oankoe, nammentlik Aegidius Radaeus te Frjentsjer, offisieel beneamd troch de Steaten fan Fryslân as printer foar de Steaten en
de Akademy, dy't û.o. ek wurk foar Drusius mei Hebrieuske letters printe
hat. Mar de Officina Plantiniana te Leiden hie grif mear ûnderfining op
dit mêd en binammen in bettere tagong ta de merk, dêr yn it sintrum fan
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it lân. Ut oare boarnen witte wy dat Radaeus gauris langer mei it printsjen
fan in boek wachte as Drusius nei 't sin wie, omt hy finansieel gjin heil yn
de útjefte seach 5.
Nei it foaropwurd folget op side 6/7 dan noch in taalkundige ferklearring fan resp. de Hebrieuske en Grykske tiidwurden dy't ferskûle
sitte yn de wurden Henoch en catechesis, ûnder de titel: Erasmi Annotationes in Lucam, en Theodori Annotationes in eundem. Lucas brûkt
"katèchein" ntl. haadstik 1, fers 4 6 . Op side 8 begjint dan de Catechismus
sels.
De Catechismi foarmen yn de sechstjinde ieu ien fan de bloeiendste
genres. Yn it begjin wie de opset fan elts boekje wer oars, mar stadichoan
krigen in pear Catechismi mear ynfloed en rjochten oaren har nei dizze
foarbylden. De eleminten dy't hyltyd weromkomme binne it Credo, de
tsien geboaden en it us Heit. Hja binne al te finen yn Luther syn Eine
kurze Form der zehn Gebote, eine kurze Form des Glaubens, eine kurze
Form des Vaterunsers út 1520. Luther brûkte ek it earst de namme Catechismus foar sa'n soarte boek. Yn it foarste plak wie in Catechismus in
learboek, almeast yn fraach- en andertfoarm opsteld en bedoeld foar de
bern. Guon binne ek ornearre om it lézen út te learen en begjinne mei de
vokalen en konsonanten te neamen. Mar ek de folwoeksenen en sels de

Wumkes.nl

99

S. SYBRANDY - De Catechismus fan Karel Roorda

dûmny's wisten fakentiden net folie fan de haadpunten fan it leauwe.
Luther klaget yn it foaropwurd fan syn Catechismus: "Hilf, lieber Gott,
wie manchen Jammer habe ich gesehen, dass der gemeine Mann doch so
gar nichts weiss von der christlichen Lehre, sonderlich auf den Dörfern,
und leider viel Pfarrherr fast ungeschickt un untüchtig sind zu lehren, und
sollen doch alle Christen heissen, getauft sein und der heiligen Sakrament
geniessen, können weder Vaterunser noch den Glauben oder zehn Gebot,
leben dahin wie das liebe Vieh . . . "
Mar behalven learboek wiene it ek stichtlike lesboeken, mei faak gebeden tafoege oan 'e ein. E. W. Kohls makket yn syn ynlieding ûnderskie
tusken "erbaulich-seelsorglichen Katechismus" en de "Erwachsenenkatechismus bzw. der Laiendogmatik". Yn it algemien kin sein wurde dat de
twadde soarte omt hja gauris op de aktuele fragen fan de tiid yngiene,
letter net folie mear lézen waarden. Lykas bekend hat te uzes de Heidelbergse Catechismus (in goed foarbyld fan de earste kategory) de
grutste ynfloed krigen. Yn 1566 makke Petrus Dathenus in oersetting nei
de tredde printinge, dy't ôfprinte waard efter syn Psalmberiming. Ek yn
Fryslân waard dizze Catechismus brûkt by it ûnderwiis. Sa wurdt op de
Synoade fan Snits yn 1587 besletten (pt. 8: Ministri et ludimagistri subscribent confessioni etc.) dat de skoalmasters "sollen derjungen joegedt
den Heidelbergeschen Catechismum getrauwelick inbelden und inplanten . . . " ) 7 . Ek moat hjir de Catechismus fan Calvyn neamd wurde (de
léste bewurking is fan 1545) omt Roorda ommers yn Genève studearre hat
en as kalvinist bekend stie 8.
Calvyn begjint sa: Que tous les hommes sont néz pour cognoistre Dieu
(ek Roorda begjint sa). Hy jout haadstikken oer de tsien geboaden (De la
loy du Seigneur), it Credo (Ie simbole de la Foy) en it Us Heit (L'exposition de 1'orayson dominicale) en oer de Sakraminten (Des sacremens).
Dêrtuskentroch behannelet er gauris punten dy't net by de niisneamde
grutte ûnderwerpen ûnder te bringen binne, mar dy't hy dochs fan belang
achtet, byg. Que nous sommes justifiez en Christ par foy (nei de behanneling fan de Wet), Des pasteurs de 1'église et de leur puissance, ensfh 9.
Roorda stie dus by it skriuwen fan syn boek yn in lange tradysje. Troch
syn kar foar it Hebrieusk, Gryksk en Latyn waard syn publyk fansels
beheind ta studinten en dûmny's. Dy lésten koene der neffens Drusius yn
it foaropwurd noch wol wat fan opstekke, wat de taal oangiet. Sa koe
dizze Catechismus — ynstee fan in learboek foar it begjinnend lézen —
fertuten dwaan as learboek foar de trije neamde talen. Der wiene yn dy
jierren nammers noch fierstentemin dûmny's, dat de easken dy't steld
waarden oan de oplieding koene net al te heech wêze. Yn dokuminten út
dy tiid binne hjiroer gauris klachten te finen 10. Dizze sitewaasje wie —
lykas bekend — mei oanlieding ta it oprjochtsjen fan de Frjentsjerter
hegeskoalle, mar kin ek foar Roorda reden west ha om syn boek te
skriuwen om sa wat te dwaan foar dyjingen dy't al yn de gemeente stienen.
100

Wumkes.nl

S. SYBRANDY - De Catechismus fan Karel Roorda

Dat Roorda de stúdzje fan de trije talen fan grut belang achte, wite wy
ek noch út in brief fan him oan S. Lubbertus, dy't de soarch op him
nommen hat foar twa pakesizzers fan Roorda. Yn de oersetting fan Van
der Woude: "Wat het onderwijs betreft, omdat hij hen heeft bestemd voor
de dienst der kerk, zou hij wel willen, dat zij naar een vaste orde in de
studie der drie talen werden geoefend: Latijn om te spreken, Grieks om te
lezen, Hebreeuws om te raadplegen" (velim ordine exerceri studio trium
linguarum: latinae ad loquendum, graecae ad legendum, hebraicae ad
consulendum) u . Ek letter hat it noch hyltiten nedich west om oan te
trúnjen ta de stúdzje fan de grûntalen, al wiene der doe al wer safolste
langer universiteiten. Bekend is fan Sixtinus Amama, in learling fan
Drusius, it Cort Vertoogh etc. út 1623, dat hy nei alle synoaden yn it lân
stjûrde. Op syn oanstean waard doe troch de measte synoades besletten
om fan de oansteande dûmny's in testimonium te freegjen fan de
heechleararen Hebrieusk en Gryksk dat hja de grûntekst fan it Alde en
Nije Testamint folgje koene ' 2 .
Mar no nei de tekst fan Roorda syn Catechismus. Wat de foarm oangiet
moat sein wurde dat hyltyd it Hebrieusk op de lofterside printe is en it
Gryksk en it Latyn yn twa kolommen nêstinoar op de rjochterside. Lykas
Calvyn begjint Roorda by it kennen fan God: M(aster): Wat is it
wichtichste doel fan it minsklik libben? L(earling): Dat de minsken God,
troch wa't se makke binne, sels kenne soenen. Want God hat ús makke ta
syn eare . . . M(aster): Wat is goede Godskennis?
Sa begjint it earste stik, "De fide" (Oer it leauwe), it earste punt as it
giet om de goede "cultus Dei" (ferearing fan God). By dit earste punt
behannelt Roorda it Apostolicum. De goede "cultus" fan God is de reade
tried dy't troch it hiele wurk rint. Twadde ûnderdiel is nammentlik it
halden fan Gods wet, behannele yn "De lege, id est decem praeceptis
Dei" (Oer de wet, d.w.s. de tsien geboaden fan God, side 89 e.f.). Op side
155 begjint it tredde part fan de "cultus", nammentlik "De oratione" (Oer
it gebed), mei in behanneling fan it Us Heit, en oanwizingen hoe't men op
de goede manier bidde moat. It fjirde en léste part fan de "cultus" hjit
"De verbo Dei" (Oer it wurd fan God), sa't dat te finen is yn de Bibel. Dit
stik giet dan fierder oer it Bibel-lêzen en it trou nei tsjerke gean (side 207
e.f.). Hjiroan fêstkeppele ("Is der gjin oar middel wertroch't God kontakt
mei ús hat? "Verbi praedicationi adiunxit Sacramenta", Oan de ferkundiging fan Syn wurd hat Hy de Sakraminten ferbûn) behannelet Roorda
dan noch de Sakraminten (s. 217 e.f.). Tusken dizze haadpunten troch
besprekt Roorda dan noch lytsere punten op plakken dêr't dat goed past.
Sa op s. 80 e.f. de rjochtfeardiging troch it leauwe, net troch goede wurken. In oar punt fan polemyk mei de Roomske tsjerke is te finen op s.
156: net ta minsken bidde.
It is gauris nijsgjirrich om boarnen út dy tiid te lizzen nest útspraken
fan Roorda. Sa feroardielet hy (s. 219 e.f.) dyjingen dy't it Hillich
Nachtmiei net brûke en beslút de synoade fan Dokkum yn 1597 (pt. 14
Van dienaeren, die staeü sonder nachtmaell te houden), "soe waer die-

Wumkes.nl

101

S. SYBRANDY - De Catechismus fan Karel Roorda

naeren seker jaeren staen sonder bedieninge des h. avontmaels, dat men
se naerstich daertoe vermaenen sal" 13.
Roorda beslút syn Catechismus mei in tal gebeden lykas dat wol faker
barde. It binne:
s. 267 Praecatio matutina — Moarnsgebed; s. 273 Praecatio pueri vel
adolescentis scholam adeuntis, cuius prior pars ex 119. Psalmo sumpta est
— Gebed fan in jonge of jongfeint dy't nei skoalle giet, dêr't it begjin fan
út de 119e Psalm nommen is; s. 279 Praecatio accumbentium mensae, cui
quaedam ex Psalmo 104 sunt praefixa — Gebed foar it oan tafel gean,
dêr't wat oan foarôf giet út Psalm 104; s. 283 Praecatio dormitum euntium
— Gebed foar it op bêd gean.
Dit alles is mar in koart oersjoch fan de ynhâld fan Roorda syn Catechismus, lykwols genôch om sjen te litten dat hy teologysk goed ûnderlein
wie. Sa sjogge wy ek dat hy — lykas safolle lju út syn tiid — in alsidich
man wie, en net allinnich in politicus en steatsman fan betsjutting.
Noaten:
1. J. J. Kalma, Carel Roorda: strijder voor de Friese vrijheid en de Unie. Bibliografie van de
geschriften van en over hem (Ljouwert, 1979).
2. British Museum Catalogue, vol. 21, s. 1080.
3. Sjoch: De Universiteit te Leuven, 1425-1975 (Leuven, 1975) 91 e.f.
4. Sjoch: C. van der Woude, Sibrandus Lubbertus (Kampen, 1963) 309.
5. Sjoch: J. G. C. A. Briels, Zuidnederl. boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der
Ver. Nederl. omstreeks 1570-1630 (Nieuwkoop, 1974) 393 e.f., en in boekje fan myn hân
dat yn 1980 útkomme sil.
6. Theodorus seit dat Henoch de Piel is fan it tiidwurd "hnk". Sjoch ek it artikel "Catechise" yn de Encyclopaedia biblica, ed. by T. K. Cheyne and J. S. Black (London, 1899).
"It seems to mean religious initiation . . .", wurdt dêr sein. Sjoch fierder it artikel oer
"Catechismus" fan A. D. R. Polman, yn: Christelijke encyclopedie, en: Evangelische
Katechismen der Reformationszeit vor und neben Martin Luthers Kleinem Katechismus,
hrsg. von Ernst-Wilhelm Kohls (Gütersloh, 1971).
7. Sjoch: Acta der provinciale en particuliere synoden, gehouden in de Noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620, verz. en uitgeg. door J. Reitsma en S. D. van Veen,
dl. VI (Groningen, 1897) 24.
8. Kalma yn syn ynlieding by de bibliografy fan Roorda.
9. Le catéchisme francais de Calvin publié en 1537 (Genève, 1878).
10. Sjoch byg.: J. Reitsma, Honderd jaren uit de geschiedenis der Hervorming en der Hervormde kerk in Friesland (Leeuwarden, 1876) 204 e.f. oer de reis fan Swaive nei
Noard-Hollân om dûmny's te ymportearjen, en 235 (Kerkelijk personeel): Doch de
geschiktheid, de kunde en ook het levensgedrag van sommige eerwaarden lieten nog
veel te wensen over. Reitsma en Van Veen, Acta der provinciale en particuliere synoden,
94 (Wat men doel sal om de traegheyt van den dienaren te beteren). Classisboek Sneek,
1583-1624, transcriptie J. J. Kalma (Ljouwert, 1978) XI. D. Nauta, "De bevoorrechte
kerk", yn: Geschiedenis van Friesland (Drachten, 1968) 391 en 394.
11. Van der Woude, Sibrandus Lubbertus, 396 en noat 11 dêre.
12. Biografisch woordenboek van Prot. godgeleerden in Ned. I (Den Haag, z.j.) 134.
13. Sjoch: Reitsma en Van Veen, Acta, 93.
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Het boek in de Leeuwarder

patentregisters

Aanvullingen op de bijdrage in deel LIX
W. Dolk

De voorbeeldige uitgave Boeken in Nederland, Vijfhonderd jaar schrijven, drukken en uitgeven (Grafisch Nederland, 1979) bevat een instructief
opstel over het boek in de negentiende eeuw. Onder de titel "De opgang"
doet prof. dr. G. W. Ovink verslag van de — na 1850 stormachtige —
ontwikkeling in ons land op dat terrein, ook in technisch opzicht'. Deze
pakkend geschreven en voortreffelijk geïllustreerde bijdrage (p. 65-83)
biedt volop achtergrondinformatie voor de gebruiker van de in De Vrije
Fries LIX (p. 73-92) gepubliceerde gegevens over negentiende-eeuwse
boekdrukkers, -binders, -handelaars etc, in hoofdzaak geput uit de
Leeuwarder patentregisters.
De aangekondigde aanwijzing voor het gebruik van die registers is inmiddels verschenen 2. Daarin konden echter niet de personalia van de
resterende achtenzeventig zelfstandig in de boekenbranche werkzame
Leeuwarders worden opgenomen. Deze volgen daarom hier, voorafgegaan
door enige aanvullingen op de tekst.
Overwegende, "dat het noodig is, in verband met de vermogensbelasting het recht van patent door eene belasting op bedrijfs- en andere inkomsten te vervangen", werd bij wet van 2 oktober 1893 (Stbl. 149) met
ingang van 1 mei 1894 ingetrokken de "Wet houdende eene nieuwe ordonnantie op het regt van patent" (21 mei 1819, Stbl. 34), waarvan de
bepalingen in de loop der eeuw steeds opnieuw waren aangevuld en
aangepast.
De laatste reparatie was aangebracht bij de "Wet tot uitbreiding der
vrijstelling van het recht van patent" (17 april 1887, Stbl. 64), waarvan
diegenen profiteerden, "die zonder werklieden, alleen of met hun vrouwen en kinderen, de bedrijven en handwerken, vermeld in de tabellen I
en XII, uitoefenen".
Tabel I (onder het landelijke tarief A) omvatte o.m. "drukkers, welke
letterkundige werken, maandwerken en andere boeken voor eigene rekening drukken" en "koperen plaat- en muzijk-plaatdrukkers, vervaardigers van lithographische werken", tabel XII (onder het plaatselijke tarief
B) "andere drukkers"; boekverkopers en -binders 3 vielen onder tabel
XIV.
Na 1887 waren de alleenwerkende drukkers dus niet meer patentplichtig, wat bij de opgave (p. 86) der aangeslagenen en aanslagen 4
duidelijk tot uiting komt in het in 1890 plotseling wegvallen van de
drukkers en steendrukkers der 14e klasse. Hun gegevens zijn echter wel te
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achterhalen in de kohieren e.d. van de hoofdelijke omslag (1857-1928/29)
en met name in de protokollen van de indeling der aangeslagen, met
inlichtingen (1891-1897). De hoofdelijke omslag, een plaatselijke belasting
(ingevoerd bij Raadsbesluit van 26 februari 1857), was namelijk mede
gebaseerd op de aanslag als patentplichtige.
Bijzonder informatief zijn de reclames tegen de aanslagen van de h.o.
(o.a. 1877-1904, met hiaten). Daarvan tenslotte twee voorbeelden.
3 juni 1887 schreef (R. W.) Hugo Suringar (p. 78) in een bezwaarschrift:
"Moet hij er nog op wijzen, dat met het sluiten zijner debietzaak (den
boekhandel op de Kelders) in 1884 en de mindere inkomsten dientengevolge, door den Raad nooit rekening is gehouden. Ware die sluiting uit
weelde geschied of omdat een andere tak van zijn handel uitbreiding had
ondergaan, dan ware dit juisfgeweest. Maar die sluiting heeft plaats gehad wegens een noodlottige vermindering van werkkracht tengevolge van
het verlies van het grooter deel des gezichtsvermogens. In den anderen tak
van handel (uitgeven) beweegt hij zich nog, doch slechts langzaam en
moeilijk, zoodat in de laatste vijfjaren door hem geen nieuwe onderneming tot stand kon worden gebracht, en wat dit zegt voor eene zaak,
zullen de handelaren uit uw midden best begrijpen. Geldelijk zou het dan
ook voordeeliger zijn geweest, en nog zijn, in de gegeven omstandigheden
die geheele zaak te verkoopen, maar de nagenoeg geheele werkeloosheid,
tot welke de ondergeteekende alsdan zou zijn veroordeeld, deden de
voorkeur schenken aan een slechts slepend aanhouden van het overgebleven deel. — De vraag ligt voor de hand: waarom over dit laatste niet
eerder geklaagd? — Omdat sedert een ernstig punt van overweging heeft
uitgemaakt: verplaatsing naar elders, meer in de nabijheid van de hulpmiddelen, steeds noodig voor zijne zaak: kaartgraveurs, groote steendrukkerijen, kleurinrichtingen enz. Dit plan is evenwel van jaar tot jaar
verschoven en thans hoopt hij langzamerhand dergelijke hier te helpen tot
stand brengen".
26 juni 1891 deed J. Th. Eekhoff (p. 82) opgave van zijn personeelsbestand: "twee volwassen kantoor- en winkelbedienden, twee volwassen
knechts en twee volwassen hulploopers". Daarbij gaf hij als toelichting:
"dat de boekhandel een vak is, dat meer dan eenig ander vak naar buiten
werkt, èn door het ter inzage zenden, èn door het dagelijks verspreiden
van prospectussen, èn door het dagelijks bezorgen van tijdschriften, couranten enz., zoodat namen van actieve firma's onophoudelijk onder de
oogen van het publiek komen, waardoor alligt de indruk wordt gevestigd,
dat zij groote zaken doen, doch men gelieve daarbij te bedenken, dat juist
geen vak zulk een tijdroovende en omslachtige administratie heeft,
daardoor een groot, inproductief personeel noodig maakt, dus de zaakkosten enorm zijn in verhouding tot den omzet (meest kleinigheden) en in
evenredigheid van andere affaires, waarin ieder werker iets verkoopbaars
voortbrengt".
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Noten
Ook in de jongste jaargangen van het aan handschriften en gedrukte boeken gewijde
kwartaalschrift Quœrendo is aandacht aan de negentiende eeuw besteed, b.v. VI (1976),
p. 154-165: F. A. Janssen, "A note on the Dingler handpresses"; id., p. 272-298: F. van
der Linden, "The use of cloth in bookbinding"; VIII (1978), p. 99-134: F. A. Janssen,
"Schook's typographic manual".
"De Leeuwarder registers van patentschuldigen", bijlage bij het Verslag van de Gemeentearchivaris van Leeuwarden over 1979.
Wat betreft het verval der binderijen (p. 87) kan nog verwezen worden naar de inleiding
van een bespreking in de Leeuwarder Courant van 23 augustus 1892 van een tentoonstelling van gebonden boeken in het Paleis voor Volksvlijt: "In deze eeuw werd het
boekbindersvak ten onzent schromelijk verwaarloosd, zóo zelfs dat in 1842 een stad als
Leeuwarden niet éen boekbinder onder hare inwoners telde. En Leeuwarden stond niet
alleen. In den regel konden alleen de hoofd- en academiesteden zich op eene boekbinderij beroepen. Nieuwe boeken verschenen òf ingenaaid, òf gecartonneerd".
(ter vervanging van noot 22 op p. 89:)
De aanslagen zijn, met het oog op de onderlinge vergelijking, alle berekend naar de
1832 tot 1894 geldende tarieven, zonder opcenten. Abusievelijk zijn de aanslagen
winkeliers in de tabel berekend naar het gemeentelijk tarief B in plaats van naar
landelijk tarief A: dit heeft evenwel geen gevolg voor de onderlinge verhouding.
juiste cijfers zijn opgenomen in "De Leeuwarder registers van patentschuldigen".

van
der
het
De

(aanvulling op noot 18 op p. 89:)
Een opmerker (niet onwaarschijnlijk Jhr. Mr. M. de Haan Hettema zelf) reageerde in de
Provinciale Friesche Courant van 5 maart 1854 op de door W. Eekhoff in De Vrije Fries
(VI, 1853, p. 286-288) verstrekte gegevens over het Stamboek van den Frieschen adel.
Hij meldde, dat beide auteurs tien exemplaren ontvingen en dat er in totaal 148 stuks
van het werk zijn afgeleverd (waarvan één zonder platen).

Resterende personalia
Aalders, Gerhard, geb. Leer 1785, Prot., 1819 kantoorbed. te L„ 1830-35 verk. (12) en wink.
(16), tapper en geëmpl. ter prov. griffie, 1830 B 79, '35 G 42, † L. 1841.
van Abs, Christiaan, geb. Haarlem 1854, NH, 1880 v. Sneek, 1890 verk. (12) en wink. (16)
Eewal 46, 1895 dir. alg. begraafpl., † L. 1901.
Albracht, Cornelis, geb. Groningen 1844, 1881 v. ald., Ger., 1885-90 binder (12/11) Eewal 62,
† L. 1890.
Anjema, Hendrik, geb. L. 1795, NH, 1820 binder (12), inl. kramer en verlakker (met zijn
zuster Anna, modehoedjesmaakster, handelend onder de firma Wed. D. Anjema erven) H
97, † L. 1822.
Backers, Jacobus, geb. L. 1787, RK, 1819-22 stadsmajoor, s. 1808 dr. (1820-30 13, '35-40 12),
verk. (1820 11, '30 en '40 12^ binder (1820 11) en wink. (1825 16, '30-35 17, '40 16) D 90,
1845 n. Amsterdam.
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Bakker, Dirk. geb. Groningen 1749, Prot., 1778 burger te L„ s. 1781 binder (1820-30 10) G
69, † L. 1835.
Beeling, Willem, geb. L. 1826, NH, verk., tevens op de markt (1855-65 12). wink. (1855 en
'65-70 17) en koopm. in oude boeken (1870 13) G 117, 1872 n. Nunspeet.
Beitsma, Gosse, geb. L. 1835 (zn. v. vlg.), NH, 1865-90 verk., tevens op de markt (12) en
wink. (17). 1890 binder (12) 1865-80 H 105 = Poststr. 34, '85-90 Gr. Hoogstr. 12, † L. 1924.
Beitsma, Pieter, geb. L. 1808, NH, binder (1835-85 12) en wink. (1835 17) H 105 = Poststr.
34, † L. 1889.
van Belkum, Henderikus, geb. L. 1851, NH. verk. (1875 12, '80-90 11), wink. (1875 17, '80 16,
'85-90 15), handelsagent en organist, 1875 G 124, '80-90 Kelders 187, † L. 1917.
Bloemsma, Jan Binnes, geb. Vrouwenpar. 1798. NH, 1845 te L., verk. (1845 10, '50 11, '55-65
12) en wink. (1845-60 en '70 17) 1845 D 115, '50-60 H 104, '65-70 E 231, † L. 1874.
Borgrink, Hessel, geb. L. 1818, NH, 1840 v. Amsterdam, binder (1840 12, '45 11, '50 12) 1840
G 10. '45-50 F 381, nam 1850 apotheek over van zijn † broeder Harmanus, † L. 1884.
Bottinga, Uldrik, geb. L. 1813, (dr.), † L. 1842, tr. Trijntje Molenaar, geb. L. 1816, NH.
1845-55 dr. (14) 1845 F 75, '50-55 F 70, 1878 n. Huizum.
Bouman, Johannes Severien, geb. L. 1863, NH, s. 1887 dr. Speelmanstr. 20, 1890 wink. (17)
Sacramentstr. 3, 1893 uitg., godsdienstonderw., † L. 1914.
van Calsbeek, Andries, geb. L. 1828, NH, steendr. (1865-80 13, '85 14), kunstschrijver en
wijkbode, 1865 C 32, '70-75 C 100, '80-85 Bredeplaats 7, † L. 1896.
Cohen, Salomon Abraham, geb. Alkmaar 1833, Isr., 1870 v. St. Almelo, 1870 dr. (14) K 151,
1872 n. Rotterdam.
Colmjon. Gerben, geb. L. 1826, NH, boendermakerskn., 1865 verk. v. oude boeken, tevens
reizende (12) C 80, 1868 arch.-bibl. v. Friesland, † L. 1884.
Eekma, Otto Johannes, geb. L. 1825, NH, 1850 verk. (12) en wink. (16) I 3. uitg., 1852
"vertrokken".
Eiselin, Ferdinand Gregorius, geb. Groningen 1843, 1867 v. ald., RK, lithograaf, 1872 n.
Amsterdam, zie: S. R. Rolf.
Freyer, Geertruida Henriette, geb. L. 1813, EL, 1835 verk. (12) en wink. (17) I 44, 1838n.
's-Gravenhage.
de Groot, Gerrit Arnoldus, geb. Amersfoort 1832, 1854 v. ald., RK, 1865-80 verk. (12) en
wink. (15) F 10 = Nieuwestad 89 (bedrijf voortgezet door J. L. de Vreeze), 1886 n. Arnhem.
van Cruisen, Johannes Albertus, geb. Harlingen 1846, 1858 v. ald., RK, bindersll. bij oom
(volgt), 1875 verk. (12), wink. (15) en binder (12) D 72, 1880 n. Nwer Amstel.
van Cruisen, Johannes Otto, geb. L. 1823, RK, binder (1845-70 12), papierlijnder (1845 13),
wink. (1845-55 17, '60-70 15) en verk. (1855-70 15) 1845 I 15, '50 D 71, '55-70 D 72, † L.
1863, tr. Allegonda Sophia Orie, geb. L. 1821, † L. 1899.
Harmenzon, Harmanus, geb. L. 1814, NH, binder (1840-60 12), wink. (1840 17), aanspreker
en verhuurder van rouwgoederen, 1840 I 63, '45 F 254, '50 H 91, '55 I 156, '60 C 93, † L.
1866.
Heppenaar, Johannes Frederikus, geb. L. 1797, RK, 1830 en '40-45 verk. (12) en aanspreker,
1830 K 183, '40-45 C 243, † L. 1869.
Hoekstein, Karel Christiaan, geb. L. 1797, NH, 1850-60 dr. (v. kerkbriefjes) (14) I 260, † L.
1858, tr. Lieuwkje Jacoba Camminga, geb. L. 1804, 1863 n. Groningen.
Hoepermans, Josephus Wilhelmus, geb. L. 1796, RK, 1840-50 verk. (12) en muzijkmr. H 115,
† L. 1842, tr. Gudula Wilssia de Faber, geb. L. 1799, † L. 1854.
Hogenhuis, Anne Jacobs, geb. L. 1821, RK, 1880-85 binder (12) Nieuwstraatje 7, † L. 1888.
Holtkamp, Leenden, geb. Groningen 1816, 1835 v. Sneek (vader Folkert was ald. dr. en
uitg.), NH, 1835 verk. (12), binder (12), linieerfabrikant (14) en wink. (17) G 71, 1839 n.
Groningen.
Ter Horst, Suitbertus Antonius Marcellus, geb. L. 1826, RK, steendr. (1855 13, '60 12, '65
13), wink. (1855 17, '60-65 15) en binder (1860-65 12) 1855 C 10, '60 H 41, '65 G 111, † L.
1869.
Ter Horst, Sybrandus Ferdinandus, geb. L. 1838 (broeder v. voorg.), RK, 1861 v. Groningen,
steendr. (1870-75 13, '80-85 14), binder (1870 12) en wink. (1870-80 15, '85 14) G 111 =
Gouverneursplein 39, † L. 1901.
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Hosbach, Elisa, geb. L. 1823, NH, 1855 dr. (12) en wink. (17) K 207, 1858 n. Amsterdam.
Hoven, Petrus, geb. L. 1827. RK, 1855 dr. (13) F 331. † L. 1858, tr. Wilhelmina Heep, geb.
L. 1833. dr. (13) en wink. (17) F 322, † L. 1864; bedrijf voortgezet als "firma weduwe P.
Hoven" door zijn broeder Hendrik Lodewijk Bonifacius, geb. L. 1822, kunstschilder, 1865-70
dr. (13). wink. (17) en uitg. (v. straatliederen) F 322, 1872 n. Hengelo.
Jansen, Roelof, geb. Grouw 1834, 1859 v. ald., NH, steendr. (1865 13, '70-75 14, '80 13) 1865
B 143. '70 F 201, '75 A 275a, '80 Poststr. 31. † Franeker 1885.
Janusch, Everhardus Hendrikus, geb. Zwolle 1848. 1873 v. Arnhem, HL, steendr. (1875-80
12. '85 13. '90 12). wink. (1875-80 17) en verk. (1880 12) 1875 F 42. '80 Nieuwestad 34, '85-90
Bagijnestr. 10, droeg 1896 bedrijf over aan firma N. Miedema & Co en trad daar in dienst,
1906 n. Amsterdam.
Jongbloed, Meine Oebele, geb. Antwerpen 1861 (zn. v. Auke, eerder vermeld), 1862 v. ald.,
NH. 1890 verk. (10) en wink. (16) Over de Kelders 198, † L. 1922.
Keikes, Tjebbe Zakes. geb. Heerenveen 1800. 1810 v. ald., NH, 1833 opziener lijkbezorging,
1845-75 naambordschilder (14), 1855-65 steendr. (1855 14, '60 13, '65 14) 1845-50 0 24b, '55
B 180, '60-65 K 37, '70-75 G 244. † L. 1879.
Kooistra, Berend, geb. Wartena 1835. 1883 v. Workum, NH, huisonderwijzer, 1885-90 verk.
(12) 1885 St. Jobsleen 259, '90 Westerstr. 63a, 1892 n. Nwer Amstel.
Krediet, Piebe, geb. Heerenveen 1855, 1885 v. ald., NH. steendr. (1885 13, '90 12) en dr.
(1890 12) 1885 Weaze 27, '90 Gr. Hoogstr. 33, † L. 1936.
Kuhn, Joannes Gerardus Bernardus Maria, geb. Groningen 1847, 1880 v. Sneek, RK, binder
(1885-90 12) en wink. (in klompen en sigaren) (1885 15, '90 16) 1885 Koningsstr. 10, '90
Nieuwestad 10a, † L. 1916.
Ladenius, Hendrik Johannes, geb. L. 1795, NH, commies ter prov. griffie, verk. (1825-30 11,
'35 10, '40 11) en wink. (1825 16, '30 14, '35-40 15) G 108, † L. 1873, tr. Anna Catharina
Jacoba Lobrij, geb. Avezathe 1794, 1810 v. Gorinchem, verk. (1820 11) G 108. † L. 1820.
van der Linde, Jan Paulus Frederik. geb. 's-Gravenhage 1820, NH, 1847 binder(skn). te L.,
1860-70 binder (12) A 150, 1873 n. Amsterdam.
Luitingh, Cornelis Arnold Johan, geb. Middelburg 1863, 1887 v. Leiden, NH, 1890 verk. (12)
en wink. (17) Over de Koornmarkt 248, † L. 1942.
Maijwald, Karel, geb. Velp G. 1842, 1864 v. Gorinchem, NH, steendr. (1870 13, '75-90 12),
commissionair (1870 12) en koopman (1885-90 13) 1870 F 394, '75-90 F 366 = Bagijnestr.
38. † L. 1906.
Moeselaar, Hendrik, geb. L. 1749, NH, kousewever, s. 1808 dr. (1820-25 13). aanspreker
(1825 13) I 280, † L. 1827, tr. 1. Anna Elizabeth Jeltema (1751-1794, dochtervan dr. en verk.
Anne Jeltema, 1726-1803), tr. 2. Anje Jacobs, geb. Tjamsweer 1763, 1830-45 dr. (v. kerkbriefjes) (14) 1830 I 280, '35 G 95, '40-45 C 39, † L. 1846.
Mulder, Bernardus, geb. Enschede 1802. 1839 te L., RK. binder (1840-50 12), verk. (1840-55
12) en wink. (1840 17, '45-55 16) E 69, 1858 n. Doesburg.
van 't Oever, Jan, geb. Epe 1861, 1887 v. Kampen, NH, 1890 verk. (12) en wink. (17)
Nieuwestad 89, 1892 n. Kampen.
Otma, Rein, geb. Workum 1807. NH, 1831 letterzetter te L., 1835-45 dr. (v. cichoreibriefjes)
(14) 1835-40 B 178, '45 L 259, † L. 1847, tr. Antje Oosterhout, geb. Koudum 1804, 1850-55
dr. (v. cichoreibriefjes) (14) en melkverkoopster (14) L 259, † L. 1858.
Post, Dirk, geb. L. 1796 (zn. v. dr. en verk. Harmen Post, 1749-1800, en Romkje Reitsma,
1759-1819), NH, 1820 dr. (13) en verk. (11) "firma de erven Post" D 67, † L. 1826.
Post, Johan Christiaan. geb. L. 1812, NH, 1835 binder (12) en wink. (17) D 63, † Harlingen
1838.
Post, Roelof, geb. L. 1786 (broeder v. Dirk, eerder vermeld), NH, 1825-30 dr. (14) A 65,
loterijdebitant, † L. 1859.
Posthumus, Adrianus, geb. L. 1806, NH, binder (1840-50 12) en tapper (1840 11) 1840-45 E
157, '50 F 50, 1851 n. Franeker.
Rappee, Anne, geb. L. 1834, NH, 1865-85 dr. (14) 1865 C 248, '70-75 F 369, '80-85 Bagijnestr.
65, † L. 1908.
Reiseger, Gerard, geb. Groningen 1801, NH, 1829 te L., binder (1830 12, '35 11) en wink.
(1835 17) 1830 F 268, '35 B 80, † L. 1840.
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Rienstra, Klaas, geb. Sijbrandaburen 1813. Ger., 1842 v. Huizum, 1870 verk.. tevens op de
markt (12) C 244, † L. 1878.
Rolf, Suiberms Rudolphus, geb. L. 1849. RK, steendr. (1870-75 12, '80-85 13). wink. (1870-75
17. '80-85 15) en verk. (1875-85 12) 1870 "firma Eiselin & Rolf' B 15. '75 I 41. '80-85 St.
Jacobsstr. 7, † L. 1927.
Rooswinkel, Albertus Antonius, geb. L. 1815 (zn. v. vlg.), RK, goud- en zilversmid (1840-50
9, '55-65 11). wink. (in goud en zilver) (1840-65 11) en (boek)verk. (1840-60 12) D 59. 1868
n. Amsterdam.
Rooswinkel, Andreas Johannes, geb. L. 1784, RK. s. 1803 goud- en zilversmid (1820-35 9),
wink. (1820-30 12, '35 11) en verk. (1820-35 12) D 59, † L. 1829. tr. Agnes Vossenberg, geb.
L. 1783, † L. 1867.
van Rosendael, Petrus Paulus, geb. 's-Hertogenbosch 1833. 1859 v. Alkmaar, RK, 1860 verk.
(12) en wink. (13) F 39, 1863 n. Alkmaar.
Roukema, Klaas, geb. L. 1813, NH. 1845-80 binder (12) 1845-65 F 282, '70-80 F 269 =
Bollemanssteeg 54, † L. 1896.
Rozenberg, Hartog, geb. L. 1840, Isr., 1870-75 binder (12) F 335, † L. 1910.
Scheepstra, Ludzer, geb. Hatum 1858, 1880 v. Winterswijk, NH, 1890 binder (12) Gal.
Kerkstr. 12. 1936 n. Huizum.
Semler, Hans. geb. L. 1810, NH, 1840 dr. (12) en courantier (12) A 65. bediende/letterzetter
in de Leeuwarder Courantdrukkerij, † L. 1883.
Sjerps, Ruurd, geb. L. 1791, Prot., dr. (1820 14. '25-40 13, '45-50 v. tabaksbriefjes 14), wink.
(in kruid.waren) (1820 16. '25-50 17) en tapper (1820-40 12) C 102. † L. 1858.
Smeding, Sijtze, geb. Huizum 1837, 1868 v. ald.. NH, 1870-90 verk. (10) en wink. (1870-75
17, '80 16, '85 15, '90 13) 1 1 = Koornmarkt 221. 1897 n. Beetsterzwaag; de zaak werd
daarna, voor Smedings rekening, gedreven door zijn eerste bediende Pieter Spijker
(1851-1911).
Smidt, Mindert, geb. L. 1822, NH. 1845-50 binder (12) en wink. (1850 17) 1845 B 92, '50 A
245, 1852 n. Amsterdam.
Sterenberg, Jozeph Jacobus, geb. Groningen 1818, 1848 v. ald., NH, 1875-85 dr. (14) M
252aa = Kapelsteeg 16, † L. 1889.
Tijssen, Leonardus Jozephus Ignatius, geb. Geldrop 1857, 1882 v. Bolsward, RK, 1885-90 dr.
(12). wink. (17) en uitg. v. "Ons Noorden" (1885 12, '90 10) Nieuwestad 83, 1938 n. Eindhoven.
van der Veen, Jan, geb. L. 1865, Ger., 1890 dr. (13) Ged. Keizersgr. 22, † L. 1934.
Visscher, Gerlof, geb. L. 1794. NH. 1830 dr. (14) H 71, † Den Helder 1833.
Vogel, Jacob Sijbes, geb. Hardegarijp 1838, 1867 v. Wirdum, Ger., 1890 verk. v. oude boeken
(13), wink. (in kruid.waren) (17) en koopman (13) Zuidvliet 50, † L. 1893.
Vonk, Johannes, geb. Wijtgaard 1815, 1816 v. ald., RK, 1845-55 en '65 dr. (1845 v. kerkbriefjes) (14) 1845 I 267, '50-55 G 61, '65 C 28, † L. 1889.
de Vreeze, Jacobus Lourentius, geb. L. 1851, RK, 1885-90 verk. (12) en wink. (1885 14. '90
15) 1885 "firma G. A. de Groot" Koornmarkt 217, '90 Gr. Hoogstr. 2, 1892 n. Utrecht.
de Vries, Martinus. geb. L. 1813. NH, 1850-75 dr. (14) en uitg. 1850 L 231. '55-60 E 303,
'65-75 F 269, † L. 1874.
de Vries, Nicolaas Lucas, geb. L. 1851 (zn. v. voorg.), NH, dr. (1880 14, '85-90 13) 1880
Herenwaltje 20, '85-90 0. Oosterstr. 5, † L. 1937.
van der Werff, Gerrit Sipkes, geb. L. 1807 (zn. v. vlg.), NH. verk. (1845 12, '50 v. oude
boeken 13) en dr. (1845 13, '50 14) I 72. waagwerker, † L. 1876.
van der Werff, Sipke Ysbrands, geb. L. 1765, NH, dr. (1820-30 13, '35-40 14) en wink.
(1820-40 17) H 59, † L. 1851.
Wiarda, Pieter, geb. L. 1775, NH, 1820-35 verk. (10) en wink. (1825-35 17) I 39, † L. 1845.
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Panorama van Friesland 1979
Bestuurlijke ontwikkelingen
Minister H. Wiegel kwam op 15 januari in dichte mist naar Friesland
om — in het provinciehuis te Leeuwarden — het centrale alarmnummer
0011 officieel in gebruik te stellen. De minister kroop daarvoor even in de
rol van een hulpbehoevende burger. Friesland was één van de drie gebieden in Nederland, die werden uitgekozen voor een proefneming met
een centraal alarmnummer. Er werden in 1979 goede ervaringen mee
opgedaan.
De kleine dorpen mochten zich in 1979 blijven koesteren in de belangstelling en de zorg van velen. Tweederde van de driehonderdvijfenzeventig inspraakreacties op de streekplannota "Alternatieven" koos voor
het zogenaamde "groenmodel" en sprak daarmee z'n voorkeur uit voor
een ruimtelijke ontwikkeling van Friesland waarbij de nadruk komt te
liggen op behoud en versterking van het Fries-eigene en de bevordering
van een kleinschalig en milieuvriendelijk Friesland met een leefbaar
platteland.
De Foriening Lytse Doarpen kreeg op 31 januari van de provincie
vijftig procent subsidie in de kosten van een aan te stellen functionaris, die
voor de belangen van de kleine kernen moest opkomen. De Stichting
"Sudergoa" kreeg een eenmalig subsidie ten behoeve van een werkplaats
voor dorpsvernieuwing.
Even een sprong vooruit in het jaar: op 14 november mochten provinciale staten hun zegje zeggen over de grondslagen en basisbeslissingen
(de zogenaamde nota GROBA) voor het Streekplan Friesland. Dat gebeurde in een Statenvergadering in Zalen Schaaf, die twaalf uren duurde
en diep in de nacht eindigde. Met 28-25 stemmen aanvaardden de Friese
Staten de door gedeputeerde staten voorgestelde grondslagen en basisbeslissingen voor het ontwerp-Streekplan Friesland, zij het wel omgebogen in de richting van het meerderheidsstandpunt van de Staten. Het
Statenlid J. B. Singelsma (FNP) typeerde deze krappe zege van CDA en
VVD als een "Pyrrhusoerwinning". "Dizze nederlaach is foar ús de oerwinning foar moarn", aldus Singelsma.
De strijdpunten in het debat lagen vooral bij de positie van de kleine
dorpen, de militaire oefenterreinen in de Lauwersmeerpolder, de ontwikkeling van de bevolkingsgroei per regio (het oosten van Friesland
groeit sneller dan het westen van de provincie) en de relatienotagebieden
(de verhouding landbouw-milieu). Er werden liefst zevenendertig moties
en amendementen ingediend. Met name de PvdA-fractie, die probeerde
het toekomstig ruimtelijk beleid van de provincie (nog) verder om te
buigen naar de kant van de kleinschaligheid en de bescherming van natuur en landschap, moest verschillende teleurstellingen incasseren. CDA
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en VVD daarentegen boekten succes met een motie om de gemeentebesturen een dorpenplan te laten opmaken, waarin gestreefd wordt naar het
zoveel mogelijk op peil houden van het totale voorzieningenniveau, met
name het basisonderwijs. De maximale oppervlakte van relatienotagebieden werd via een CDA-motie gehandhaafd op 13.000 hectare. Het
oefenterrein in de Kollumerwaard (Lauwersmeerpolder) werd voorshands
niet uit het ontwerp-Streekplan verwijderd. De samenstellers van het
Streekplan konden de volgende stap zetten: het maken van een voorontwerp van het Streekplan.
In de Statenvergadering van 14 maart deed zich een unicum voor. De
Staten kwamen zelf met een initiatief-voorstel om een provinciaal fonds te
stichten (van twee miljoen gulden) waaruit voor de jaren 1979, 1980, 1981
subsidies zouden kunnen worden verstrekt ten behoeve van de stichting
van kleine accommodaties op maatschappelijk, sociaal-cultureel en sociaal-hygiënisch terrein, inclusief sport. Aan gedeputeerde staten werd
verzocht richtlijnen op te stellen voor het toekennen van subsidie uit dit
fonds en een prioriteitenschema te ontwerpen. De Staten besteedden rond
4000 woorden aan hun eigen voorstel, dat — uiteraard — werd aangenomen.
In hun vergadering van 25 april namen de Staten er alle tijd voor om
naar aanleiding van het beleidsplan van het PEB voor de jaren 1978-1982
hun mening te ventileren over de te volgen energiepolitiek van de provincie. Vanzelfsprekend kwamen daarbij ook de gevaren van de kernenergie ter sprake. Zeventien statenleden stemden tegen het hoofdstuk
van het beleidsplan, waarin de kerncentrales als mogelijke toekomstige
energiebron — ook voor Friesland — ten tonele werden gevoerd. Zij
vonden dat de provincie te weinig invloed heeft op de vestiging van (een)
eventuele kerncentrale(s) in Friesland en dat Friesland het recht moet
hebben zo'n centrale af te wijzen als er massaal weerstand tegen rijst bij
de bevolking. Een poging om het vastrecht voor kleinverbruikers afgeschaft te krijgen mislukte. PvdA, FNP en D'66 stonden op dit punt
tegenover CDA en VVD en dat betekende vierentwintig tegen achtentwintig stemmen. .
De duurste beslissing van het jaar viel in dezelfde aprilvergadering. Met
twee stemmen tegen (de CDA-ers Van der Til en Walsma, die de voorkeur gaven aan nieuwbouw elders in Leeuwarden) besloten de Staten het
provinciehuis op de Tweebaksmarkt uit te breiden en te verbouwen. De
Staten stelden hiervoor een krediet beschikbaar van ƒ 56.650.000.
In een speciale zitting stortten de Friese Staten zich op 30 mei op het
Integraal Structuurplan Noorden des Lands (ISP), "het Noorderplan".
Met achtentwintig tegen drieëntwintig stemmen besloten zij na een debat
van vier uren om het ISP wel te aanvaarden, zulks in tegenstelling tot de
Groninger Staten, die — uit protest tegen het magere resultaat — het ISP
voor kennisgeving aannamen. Een poging van PvdA, FNP en D'66 om de
Friese Staten eenzelfde houding te laten aannemen mislukte. CDA en
VVD vonden het ISP wel aanvaardbaar, zij het met een aantal kritische
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Bij het ingebruik stellen van het centraal alarmnummer 0011 bood een deputatie van rijkspolitie, gemeentepolitie, brandweer en ziekenvervoerders minister H. Wiegel een houten plattegrond van Friesland aan. Daarna een brandweerauto, een ambulance en een surveillancewagen,
gericht op een kiesschijf met het nr. 0011.

kanttekeningen. Het feit dat ook twee PvdA-gedeputeerden zich distantieerden van het ISP, ontlokte aan de fractie-voorzitster van het CDA,
mevrouw De Graaff-Nauta, de uitspraak dat het vertrouwen van haar
fractie in de PvdA-gedeputeerden een behoorlijke knauw had gekregen.
FNP-er Singelsma had zijn eigen kwalificaties voor het ISP: een "fakuüm
ferpakte luchtbel", een "geld aai", een "deade pyk", een "keale holle".
Andere kritische geluiden: de instrumenten om het doel te bereiken zijn
niet voldoende duidelijk aangegeven, de provincie speelt een te ondergeschikte rol, het plan is te weinig onderbouwd. De Staten drongen aan
op overleg tussen de politiek verantwoordelijke colleges om de structurele
achterstand van de werkgelegenheid in het Noorden weg te werken.
Het ISP belooft het Noorden des Lands tot en met 1981 tienduizend
nieuwe arbeidsplaatsen, waarvan zesduizend in de particuliere en vierduizend in de overheidssector. In de tweede fase (1982-1985) zouden er
dan nog eens tienduizend extra arbeidsplaatsen bijkomen. Er kwamen
vier moties in stemming, nl. van het CDA (structurele achterstand van de
werkgelegenheid in het Noorden wegwerken), de PvdA (ISP voor kennisgeving aannemen), FNP (protestearje tsjin fermindering fan it tal pedagogyske akademy's) en D'66 (onderzoek instellen naar een systeem van
vrijwillige procesmatige pensionering). Alleen de motie van de PvdA werd
verworpen.
In hun junizitting stelden de Staten de begrenzing en de (voorlopige)
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naam vast van het nieuwe zee- en IJsselmeerkerende waterschap Fryslân.
Het twee-meter-plus-gebied en de Waddeneilanden vallen buiten het
verband van het waterschap.
In de septembervergadering was er een hernieuwd debat over de dijkverhoging tussen Zwarte Haan en de Ternaarderpolder naar aanleiding
van de afwijzing door het kabinet-Van Agt van plan-D. Het debat
mondde uit in een motie van CDA, VVD en FNP, waarin de Staten hun
teleurstelling uitspraken over de afwijzing van de provinciale concessieaanvraag voor plan-D en waarin zij gedeputeerde staten vroegen om met
spoed voorbereidingen te treffen voor een overleg over een nieuwe dijk
die een spoedige en een zo goed mogelijke veiligheid waarborgt, een zo
groot mogelijk deel van de voor akkerbouw geschikte grond veilig stelt en
rekening houdt met behoud en uitbreiding van de natuurgebieden. De
motie werd aangenomen met vijfendertig tegen zeventien stemmen.
Tegenstanders waren vijftien leden van de PvdA en de beide leden van
D'66.
Op 3 oktober kwamen de Friese boezem en de oeverproblematiek aan
de orde. De Staten schaarden zich in grote meerderheid (veertig voor, elf
tegen) achter het meerderheidsvoorstel van de gedeputeerden om het
beheer van de Friese boezem bij de provincie te laten, zulks in afwijking
van een eerder principe-besluit van de Staten — van maart 1976 — om het
boezembeheer over te dragen aan één groot waterschap. Gedeputeerde ir
L. Eringa hield een gloedvol pleidooi om het boezembeheer onder te
brengen bij een waterschap, maar het was vergeefs; de meerderheid van
de Statenleden wenste de doelmatigheid uiteindelijk boven het principe te
stellen. Een werkgroep zal richtlijnen opstellen voor het gecoördineerd
uitvoeren van oeverherstelwerkzaamheden en de financiering ervan.
In de oktobervergadering zijn ook de provinciale begrotingen voor 1980
aan de Staten aangeboden. Op de begroting was een uitkering van 64½
miljoen gulden uit het provinciefonds geraamd. Het totaal aan baten en
lasten beliep een kleine tweehonderdzeven miljoen, waaronder meer dan
twintig miljoen aan subsidies.
In hun vergadering van 14 november keken de Staten ook even over de
Friese grenzen. Zij stelden voor 1980 een krediet van ƒ 150.000 beschikbaar voor het bevorderen van de bewustwording in Friesland van het
ontwikkelingsvraagstuk en voor steun aan een project van de boerenorganisatie ANUC in Columbia. Een CDA-motie, waarin geprobeerd werd
om van de ƒ 150.000 meer dan ƒ80.000 aan het project zelf ten goede te
doen komen, werd verworpen met 25-27 stemmen.
De Staten besloten in december zoals gebruikelijk het vergaderjaar met
de begrotingsbehandeling. In de algemene beschouwingen over de begroting gaven CDA en PvdA elkaar een terechtwijzing naar aanleiding
van hun opstelling tijdens de marathonzitting van 14 november over de
nota Grondslagen en basisbeslissingen voor het Streekplan Friesland. Drie
fracties (CDA, PvdA, FNP) plaatsten kritische kanttekeningen bij het
beleid van de commissaris der koningin met betrekking tot de benoeming
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van burgemeesters. Men zou graag meer Fries-georiënteerden zien benoemd in Friesland. Met grote eensgezindheid werd een motie aangenomen waarin de Friese wens nog eens werd benadrukt om een evenredig
deel te krijgen van de in ISP-verband aan het Noorden toegezegde drieduizend arbeidsplaatsen. De motie was een reactie op het feit, dat de
vestiging van de Open Universiteit aan de neus van Friesland was voorbijgegaan en dat Groningen naar aanleiding daarvan een beetje brutaal
was opgetreden in Den Haag. Met achtentwintig stemmen voor en vierentwintig tegen werd gedeputeerde staten in een motie opgedragen te
beginnen met het opstellen van een emancipatieplan. Met zevenentwintig
stemmen voor en vierentwintig tegen werd — op initiatief van de PvdA —
besloten de subsidiëring van de Bond tegen het Vloeken te beëindigen. De
Staten spraken zich verder in grote meerderheid uit tegen de invoering
van een Waddenwet.
In de laatste vergadering van het jaar werd afscheid genomen van één
van de meest markante Statenleden, de heer J. B. Singelsma, die van 1966
af de FNP vertegenwoordigde in de Staten. Hij legde per 1 januari 1980
deze functie neer in verband met het bereiken van de vijfenzestig-jarige
leeftijd. Er stapten in 1979 trouwens nog meer statenleden op: J. J.
Sjoerdsma (PvdA), J. de Goede (CDA), K. Zijlstra (PvdA), H. Keuning
(PvdA).
De gemeentelijke herindeling van Friesland kwam in 1979 weer een
flink eind dichter bij de eindstreep door het eind-augustus gereed komen
van een ontwerp-regeling. Deze regeling voorziet in de opheffing van
drieëntwintig van de vierenveertig Friese gemeenten. Voor de op te heffen
gemeenten zouden negen nieuwe in de plaats moeten komen: Dokkum,
Franeker, Gaasterland, de Greidslachte, Boarnsterhim, Nijefurd, Noarderâldlân en Skarsterlân en Wijmbritseradeel, waardoor het totaal aantal
gemeenten van Friesland zou verminderen tot dertig. De gemeenteraden
kregen twee maanden tijd om op de ontwerp-regeling te reageren en
konden tijdens hoorzittingen in november hun reacties mondeling toelichten.
A. J. Wijnsma

Economie
Er zijn tal van gebeurtenissen en ontwikkelingen waaraan economische
aspecten verbonden zijn, ook al spelen zij zich niet af op een gebied dat
men "economisch" pleegt te noemen. Zo zal niemand kunnen volhouden
dat het voor de economie van Friesland niets uitmaakt of het accent in het
veelbesproken Streekplan op alternatief I dan wel op II komt te liggen.
Evenmin kan worden gezegd dat de keuze tussen plan-A of plan-D,
waarover ook in 1979 erg veel te doen is geweest, niets met economie te
maken heeft. En tenslotte zou het van weinig respect getuigen als we de
belofte van de minister-p'resident dat "geen bedrijf over de kop" mag
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gaan als gevolg van het barre winterweer dat ons in het begin van het jaar
teisterde, als niet-economisch zouden afdoen.
Wij zullen echter op deze en andere "topics", zoals bijv. de gemeentelijke herindeling, die onze provincie het afgelopen jaar bezig hielden,
niet ingaan, maar ons hieronder bezig houden met die zaken, die blijkens
het spraakgebruik worden geacht tot het terrein der economie te behoren
en die wij willen aanduiden met de term "economie in engere zin".
Hier stond, evenals in voorgaande jaren, de werkgelegenheid, of liever
haar sombere tegenhangster de werkloosheid, centraal. Zó centraal, dat
niemand er bezwaar tegen leek te hebben dat in het lang verbeide Integraal Structuurplan Noorden des Lands (ISP) het accent op de bevordering der werkgelegenheid was gelegd. Wel waren zo af en toe, bijv. tijdens
de behandeling van het plan door de bijzondere ISP-commissie in de
Tweede Kamer, opmerkingen te horen over het veranderde en weinig
integrale karakter van het plan, maar overigens wierp ieder zich vol ijver
op de werkloosheidsproblematiek en de maatregelen die werden voorgesteld om haar te verlichten.
In het plan werd de werkgelegenheidsdoelstelling als een soort tweetrapsraket gelanceerd: in de periode 1979 tot en met 1981 zal worden
gestreefd naar het tegengaan van een relatieve achteruigang van de
werkgelegenheidssituatie in het Noorden; in de jaren 1981 tot en met 1985
zou vervolgens worden gepoogd de regionale component in de werkloosheid weg te werken. De doelstelling van de eerste periode zou tienduizend extra arbeidsplaatsen vergen, die van de tweede nog eens tien- à
twaalfduizend.
Het ISP werd met gemengde gevoelens begroet. De bestuurders, die
met "Den Haag" hadden onderhandeld, betoonden zich niet ontevreden,
ook al hadden zij liever gezien dat de regionale component in de werkloosheid eerder werd weggewerkt. In andere kringen — vakbonden, enkele
politieke partijen — heerste van begin af aan twijfel, en soms meer dan
dat, over de haalbaarheid der taakstelling. In de Groninger Staten werd
het ISP zelfs voor kennisgeving aangenomen, een voorbeeld dat in de
overige provincies, ook al hadden die eveneens hun twijfels, niet werd
gevolgd. De twijfel nam toe en verbreedde zich toen later in het jaar de
overtuiging postvatte dat het in Bestek '81 beoogde landelijke werkloosheidsniveau van honderdvijftigduizend, waarop de ISP-berekeningen
mede waren gebaseerd, niet haalbaar zou zijn. Uit het Noorden werd dan
ook gevraagd het ISP bij te stellen.
Vóórdat het Noorden echter concrete toezeggingen kon boeken, moest
een forse teleurstelling worden geïncasseerd toen een aantal projecten
waarop het had gerekend, aan Zuid-Limburg werd toegekend. Een van
die projecten was de Open Universiteit, waarvoor ook Leeuwarden als
serieuze gegadigde werd beschouwd en die door de Bestuurscommissie
Noorden des Lands was gezien als "een belangrijke toetssteen voor de
ernst die de rijksoverheid met het spreidingsbeleid voor het Noorden
wenst te maken". Het Noorden reageerde teleurgesteld, verbitterd of
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woedend. Dat laatste was het beste. Dat leiden we althans af uit het feit
dat de Commissaris der Koningin in Groningen zijn woede op de minister-president met enkele toezeggingen voor compenserende maatregelen beloond zag.
Nadat Limburg met zo gulle hand door het Kabinet was bedacht,
kwam het Noorden aan de beurt. Dat was voorspelbaar en werd bevestigd
doordat in de Tweede Kamer een aantal moties ten faveure van dit
landsdeel werd aangenomen. Voor Friesland was er een motie waarin
wordt gepleit voor de uitbouw van de universitaire vestiging in Leeuwarden. Ook werd Leeuwarden, blijkens kranteberichten, genoemd als
vestigingsplaats voor de Postbank. Dat zou alleszins gewenst zijn, want
met de spreiding van Rijksdiensten loopt het in Friesland niet zo hard: de
Dienst Investeringsrekening ging naar Zwolle; de PTT maakt niet veel
haast en over het verschil in opvatting tussen de staatssecretaris voor
Verkeer en Waterstaat en de burgemeester van Leeuwarden over wat wel
en niet is toegezegd, werd zelfs in de Eerste Kamer gesproken.
Hoe was het onder al deze taakstellingen en toezeggingen met de
werkgelegenheid zelf gesteld? Op het moment waarop dit overzicht moest
worden afgesloten — begin januari 1980 — konden hiervan slechts grove
indicaties worden gegeven. In 1979 is, naar het zich laat aanzien, de
werkgelegenheid in de landbouw en de nijverheid gedaald en die in de
bouwnijverheid en de dienstensector, waaronder vooral de overheid,
toegenomen. Per saldo zal de werkgelegenheid naar schatting met een
paar honderd arbeidsplaatsen gestegen zijn. Daarmee zal zij weinig afwijken van het volledige beeld dat voor 1978 uit het werkgelegenheidsregister — een co-produktie van het Districtsbureau voor de Arbeidsvoorziening, de Kamer van Koophandel en het Economisch-Technologisch Instituut voor Friesland — kan worden opgetrokken. Laten wij
daarom hieronder wat gegevens uit dat werkgelegenheidsregister overnemen die een indruk geven van de omvang, samenstelling en spreiding der
werkgelegenheid in Friesland aan het eind der jaren zeventig.
Werkgelegenheid in Friesland

Tabel 1
bedrijfstak

NoordFriesland

Zuid- West
Friesland

Zuid-Oost
Friesland

landbouw
nijverheid
bouwnijverheid
dienstensector

8.766
20.207
9.498
52.178

5.182
7.354
3.389
14.472

6.640
12.870
5.269
23.826

20.588
40.431
18.156
90.476

totaal

90.649

30.397

48.605

169.651

17,9 %

28,7 %

100,0 %

aandeel in de werkgelegenheid
53.4 %
aandeel in de bevolking
50,8 Vc

totaal

30,5 %
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Op de arbeidsmarkt deden zich, naast grote werkloosheid, bij sommige
bedrijven tekorten aan arbeidskrachten voor, hetgeen duidt op het voorkomen van structurele problemen. De werkloosheid van mannen was
zowel absoluut als in procenten maand voor maand lager dan in de vergelijkbare maanden van 1978. Alleen in november waren, de absolute
cijfers wat hoger dan in november 1978. De werkloosheid van vrouwen
was het gehele jaar door hoger dan in het jaar tevoren. Merkten wij vorig
jaar als bijzonderheid op, dat de werkloosheid van mannen gedurende
enkele maanden beneden het landelijk gemiddelde was gelegen, thans zijn
we geneigd dat geen bijzonderheid meer te noemen: het verschijnsel deed
zich namelijk van mei tot en met oktober voor. Van de werkloosheid van
vrouwen kan dat zeker niet worden gezegd: zij ligt aanzienlijk hoger dan
in ons land als geheel. Voorts moet worden aangetekend dat zowel voor
mannen als voor vrouwen de openstaande vraag kleiner is dan gemiddeld
in ons land.
Tabel 2

Werkloosheid en openstaande vraag in 1979
(in % van de afhankelijke beroepsbevolking)
werkloosheid
mannen
vrouwen

maand
januari
april
juli
oktober

openstaande vraag
mannen
vrouwen

Fries- Neder- Fries- Neder- Fries- Neder- Fries- Nederland land land land land land land land
6,4
4,2
3,9
3,7

4,9
4,0
4,0
3.8

9,8
8,4
11,6
11,7

7,6
6,9
8,8
8,9

0,7
1,0
1,4
1,3

1,5
1,7
2,0
1,9

0,6
0,6
0,5
0,6

1,4
1,0
1,0
0,9

Overzien wij tot slot het algemene beeld der jaren zeventig, dan kan
worden gezegd dat het verschil in werkloosheid tussen Friesland en ons
land als geheel, vergeleken met de jaren vijftig en zestig, kleiner is geworden. De positie van Friesland is dus wat verbeterd. Hetzelfde geldt
voor de beide andere indicatoren die ons het vorige decennium nog met
zorg vervulden, de inkomensachterstand en het vertrekoverschot. De inkomensachterstand was omstreeks 1975 kleiner dan in 1960 en 1965 en het
vertrekoverschot heeft plaats gemaakt voor een respectabel vestigingssaldo. Friesland gaat de jaren tachtig in met een geringere achterstand op
ons land als geheel dan bij de intrede van vorige decennia het geval was.
Misschien vindt men dat een schrale troost wanneer wordt bedacht dat de
huidige economische situatie niet gunstig wordt beoordeeld en de successievelijke economische profetieën voor de jaren tachtig elkaar in
somberheid overtreffen. Maar hoe welvarend zijn wij niet. wanneer blijkens een krantebericht iemand als straatarm wordt beschouwd die "zelfs
geen wasmachine en televisie heeft"?
J. H. Zoon
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Lânbou
It boerejier 1979 rint der yn mannich opsicht wat út. Om mei it waar te
begjinnen: nei it ekstreme winterwaar mei de fûle sniestoarm mids febrewaris folge in wiete en kalde maaityd; ek de simmer bleau oan de
kalde kant en yn de lette hjerst reinde it fûleindich. Wêr it de boer om giet
is dat der wat groeit. Oer it gehiel nommen is der oan kilo's rekkene folie
woeksen, mar de kwaliteit wie faken mar sa-sa.
De earste snee gers is ûnder wiete omstannichheden wûn en de gefolgen
wiene dúdlik te merkbiten yn de foarste wintermoannen. De kij woene net
jaan en it fuorre hurd wei. De molkeproduksje sakke wol in pear persint.
Yn it suden fan it lân en yn de lannen om ús hinne rûn de totale molkeproduksje mei in pear persint omheech. Stadichoan rûn de molkpriis, al
stie it prizewaarglês yn Brussel mar minnich, wat omheech. Dat makke
miskien ek dat de oanstriid om fanwegen it minne foarútsjoch op de suvelmerk en dus de molkpriis, oer te gean nei aksjes wat belune.
It bleau by in ekstra trein nei Den Haach om minister Van der Stee,
dy't in ynlieding hold foar de KNLC-gearkomste, dúdlik te meitsjen dat it
mei it boere-ynkommen de ferkearde kant út giet. Ut de Fryske delegaasje
wei waarden de minister in pear ôfrûne klompen oanbean mei dêryn
Fryske produkten, om te uterjen dat Fryslân wol meikomme kin as de
middels net tekoart sjitte. Om dyselde reden ried ek in ekstra Fryske trein
nei Den Haach om it pleit foar it yndykjen fan oanwoeksen lân, plan-D,
tusken Swarte Ffoarne en Holwert te ûnderstreekjen.
Ek foar de bou wie de maaityd min. Yn de trije maaityds-moannen foei
240 mm rein, in rekord, want 130 mm is normaal. De fruchten rekken let
oan it groeien, ek om't it ynsiedzjen opkeard waard. De hjerst makke noch
wol wat goed mei de kilo's, mar de jildelike opbringsten foar weet, jirpels
en sûkerbiten foelen tsjin. Opfallend wie dat yn 1979 in tredde part mear
weet boud waard as yn 1978, nammentlik 5034 bunder tsjin 3658 bunder
yn 1978. Dit is te tankjen oan de moaije hjerst fan 1978. It koalsied rûn 9
persint werom fan 388 nei 352 bunder. Mei it flaaks is it hiel fertrietlik: yn
1978 yn Fryslân noch 83 bunder en yn 1979 noch mar 41. Hast net te
tinken dat it flaaks ienris méi de koark fan de bouhoeke wie en benammen winterdei noch foar wat ynkomsten soarge. De braakhokken, om 'e
sûnens ferflokt, tsjûgje dêr noch fan.
De oerflakte setters naam ta mei 9 persint fan totaal 6021 bunder nei
6546 bunder yn 1979, ynklusyf resp. 357 en 310 bunder dy't Fryske boeren
op Grinslânske grûn bouden. De setguodpriis liet it lykwols raar sitte. De
oare sterke poat fan de bou is de sûkerbyt. It areaal rûn werom fan 5312
nei 4951 bunder en ek de Europeeske kontraktstelselpriis wie suterich. Op
it sân wie yn 1979 al mear as 1000 bunder snijmaïs foar feefoer. De rogge
stelt neat mear foar, noch mar 22 bunder. Spitich is dat it mei de tulpen
net rjocht wol. De 123 bunder fan 1965 is ûnder de 100 sakke, wylst yn
hiel ús lân it areaal groejde oant 13.000 bunder.
Yn 1979 wiene der foar agrarysk Fryslân fjouwer wichtige jubilea. It
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¾fe-

/« helikopter fan de loftmacht bringt oan in lange kabel in molktank nei in ynsnijde pleats;
guon boeren wisten harren nei de febrewaris-sniestoarm gjin rie mear mei de molke om't de
tankauto der net troch koe.

wie hûndert jier ferlyn dat it Frysk Kowestamboek (FRS) en tagelyk ek it
Frysk Hynstestamboek (FPS) oprjochte waard. De Rabo-banken betinke
foar en nei dat de âldsten 75 jier ferlyn begûn binne, mei as foarste De
Ljouwerter Klokslach. It Fryske Bûn fan Plattelânsfroulju koe yn fleur
har sechstichjierrich bestean fiere en joech sânhundertfyftich "knuffel"bisten oan 'e sikehuzen wei.
It FRS en FPS planten in beam op it plak dêr't se hûndert jier earder
oprjochte waarden, de herberge De Trije Romers te Roardahuzum. Yn de
Greate Tsjerke te Ljouwert wie in stylfolle betinking en it FRS krige it
predikaat "Koninklijk", in ûnderskieding dy't it FPS al te pakken hie. Yn
septimber waarden glorieuze show- en keuringsdagen holden. De léste
deis dêrfan waard fereare mei it besyk fan keninginne Juliana. Hja hie
grutte niget oan de "100.000 liter ko" String Jantsje 7 fan Stelwagen te
Frjentsjer, dy't yn it defilee meirûn. De libbensproduksje fan it bist waard
oantsjut mei in wein fol molkbussen dêr't in twahundert fan nedich wêze
soene. En lit ús na ek ien fan de wrotters earje dêr't folie mei oan te
tankjen is: Jakob van der Let wie fyftich. jier lang boerefeint by famylje
Van der Burg yn it Koarnjumer Aldlân.
Fryslân hat de léste jierren mei de gemiddelde molkproduksje de ko
aardich ynhelle op de oare provinsjes. Mei fierwei de measte kij yn 'e
kontrôle, 256.376 stiks fan de 1.408.699 yn hiele Nederlân. wie de produksje dêrfan trochmenoar by de kontrôle: 5468 kilo molke, 4.23 persint
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fet en 3.44 persint aaiwyt. Fryslân stiet dêrmei op it twadde plak mei de
fet- en aaiwytgrammen efter Noard-Hollân. Dat der yn de Fryske
feehâlderij gans wat feroaret blykt wol út it ledetal fan it FRS. Dat sakke
yn acht jier fan 4100 nei 2900, wylst it tal registrearre bisten omheech rûn
fan 155.000 nei 173.000 stiks.
Nei folie gepraat is it safier dat der in nauwe gearwurking komt fan
FRS mei KI en de molkkontrôle. It giet allegearre om deselde ko en dan
is it in eask fan dizze tiid dat de krêften en de drokten bondele wurde. De
sûnheidstsjinsten yn Fryslân, Grins en Drinte smite de lapen gear en
keazen Drachten foar harren sintraal hinnekommen.
It Fryske hynder mei de fuotten heech optille. De fokkerij groeit ek
buten Fryslân tige op. Op de konkoersen makken de fjouwerspannen it
publyk optein; it tsienspan fan de Praktykskoalle foar de feehâlderij yn
Oentsjerk brocht in elts dy't it seach yn ekstaze. De jubilearjende Rabo
skonk de stêd Ljouwert in tsjernjende boerinne yn stien.
It tal lisboksbûthuzen groeide yn 1979 boppe de twatûzen. Dat yn in
grut part fan 'e provinsje fiskale foardielen troch de WIR wiene hat in
grutte ynfloed hawn. It tal toersilo's groeit ek hurder as tocht wie.
Wat de roalferkavelingen oangiet is de kaart fan Fryslân foltekene. Yn
1979 wie meimenoar ree kommen 99.820 bunder, yn útfiering 93.910, yn
tarissing 83.650 en oanfrege 33.290 bunder. De reorganisaasje fan it
wetterskipswêzen krige fierhinne syn beslach. De seewarrende gongen op
yn ien ferbân, by de boezemwetterskippen is in sterke konsintraasje berikt.
Yn it jier 1979 binne foaroansteande lânboufoarmannen en saakkundigen ús troch de dea ûntfallen: Piter Houtsma (52), foarsitter Fryske Mij.
fan Lânbou en Frico; prefessor J. C. Dorst (84), kweekwurk jirpels en
flaaks; Tsjebbe de Jong (77), haad legere lânbouskoalle; Pyt Fortuin (74),
direkteur FLC; Nanne van der Burg, feefokker; Ritske Velstra, fokker en
karmaster kij en hynders; dr Anne Vondeling, skriuwer lânboukommisje
en direkteur lânbouboekhâlding.
A. Bokma

Rekreaasje en milieu
Waad en Waadsee
Mei "Pootaardappelen zijn mooi, maar de Waddenzee is mooier" iepene premier Van Agt op 13 july de priissprekkerij. Hy foei der mei buten
de prizen; krige de publykspriis net iens. Ek "De man wit blykber net
wêr't er it oer hat" (Fryske Mij), "Misplaatst en kwetsend" (CDA-Ferwerderadiel), "Wij wonen op het Van Agt-ererf' (Ljouwerter Krante),
"De fer-Catsing fan plan-D" (dr P. B. de Boer), "Wy binne yn it klokhús
fan ús siele rekke" (Ferwerderadielster delegaasje yn Den Haach), "It
kabinet beseft net hokker tik it Fryslân jûn hat en mei dizze útspraak is dy

Wumkes.nl

119

1

Panorama van Friesland 1979

tik in harsenskodding wurden" (CDA-fraksjeliedster yn 'e Steaten) en "Is
er iets gekwetst bij de presentatie?" (minister Til Gardeniers fan CRM te
Snits) kamen net yn 'e beneaming foar de haadpriis. Dy gie nei it Frysk
Lânboublêd: "Van Agt is best; Caspar di Robles is better".
Krekt: plan-D (in nije dyk yn 't slyk en fjouwertûzen bunder lân der
by) is by kabinetsbeslút ôfwiisd en de foarstanners fan plan-A (de âlde
dyk op Deltahichte) stieken de flagge út. Krekt efkes te betiid, want it hat
bliken dien dat in tuskenoplossing net útsletten, ja wierskynlik is. Dêr
wurdt no oer stind en plan-F, it ferklaaiersplan fan ir Sibbele de Boer
(dy't de Fryske parsepriis krige) sil derby grif wer hifke wurde.
De striid om A en D hat yn 1979 gans opskuor jûn; it "Waadsyndroom" en de "Waadneurose" (útspraken fan in ynstjoerde-stikkeskriuwer) hawwe de milieukoarts heech opjage. Foar it kabinetsbeslút krige
minister Wiegel yn Den Haach noch tolvetûzen pro-D hantekeningen
oanbean, ein-augustus wie der in grutte protestgearkomste yn 'e Fryslân
Hal ûnder it motto "Us Fryske lân moat binnen de dyk" en yn oktober,
doe't de Keamer der oer gear kaam, reizgen trijehûndert Friezen mei in
ekstra-trein nei Den Haach ta. Opfallend yn dizze hiele reboelje wie de
draai dy't it gewest fan de PvdA makke. Yn maart 1976 wie dat mei
263-156 stimmen foar plan-D, yn maaie 1979 wie it ynienen mei 194-90
stimmen foar A. De PvdA-Keamerfraksje makke (yn Fryslân) ek al net in
beste beurt mei yn desimber it ûntwerp foar in Waadwet yn te tsjinjen. De
Fryske Steaten ferklearren har der poer op tsjin, de measte PvdA-Steateleden ynbegrepen . . . En in Fryske PvdA-boargemaster sei: dit is de
hillichferklearring fan it Waad.
In net ûnaardich elemint yn 'e diskusje wie de gjalp: doch leaver wat
oan 'e smoargens yn 'e Ryn; dy is folie skealiker as in D-dyk. Der komt
gans wat fergiftich Rynwetter op it Waad: trijehûndertfyftich fan de tûzen
fleskes dy't it Ljouwerter flot "Sterke Yerke" (letter yn 't jier by Bonaire
fergien, doe't it de Oseaan al oer wie) yn Dútslân yn 'e Ryn smiet, binne
werom fûn op it Waad. Dat gif, tsien kear sa sterk as op it Dútske en
Deenske Waad, soe de seehûnewyfkes steryl meitsje en dêrfandinne dat
der mar fiifensantich jonge seehûntsjes berne waarden tsjin hûndert it
jiers dêrfoar. Waadkenners sizze lykwols dat de efterútgong fan de
seehûnen komt trochdat der op it Waad gjin fretten mear is (skar, blyk en
grenaten) no't al dy moksels it seewetter fertroebelje. Neffens har stiet de
efterútgong sawat stil. Tellingen wiisden út dat der, krekt as yn 1978, noch
in fjouwerhûndert wiene.
1980 wurdt foar it Waad en de Waadsee grif in besûnder jier. Yn oktober wurdt de Struktuerskets fan de trije Waadprovinsjes ferwachte, de
gemeentlike en provinsiale yndieling wurdt wetlik fêstlein (Fryslân koe
dan wolris de grutste provinsje fan it lân wurde) en it regear komt noch
mei de planologyske kearnbeslissing. Dat alles eanget men yn Fryslân wol
wat fan: hast neat mei dan mear op it Waad. Moatte wy hjir oan de
seekant strak wer kuorkeflechtsje en klompmeitsje. frege de boargemaster
fan It Bilt him ôf.
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G. J. A. Bouma oan it wurd op de grutte protest gearkomste yn'e Fryslânhal.

Dêr't yn gjin fan dy stikken oer praat wurde sil, is dat der ûnder de
Waadsee by it Gryn in hûndertfjirtich miljoen jier âlde fuikaan ûntdutsen
is. Stil sitte litte, sei it kabinet. Alhoewol: dy fulkaankrater is no krekt it
gebiet dêr't Petroland ierdgas tinkt te fmen en al hat it regear sein dat dêr
net boarre wurde mei, wa wit hoe'n ferlet wy nochris fan dat gas krije. Op
it easten fan it Amelân soe wól nei gas socht wurde kinne, besleat it kabinet yn maart en dêrmei like in ein te kommen oan in tsien jier lange
juridyske striid. As it oan de Grinzer professor Kommandeur leit, litte wy
dat poarsje gas earst sitte foar de bernsbern. De bel fan Slochteren is om
2000-2010 hinne op, de fjirtich miljard kubike meter ûnder it Amelân jout
it lân mar fiif-seis moanne útstel (alle gasputten op 'e fêstewâl fan Fryslân
meiinoar net mear as trije moanne) en der moat dus dochs wat oars op
útfûn wurde sille wy it waarm hâlde.
De Amelanners trouwens wiene lang sa oerémis net fan dat gas as fan
in útspraak fan har boargemaster dat se mei de prizen wat oppasse
moasten: de minsken koene sa goedkeap noch wol in wike nei Mallorca ta
as nei it Amelân. Hy hie it net ret: de horeka-minsken drigen mei in
proses en de rie riisde as ien man oerein. It is allegearre yn 'e jamkste
fâlde slein, want wat de boargemaster sizze woe: tink der om dat jimme
jimm' net út 'e merk priizje, dêr hied er gelyk oan. It reizgjen nei it bûtenlân wurdt jimmeroan goedkeaper en makliker en de eilannen wurde
djoerder en jouwe, bygelyks wat it yn ien kear besprekken fan boat, hotel
en pension oanbelanget, lang sa'n service net. De akkomodaasje hâldt
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bytiden ek net oer: de Skylger ûndernimmers hiene it al oer it "hinnehoksyndroom". It besyk oan de eilannen rint tebek, al wie de hotelbesetting dêr fan 't simmer noch de heechste fan it hiele lân, en der sil wat
dien wurde moatte oan prizen, akkomodaasje en (seine se benammen op
Skylge) oan de "image".
Dêrnjonken hiene alle Waadeilannen dit jier har grutte en lytse probleemkes. Skylge, dat behalven gas no ek liedingwetter fan 'e wâl kriget,
siet mei in konflikt tusken de gemeente en de eigeners fan caravans, dy't
_ oan 'e ein fan it seizoen har wein net nei in sintraal oerwinteringsplak
bringe woene. En de boeren wiene kûgels omdat it by de ruilferkaveling
mear gean soe om natuer en lânskip as om boerebelangen. Dat komt (sei
de boargemaster) troch dy "biokraten" en in riedslid konstatearre dat it
regear "ijzerenheinig" oer de ynspraak fan de befolking hinnewalsket. Op
Flylân hawwe se ek al in skalk each op "de meestal baardige geleerden
met laarzen aan en een verrekijker om de hals": dy hiene in tige besûndere moassesoart ûntdutsen op it plak dêr't it swimbad komme soe en hja
hawwe de oanlis sa lang ophâlden dat it oardel yn stee fan in heal miljoen
kostje moast. Op Skiermuontseach wiene de boeren op ien ein omdat
Domeinen it kampearen by de pleatsen beheine woe en hiene se wat
gedoente om it brûken fan twadde wenten troch erfgenamten. Skylge luts
it prinsipebeslút fan 1974 oer in autoferbod yn (de rie lei him del by de
situaasje dat de boaten jimmeroan grutter wurde en mear auto's oanfiere)
en hiel Nederlân libbe yn augustus mei mei it Amelân, doe't acht hynders
fan de reddingboat yn see ferdronken.
De Lauwerssee sil, mei men oannimme. wol twa militaire oefengebieten
krije: de minister hat Grinslân opdroegen it sjitterrein Marnewaard wer
yn it bestimmingsplan op te nimmen en de Fryske Steaten namen it beslút
om it sjitterrein Kollumerwaard net fan it Fryske plan te skrassen. Al wer
tûzen bunder gaadlike settergroun net beskikber, sei it Frysk Lânboublêd
en ek natuerman Bob Beets wie luik: ien fan de wichtichste wetterwyldgebieten fan West-Europa wurdt opoffere. Hy wie al sa earlik om te
konstatearjen, dat it ôfsluten fan de Lauwerssee, dêr't in ferearming fan
ferwachte wie, foar de natuer in ferriking betsjut hat. Foar blom en bist en
boatsjeman.
Marren
De drokte op 'e marren nimt noch net ôf, mar stabilisearret him al. Dat
hâldt grif ferbân mei de suterige simmers, mar faaks hat dochs ek de tiid
syn ynfloed: de minsken besunigje op har boat (waard sein) om hûs en
auto bestuiverje te kinnen. Rounom yn Fryslân lizze boaten te keap en
dat hat wer fan gefolgen, dat der sloai komt yn de nijbou. De iene nei de
oare helling kaam yn swierrichheden; in stikmannich sloegen fallyt en
oare moasten minsken oan 'e dyk sette.
Oant no ta is sein dat wy it toerisme ôfremje moatte, mar (sei deputearre Eringa foar de Marrekrite) wy prakkesearje der no wer wat oars
oer: der kin eins noch best wat by as wy de kapasiteit fan ús wetter122
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sportgebieten mar wat fergrutsje. Der soene bygelyks noch wat eilantsjes
by kinne yn 'e Sleattemermar, de Tsjûkemar en de Grutte Brekken. Dat
moat de Hiswaminsken as lij wetter yn 'e earen rûn wêze, want dy hiene
berekkene, dat elk fan de 190.000 boaten yn ús lân sawat fiif bunder
wetter ta syn foldwaan hat en dat koe mei twa ek wol ta, tochten se yn
Amsterdam. Mar oft it tal boaten yn it jier 2000 yndied sa'n 600.000 wêze
sil, lykas CRM ferwachtet, stiet te besjen. Dat der 18 persint BTW frege
wurdt foar nije boaten én foar lisplakken, hat syn ynfloed al en ás der in
farbelêsting komt (en dêr wurdt mear en mear oer praat), dan koe de
groei der wol alhielendal út reitsje. Sa'n farbelêsting soe Fryslân gjin
tonnen mar miljoenen opleverje, rekkene deputearre Eringa de Marrekrite
foar — "wy hawwe hjir in 20.000 - 30.000 boaten en as dy elk in
pearhûndert gûne betelje . . . " — , mar it foarútsjoch allinne al makket de
minsken kopskou. "De lytse man wurdt wer pakt", sei in Snitser foar de
NOS-radio.
Dêr komt by, dat ek oare hoeken fan it lân yn 'e geunst komme. Seelân
lukt omraken: de sluzen fan Bruinisse en Willemstad wurde mei dy fan
Aldskou en Starum ta de drokste fan it lân rekkene. En de tagong troch
de Kop fan Oerisel is noch altiten in behindering. Der binne plannen foar
in nije farwei oer Bloksyl en de Kúnder nei de Tsjonger, mar (sei de
Oeriselse natuerkonsulint) "de Griene Maffia" keart se op.
Deputearre Steaten namen yn 1979 in stikmannich besluten oangeande
it marregebiet: yn twaëntritch wetters yn Idaarderadiel, Smellingerlân en
Tytsjerksteradiel meie de plezierboaten tenei net langer as trije dagen op
itselde plak lizze en it planksilen op 'e grutskipfeartkanalen waard ferbean. Schuttevaer wie der mei op 't skik: "in net-befearne wettersporter
op in grutskipfarwetter is as in fytser op in autosneldyk: in planksiler op
in skipfeartkanaal is as in bern op in fjouwerbaansdyk". De provinsje hat
noch mear yn 't fet: yn 1980 komt der in Farwegeplan en dêr stiet grif
mear yn oer de skieding tusken berops- en rekreaasjeskipfeart.
Boer, lânskip en fögels
By alle fraachstikken oer rekreaasje en milieu, oft it no om plan-A/
plan-D giet, om it toerisme op 'e eilannen, de wettersport of it aisykjen,
fytspadeplannen, twadde wenten en wat net mear — altiten kipet de
spanning tusken boer en lânskip om 'e hoeke. Op in milieudei te Ljouwert
sei ir Cleveringa fan it LEI: "de milieuridders wolle ta op in lânboubelied
fan 'minder produsearje mei mear minsken', mar hja rinne mei iepen
eagen te sliepen". Net allinne foldocht har biologyske lânbou net oan de
winsken fan natuer en milieu, sei hy, mar de sifers wize ek in hiel oare
kant út. It Lânbou-Ekonomysk Ynstitút hat berekkene, dat der yn de
santiger jierren mei minder minsken en minder grûn mear produsearre is
en dat giet troch. Yn de tachtiger jierren sil it tal boerebedriuwen yn
Fryslân werom rinne fan njoggen- op seistûzen, der sille om 1992 hinne in
trijtûzen lisboksestâlen stean en nei alle gedachten in füfhûndert toersilo's
en in feebeslach fan fjouwer- of seishûndert kij sil gjin útsûndering wêze.
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Ja — dy lege pleatsen, faaks kinne dat "wen-buorkerijen" wurde en
hâlde wy se yn it lânskip, mar dy toersilo's sille wol argewaasje jaan. No
al: in ynstjoerde-stikkeskriuwer konstatearre dat de Skientmekommisje
rêstich taliet dat der tusken Dokkum en Holwert fiif toersilo's fan miskien
wol tritich oant fiifentritich meter heech boud waarden, mar dat hja wat te
sizzen hie oer in "kloaterich wc-rútsje", dat hy wat fergrutsje woe.
Fiifhûndert fan dy bylkerige munsters yn sa'n platte provinsje mei noch
gjin fjouwerhûndert tsjerketuorren — soe der net ris in yndustriè'le
foarmjouwer oer gear kinne, dy't der dan miskien net wat moais, mar yn
elts gefal wat akseptabelers fan makket?
En bleau it mar by toersilo's! Rekkenmasters fan it "Nationaal Onderzoekprogramma Windenergie" hawwe berekkene, dat der yn ús lân
twaënfyftich wynenergyparken mei 34.575 wynturbines komme moatte
soene; dan kinne wy tweintich persint fan ús streamferbrûk út 'e wyn
helje. Yn Fryslân soene njoggen fan dy parken komme moatte mei 8675
wynmotors fan elk oer de fyftich meter hichte. Trijehûndert oant
fiifhûndert meter útinoar. Men moat der net oan tinke . ..!
Ien gelok: it PEB is dwaande mei syn léste heechspanningslieding, fan
it Fean nei Easterwâlde; tenei sille der nei alle gedachten dochs kabels
brûkt wurde. De fûgels bliid, fansels, want der sneuvelje tûzenen tsjin dy
triedden. By Rottum-Rotstergaast wurde der no oranje plestiken krollen
oan hongen: dat soe trije op 'e fjouwer deade fûgels skele. Om efkes by de
fûgels te bliuwen: der komme wer wat mear earrebarren, mar briede — ho
mar. En der wie gans trelit om it ljipaaisykjen. Kritysk Faunabehear stie
der by de Friezen op oan om it "verfoeilijke eierrapen" te staken (de
Volkskrant: "voor veel Friezen bereikt het eierzoeken bijna de hoogten
van erotiek"), mar it Bûn fan Fûgelwachten sei: se witte net wêr't se 't oer
ha. Der sil lykwols grif wat feroarje, want de hannel yn ljipaaien sil strak
wol ferbean wurde. De léste jierren wie de oanfier by de poelier 45.000 à
50.000, dit jier in 26.000.
Winter
Dat lei 'm net oan it tebekrinnen fan it tal ljippen (der wiene tolve
persint mear as yn 1978, wiisden de tellingen út), mar de winter hat syn
ynfloed hân. Dy wie bar en boas! Langer as trije moanne lei Fryslân
ûnder de snie en trije-fjouwer dagen lang stie it hiele libben sa goed as
stil; dat wie nei de sniestoarm fan 14 en 15 febrewaris. Doarpen en steden
rekken isolearre (Ljouwert wie trije dagen fan alles ôfsnien), helikopters, it
leger en benammen frijwilligers — optrommele troch Radio Fryslân, dy't
fan moarns ier oant jouns let yn 'e loft wie — soargen dat it spul wer wat
op glee kaam. Ek yn maaie snijde it noch en yn juny fûn in boer noch
tachtich sintimeter snie ûnder in dongbuit. Der wie foar miljoenen skea en
premier Van Agt, dy't sels kaam om te sjen hoe slim it wie, sei dat it
regear de minsken net stikke litte soe. No, dat hat it wol dien: der is út
Den Haach gjin sint fergoeding kommen. Dêrfandinne Wim Kan op
Aldjiersjûn: "Bij slecht weer houden ze Van Agt nu binnen". Maaitiid.
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simmer en hjerst koene it jier net mear goedmeitsje: alle moannen wiene
te kâld en dêrtroch is 1979 it kâldste jier wurden sûnt de waarnimmingen
yn 1838 begûnen. Oant no ta wie dat 1855.
Kâld en wiet — it gefolch wie dat noch wer mear minsken har
fakânsjeheil oan waarmere kusten sochten. Wy Nederlanners joegen yn
1978 al fúf miljard gûne mear yn it bûtenlân út as de frjemden yn ús lân
en dat byld sil der yn 1979 net better op wurden wêze. It regear besleat
om der 125 miljoen tsjin oan te smiten om de bûtenlanners hjirhinne te
lokjen. Wa wit hellet it foar Fryslân ek noch wat út, want de rekreaasje is
sa njonkenlytsen in baas ynstruier wurden. It ETIF hat berekkene, dat it
Fryske bedriuwslibben yn 1977 omtrint fïifensantich miljoen oan de ferbliuwsrekreaasje fertsjinne hat en dat der foar 4500 manjierren wurk út
kaam; dat is 3,2 persint fan de folsleine Fryske wurkgelegenheid. Fryslân
kin him, sei it ETIF, better talizze op it stimulearjen fan de rekreaasje as
op propaganda foar it Fryske bedriuwslibben yn syn gehiel: dat smyt
mear op. Mei in omset fan 539 miljoen heart de Fryske rekreaasje ta de
twahûndert grutste "bedriuwen" yn it lân; yn Fryslân hawwe allinne de
CCF (ien miljard) en de Frico (853 miljoen) in gruttere omset.
De lange kalde winter en it omtinken dat it Waad krige leveren in tal
publikaasjes op: Witboek Friesland —februari 1979 (De Tille-Frysk Deiblêd), De barre winter van 1979 in Friesland (Osinga), Leven op het Wad
fan Sietse van der Hoek (De Boer Maritiem), Waddenvakantieboek en
Lauwersmeer (Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, dy't
ek in nije film meitsje liet: De Wadden zullen ons een zorg zijn). Departeminten, PPD's en ynstituten dy't mei it Yntegraal Struktuerplan te krijen
hawwe leine it natuerbesit en de natuerproblemen fan it Noarden fêst yn
it rapport Het Noorden natuurlijk en wy wolle ek noch neame de werprintinge fan Jac. P. Thijsse syn Verkade-album Friesland (Zomer en
Keuning) en it reekommen fan it machtige trijedielige wurk Vogels in
Friesland (Fryske Akademy-De Tille).
K. Sikkema
Kultuer
Belied
Mei yngong fan 1 jannewaris 1979 is de ryksbydrageregeling sosiaalkulturele aktiviteiten foar de gemeenten fan krêft wurden. Dêrnei is mei
likernôch fiif jier fan oerlis, diskusje en in tal konsept-regelingen einlings
in mear definityf ramt foar it gemeentlik wolwêzensbelied ta stân kommen. Om't de ynfolling fan it desintralisearre beliedssysteem op provinsiaal nivo jit net rûn wie, is de regeling foarearst beheind ta de gemeentlike oerheid. De nije opset hâldt û.m. yn dat de gemeenten de
kommende jierren plannen en programs meitsje moatte foar it troch
harren op dit mêd te fieren belied. Lokaal wurk kin allinne mar subsydzje
fan de gemeente krije en net mear fan it ryk, lykas oant no ta wol barde.
Op kultureel gebiet giet it yn dizzen om de keunstsinnige foarming, de
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amateuristyske keunstbeoefening, de muzykskoallen en kréativiteitssintra,
de folkskultuer en it foarmings- en ûntwikkelingswurk foar folwoeksenen.
De streekplannota "Alternatieven" hat by de ynspraak, it oerlis en de
diskusje laat ta in nij en yntensyf omtinken foar it belang en de ynhâld
fan it Fryskeigene. Sa hâlde de Fryske Akademy yn oktober in stúdzjedei
oer romtlike oardering en it Fryskeigene, wylst ek yn in publikaasje yn de
sosiaal-wittenskiplike rige fan de Fryske Akademy oer de streekplannota
wudweidich op it Fryskeigene yngien waard. It tinken en de diskusjes
hawwe noch net in ôfrûne byld oplevere.
Op toanielmêd spile benammen de problematyk om it noardlik toanielselskip "De Noorder Compagnie" hinne. In bestjoerskrisis, in swartboek, tal fan gearkomsten fan spiiers en fan noardlike steatekommisjes en
in soad omtinken yn de media; it úteinlik resultaat wie it opdoeken fan it
selskip. In amtlike kommisje, gearstald út benammen fertsjinwurdigers
fan de foarnaamste subsidiënten, sette dernei útein mei in dûbele opdracht. Oan de iene kant it sa mooglik foar 1 septimber 1979 útbringen
fan in rapport oer yn it noarden te bringen toanielproduksjes oant 1
jannewaris 1980 of wol oant en mei it seizoen 1979-1980, en oan de oare
kant in útstel te dwaan oer in toanielfoarsjenning op langere termyn.
Binnen de stelde termyn kaam de wurkgroep mei in earste rapport, dêr't
it útstel yn dien waard it beskikber jild te besteegjen oan in tal yn te
tsjinjen projekten. Mei help fan de Theaterunie te Amsterdam soe ien en
oar réaliseard wurde moatte. Nei't de subsidiënten mei dizze projektmjittige ynfolling akkoart wiene, kaam de wurkgroep op 7 novimber mei
in twadde rapport, dêr't ferantwurding yn ôflein waard oer de kar fan
projekten. Ek hjirmei koene de subsidiënten har ferienigje. Op dit stuit
wurdt der wurke oan it ynfoljen fan de twadde helte fan de opdracht.
De foarse finansiële problemen fan de Fryske Toanielstifting Tryater
koene yn de rin fan 1979 foarearst ta in oplossing brocht wurde. It
fuortbestean fan it selskip is foar de kommende trije jier garandearre. Yn
dit tiidrek sil Tryater ta in folweardich beropsselskip útgroeie moatte. Yn
april kaam it selskip mei in beliedsplan 1978-1981 oer it fuotljocht. Dit
beliedsplan helle lykwols net de steatediskusje, om't it Tryaterbestjoer nei
de earste ynkommen réaksjes op de nota it beslút naam om de nota oan
de hân fan de kommintaren ta in definitive fersy by.te stellen en dêrnei
earst út te bringen oan de subsidiënten. Under it haadstik toaniel fait ek
it beslút fan de Fryske Steaten foar ien kear in subsydzje fan tritichtûzen
gûne beskikber te stellen foar in kristlik foarmingstoanielprojekt yn
Fryslân.
Njonken it toaniel krige ek de regionale omrop in soad beliedsmjittich
omtinken yn 1979. De minister fan CRM makke yn in beliedsbrief dúdlik
dat neffens har de regio ferantwurdlik heart te wezen foar de finansiering
en de ûntjouwing fan de eigen regionale omrop. Benammen it net troch
de minister oanjaan op hokfoar wize de legere oerheid by steat steld
wurdt de tatochte finansiering op de noed te nimmen, foarme in dreech
punt fan krityk op it foarnimmen fan de minister. Ek ûnwissens oer it
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In Fryske bydrage oan "geef kunst de ruimte": muorreskildering fan Martine Bakker yn
Ljouwert.

fuortbestean en de joernalistike ûnôfhinklikens koe net troch de minister
weinommen wurde. Hoewol't alle provinsjes har tsjin de ministeriële
plannen útsprutsen hawwe, hat dat yn 1979 noch gjin wizige stânpunt fan
de minister oplevere. Under it haad fan de ynformaasjefoarsjenning falie
ek de bibleteken. Oer de léste namen de Steaten in provinsiaal bibleteekplan oan. Dit plan koe lykwols neat bydrage oan in oplossing foar it
tekoart oan formaasjeplakken by de Sintrale Bibleteektsjinst fan Fryslân.
In wytboek, hantekeninge-aksje en in Arob-proseduere koene likemin in
útwreiding fan it personiel by de CBD foarinoar krije.
It emansipaasjebelied krige yn 1979 in soad omtinken. Sa organisearre
in dêrta yn it libben roppen emansipaasjeplatfoarm op fiif plakken yn de
provinsje diskusjedagen oer de CRM-plannen om te kommen ta provinsiale frouljusemansipaasjeburo's. De útkomst fan dizze dagen wiist net yn
de rjochting fan in soad opteinens oer de ryksplannen; de measte dielnimsters fielden mear foar mear stipe oan besteand wurk op pleatslik
nivo.
As léste kin ûnder dit haad it útein setten fan it Museumproject
Friesland neamd wurde. As earste fan fjouwer proefgebieten sil yn
Fryslân ûnder ferantwurdlikens fan CRM en it provinsiaal bestjoer ûndersocht wurde oft de beliedsfoarnimmens, lykas dy nei foaren brocht
binne yn de ûnder minister Van Doorn yn 1976 útbrochte museumnota,
yn de praktyk ta te passen en te réalisearjen binne. Derby giet it om in
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skieding yn taken en neiere oantsjutting fan de ferantwurdlikens fan de
oerheden foar de musea oer en it ôfstimmen fan de musea op de oare
foarsjennings op wolwêzensmêd.
Minsken
Op literair mêd moat de santichste jierdei fan Douwe A. Tamminga
neamd wurde. It Frysk Letterkundich Museum organisearre dêrta yn
novimber in útstalling ûnder de titel "Libben en wurk fan D. A. Tamminga". De Skylger Lutinepriis wie dit jier foar Jan Deodatus. Bienze
Westra fan Ljouwert krige yn novimber foar syn fertsjinsten foar it
amateurtoaniel yn Fryslân, de Eduard Verkadepenning útrikt. Oer literaire prizen wurdt skreaun under it haadstik "Taal- en letterkunde".
It Frysk Orkest krige yn de persoan fan Zsolt Deáky wer in fêste dirigint, as opfolger fan Gerhard Fackler. Ofskie moast der nommen wurde
fan Rixt (H. A. van Dorssen) dy't yn jannewaris, 91 jier âld, te Dimter
ferstoar. Har bondel De Gouden Rider (1952), nimt in eareplak yn de
Fryske literatuer yn. Rom in wike letter ferstoar te Ljouwert de ferneamde
doarpshistoarikus Oepke Santema. It muzyklibben yn Fryslân ferlear op
trije maart de bekende dirigint Douwe Akkerman fan Sint Jansgea, yn
maaie Sierd de Boer, dirigint fan ferneamde brassbands yn Fryslân, yn
septimber de direkteur fan it Ljouwerter gemeentlik muzykynstitút C. G.
van Ommeren, en yn desimber Piet Post, oargelist fan de Ljouwerter
Grutte Tsjerke.
Feiten
Op 22 maaie wie yn Drachten in stúdzjedei oer de mooglikheden ta it
ynskeakeljen fan byldzjende keunstners yn de stêdebou en de boukeunst.
De Fryske Kultuerried publisearre yn deselde tiid in nota oer gemeentlike
persintaazjeregelings: it beliedsynstrumint om soks klear te krijen. Ien en
oar waard nochris yn byld brocht troch de útstalling "Geef kunst de
ruimte". Eksposysjes dy't fierders it nedige omtinken krigen, wiene dy oer
de boumasters Adema yn it Coopmanshûs en dy oer A. W. Kort en Jan
Mankes yn it Fries Museum. Oan de ein fan it jier joech it Fries Museum
in oersjoch fan Nederlânske ruterportretten út de sechstjinde oant en mei
de njoggentjinde ieu, dit ta gelegenheid fan it hûndertjierrich bestean fan
it Koninklijk Fries Paardenstamboek, yn maaie. Galerie Eewal yn Ljouwert betocht it tsienjierrich bestean mei in moaie oersjochsútstalling.
Njonken de organisaasje fan in keunstmerk en -útstalling yn de Ljouwerter Grutte Tsjerke, wreide de Keunstútlien (SBK Friesland) har aktiviteiten út ta Drachten. Dêr waard oan de ein fan it jier in dépendance yn
de Lawei iepene.
It tal musea yn Fryslân waard yn jannewaris útwreide mei it Fries
Grafisch Museum en it op 30 septimber yn de Kânslerij te Ljouwert iepene Verzetsmuseum. De stêd Sleat soarge foar it behâld fan de samling
fan Peter Bonnet: Laterna Magica. De stifting Aldfaers Erf krige twa
rynske bydragen om it bestean te fersekerjen. It wie dochs in goed jier
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foar de musea, der kamen rom 30.000 besikers mear as yn it foargeande
jier. De stifting Alde Fryske Tsjerken koe har 5000ste stiper ferwolkomje.
Finansiële problemen twongen Tryater ta it net trochgean litten fan de
première fan De Moskeflap fan Yme Schuitmaker. Yn it nije seizoen lei it
selskip eare yn mei de première yn septimber fan De Hogerhuissaak, in
bewurking fan it origineel fan D. A. Tamminga. Nettsjinsteande de drege
problemen mei it selskip brocht ek de Noorder Compagnie in première:
Een spaak in 't wiel fan Stewart Parker. De kabaretier Hessel van der Wal
brocht op 19 septimber in nij Frysktalich program, ûnder de titel Tsjin
better witten yn. De skoallegroep fan Tryater hie sukses mei Roel de
Robot. Ald-kursisten fan it selskip diene mei oan in toanielfestival yn
Bulgarije. Iepenloftspullen wienen der wer yn Burgum (Op it kantsje ôf),
Appelskea (Wegpiraten), De Jouwer (Feint fan twa masters) en Jorwert
(Rûzewyntsje). It toanieljier waard ôfsluten mei it saneamd Krystkongres
yn Frjentsjer, dat dit jier yn it teken stie fan de takomst fan it Frysk
toaniel.
De, 'folk'muzyk hie in goed jier. Sawol in festival organisearre yn
Ljouwert troch "De dansende beer" as it Fryske 'folk'festival yn Oentsjerk
op 6 septimber, lutsen in grutte mannichte. Ta gelegenheid fan syn 75jierrich bestean organisearre it Friesch Dagblad fjouwer drok besochte
jubileumkonserten. De drumband Oranje út Minnertsgea fierde mei in
drumbandkonkoers it 85-jierrich bestean. Trije korpsen waarden tachtich
jier âld: Eendracht Maakt Macht, Aldegea-W; Blaast de Bazuin,
Surhústerfean, en Excelsior, Ferwert. In oar hichtepunt wie sawol it
ferskinen fan it Frysk Lieteboek as de iepening fan in nije muzykskoalle
foar de Wâldsang yn Bûtenpost. It draaioargel "De Gouwe" hie yn 1979
al fiifentweintich jier lang it Ljouwerter strjittebyld opfleure.
De Regionale Omrop Fryslân makke yn febrewaris, yn de rin fan de
snie-oerlêst, furore mei ticht beharke marathon-útstjoeringen. Twa aksjes
wiene it gefolch fan ien en oar: op 6 juny koene der 33.000 hantekeningen
foar mear stjoertiid oan de minister fan CRM oanbean wurde, en oan de
ein fan it jier koe de meiwurkers fan de ROF in mobilofoan oanbean
wurde. Stjoertiidútwreiding foar de ROF waard al yn april réaliseard; de
ROF komt no ek fjouwerris middeis yn de loft.
De Fryske Rie, it gearwurkingsferbân fan de trije Fryslannen, organisearre ein maaie in tige slagge kongres op it Noardfryske Söl (Sylt). Underwerp: de rekreaasje yn de trije Fryslannen.
Op edukatyf mêd moat it útein setten fan in kursus foar lesjouwers oan
analfabeten neamd wurde. As de lannelike sifers yn dizzen doge en
trochlutsen wurde nei Fryslân ta, hie ús provinsje yn 1979 tusken de 4000
en 16000 analfabeten. Der waarden njoggenenfjirtich VOS-kursussen foar
froulju organiseard. De fuortsetting fan it proefprojekt Iepen Skoalle yn
de gemeenten Doanjewerstal, Haskerlân en It Hearrenfean kaam yn de
kiif te stean. Reden foar de dielnimmers oan de kursussen om yn De
Haach te protestearen.
P. Hemminga
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Fryske taal- en letterkunde
Belletry
Neffens de gegevens fan it Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum binne der 21 belletristyske útjeften ferskynd. Dêr binne
tsien reprints c.q. werprintingen by — krapoan de helte dus. As men
fierders û.o. konstatearret dat der ûnder de fyftjin auteurs, dy't foar dy 21
titels tekene hawwe, mar twa debutanten binne, dan wiist dat net salyk op
in swiden ûntjouwing. In oar sifer: fan de tsien reprints komme der sân(!)
op namme fan mar twa auteurs: Hylke Speerstra (3) en Rink van der
Velde (4).
In kar út de nijprintingen: Paulus Akkerman samle wer in tal ferhalen
út de Ljouwerter Krante ûnder de titel Sa en net oars (Friese Pers). Abe
Brouwer, ek noch net útskreaun, joech in frouljuspertret yn Jinke fan Sape
(De Kroniek). Jan fan 'e Gaestmar ( = J. J. Hof) seach, by wize fan
sprekken, posthúm syn histoarysk ferhaal Idske Galama foech 70 jier nei
de tydskriftpublikaasje yn boekfoarm útkommen (Osinga/KFFB). len fan
de boppeneamde debutanten is Juffer (Sjoukje) van der Molen, mei in
ienfâldich famyljeferhaal Minke fan Weimoed (Osinga). Justjes pittiger is
de stoffe fan debutant Eliza Posthuma (net ûnferneamd as toanielskriuwer) yn Under frjemdfolk (De Terp), delslach fan skriuwers wjerfarren yn
de Arbeitseinsatz. Nei jierren swijen krige Dj. Weening-Meijer mei Konfrontaesje (Osinga/KFFB) de tried yn har genre wer op. Yn deselde tradysje fan de kristlike folksroman, mar dan wol efkes grouwer, stiet A. A.
van der Werf mei twa titels: Driigjende loften (Friesch Dagblad/KFFB)
en Godjowt gjin sifers (Osinga/KFFB).
Wat de reprints oanbelanget moat in nije útjefte yn de Titelroas-rige
neamd wurde, ntl. R. Brolsma syn Groun en minsken (De Tille), in klassyk
boek dat al moai lang útferkocht wie. En fierders fansels de sechste
printinge fan S. Kloosterman, De Hoara's fan Hastings (Osinga). Yn de
reprintsektor slagge, lykas sein is, twa eigentiidske matsjedoaren foar
master op: Hylke Speerstra mei Heil om seil (5e printinge) en Neaken en
bleat foar de dokter (2e en 3e printinge; allebeide Friese Pers) en Rink van
der Velde mei: Foroaring fan lucht (11e printinge). De fûke (4e), De houn
sil omjim bylje (3e) en Fake Sytse (4e printinge. ek allegearre Friese Pers).
De folksferhalesamlingen binne yn boppeneamde tallen net meirekkene
(mar dochs belletristysk ek net sûnder fertsjinste!). Mear dêroer yn de
rubryk Volkskunde.
Poëzy
Dat der op dit mêd safolle titels (23!) te tellen binne sil foar in part
gearhingje mei subsydzjetiidstechnyske omstannichheden, mar grif ek mei
it feit dat foarleafde foar de dichtkeunst lytse taalkultueren nou ienris
eigen is — lit ús dat as in pree beskôgje. Oarspronklik wurk wint it yn dit
rubrykje ek fier en de jongere generaasje wart har tige.
Jan J. Bylsma bewiisde mei As wie der neat to redden (Friese Pers) dat
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er yn it genre fan de anekdoatyske praatpoèzy ta hieltyd persoanliker
utering komt. Syn nammegenoat Meindert Bylsma koe syn iroanyske, wat
maatskippijkrityske boartlikens kwyt yn Oant sjen yn Peasens-Moddergat
(KU). Daniël Daen stie.yn Hjerstreach (KU) foar de opjefte, syn fersen en
de foto's fan Jan Stroosma ta oannimlike ienheid gear te spinnen en dat is
him net min ôfgien. Geartsje (Kluit-) Dam debutearre posthúm mei in
samling dichterlike notysjes By no en by dan (Osinga/KFFB). Jan Dotinga
beoefene yn Nou't Hy de hichte hat (Friesch Dagblad/KFFB) it grif net
tankbere genre fan de liturgysk-tsjinjende dichtkeunst. Anne Hellinga
publisearre in twadde bondel twivelich-wrantelige, koartammige fersen
ûnder de rake titel Myn hûs stiet wol op moude (Friese Pers). In debutant
mei ûnthjit is de — ek as skriuwer fan sjongteksten bekende — noch jonge
Sybe Krol dy't yn syn earstlingsbondel Fossyl fan fjûr (KU) tsjûgenis jout
fan mear-diminsionaal tinken en dito ekspresjemooglikheden. Bartle Laverman hat him wolris pregnanter utere as yn Kloentsjetee ( = Klûntsjetee?) en yn it wol tige yn de priveesfear bleaune Neitins (beide KU). Kunst
en fleanwurk (KU) lit de dúdlike en ferbliidzjende ûntjouwing sjen fan de
firtuoaze R. R. R. van der Leest — in ûntjouwing dy't sels yn it oanwinnend tal foarletters fan syn namme ôf te lézen fait. Op Beart Oosterhaven
syn debút De polsslach (KU) sil in wat oertsjûgjender ferfolch komme,
mei men hoopje.
In mennich aparte oersettingen moatte neamd wurde. Foarst Jelle
Kaspersma sines fan Skyldpod, bear en wolf (De Tille) fan de Amerikaanske Indiaan Peter Blue Cloud. Kwalitatyf hege eagen smyt H. Tj.
Piebenga mei Gerontion/Oppe Braekswallen/Fjouwer Kwartetten fan T. S.
Eliot (Friese Pers).
Fan D. A. Tamminga ferskynde ta gelegenheid fan syn 70ste jierdei in
mei soarch gearstalde blomlêzing, Stapstiennen (Bosch & Keuning/De
Tille). De reprints dy't opfoelen binne dy fan Fedde Schurer syn De gitaer
by it boek (6e printinge; Bosch & Keuning/De Tille) en de twadde
printinge dy't al sa ringen nedich wie fan Sybe Sybesma syn let debút En
marge (Bosch '& Keuning/De Tille). Ta beslút: Joop Boomsma brocht
ûnder de passende titel Earnst en Koartswyl in wolkomme blomlêzing út it
wurk fan de eardere folksdichters (KU).
Bemeboeken
Opfallend is it tal titels fan oersettingen: fyftjin. en dat is de helte fan it
totaal. Fierders docht bliken dat ek it útlânske printe- en stripboek sines
dwaan moat om de Fryske bern oan it lézen te bringen of te halden. De
Afûk bygelyks brocht as oersette printeboeken op 'e merk: Astrid Bergman-Sucksdorf. It fergrutglês en Astrid Lindgren, Lyske fytst al; fierders
fjouwer nije dieltsjes yn de benammen foar skoallen ornearre rige fan
Frans Brouwer, lede de Ierdmûs, ensfh. Yn oparbeidzjen mei de KU kamen, yn de bewurking fan Ytsen Kooistra, fan Irmgard Lucht de titels De
beammewrâld in wûndertún en Fûgelwiis út. Mei Suske en Wiske de
pompesetters krige dit ferneamde Belgyske stripnûmer ek syn yntree yn
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Fryslân (Friese Pers). Fierders meie noch neamd wurde twa út it Hollânsk
oersette printeboeken fan Maria van Tuinen, apart yllustrearre troch de
skriuwster. ntl. Circus Spaghetti en Gabriël syn geheim (Friese Pers) en,
útbrocht yn koproduksje mei in Hollânske útjouwer, it fan oarsprong
Dútske printeboek fan S. Heuck, Pony, bear en appelbeam (Friese Pers). J.
Knol bewurke twa boekjes fan it Nederlands Bijbel Genootschap, ntl.
Jezus komt yn 'e wrâld en Sa gong it mei Jezus (Osinga/KFFB).
Oarspronklike berneboeken leveren û.o.: T. Boorsma, Aventoer mei
ynbrekkers (Osinga/KFFB): Simke de Haan, Durk syn léste skoallejier
(Us Frysk Berneboek); Anna Heeringa. Bûkelbeestjes (Osinga/KFFB); A.
M. van der Meer, Hoe't Harm hûn syn boarter fûn (Friese Pers); J. Minkema-Visser, Grutte brân op 'e Lytse Jouwer (Osinga/KFFB) en G. de
Vries, Jan Minkema en syn maten (Friese Pers). Twa boekjes dy't der wat
útrûnen wiene ek: Diet Huber har Poesyalbum (Friese Pers), troch de
skriuwster yllustrearre, en G. Ypma-Post, Houkje en har dreamen (Us
Fryske Berneboek), mei tekeningen fan skoalbern.
Brûkers en leafhawwers fan it Frysktalich berneboek waarden — dat kin
noch moai by dit rubrykje ferteld wurde — bliid en paadwiis makke mei
de Berneboekewizer (Stifting It Fryske Boek), in rubrisearre oersjoch fan
berneboeken fersoarge troch de wurkgroep Berneboekepraat fan it
Skriuwersboun.
Ferskaat
In mennich útjeften, net ta de boppeneamde skriften te rekkenjen mar
dêr't dochs in "letterkundich" rookje oan siet meie hjir noch folgje. Sa
bygelyks ds P. P. Miedema's twadde diel fan syn yn trije dielen te ferskinen autobiografy, Wrakseling om frijheit (Friesch Dagblad/KFFB), de
Kanadeeske jierren fan de auteur beljochtsjend. Fierders It lân is uzes
meielkoar fan R. W. van Tuinen (Friese Pers/Fryske Bibleteek — léste
útjefte fan dizze eartiids ferneamde, no opheven boekeklub), in boek dat
jin yn 'e kunde bringt mei in talintearre, eigentiidske (Strikel-)columnist.
Alderwenst ferskvnden ek wer it Busboekje 1980 (KFS) en de Fryske
Skriuwerskalinder 1980 (It Fryske Boek).
Literatuer- en taalkunde
Fan de Bibliografie van de nederlandse taal- en literatuurwetenschap,
aangevuld met de bibliografie van de friese taal- en letterkunde
(AMVC/KB/NLMD) kaam, wat oan de lette kant, it oersjoch oer 1977
ree en aldergeloks, ek it earste retrograde diel, ntl. dat oer de jierren
1965-1969; it léste is gearstald troch A. Riemersma (taalkunde) en A.
Stienstra (letterkunde).
Prof. B. Fridsma joech "some preliminary and tentative notes for a
possible future textbook" ûnder de titel An introduction to Frisian (Calvin
College, Grand Rapids). Drs T. B. Hoekema publisearre in LânfryskSkiermûntseager Wurdlist, gearstald út Arne Spenter syn stúdzjes (Frysk
Ynstitút te Grins — rige Estrikken). Wurk fan T. E. Holtrop waard, mei
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Deputearre Mulder langet Ypk fan der Fear de oorkonde oer, dy't heart by de Gysbert
Japicxpriis 1979.

ynlieding en oantekeningen fan J. Knol, gearbrocht ûnder de titel De
wylde boerinne en oar wurk (Osinga/Fryske Akademy-Holderrige). De
Stúdzjerjochting Frysk oan de Vrije Universiteit yn Amsterdam brocht yn
Meidielingen nûmer 3 û.o. prof. dr. A. Feitsma har stúdzje "De Friesche
Rymlerye as boek". W. J. Nijenhuis joech in bydrage ta it brûken fan it
Frysk yn it rjochtsferkear yn Fryske modellen f oar it notariaat (Fryske
Akademy). Op 'e foareker wie de titel fan in boekje mei bydragen oer it
twatalich ûnderwiis dat Kr. Boelens oanbean waard by syn ôfskie as
saakkundige foar twataligens (Fryske Akademy/MSU). De lezingen foar
it achtste Frysk filologekongres waarden bondele yn Philologia Frisica
1978 (Fryske Akademy).
Yn Oer Obe Postma (KU) brocht Joop Boomsma in mennich fersprate
opstellen - fan û.o. J. H. Brouwer, F. Sierksma en A. Wadman - gear oer
de "âldste dichter fan Europa", dy't fan Geart van der Meer apart en
wiidweidich omtinken krige yn in essay Ta skiente brocht wat net as libben
wie (Trotwaer 1979-4). Tr. Riemersma syn doktoraalskripsje Sylabysjearring, nazzeljerring, assymeljerring kaam ek yn boekfoarm út (KU). In
gearfetting fan syn ingelsktahge dissertaasje joech James Floyd Smith yn
Taelgebrûk en taelhâlding yn in twatalige mienskip: Terherne (Fryske
Akademy). R. P. Sybesma syn novelle Boerke Thae waard lang om let
folslein útjûn, dizze kear yn ien bân mei J. H. Brouwer syn stilistyske
ynlieding dy't ôfsûnderlik jierren lyn al útkomd wie (Fryske AkademyHolderrige). Fan H. Tsjepkema waard in grutte rige idiomatyske opstellen
bondele, Efkes taelbuorkje (KU).
Twa útjeften dy't der ferline jier yn dit oersjoch by troch rekke binne
wol ik noch perfoarst neame: A. Feitsma har ynaugurele rede Tussen
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volkstaal en schrijftaal. Meningen van filologen over het fries (KU) en idem
fan dr H. D. Meijering, Oudere Germaanse literatuur als nationaal erfdeel
("Nationale motieven bij de bestudering van de gotische bijbelvertaling,
de oudsaksische Heliand en Genesis, en de oudfriese rechtsliteratuur")
(VU, Amsterdam).
Literaire prizen
Gysbert Japicxpriis: Ypk fan der Fear ( = L. Post-Beuckens), foar har
hiele oeuvre en dan benammen foar har histoaryske romans. Johannes
Wittermanspriis: M. H. Castelein (dy't troch syn sketsen en artikels in
wichtige bydrage levere hat ta de kennisse en de histoarje fan it doarp
Warten). KFFB-romanpriisfraach: 1. P. Damsma mei "Hwa't earen
h a t . . . " ; 2. Dj. Weening-Meijer mei "Konfrontaesje"; 3. H. Hoogeveen
mei "Bileam en de ingeï". Ossian-Preis: Prof. dr J. H. Brouwer (him takend omt er him fertsjinstlik makke hat foar it behâld en it befoarderjen
fan in selsstannige, yn har fuortbestean bedrige taal- en kultuermienskip,
i.c. de Fryske). Rely Jorritsmapriisfraach: Fersen: B. T. Dykstra-De Jong
foar "Kleiliet". — Ferhalen (twa heale prizen): Th. Kuiper foar "Bitizing";
P. P. Miedema foar "Doarren geane iepen".
(Boppesteand oersjoch wol net folie oars wêze as in kar ût de yn 1979
ferskynde publikaasjes yn boekfoarm op it mêd fan de Fryske taal- en
letterkunde.)
Freark Dam

It wolwêzen
De reorganisaasje fan it wolwêzensbelied is yn 1979 noch net ta in útdragene saak kommen. Der is wol in protte oerlis fierd tusken de provinsiale stjoergroep en de ûnderskate funksionele rieden (Kultuerried,
Sportried, Raad voor jeugdaangelegenheden, ensfh.), it Provinsiaal Opbouorgaan, it ministearje fan CRM en de ôfdieling Fryslân fan de VNG
(gemeenten). Al dat oerlis hat de saak wol fierder brocht.
It karbrief fan it Wolwêzensynstitút, dat yn it plak komt fan it Opbouorg'aan, is bysteld. De stifting Wolwêzensynstitút krijt as taak: ûndersyk, dokumintaasje en it fersoargjen fan ynspraak. De tarieding fan it
wolwêzensbelied sil — oars as eartiids — barre lans de wei fan de projektorganisaasje. Oars wie it sa, dat in ried frege waard om Deputearre
Steaten te advisearjen oer in bepaalde saak. Der sille no projektgroepen
foarme wurde, dy't sokke advizen tariede. Yn sa'n projektgroep sit men
op persoanlike titel: funksionarissen fan rieden, amtners fan de provinsje
en mooglik oare adviseurs. Oer de projektopset en -fuortgong wurdt advisearre troch in wolwêzensadvysried, dy't ek oer it einprodukt fan de
projektgroep syn miening jout.
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Yn it earste fearnsjier fan 1980 moatte Provinsiale Steaten oer dizze
plannen defmitive útspraken dwaan. En dan mar hoopje, dat dizze operaasje yndied liedt ta in bettere tarieding fan it wolwêzensbelied. It setten
fan fraachtekens is tastien.
Lytse doarpen, akkommodaasjes en projekten
De yn 1977 oprjochte Feriening Lytse Doarpen, dy't troch it bondeljen
fan krêften en belangen it fuortbestean en de leefberens fan de lytse
doarpen hâlde, hoedzje en noedzje en — dêr't it nedich is — befoarderje
wol, krige help fan de provinsje. De feriening, dy't benammen ek de ferienings fan pleatslik belang stipet en dus in soarte fan opbouwurk docht,
kin troch in beslút fan Provinsiale Steaten better út 'e fuotten: hja kriget
in subsydzje fan fyftich persint yn de salaris- en apparaatskosten fan in
meiwurk(st)er yn fêste tsjinst. Aksje foar it lytse doarp en ek foar de lytse
skoalle is wichtich foar it behâld fan de Fryske taal en kultuer. Dêrom dus
hjir even oandacht foar de Feriening Lytse Doarpen.
Bestjoerlik sjoen wie it tige útsûnderlik, dat net Deputearre Steaten,
mar in steatekommisje oan Provinsiale Steaten in útstel die om ynvestearringen yn pleatslike lytse akkommodaasjes te subsidiearjen: der waard
in fûns ynsteld fan twa miljoen gûne. Ut dat fûns kinne subsydzjes jûn
wurde foar byg. it meitsjen fan wask- en klaaigelegenheden by sportfjilden, klub- en buerthuzen, dy't boud of ferboud wurde moatte en tennisbanen, dy't oanlein wurde moatte. It giet dus om bydragen yn de ynvestearringen, net yn de eksploitaasje en it jildt net (mear) foar swimbaden en sporthallen, want dat binne grutte akkommodaasjes dy't ek fan
mear as pleatslik belang binne. De regeling jildt foar trije jier.
Oer it Yntegraal Struktuer Plan wurdt net folie goeds sein. Lykwols
guon saken kinne dêrtroch dochs mar op rykskosten fan de grûn komme.
Sa kin de Fryske Akademy in projektlieder oanstelle, dy't yn 'e mande
mei funksionarissen fan byg. it ETIF, de Provinsiale Planologyske Tsjinst
en de Provinsiale Wettersteat wittenskiplik ferantwurde projekten opset
om oan 'e weet te kommen hokker ynfloed in bepaald beliedsfoarnimmen
hawwe kin op de posysje fan de Fryske taal en kultuer. Ien en oar sprekt
tige sterk by de Streekplantarieding. Ek kin der in funksionaris ynhierd
wurde, dy't de begelieding fersoarget yn de twa gemeenten, dêr't aanst
fierder wurke sil oan it mear brûken fan it Frysk yn it (skriftlike) bestjoerlike ferkear. It earste besykjen, dat yn 1977 yn Raarderhim sa treflik
begûn is, moat fierder útboud wurde.
Bibleteeksaken
Fryslân is by âlds in provinsje, dêr't in protte dien is oan it iepenbiere
bibleteekwurk. Dat der dan no ek net folie nije foarsjenningen yn it yntusken troch de provinsiale bibleteekplankommisje opstelde Bibleteekplan
foar 1980-1982 foarkomme, fynt dêr syn oarsaak yn. Fryslân hie wat dat
oanbelanget de Bibletee*kwet suver net mear nedich. Dat leit yn guon
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streken gans oars. It giet dan ek net oan, neffens Provinsiale Steaten, dat
de frijwillige aktiviteiten yn ús provinsje no straft wurde, om't efterbleaune streken mooglik earst holpen wurde moatte. It wurk fan de
provinsiale kommisje hat treflik west.
De Provinsiale Bibleteek is op oanstean fan it ministearje fan Underwiis
en Wittenskippen no opnommen yn in gearwurkingsferbân tusken de
Keninklike Bibleteek en de universiteitsbibleteken troch it Pica-systeem.
Dat is in automatisearre katalogus, dêr't alle oanskaffingen fan dy bibleteken yn opnommen wurde. Wat de PB oanskaft — ek op it gebiet fan
it Frysk — wurdt dus ek fuortendaliks registrearre by de Keninklike Bibleteek en de universiteitsbibleteken.
De PB is ek dwaande te kommen ta in iepen bibliografyske ôfdieling.
Elk kin dêr dan mar yn sneupe. Der is in goed oparbeidzjen ûntstien mei
de iepenbiere bibleteken wat de regionale steunfunksje fan de PB oanbelanget, en mei it heger beropsûnderwiis yn Fryslân.
Frysk yn it offisiële ferkear
Deputearre Steaten hawwe besletten tenei alle personeelsadvertinsjes yn
it Frysk yn de Fryske deiblêden te setten, net allinne dy fan de provinsiale
griffy, mar ek dy fan oare tsjinsten lykas de Provinsiale Wettersteat en it
PEB. Yn de fakblêden en de oare deiblêden bliuwt it sa't it no is, te witten
yn it Nederlànsk. Dizze beslissing krige nochal wat publisiteit, mar it is no
al wer gewoan om te lézen dat it PEB in swakstream-monteur freget.
Guon gemeenten setten al geregeldwei Fryske personeelsadvertinsjes en
hyltiten mear oare ynstellingen freegje kennis fan it Frysk. Dy kant moat
it út, want it Frysk moat ekonomyske wearde krije.
Der lizze altiten noch foarskriften fan it Kabinet út 1953 foar it brûken
fan it Frysk yn it bestjoerlike en rjochtsferkear, dy't noch nea bysteld
binne. Der is yn fiifentweintich jier lykwols gans wat feroare. Dêrom
wurdt besocht om dit kabinetsstânpunt, dêr't yn foarkommende gefallen
no noch troch it regear nei ferwiisd wurdt, oan de besteande situaasje oan
te passen. Benammen it feit, dat neffens dy regels gjin inkeld beslút fan it
provinsiaal of in gemeentebestjoer yn it Frysk steld wurde mei, is al lang
efterhelle. Hoefolle subsydzjebeskikkingen hat de provinsje ommers al net
yn it Frysk ta de doar út stjoerd. Yn it Permanint Oerlisorgaan Fryske
Saken Ryk-Provinsje hat dizze saak ek spile. Dit orgaan koe efter de
gedachte stean om in rykskommisje yn te stellen, dy't besiket mei útstellen
te kommen om hjir ferbettering yn te bringen. Deputearre Steaten hawwe
de ried fan ministers ein 1979 frege om sa'n kommisje yn te stellen.
De Fryske Akademy hat in boekje útjûn mei Fryske modellen foar it
notariaat, gearstald troch de hear W. J. Nijenhuis, âld-notaris. Dat it nut
hawwe mei.
J. M. Ypma
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Monumentenzorg
Geldgebrek bij de rijksoverheid is er de oorzaak van, dat er in Friesland
in 1979 weinig restauraties werden uitgevoerd. Grote werken zijn nauwelijks te noemen. Personeelstekort bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg belemmerde vlotte afhandeling van subsidiezaken en werkte
mee in de hand, dat het bij de bevolking met veel moeite gekweekte
enthousiasme voor bescherming, instandhouding en restauratie van monumenten werd getemperd. Toch bleven monumenten en monumentenzorg de aandacht wel houden.
De belangstelling voor monumenten van bedrijf en techniek (Industriële archeologie) begon zich ook in Friesland te ontwikkelen en de bescherming van negentiende- en twintigste-eeuwse bouwkunst was in onze
provincie groot, waarschijnlijk vooral dankzij de actieve Stichting Moderne Architectuur Friesland, die tal van publicaties het licht deed zien en
onder andere acties ondernam tot behoud van het Klaarkampster Weeshuis te Franeker (Stoett, 1886), het Gabbema Gasthuis te Leeuwarden
(W. de Groot, 1906), de Watertoren te Heerenveen (R. Kuiper, 1915) en
het OTOS-gebouw te Leeuwarden (H. F. Mertens, 1920). De provinciale
commissie van de Bond Heemschut hield zich ook met deze gebouwen
bezig. Verder deed zij diverse pogingen tot instandhouding en herstel van
historische kerk-, lijk-, voet- en trekpaden. De Bond protesteerde tegen de
voorgenomen wegenaanleg rond Suameer. Hij adviseerde de gemeente
Het Bildt negatief ten opzichte van behoud en restauratie van het geboortehuis van Waling Dijkstra in Vrouwenparochie, omdat het gemeentelijk beleid in het verleden zodanig is geweest, dat het karakter van
de dorpskom geheel teloor is gegaan en restauratie van één pand nu geen
zin meer heeft.
De Stichting Alde Fryske Tsjerken mocht zich weer verheugen in een
grote toename van het donateursbestand, nu meer dan zesduizend. De
donateursgelden zijn wel hard nodig, want met de overname van de
kerken van Boksum, Bornwerd, St Jacobiparochie, Raard en Westhem is
het bezit van de stichting gekomen op drieëntwintig monumenten en
verschillende daarvan behoeven op korte termijn een kostbare restauratie.
De meer in stilte werkende Stichting De Fryske Mole verwierf de achtkante bovenkruier te Schalsum en de drie spinnekopmolens te Goëngahuizen en bracht haar altijd weer financiële zorgen barende bezit hiermee
op achtentwintig objecten. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg publiceerde een herinventarisatie van te beschermen stads- en dorpsgezichten. Op het oude programma stonden voor Friesland éénenzeventig eenheden. Daarvan zijn tweeëntwintig afgevoerd en er zijn vijf nieuwe toegevoegd. Van de zo resterende vierenvijftig waren er per 31 december
1978 reeds elf beschermd en drie in procedure. Op 10 augustus 1979 werd
Franeker als beschermd stadsgezicht in het monumentenregister geschreven. Daarmee kwam het aantal beschermde stads- en dorpsgezichten in
Friesland op twaalf.
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De zorg voor het aanzien van steden en dorpen neemt toe. In Achlum
werd veel gedaan ten behoeve van de reconstructie van de dorpskom
(walbeschoeiingen, bomen, klinkerbestrating). In Terhorne kwam een
actie voor behoud van de Zandslootbrug te laat, maar in Joure wordt de
Boterstraatbrug opgeknapt. De oude zeesluis te Staveren en de daarboven
geplaatste brug werden op fraaie wijze hersteld. In Leeuwarden kon de
restauratie van kademuren en pijpen worden aangevat. Met name het
herstel van de Brol was ingrijpend. De noordzijde van de Nieuwestad en
het Jacobijnerkerkhof ondergingen een reconstructie. Het valt daarbij te
betreuren, dat in beide gevallen gebruik werd gemaakt van een overmaat
aan geperste stoeppalen, die ook hier en daar Bolsward reeds ontsieren.
Ze zijn ongetwijfeld geplaatst, omdat ze goedkoper zijn dan de natuurstenen exemplaren, waarop ze moeten lijken zonder echer de allure ervan
te bezitten. Aardig om nog te vermelden is de aankoop door de gemeente
Franekeradeel van een achttiende-eeuwse zonnewijzer, vervaardigd door
Wytse Foppes Dongjuma (1707 - 1778) en tot zijn nagedachtenis geplaatst
in het op de monumentenlijst staande dorpshuis in zijn geboorteplaats.
Overheidsgebouwen
De Provinciale Staten besloten tot uitbreiding en nieuwbouw van het
Provinciehuis. Hiervoor zal een aantal woonhuismonumenten moeten
worden opgeofferd. Het valt te hopen, dat de fraaie gevel van de Openbare Bibliotheek, die in de uitbreiding wordt opgenomen, zal worden
gerestaureerd en dat het trappenhuis met snijwerk van Jaan Oenema kan
worden gespaard. In het Leeuwarder raadhuis onderging de Vertrekkamer
een restauratie. Er werd in de stad een begin gemaakt met de inrichting
van de Beurs tot bibliotheek; slachtoffer werd de monumentale hoofdtrap.
Het gemeentebestuur kocht van het Rijk de Prins Frederikkazerne op de
Amelandsdwinger en zal het gebouw inrichten ten dienste van Gemeentewerken. Aan de gemeentehuizen van Sloten en Lemsterland werden
kleine restauraties uitgevoerd. Ingrijpender waren het herstel en de herinrichting van het monumentale pand aan de Voorstraat te Buitenpost,
dat van 1800 tot 1803 als gemeentehuis dienst deed. De gemeente Franeker trof voorbereidingen voor de restauratie van het raadhuis. De gemeente Haskerland combineerde herstel in oude vormen van panden aan
de Appelwijk te Joure en nieuwbouw op de plaats van het koetshuis van
Heremastate. Oude bouwfragmenten als basementen en kapitelen werden
weer gebruikt. Naast het Sneker raadhuis bleek in enkele panden achter
een negentiende-eeuws uiterlijk het grootste deel van het zestiende-eeuwse
Waltahuis schuil te gaan. De gevels van 1857 werden hersteld. Op de
verdieping konden vertrekken ingericht worden voor burgemeester en
wethouders. Daarbij bleek het mogelijk de zolderingen uit 1540 met moeren kinderbalkjes, sleutelstukken en korbelen weer in zicht te brengen en
aan te vullen. Een zeventiende-eeuwse panelenwand werd gerestaureerd,
evenals een achttiende-eeuwse vensteromlijsting. Fragmenten van zestiende-eeuwse vensteropeningen en van muurwerk kwamen in zicht. Een
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Waltahuis te Sneek: burgemeesterskamer met gerestaureerd plafond en gereconstrueerde
schoorsteenmantel met gebeeldhouwde, wapenhoudende dragers, afkomstig uit het voormalige
Albadahuis te Sneek.

schouw werd gereconstrueerd met behulp van gebeeldhouwde dragers, die
afkomstig zijn uit het afgebroken Albada- of Hooghuis te Sneek.
Gast- en weeshuizen, molens, kerken, torens en klokkestoelen
Het gemeentebestuur van Leeuwarden kocht voor een symbolisch bedrag van de regenten van het Old Burger Weeshuis het Gabbema Gasthuis in de Wybrand de Geeststraat. De toekomst van het in neo-renaissance-trant gebouwde Klaarkampster Weeshuis te Franeker is nog onzeker.
Het in stand houden van de veel onderhoud vergende molens blijft een
probleem. Het voortgaande verval van de spinnekop aan de Hegedyk
onder Marssum en van de monnikmolen Tochmaland onder Kollum
baart zorg. De restauratie van de molens te Huins, Sint Johannesga en
Winsum zal worden aangevat of is haast voltooid. Een zevental molenrestauraties kwam gereed in Ezumazijl, Ferwerd. Hantum, Hogebeintum,
Marrum, Ropta en Schalsum. Er werd een stichting opgericht ter bevordering van het herstel van de watermolen De Hersteller te Sint Johannesga.
Het stemt triest te moeten vermelden, dat twee kerkgebouwen door
brand geheel of gedeeltelijk verloren gingen. In de nacht van 24 op 25
november ging de uit 1850 daterende kerk van Drachtster Compagnie in
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een vuurzee onder. De dorpelingen hadden juist dertigduizend gulden
bijeen gebracht voor herstel. In de kerstnacht teisterden de vlammen de
uit 1663 daterende kerk van Harich. Een deel van het interieur, waaronder de preekstoel, ging niet verloren, maar werd ernstig beschadigd. Het
orgel, in 1898 door de firma Steenkuyl uit Amsterdam uit oudere onderdelen samengesteld, werd verwoest. De in 1974 gerestaureerde toren
bleef gespaard.
De voormalige rk-kerk van Heerenveen, die omstreeks 1840 in zogenaamde waterstaatsstijl werd opgetrokken, dreigt gesloopt te worden,
zoals dat met welhaast alle andere monumentale bouwwerken in deze
plaats reeds gebeurde. In Leeuwarden werd geopperd de Westerkerk af te
breken. Het verdwijnen van dit bouwwerk zou zeer te betreuren zijn. Het
heeft een belangrijke plaats in het stadsbeeld en bezit waarde vanwege de
zeer karakteristieke, negentiende-eeuwse inrichting, het bewaard gebleven
zeventiende-eeuwse meubilair en het meest belangwekkende negentiende-eeuwse Friese orgel van Luitjen Jacob van Dam en diens zonen. De
sacristie en de voormalige pastorie bij de rk St Martinuskerk te Sneek van
P. J. H. Cuypers, kwamen op de monumentenlijst.
Het voortschrijdend verval van de kerken te St Jacobiparochie, Marrum, Mildam en Wirdum kreeg in de pers aandacht. Ook de kerkgebouwen te Hardegarijp, Nijland en Tjerkwerd behoeven restauratie. Het
herstel van kerken te Folsgare, Hindeloopen (doopsgezind) en Zweins
werd aangevat, maar nog niet voltooid. Het tekent de situatie in de Friese
monumentenzorg, dat er nauwelijks melding gemaakt kan worden van het
in 1979 gereed komen van restauraties. De consoliderende herstellingen
van de hervormde kerkgebouwen te Blija en Oudega (Sm.) ) konden financieel worden afgerond. Het in 1978 gerestaureerde kerkje van Jouswier
werd op 6 juli in gebruik genomen. Het beroep van de kerkvoogdij bij de
Raad van State tegen het besluit van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, dat de negentiende-eeuwse pleisterlaag op de buitenmuren weer
moet worden aangebracht, kwam nog niet in behandeling. In de Grote of
Martinikerk in Sneek werden rond de preekstoel de kerkeraadsbanken
verwijderd, om plaats te maken voor een liturgisch centrum met doopvont, tafel en lezenaar. Opnieuw bleek een kerkgebouw niet veilig voor
inbrekers. Uit de hervormde kerk van Noordwolde werd de kanselbijbel
gestolen. In de doopsgezinde kerk van Staveren bleek een vast onderdeel
van het kerkmeubilair toch niet onroerend te zijn. De preekstoel viel daar
van de muur tijdens een dienst. Blijkbaar was de predikant te zwaar.
De restauratie van de vuurtoren Brandaris op Terschelling en van de
kerktorens van Ballum en Oudkerk werd definitief afgerond. De koepeltjes op de kerken van De Knipe en Oosterzee ondergingen een restauratie. De toren van Lioessens werd inwendig vernieuwd en kreeg een
nieuwe spits. Van de hoge toren van Tzum werd de omgang hersteld. In
een nieuwe klokkestoel kwamen naast de oude zestiende-eeuwse klok van
Gerhard van Wou twee nieuwe klokken te hangen. Ze werden gegoten te
Aarle-Rixtel. Na een actie in Sybrandaburen werden daar het zeventien140
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de-eeuwse uurwerk en de klok hersteld. Een spectaculair project is de
aangevangen herbouw van de spits van de Bonifatiustoren te Leeuwarden.
In Sneek vindt herstel plaats van het koepeltje op de Grote of Martinikerk. De oorspronkelijke koperbedekking zal terugkeren. Voor de restauratie van de Julianatoren bij de doopsgezinde kerk te Oudebildtzijl
werden plannen voorbereid. Op grond van artikel VI van de Additionele
artikelen tot de Acte van Staatsregeling des Bataafschen Volks van 1798
moest de gemeente Barradeel erkennen eigenares te zijn van de kerktorens van Firdgum, Minnertsga, Oosterbierum, Sexbierum en Tzummarum. De hervormde kerkvoogdij van Edens voert nog besprekingen met
het gemeentebestuur van Hennaarderadeel over het eigendomsrecht van
de toren in dat dorp. De vuurtoren te Hollum op Ameland kreeg een
plaatsje op de monumentenlijst. De klokkestoelen te Idzega, Katlijk,
Mildam en Ruigahuizen ondergingen ingrijpend herstel of totale vernieuwing. In Nijeberkoop kreeg de klokkestoel twee nieuwe poten.
Orgels
De befaamde orgelbouwer Lambertus van Dam, die met zijn nageslacht
anderhalve eeuw zo'n grote invloed op de Friese orgelbouw uitoefende,
leverde op 23 mei 1779 in Oldeboorn zijn eerste instrument in onze
provincie. Door middel van een concert werd hieraan aandacht besteed.
De belangrijkste gebeurtenis op orgelbouwgebied in Friesland was de
plaatsing van een nieuw instrument door de firma Flentrop in de oude
orgelkassen in de Grote of St Martinuskerk te Dokkum. Het door Jan
Helman in 1688 gebouwde orgel ging, met uitzondering van de kassen, in
1895 verloren. De kwaliteit van het negentiende-eeuwse intrument was
niet zodanig, dat het gehandhaafd diende te worden. Bij de nieuwbouw is
zoveel mogelijk getracht deze in de stijl van Helman uit te voeren, zonder
er naar te streven een copie van het oude orgel te maken.
Het in 1862 gebouwde Van Dam-orgel van de kerk van de Verenigde
Doopsgezinde en Remonstrantse gemeente te Dokkum werd gerestaureerd door de firma Bakker en Timmenga. Dit Leeuwarder bedrijf restaureerde ook het uit 1848 daterende Naber-orgel in de hervormde kerk
van Makkum. Flentrop-orgelbouw herstelde het orgel van de gereformeerde kerk van Suawoude. Het dateert van omstreeks 1785 en is afkomstig uit Westfalen, vanwaar het later overgebracht werd naar de
Plantagekerk te Amsterdam. Daaruit werd het in 1931 verkocht naar
Suawoude. Het uit 1893 daterende Proper-orgel in de gereformeerde
Zuiderkerk te Sneek werd gerestaureerd door de firma Reil. De firma J.
Bruijn herstelde het uit 1910 daterende orgel in de doopsgezinde kerk van
Westerschelling.
Woonhuizen, herbergen, buitenplaatsen en boerderijen
De belangstelling voor het herstel en het bewonen van oude, karakteristieke panden neemt toe, zelfs in die mate, dat veel aanvragen om
subsidie niet of niet op korte termijn kunnen worden gerealiseerd. De nog
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toenemende gevoelens van nostalgie en romantiek deden in enkele gevallen nieuwe huizen in oude trant ontstaan. Zo kreeg Bolsward er twee
trapgevels bij: op Grote Dijlakker 48 en voor het geboortehuis van
Gijsbert Japiks aan de Wipstraat. De "vervalsingen" zijn stijlvol uitgevoerd. Iets minder geslaagd is de nieuwbouw in begin-negentiende-eeuwse
stijl aan de Nieuweburen te Leeuwarden. Daarin zijn niet-stijlzuivere
elementen verwerkt. Bij imitatie ligt het gevaar voor "verkitsching" altijd
op de loer. Dat gevaar hebben gemeentebestuur en schoonheidscommissie
niet kunnen bedwingen in Weidum, waar men er op de Hegedyk goed
aan doet de ogen te sluiten bij de passage van een prollerig bouwwerk,
waarin elementen uit diverse stijlperioden op wonderlijke wijze zijn gecombineerd en gebruikte steensoorten en kleuren niet met elkaar harmoniëren.
De gemeenteraden van Achtkarspelen en Tietjerksteradeel stelden een
subsidieregeling vast voor herstel van rieten daken. In Leeuwarden-Huizum ontstond veel rumoer rond de voorgenomen sloop van de achttiende-eeuwse gardenierswoning van het verdwenen buiten Sixmastate aan
Schrans 41. De gemeenteraad besloot tot handhaving. Wel verdween de
van de monumentenlijst afgevoerde herberg op de hoek van de Bollemanssteeg en de Bagijnestraat. Plannen voor schaalvergrotende nieuwbouw bedreigen het aanzien van de Midstraat in Joure. We moeten afwachten hoe na voltooiing van de nieuwbouw van de Verzekeringsmaatschappij Woudsend deze zich zal voegen in het beschermde dorpsgezicht
van Woudsend. De berucht geworden kleuren van de gevel van het pand
Súd 15 te Workum zorgden, nadat ze zelfs in de Raad van State waren
besproken, opnieuw voor een kwestie.
Er zijn minder woonhuisrestauraties voltooid dan in vorige jaren. Ze
vonden plaats in Achlum (2), Balk (1), Dokkum (4), Dronrijp (1), Ferwerd
(2), Franeker (3), Grouw (1), Hallum (4), Harlingen (9), Heeg (1), Hindeloopen (3), Hollum (1), Kollumerzwaag (1), Leeuwarden (4), Nes (1),
Rien (1), Sloten (2), Sneek (2), Sybrandahuis (1), Westerschelling (2),
Wommels (1) en Woudsend. Verschillen de panden werden op de monumentenlijst geplaatst: Bolsward, Ferwerd, Hallum, Hijlaard, Leeuwarden (station), Mantgum, Marrum en Winsum. Na restauratie van adellijke
woonhuizen in Franeker, Leeuwarden en Sneek, werd nu een aanvang
gemaakt met het herstel van het zeer bouwvallige restant van het Keimpemahuis in de Grote Kerkstraat in Leeuwarden. Restauratie van het uit
1787 daterende Aid Slot te Warga leek aanstaande, maar vond tenslotte
geen doorgang. Het park van het buiten Schatzenburg te Dronrijp onderging een opknapbeurt.
Enkele monumentale boerderijen (te Blija, Ferwerd, Franeker, Sint
Jacobiparochie, Piaam en Sondel) viel restauratie te beurt. De voorgenomen afbraak van Swettesate te Sneek vond geen doorgang. De schuren
van twee monumentale boerderijen stortten in, namelijk die van een uit
1761 daterend gebouw te Zwaanwerd onder Wieuwerd en die van het Aid
Kleaster te Waaxens (W.D.), waarvan de "foarein" reeds fraai gerestau142
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reerd is. Na veel onzekerheid lijkt subsidiëring en herstel van de totale
boerderij nu toch tot de mogelijkheden te behoren.
Op voorstel van de Culturele Raad Leeuwarden heeft het gemeentebestuur van de stad besloten een boerderij-historisch onderzoek te doen
plaatsvinden en de boerderijen in het plattelandsgebied van de gemeente
te laten inventariseren. Een prijzenswaardig besluit van een gemeentebestuur, dat ook reeds een tijdelijke kracht heeft aangesteld voor de inventarisatie van waardevolle interieurs in diverse monumenten. De historische werf te Joure, waar onder andere Eeltje Holtrop van der Zee
werkte, werd ondergebracht in de stichting Het Kofschip.
Tenslotte
Hierboven hebben wij niet een strikt onderscheid gemaakt tussen beschermde en niet-beschermde monumenten. In het jaarverslag van de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg werd meegedeeld, dat Friesland per
31 december 1978 3175 beschermde monumenten telde; dat was 7,7 % van
het landelijk totaal. Hiermee kwam onze provincie op de vijfde plaats.
Het monumentenbestand was als volgt verdeeld: openbare gebouwen
(59), verdedigingswerken (24), kerkelijke gebouwen (310), delen van kerkelijke gebouwen (88), gebouwen en woonhuizen (2089), delen van gebouwen en woonhuizen (23), liefdadige instellingen (29), agrarische gebouwen (360), molens (114), weg- en waterbouwkundige werken (35),
horeca-instellingen (15), kastelen (3), losse objecten, bijv. stöeppalen en
pompen (26).
S. ten Hoeve

Monumentenwacht
In het overzicht van 1978 werd aan het slot van de bijdrage over de
Monumentenwacht opgemerkt, dat van overheidswege werd gedacht aan
een subsidiëring in de kosten van onderhoud. Bij de presentatie van een
nieuw blad over monumenten heeft staatssecretaris Wallis de Vries van
CRM in een voorwoord medegedeeld, dat het in de bedoeling ligt om in
1980 een begin te maken met het verlenen van subsidies voor onderhoudswerkzaamheden aan een beperkt aantal categorieën monumenten.
Zij zouden dan voorlopig alleen gelden voor kerken en kastelen.
Deze ombuiging van het beleid van de rijksoverheid naar een meer
preventieve monumentenzorg spreekt de Monumentenwacht uiteraard
zeer aan. want de Monumentenwacht doet al zeven jaar niet anders dan
preventieve monumentenzorg bedrijven. Het tijdig signaleren van zich
aankondigend noodzakelijk onderhoud en het tijdens inspecties treffen
van kleine voorzieningen zijn daartoe de middelen bij uitstek. Kostbare
restauraties kunnen daardoor worden voorkomen, beperkt of uitgesteld.
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Steeds meer eigenaren van belangrijke monumenten blijken van het nut
van geregelde inspecties te zijn doordrongen, want het aantal abonnees
van de Monumentenwacht neemt gestaag toe, niet alleen in Friesland
maar ook landelijk. De Monumentenwacht Friesland beraadt zich daarom
op het aantrekken van nog een ploeg monumentenwachters met een eigen
service-wagen. Dat kost geld, maar daarvoor zal met belangrijke financiële steun van de overheid ongetwijfeld een oplossing worden gevonden.
Een prognose van het instituut Monumentenwacht is, dat in 1985 éénvierde deel van het landelijk monumentenbezit (40.000 objecten) aan de
zorgen van de Monumentenwacht moet zijn toevertrouwd. Voor de Monumentenwacht Friesland betekent dit zevenhonderdvijftig objecten.
H. J. Zijlstra
Volkskunde
Volksverhaal
Tegen het eind van het jaar verschenen drie bundels Friese volksverhalen waarvan twee Friestalig. Als het vierde deel in een reeks, waarvan
naar verluidt het einde voorlopig nog niet in zicht is, publiceerde dr. Ype
Poortinga onder de titel De foet fan de reinbôge op vierhonderdzeventien
bladzijden vierhonderdachtenzestig volksverhalen van allerlei genre en nu
eens niet als het resultaat van het optekenen uit de mond van enkele
prominente vertellers, maar van velen, die allen aan het slot met name
genoemd worden. Dit is een methode, die in onze tijd — nu met name
sagen over spokerij en hekserij enz. niet meer geloofd worden — geen
bezwaar ontmoet, maar die dertig, veertig jaar geleden niet kon worden
toegepast, aangezien òf de vertellers zelf òf hun familie bezwaar maakten
tegen het noemen van namen.
In tegenstelling tot in vroegere bundels zijn de meeste verhalen vrij
kort, wat kan worden verklaard doordat het aantal altijd veel langere
sprookjes ditmaal kleiner is, er bijna tweehonderd grappige "teltsjes" zijn
opgenomen (ook vaak kort van stof), terwijl de (ruim honderd) sagen ook
niet opvallen door de lengte ervan, tenzij vertellers dergelijke verhalen
novellistisch "bewerken" en ze als zodanig voor de microfoon van de
bandopnemer brengen. Dat deze met weinig woorden vertelde sagen
slechts rudimenten zouden zijn van in oorsprong veel uitvoeriger verhalen, zoals men wel kan horen, berust dan ook op een dwaling. Eerder is
het omgekeerde het geval. Ik meen in dit zeer gevarieerde deel meer dan
ooit invloed te bespeuren van Friestalige, maar ook van Nederlandstalige
lectuur op de vertellers en zou ook niet zo gauw geneigd zijn verhalen die
duidelijk van niet-Friese afkomst zijn (Drente, Lafontaine), tot de "Friese" volksverhalen te rekenen. Het bezwaar van "vreemde herkomst" geldt
niet voor de moderne internationale "autosagen" en dergelijke: der traditie getrouw zijn ze doorgaans in Friesland gelokaliseerd.
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Als een supplement op een supplement (namelijk van Der waerd wol
sein, 1952) bundelde S. J. van der Molen onder de titel De efterste houn
seach om de door hem na 1952 opgetekende sagen benevens al eerder
verzamelde sprookjes en leugenverhaaltjes, waarbij het wat dit laatste
genre betreft interessant is twee lezingen betreffende de aartsleugenaar
Feitse Brands, van Boelenslaan, te vergelijken met dezelfde staaltjes die
Poortinga over hem noteerde. Het boek, waarvan de titel ontleend is aan
een van de sagen, is de derde (en laatste) bundel Friese sagen enz. die de
schrijver het licht heeft doen zien en welke reeks in 1939 opende met het
eerste deel van het Frysk Sêgeboek. De stof is ditmaal anders gerangschikt, maar om het vergelijken te vergemakkelijken is ook een overzicht
van de oude indeling opgenomen. De rubriek "Ut okkult formidden" is
nieuw.
Van drs Jurjen van der Kooi, die ook Poortinga bij zijn bundels assisteerde, verscheen in de door dr Tj. W. R. de Haan geredigeerde reeks
"Onze volksverhalen" het deel over Friesland: Volksverhalen uit Friesland.
Het begrip volksverhaal is rekbaar. De auteur heeft de nadruk gelegd op
sprookje, leugenvertelsel, "Schwank" en dergelijke grappige vertelsels,
terwijl er met opzet slechts weinig sagen zijn opgenomen, dit laatste
omdat Van der Kooi niet aan bestaande verzamelingen wilde ontlenen.
Hij vond zijn materiaal in tijdschriften, kranten, jaarboekjes en vaak
weinig bekende negentiende-eeuwse Friese geschriften en boekjes. Hij
moet, gezien zijn oogst van tachtig nummers (waarbij niet zelden een hele
cyclus onder één nummer is opgenomen), wel "alles" hebben doorvorst.
Zijn belezenheid blijkt ook uit het gedegen commentaar, waarin elk verhaal in een vaak internationaal kader wordt geplaatst en nog eens opnieuw duidelijk wordt, dat een groot deel van de Friese voorbeelden elders parallellen heeft. Met name de volkskundig geïnteresseerden zullen
van dit commentaar zo mogelijk nog meer genieten dan van de zeer
leesbare vernederlandsing, waarbij ook veel zorgvuldigheid is betracht wat
het behoud van typische trekjes betreft. Men zou de verhalen ook wel
eens in het Fries willen lezen.
Van der Kooi droeg in Slingerhuning; Folkskundige bijdragen III (It
Beaken, 1979-1/2) een opstel bij over: "Almanakteltsjes en folksforhalen;
in stikmennich 17de- en 18de-ieuske teksten". Het betreft in Friesland
verschenen almanakken waarin achttien verhalen voorkomen die ook in
Friesland bekend blijken. De voorzichtige eindconclusie van deze studie —
die ook van veel belang is vanwege het van grote internationale belezenheid getuigende notenapparaat — luidt: "17de- en 18de-ieuske teksten
hawwe mear of minder sterk yn biskate gefallen de lettere literaire en
mounlinge oerlevering biynfloede, binammen de literaire, mar regel wie it
net."
Het visoen van Intje Jans
In een hoofdstuk "Prophétie et société" in de in Nederland niet erg
bekend geworden bundel Prophètes et sorciers dans les Pays-Bas XVIe145
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XVIIIe siècle houdt de in Parijs woonachtige Nederlander Willem Frijhoff zich onder meer bezig met het visioen van Intje Jans, van Oosterzee,
en wel aan de hand van de oudste lezing met aantekeningen door Van der
Molen in 1948 gepubliceerd in het tijdschrift Volkskunde en in 1966 opgenomen in de Groninger bundel Ta de Fryske folkskunde. (Daarvóór was
steeds 1722 aangenomen als jaar van ontstaan.) Frijhoff, die de tekst in
het Frans heeft vertaald, rekent tot de destijds actuele feiten die de ziener
kunnen hebben beïnvloed, ook de verdrijving van Frederik V (de "winterkoning") van de troon van Bohemen door Ferdinand II en diens vlucht
naar Nederland (1620), alsmede de invloed van het toen aflopende
Twaalfjarig Bestand. Daarentegen zwijgt hij over de strijd in Friesland
tegen de remonstrantse beweging, die ook in het visioen doorklinkt. De
auteur schrijft "het geweldige succes" van het visioen toe aan de wat hij
noemt "fraaie constructie en de klassieke symboliek" alsmede aan het
uitgaan door de ziener van allerlei concrete historische gebeurtenissen. En
hij besluit: "Bij elke aandoening van de schrijver — die stellig werd
geïnspireerd door het op de drieëenheid betrekking hebbende visioen van
Abraham — is de structuur van zijn relaas hetzelfde: het met afgrijzen
geconstateerde overheersende kwaad wordt gestraft met passende rampen
door de goddelijke toorn, al is het omgekeerde (ook) mogelijk". Een
kaartje met voor Friesland onderdrukking, voor Oost-Friesland opstand,
voor Bohemen vervolging en voor het zuiden afgoderij als elementen in
de "organisation d'une vision" is bij de verhandeling afgedrukt.
Dansmuziek
Als Estrik nr 55 is door het Frysk Ynstitút van de Rijksuniversiteit
Groningen uitgegeven: Two dance collections from Friesland and their
Scotch, English and Continental connections, door de Britse musicologe
Joan Rimmert. Deze relaties gaat de schrijfster na met betrekking tot twee
verzamelingen van dansmuziek uit de negentiende eeuw, namelijk Andries Kiers Zijn Muziekboek en een vioolboek van omstreeks 1820 uit
Oosterzee, dat toebehoorde aan de uit de familie van de bekende Zuidwesthoekster palinghandelaren afkomstige Wieger Michiels Visser
(Grouw 1801-Oosterzee 1886). Kiers werd in 1851 in Noordwolde geboren, woonde in Wolvega, Leeuwarden, Tiel, Maarssen en Gorredijk,
verbleef in strafkoloniën en verhuisde in 1898 naar Essen, waar het spoor
doodliep. Beide handschriften (Provinciale Bibliotheek Leeuwarden) zijn
al eens beschreven, maar de studie van mevrouw Rimmert houdt zich
bezig met het nagaan van de aard der vermelde dansen, het repertoire en
de bronnen, zowel in Nederland als in het buitenland. Uiteraard is zij in
staat herhaaldelijk aan te geven welke melodieën als volksmuziek uit
Ierland en Schotland in Friesland geïmporteerd werden (wat Oosterzee
betreft door de relaties van de Vissers met Engeland?). Dat Schotland het
land van herkomst is van de Skotse Trije — met name in de oude Dongeradeelster vorm: met drie dansers — staat buiten kijf, aldus de onder146
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zoekster, die echter in de huidige Skotse Trije en de muziek ervan voor
een deel ook een eigen Friese ontwikkeling ziet. De melodieën zijn in
beide boeken mede afgedrukt.
Zakelijke volkskunde
In Het Friese Paard, uitgegeven bij de herdenking van het honderdjarig
bestaan van het Friesch Paardenstamboek, wijdt ir G. J. A. Bouma
(uiteraard) ook aandacht aan de Friese sjezen, weliswaar niet aan de
historische ontwikkeling, maar wel aan de renaissance die dit van oorsprong toch wel Franse, achttiende-eeuwse rijtuigje tegenwoordig beleeft.
Het betreft de belangstelling voor de sjezen die uitgaat van het in 1960
opgerichte Friese Sjezen Stamboek, waarin thans ruim zeventig sjezen zijn
ingeschreven. De aan dit stamboek, de sjees, de kleding „ op de sjees"
alsook aan de arreslede gewijde pagina's zijn te beschouwen als een bijdrage tot de Friese materiële volkskunde, waarbij vooral de uitvoerige
documentatie van betekenis moet worden geacht. Ook de pagina's over
het Friese paard als harddraver, in het "hynstespul" en als "geluksdier"
(modern bijgeloof) bij het leger, het "tugen" en het ringrijden vallen
hierbij te noemen.
De tegenwoordige zo populaire "skûtsjes" komen aan de orde in de nrs
2 en 3 van Spiegel der Zeilvaart, waarin Lieuwe Westra zich bezighoudt
met twee verdwenen scheepswerven in Drachten, waar deze (en andere)
schepen gebouwd werden. In "Het geheim van het Piipster skûtsje"
schetst hij de betekenis van de helling van Roorda aan de Drachtster vaart

Een Fries (rechts) en een Enkhitizer spiegeljacht voor Workum (plm. 1750, naar een prent van
P. J. Poatier, Fries museum). Er is in beginsel geen verschil.
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bij de voormalige "Piipbrêge", die vermaard was door de kwaliteiten van
zijn schepen. Van de veertien aan het huidige "skûtsjesilen" deelnemende
vaartuigen zijn er niet minder dan zeven op deze helling gebouwd. In
"Familie Van der Werff: dynastie van Friese scheepsbouwers" gaat het
over de ook al verdwenen helling aan de (gedempte) Langewyk, waar
Haicke Pyters in 1729 begon met een "Huys en Schuythuis". Nazaten van
deze Van der Werffs zijn thans in het oude vak bezig op Bûtenstfallaat bij
Drachten en te Workum. De beide artikels zijn ook van belang vanwege
de verluchting met historische foto's.
Aan het in 1979 verschenen Jaarboek 1978 van het Fries Scheepvaartmuseum en Oudheidkamer te Sneek droeg S. ten Hoeve een opstel
bij met de titel: "Twee Friese spiegeljachten", dat dus handelt over dit in
de zeventiende en achttiende eeuw ook in Friesland bekende type pleziervaartuig waarmee weigestelden de watersport bedreven. Het stuk is
van belang vanwege de afgedrukte bestekken van twee spiegeljachten
voor respectievelijk Sibrand van Ockinga en Janno van Sevenaer uit
achtereenvolgens 1688, 1691 en 1714. De jachten werden gebouwd te
Grouw en te IJlst. In hetzelfde jaarboek bespreekt J. Kuiper aan de hand
van twintig foto's de roerklikken of -koppen, zoals die tot na de tweede
wereldoorlog het roer van menige tjalk of aak sierden. De auteur keert
zich tegen de opvatting van Sopers, die een Friese en een Groninger vorm
meende te kunnen onderscheiden, Kuiper zegt, dat er geen twee roerkoppen gelijk zijn.
Naar aanleiding van de toegenomen belangstelling voor het werk van
Ids Wiersma drukt S. J. van der Molen bij een artikel getiteld „Ids
Wiersma en it boerehûs yn 'e Súdeasthoeke" in het al genoemde Slingerhuning twee brieven van Wiersma af, waarin het gaat over de tekeningen die hij in 1925 maakte van een kort daarna afgebroken hallenhuis-met-potstal te Duurswoude. Daarin komt ook de belangstelling voor
dit huis ter sprake die K. Uilkema er destijds voor aan den dag legde. De
auteur wijst er op, dat Uilkema kennelijk niet gezien had, dat Gallée in
zijn in 1907 verschenen werk Het boerenhuis in Nederland en zijn bewoners
al de plattegrond ervan had opgenomen. Het artikel maakt verder duidelijk, dat Uilkema in zijn verklaringen van boerenhuistermen fantaseerde. Trouwens, Buitenrust Hettema had al in 1916 betoogd, dat Uilkema's etymologieën moesten worden nagegaan door een deskundige.
Als een geschenk voor zijn leden bij de jaarwisseling liet het Fries
Genootschap eind 1979 verschijnen: Het Hindeloopen van Hendrik Lap.
Het betreft een in oblong formaat uitgegeven album met een door Gert
Elzinga en Sytske Wille-Engelsma toegelichte documentatie die de Hindelooper amateurschilder Lap (1824-1874) omstreeks 1850 voor Wopke
Eekhoff samenstelde. Hij vervaardigde gekleurde, over het algemeen
primitief gedane tekeningen (helaas hier niet voorzien van formaataanduiding) van kostuums en interieurs, die eigenlijk de oudst bekende afbeeldingen inzake Hindeloopens volkskultuur vormen, waarbij de tekenaar in Nederlands en Hindeloopens uitvoerige informatie verstrekte. Zijn
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interieurs vormden o.m. het voorbeeld voor de beide Hindelooper kamers
in het Fries Museum. Toch moet ten aanzien van de betrouwbaarheid
daarvan alsook met betrekking tot sommige kostuumtekeningen uit de
zeventiende en vroege achttiende eeuw wel enige reserve worden betracht:
Lap heeft niet alles uit eigen aanschouwing kunnen afbeelden en beschrijven. Niettemin: met de veertien afbeeldingen is dit een waardevolle
selegenheidsuitgave.
De helft van het dubbelnummer van It Beaken met de titel Slingerhuning wordt in beslag genomen door een studie van D. Eisma, "Ta de
tael fan de bijkers". Hierin wordt niet alleen de vaktaal van de Friese
bijenhouders gedocumenteerd en worden de gereedschappen beschreven
en afgebeeld, maar ook aandacht geschonken aan de volkskunde, getuige
de paragrafen: Folkskunde, Folksgenêskunde en Folksforhalen. Ook in de
woordenlijst vindt men enig volkskundig materiaal.
Als doctoraalscriptie verscheen van M. Schroor bij het Geografisch
Instituut van de R.U. te Groningen de op eenvoudige wijze vermenigvuldigde studie Welvaart bij de vleet met als toelichtende ondertitel:
"Terschelling en haar (lees: zijn) ruimtelijke relaties met de kust- en haringvisserijen der zuidelijke Noordzee in de periode 1860-1920". Hoewel
de scriptie het onderwerp niet van de volkskundige kant benadert, hoort
dit werkstuk toch in deze rubriek te worden genoemd, gezien de hoofdstukken over opkomst, bloei en ondergang van de visserij op Terschelling,
de kustvisserijen langs Wadden- en Zuiderzee en de door de economische
omstandigheden noodzakelijk geworden aanmonstering van Terschellingers op Nederlandse en Duitse haringloggers. Bij deze visserij behoorde
de bouw van o.m. blazers en aken op enkele nieuwe hellingen te Westerschelling.
S. J. van der Molen

Geschiedenis
In de herfst van 1978 verscheen het derde en laatste deel van P. Wijbenga, Bezettingstijd in Friesland. De voltooiing ervan is de schrijver
zwaar gevallen; zo ook het vinden van een goede compositie. Terecht,
gezien de veelheid van gebeurtenissen en van kansen iemand te kort te
doen. In de verantwoordingen van de drie delen geeft Wijbenga de beperkingen aan die hij zich heeft moeten en willen opleggen. Het werk is
dan ook geen Friese pendant van L. de Jongs geschiedenis geworden,
waarin naar volledigheid gestreefd wordt. Terwijl bij De Jong de lezers
het in de loop van de jaren wat laten afweten, kan dit bij Wijbenga niet
het geval zijn. Men blijft geboeid lezen, en is mét de schrijver verbijsterd
over het toenemende geweld van de bezetter terwijl diens zaak al verloren
is.
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In alle delen is de opzet volgehouden van eerst een kort overzicht van
het tijdperk en dan beschrijvingen van afzonderlijke gebeurtenissen in die
periode. Met het verloop van de bezettingstijd is de aard van Wijbenga's
geschiedenis mede veranderd. In het eerste deel wordt rond een persoon
of een gebeurtenis een goede indruk gegeven van de problematiek uit de
eerste jaren. Na dit deel verandert het boek van de geschiedenis van de
bezettingstijd steeds meer in een geschiedenis van het verzet, een verzet
waarin de schrijver als Geale de Vries een belangrijke rol heeft gespeeld.
De persoonlijke betrokkenheid veroorzaakt soms een wat eenzijdige blik,
maar maakt de geschiedenis tevens boeiend en echt. Voor wie de calvinistische visie van de schrijver niet deelt, is deze niet storend omdat ze
duidelijk wordt getoond, ook in zijn taalgebruik. Wijbenga's Bezettingstijd
in Friesland zal als monument voor het verzet blijven staan, ook als later
wellicht eens een "complete" studie over die tijd zal verschijnen. Als
medespeler in de geschiedenis kan de schrijver immers niet geëvenaard
worden.
In 1977 verscheen van Sj. van der Schaaf de Skiednis van de Fryske
Biweging. Op dat moment was "om utens" een proefschrift in een vergevorderd stadium dat de titel zou krijgen De Friese Beweging in het
tijdvak der beide wereldoorlogen. De promovendus, G. R. Zondergeld,
moest vóór het einde van 1978 met zijn boek klaar zijn, wilde de schijn
van plagiaat niet gewekt worden. Deze gelijktijdigheid van verschijning
van twee boeken over hetzelfde onderwerp is interessant en betreurenswaardig. Betreurenswaardig natuurlijk omdat allerlei werk dubbel verricht
is: beide boeken zijn gebaseerd op eerste onderzoek. Interessant, omdat ze
aanduidt dat de tijden kennelijk vervuld waren voor geschiedschrijving
van de Friese beweging. Het niet altijd eensgezind opereren binnen de
beweging van mensen, tijdschriften en gezelschappen, blijkt nu ook te
gelden voor de geschiedschrijving.
De gelijktijdige verschijning nodigt uit tot vergelijking. Verschil is alleen
al op te maken uit de reacties: over Van der Schaaf niets dan goeds, over
Zondergeld veel kwaads. Van der Schaaf identificeert zich met de Friese
beweging, Zondergeld tracht meer te analyseren en kritiseert. Als Van der
Schaaf kritiseert, dan eindigt hij met de vergoelijking: "beide hawwe hja
dochs har libben wijd oan in Frysk ideael" (233). Zoiets komt bij Zondergeld niet voor. De lawine van reacties op Zondergelds boek betreft het
tijdperk van de tweede wereldoorlog, dat daardoor wat veel aandacht
gekregen heeft. De kwalificaties die de schrijver aan personen uit die tijd
toekent, hebben hem het verwijt van onzorgvuldigheid bezorgd. Ook de
haast waarmee zijn boek moest verschijnen, heeft sporen nagelaten.
Kwalificaties kent Zondergeld overigens ook toe aan personen uit een
verder achterliggend verleden van waaruit zich geen getuigen meer konden melden. Drie belangrijke medespelers uit het jongste verleden, J. J.
Kalma, Sj. van der Schaaf en P. Wijbenga vormden een oppositie van
levende historische figuren die men bij promoties in dit genre zelden
aantreft en die een pikant karakter aan de plechtigheid gaf.
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Beide werken zijn goed gedocumenteerd en bevatten dezelfde geschiedenis. Van der Schaafs Skiednis is prettig leesbaar door zijn meeslepende
stijl en de vele illustraties. Hij voert de lezer naar het hoogtepunt van de
emancipatie toe. Zondergelds Friese Beweging is gedetailleerder, boeit
evenzeer en prikkelt tot nieuwsgierigheid omdat men het gerommel van
het naderend onheil, het eindpunt, de tweede wereldoorlog al vroeg gewaar wordt. Naar mijn smaak is door te veel critici te veel geaccentueerd
het onderscheid tussen goed en kwaad dat door de schrijver gemaakt
wordt.
Van bovengenoemde oppositie heeft de promovendus J. R. G. Schuur
met zijn Leeuwarden voor 1435 geen last gehad. Hij heeft een periode
willen beschrijven waaruit nauwelijks geschreven berichten beschikbaar
zijn. Hij eindigt waar de geschiedenis van Leeuwarden begint. Zijn boek
bevat een handzame verzameling oorkonden uit buitenlandse archieven,
zij het geert volledige en misschien wat provisorisch bijeengebracht.
Eekhoffs Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden uit 1846 is met
deze studie van Schuur krachtig aangevuld. Voor een nadere onderzoeker
staat hier alles bijeen wat te vinden is geweest tot 1979. Veel illustraties
ondersteunen de tekst.
Er blijkt bij veel schrijvers een behoefte om onderwerpen "in den beginne" aan te vatten. Zo gaat Pieter Terpstra te werk bij zijn Tweeduizend
jaar geschiedenis van Friesland. Het is bedoeld als een vertelboek zonder
aanspraak op volledigheid of waarop dan ook. Het berust op de persoonlijke keuze van de schrijver, hetgeen inhoudt dat hij erin betrekt
dichters, schrijvers en bijzondere personen die op zich voor de geschiedenis van Friesland geen betekenis hebben. Wonderbaarlijk is de verpaarsing van de afbeeldingen: de originelen in het Fries Museum zien er
wel wat anders uit.
Ook tot de oorspong daalt af Een geschiedenis van Oosternijkerk. Deze
is samengesteld door drie auteurs, U. Buwalda, R. Tolsma en T. Zijlstra.
Centraal staan kerk en landbouw. Wat plechtig en docerend en nogal
afzonderlijk te werk gaande, heeft het drietal voor de inwoners van het
dorp een interessant boekje gemaakt. Oude prentjes besluiten het. R. K.
de Jong heeft met veel genoegen gewerkt aan Een geschiedenis van Goutum. Ook weer van den beginne, ook niet de maar een geschiedenis. De
Goutumers worden ten slotte meegevoerd op wandelingen door hun dorp
in 1880 en 1951. W. T. Keune geeft van Wierum, Een klein beetje geschiedenis en beschrijft Kerk en dorp, Jouswier. Koudum fan doe en nou is
samengesteld door G. Koopmans. Een gedegen studie is verschenen over
Vlieland. D. Vermeulen begeeft zich niet in speculaties, maar baseert zich
uitsluitend op bronnen. Op zoek naar Vlielands verleden is de bescheiden
titel van een boek dat veel meer inhoudt dan het op zoek zijn: de oplettende lezer vindt een schat van gegevens niet alleen over Vlieland, maar
ook over het verleden in het algemeen.
In opdracht van bestuurders van vier lenen in Bolsward heeft G. Abma
geschreven De vier Bolswarder lenen. Nu de rijksstudietoelagen van de
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Friese lenen haast monumenten hebben gemaakt, is het goed dat een
begin gemaakt is met de monumentenzorg. Uit het algemene gedeelte van
het boek blijkt dat veel archieven verdwenen zijn. De geschiedenis van de
vier lenen leert Abma, dat het edele doel van de stichters grote kans liep
door het nageslacht uit het oog te worden verloren.
Aan de herdenking van het sluiten van de Unie van Utrecht in 1579
heeft It Beaken in een speciaal nummer aandacht besteed. J. J. Woltjer
beschrijft de moeizame beslissing tot toetreding; C. van der Woude de
gevolgen ervan voor de kerk, vooral na de afval van Rennenberg; H.
Algra het federalisme dat steeds kenmerkend is geweest. Het nummer
besluit met de tekst van het verdrag. In nummer vier schrijft P. Dekker
over Borkum, dat wat betreft de walvisvaart eerder een West- dan een
Oostfries eiland genoemd kan worden. De Vrije Fries van 1979 is een
themanummer gewijd aan het boek, de drukkers en hun producten.
In de Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 93 (1978), afl. 2 schrijft A. H. Huussen jr. "Jurisprudentie en bureaucratie: het Hof van Friesland en zijn criminele rechtspraak in de
achttiende eeuw". Het artikel betreft de strafrechtspractijk en de criminaliteit in Friesland gedurende de achttiende eeuw, die loopt van 1701 tot
1811, het jaar van de invoering van het Code Pénal. Eraan voorafgaat een
overzicht van de geschiedenis van het Hof van Friesland in de zestiende
en zeventiende eeuw. In tegenstelling tot de andere gewesten heeft de
criminele rechtspraak een gecentraliseerd karakter. Het eigene ervan werd
nauwelijks aangetast door pogingen van bovenaf tijdens de Bataafse republiek. Bijlagen geven veel bijzonderheden over personeel en inrichting
van het Hof.
Voor zoekers naar het voorgeslacht is verschenen van P. Nieuwland, J.
Visser en W. Dolk de Gids voor genealogisch onderzoek in Friesland.
Nieuwlands Repertorium van Familienamen is gevorderd tot en met Opsterland (deel vijf). Niet meer te zoeken behoeft men naar de familie
Reiding, door Dirk Reiding bijeengezet in Familieboek Reiding. Niet in
druk uitgegeven zijn "Burgers van Oldeboorn in de 18e eeuw" (M.
Groen), "Jensma. Een boerengeslacht uit het Noorden van Friesland"
(Goffe Jensma), "Het Friese geslacht Van der Laars" (F. Nawijn).
Bibliografieën zijn tot stand gekomen van Carel Roorda, strijder voor de
Friese vrijheid en de Unie, door J. J. Kalma. Van hem zijn ook gereed, niet
in druk uitgegeven: "Hendrik Oosterling (1849-1928), een radicaal
dorpsschoolmeester", "Feike Plantenga (1842-1895), de dichter van de
Friesche Volkspartij", "Dr. L. H. Wagenaar (1855-1910), Fries calvinist"
en de "Slag bij Warns" (aanwezig in PB). Gosse Blom maakte een bibliografie over Workum en H. E. Verwoerd over de historicus Anne
Hallema (1893-1973). J. J. Kalma voorzag de reprint van Bernardus
Schotanus' Beschrijvinghe van de Heerlijckheidt van Frieslandt uit 1664
van een inleiding.
J. J. Huizinga
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Het algemeen en het dagelijks bestuur vergaderden in het verslagjaar
elk zeven maal. Bovendien was er een samenspreking met het bestuur van
de Stichting Het Fries Museum over gemeenschappelijke belangen;
daarin werd mede besloten voortaan meer regelmatig bijeen te komen.
Het bestuurslid Detmar kreeg tevens zitting in het museumbestuur.
In de algemene ledenvergadering op 25 april moest als gevolg van
statutaire bepalingen afscheid worden genomen van drs. L. van der Sluis,
voorzitter sedert september 1972, en van mejuffrouw E. C. A. van Riesen
en mr. J. Rinzema, die twee maal drie jaar als bestuurslid fungeerden. De
vergaderden toonden zich hoogst erkentelijk voor hetgeen deze bestuurderen in het belang van het Genootschap hebben verricht. In hun plaats
werden de door het bestuur voorgestelde candidaten mr. K. J. van Douwen, A. Bosma, dr. K. Dijkstra en ir. J. Swierstra benoemd; eerstgenoemde zal optreden als voorzitter. Daarna deden zich in het bestuur
geen wijzigingen meer voor, waardoor dat aan het eind van het jaar nog
werd gevormd door:
mr. K. J. van Douwen, Akkrum, voorzitter (aftredend 1982),
W. Dolk, secretaris (definitief aftredend 1981),
J. K. Kingma, penningmeester (aftredend 1980),
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),
A. Bosma, Goutum (aftredend 1982),
dr. K. Dijkstra, Suawoude (aftredend 1982),
ir. J. Swierstra (aftredend 1982).
De Genootschapsstatuten werden aangepast aan de in boek 2 (1976)
van het Burgerlijk Wetboek met betrekking op het verenigingenrecht
gestelde voorschriften. Aangezien de statuten nog in december 1969 ingrijpend werden herzien, meende het bestuur thans, naast die aanpassing,
te kunnen volstaan met het aanbrengen van enkele, kleinere wijzigingen
en het laten vervallen van niet meer relevante bepalingen. Op een 22
maart belegde buitengewone ledenvergadering bleek het statutair noodzakelijke aantal leden niet te zijn verschenen, zodat de vaststelling der
nieuwe statuten eerst op de algemene ledenvergadering aan de orde kon
komen; daar werd het bestuursvoorstel met algemene stemmen aanvaard.
De statuten werden ten kantore van notaris H. J. Wierda te Leeuwarden
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op 3 juli vastgelegd bij notariële acte en op 25 juli (onder nummer V
1816) ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden. De tekst wordt achter dit verslag
afgedrukt.
Met steun van het Genootschap verscheen in het verslagjaar de litterair-historische dissertatie (Groningen) van het medelid J. R. G. Schuur,
Leeuwarden voor 1435; de handelseditie werd door de uitgever (De
Walburg Pers, Zutphen) voor Genootschapsleden tegen gereduceerde prijs
verkrijgbaar gesteld.
Het eind juli gereed gekomen 59e deel van De Vrije Fries was in verband met de opening van het Fries Grafisch Museum gewijd aan drukkers en hun producten. Negen leden leverden bijdragen aan dit gedeelte
van het jaarboek; aan het — dank zij de steun van het Provinciaal Bestuur
tot 59 pagina's uitgebreide — Panorama van Friesland werkten dertien
auteurs, waarvan drie niet-leden, mede. De samenstelling van de redactiecommissie onderging verandering. Door toenemende werkzaamheden
op andere terreinen gedwongen, vertrokken dr. G. Bakker, drs. M. Engels
en dr. R. Steensma; hun plaatsen werden ingenomen door de heren
Breuker, ten Hoeve. Janzen en Swart. De commissie bestond eind 1979
uit: dr. J. J. Huizinga (voorzitter), dr. C. Boschma, drs. Ph. H. Breuker, W.
Dolk, S. ten Hoeve, drs. J. P. Janzen (secretaris), J. J. Kalma, H. Kingmans. K. Sikkema, dr. J. M. Swart en dr. K. de Vries.
Op de nieuwjaarsattentie voor de Genootschapsleden kwamen ditmaal
nóg meer positieve reacties binnen dan in de voorafgaande jaren. Dank zij
een royaal subsidie van Kingma's Bank N.V. konden, onder de titel "Het
Hindeloopen van Hendrik Lap", veertien tekeningen van Lap uit het
prentenkabinet van het Fries Museum in kleur worden gereproduceerd.
De afbeeldingen werden van een inleiding en een toelichting voorzien
door Gert Elzinga en Sytske Wille-Engelsma, stafleden van het museum.
De vier afleveringen van het Fries Museum Bulletin telden in 1979 in
totaal 60 pagina's: daarvan vulde het museum zelf er 21 en de Federatie
van Friese Musea en Oudheidkamers ruim 27. Vele Genootschapsleden
lieten blijken voortzetting van de. verhoudingsgewijs kostbare uitgave van
dit contactblad op prijs te stellen.
Door het uitzonderlijk slechte weer moest op 11 januari de uitgenodigde spreker verstek laten gaan; voor de vijftien in het kunstcentrum
Prinsentún opgekomen leden hield het bestuurslid Detmar een informatieve causerie met films en dia's over zijn recente reis door China. Ondanks een ijsregen waren er op 13 februari in de grote tentoonstellingszaal
van het Fries Museum twintig personen onder het gehoor van de grafiekhandelaar Th. Laurentius, die op onderhoudende wijze eerst de
principes besprak van hoog-, diep- en vlakdruk en vervolgens vanuit de
praktijk aanwijzingen gaf over kopen en verkopen op kunstveilingen. In
het gehoorzaaltje van het museum gaf dr. W. A. Wagenaar op 22 maart
voor dertig toehoorders een bijzonder boeiende lezing over toverlantaarns
en plaatjes, met demonstratie. Tenslotte kon op 11 october, aansluitend op
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de uitreiking van de Gysbert Japicxpriis, de heer Freark Dam vijftien
leden verwelkomen in het onder zijn beheer staande Frysk Letterkundich
Museum en Dokumintaesjesintrum. Na een duidelijke uiteenzetting over
het waarom en het hoe van zijn verzamelen, volgde nog een rondleiding
door het fraai gerestaureerde en ingerichte, doch reeds te klein gebleken
pand.
Onder aanvoering van — en na gedegen voorbereiding door — de ervaren excursiecommissie (de heren H. G. van Slooten, G. Elzinga en J. A.
Mulder) maakten 65 leden en gasten een excursie naar Noord-Frankrijk.
Als hoogtepunten kunnen gelden de rondwandeling door Senlis en de
bezoeken aan het museum te Chantilly en de spoorwagon te Compiègne.
De verslechterende economische omstandigheden hadden ook uitwerking op de ontwikkeling van het ledental. Ondanks een in het bulletin tot
de leden gerichte oproep tot ledenwerving konden slechts 44 ('78 51, '77
84, '76 90) aanmeldingen worden geboekt; daartegenover stonden 18 (6,
22, 0) opzeggingen dezerzijds wegens contributieschuld, 25 (24, 13, 18)
bedankjes, voornamelijk wegens ouderdom en verhuizing, en 15 (25, 20,
23) afboekingen na overlijden. Hieruit resulteert een ledenverlies van 14
(— 4, + 29, + 49). Bij de aanvang van het nieuwe jaar waren er vier
ereleden, 1828 leden (waarvan drie buitengewone) en 28 begunstigers.
Het bestuur betuigt gaarne zijn dank voor de steun, wederom van zo
vele zijden ondervonden.
Leeuwarden, 29 april 1980.

De secretaris,
W. Dolk.
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Nieuwe leden

Aarts, H. J.
Adema, F. W., Beetsterzwaag
v. Albada, B. L., Winschoten
de Beer, mej. Chr., Akkrum
Blanksma, A. P., Berlikum
de Boer, J., Hardegarijp
Boiten-Heijbroek, M. E.
Boonstra, A. J., Rotterdam
Born, R., Zwolle
Brijder, B., Wijnaldum
Colenbrander-v. der Ploeg, F.,
Gorinchem
Devèrs-Hellema, O. B.,
Peymeinade Fr.
v. Dijk, ir. G. M., Drachten
Dijkshoorn, A. L.. Hardegarijp
Grijpstra. C. C , Sneek
de Haas, M. W., Follega
Halbertsma, S. B. E.. Langbroek
Hettema, T. J.. Voorburg
Hof, R., Nijega Sm.
Holtrop, B. G., Grouw
Inia, dr. P.
Janzen, drs. J. P., Goutum
de Jong. F.. Middelburg

Kan, G.W.C.D., Eefde
Korf, ir. J. K.
Krijger, mr. M. K., Oudkerk
Labout, J. H., Harlingen
Lamaker, drs. J., Harlingen
Monna, drs. A.
Musschenga, T. E., Uithuizen
Oosterhoff, J. J., Amsterdam
Poppinga, mej. Y., Leiden
Postma, drs. F., Groningen
Scholte-Mets, E. N., Beetsterzwaag
Schulte Bernd, mevr. H. L. E.,
Groningen
Talsma, mr. R., 's-Gravenhage
Tichelaar-v. den Hoek, drs. M. A.,
Makkum
Tjin a Djie, mevr. dr. .1. R. M.,
Amsterdam
v. der Valk, K.
v. der Velde, J. D., Grouw
de Vries, G.
de Vries-Bosch, A.
Wielenga. S., Buitenpost
Wille-Engelsma, S. I. E.,
Heerenveen
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STATUTEN VAN DE VERENIGING „FRIES GENOOTSCHAP VAN GESCHIED-,
OUDHEID- EN TAALKUNDE" TE LEEUWARDEN.

Naam, zetel, duur en doel.
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde,
hierna te noemen Genootschap; zij is gevestigd te Leeuwarden, opgericht op zesentwintig
september achttienhonderd zevenentwintig en aangegaan voor onbepaalde tijd.
Het doel van de vereniging is het onderzoek naar en het verspreiden van kennis omtrent al
hetgeen de geschiedenis, oudheid- en taalkunde van Friesland betreft.
Zij tracht dit doel te bereiken door het steunen van de exploitatie van de musea in beheer bij
de Stichting Het Fries Museum, door het uitgeven of het steunen der uitgave van geschriften,
het houden van wetenschappelijke bijeenkomsten en het verrichten van andere werkzaamheden die bevorderlijk zijn voor het doel.

Leden.
Artikel 2.
Het Genootschap bestaat uit:
a. leden;
b. ereleden;
c. begunstigers.
Artikel 3.
1. Als leden kunnen slechts natuurlijke personen, die de leeftijd van achttien jaar bereikt
hebben, alsmede volledige rechtsbevoegdheid bezittende rechtspersonen worden toegelaten.
2. Ereleden zijn natuurlijke personen, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens het
Genootschap op voordracht van het algemeen bestuur als zodanig door de algemene
ledenvergadering zijn benoemd.
3. Begunstigers zijn natuurlijke personen, rechtspersonen en instellingen, die na goedkeuring door het algemeen bestuur het Genootschap steunen met een bijdrage waarvan de
minimumhoogte door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
4. Ieder lid en begunstigde is verplicht zijn adres aan het Genootschap op te geven; het
laatst opgegeven adres geldt als domicilie.
Artikel 4.
De door de leden voor het lidmaatschap te betalen contributie wordt door de algemene
ledenvergadering elk jaar vastgesteld en zo nodig gewijzigd, met dien verstande dat ereleden
van betaling zijn ontheven.
Artikel 5.
Het verenigingsjaar — daaronder begrepen het boekjaar — valt samen met het kalenderjaar.
Allen, die in de loop van een verenigingsjaar lid of begunstiger zijn geworden, zijn de
contributie of jaarlijkse bijdrage*over het gehele jaar verschuldigd.
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Artikel 6.
Het lidmaatschap en de begunstiging van het Genootschap geven recht op:
a. toezending van een exemplaar der statuten, alsmede de na ingang van het lidmaatschap
of de begunstiging verschijnende jaarverslagen en jaarboeken van het Genootschap "De
Vrije Fries";
b. vrije toegang voor de leden, begunstigers-natuurlijke personen en hun gezinnen, op de
daartoe aangegeven uren, tot de musea in beheer bij de Stichting Het Fries Museum,
zulks op vertoon van de daartoe aan hen verstrekte kaart;
c. bijwoning van de ledenvergadering en lezingen, georganiseerd door het Genootschap.
Aanmelding en beëindiging lidmaatschap.
Artikel 7.
1. Aanmelding als lid geschiedt schriftelijk aan het algemeen bestuur.
2. Over toelating beslist het algemeen bestuur, van welke beslissing aan de betrokkene
schriftelijk kennis wordt gegeven uiterlijk twee maanden na de datum van aanmelding.
3. Het algemeen bestuur is tot weigering bevoegd zonder opgaaf van redenen. Tegen de
weigering staat aan de aanvrager beroep open op de eerstvolgende algemene vergadering. Gemeld beroep dient schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur, binnen een
maand na de in lid 2 van dit artikel genoemde kennisgeving.
Artikel 8.
Het lidmaatschap dan wel de begunstiging van het Genootschap eindigt:
1. voor leden:
a. zodra een lid rechtens niet meer bestaat:
b. door schriftelijke opzegging door het lid aan het algemeen bestuur tegen het einde
van enig verenigingsjaar met inachtneming van een termijn van tenminste één
maand;
c. door opzegging namens de vereniging, welke opzegging kan geschieden wanneer een
lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld
te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren;
d. door royement, hetwelk alleen kan worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met
de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt.
Over opzegging namens de vereniging en royement, alsmede de datum van ingang
daarvan beslist het bestuur, dat daarvan aan het lid schriftelijk kennis geeft.
Binnen één maand nadat het lid kennis heeft genomen van het besluit van het bestuur tot opzegging of royement heeft deze het recht van beroep op de algemene
ledenvergadering. Dit beroep zal worden behandeld op de eerstvolgende algemene
ledenvergadering.
2. voor ereleden:
a. door overlijden;
b. door schriftelijke opzegging aan het algemeen bestuur en wel met ingang van de
datum waarop deze opzegging door het Genootschap is ontvangen.
3. voor begunstigers:
a. zodra een begunstiger rechtens niet meer bestaat;
b. door schriftelijke opzegging aan het algemeen bestuur, alsmede door een besluit van
het bestuur wegens het niet of niet tijdig betalen van hun jaarlijkse bijdrage met
ingang van het jaar, waarvoor zij hun bijdrage niet meer voldoen;
c. door schriftelijke mededeling op elk moment door dan wel namens het algemeen
bestuur en met ingang van de dag als in de mededeling vermeld, dat op zijn of hun
begunstiging van het Genootschap geen prijs meer wordt gesteld.
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Bestuur.
Artikel 9.
1. Het algemeen bestuur bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste elf leden, zulks te
zijner beoordeling; het wordt gekozen door de algemene ledenvergadering uit de leden.
2. Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester, alsmede plaatsvervangers van beide laatstgenoemden
aan.
Op voorstel van het algemeen bestuur kunnen echter bij een bestuursverkiezing de
voorzitter, de secretaris en/of de penningmeester in functie worden gekozen.
3. De taken van de overige bestuursleden worden door het algemeen bestuur onderling
vastgesteld.
4. De functies van secretaris en penningmeester zijn verenigbaar.
5. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie achtereenvolgende jaren,
treden dan af en zijn nog voor één periode herkiesbaar. Zij kunnen na de tweede zittingsperiode niet dan na één jaar weer zitting nemen.
6. Bij tussentijdse vacatures wijst het algemeen bestuur voor elke vacature een plaatsvervanger aan die de functie waarneemt tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering,
waarin alsdan in de bezetting van de vacatures zal worden voorzien.
7. Bij tussentijds aftreden vervult de nieuw gekozene de overige jaren van hem of haar die
hij vervangt en is nog voor één periode herkiesbaar.
8. De bestuursleden worden bij volstrekte meerderheid van stemmen gekozen.
9. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde
door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet
binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt na verloop van
die termijn.
Artikel 10.
1. Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester.
2. Het dagelijks bestuur is belast met de regeling der dagelijkse gang van zaken en met de
uitvoering der besluiten van het algemeen bestuur en van de algemene ledenvergaderingen.
3. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls het dit in het belang van het Genootschap
nodig oordeelt, doch ten minste éénmaal per kwartaal.
Artikel 11.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het algemeen bestuur belast met het
besturen van de vereniging. Het algemeen bestuur blijft tot handelen bevoegd ook al is
het volgens het in deze statuten bepaalde niet voltallig. Het algemeen bestuur is bevoegd
onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren
door commissies die door het bestuur worden benoemd. Het bestuur is tevens bevoegd
tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of
hoofdelijk schuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
2. Het algemeen bestuur vergadert zo dikwijls als het dit in het belang van het Genootschap
nodig oordeelt, doch ten minste twee maal per jaar.
3. Alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen omtrent personen beslist het lot. Bij staking van stemmen
omtrent enig ander onderwerp beslist de voorzitter. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de vergadering anders beslist; over personen wordt schriftelijk gestemd,
tenzij de vergadering besluit tot benoeming bij acclamatie.
Rechtsgeldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien ten minste de helft van
het aantal zittinghebbende bestuursleden tegenwoordig is.
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4. Door de zorg van de secretaris worden de vergaderingen — bij voorkeur schriftelijk —
bijeengeroepen met vermelding van plaats, aanvangsuur en agenda en met inachtneming
van een termijn van tenminste drie dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet medegerekend.
In de bestuursvergadering kunnen behalve de op de agenda geplaatste punten andere
onderwerpen aan de orde worden gesteld.
De bestuursvergadering beslist bij meerderheid van stemmen of zulke niet op de agenda
geplaatste onderwerpen zullen worden behandeld dan wel zullen worden aangehouden
tot een volgende bestuursvergadering.
5. Indien de voorschriften in de vorige alinea's van dit artikel omtrent het oproepen en
houden van de vergaderingen niet in acht genomen zijn, kunnen niettemin in een vergadering van het algemeen bestuur rechtsgeldige besluiten worden genomen, mits alle
leden van het algemeen bestuur aanwezig zijn of wel met gebruikmaking ener schriftelijke volmacht door een ander lid van het algemeen bestuur vertegenwoordigd zijn. Ieder
lid kan slechts twee andere leden vertegenwoordigen.
Alsdan is een meerderheid van twee/derde van de stemmen vereist.
6. Besluiten van het algemeen bestuur kunnen ook zonder vergadering tot stand komen.
Daartoe is vereist, dat de voorstellen schriftelijk aan alle leden van het algemeen bestuur
worden bekend gemaakt en ten minste twee/derde van de leden van het algemeen bestuur zich schriftelijk of telegrafisch ten gunste van die voorstellen uitspreekt.
Van de op deze wijze tot stand gekomen besluiten wordt aantekening gehouden in de
vanwege de secretaris aan te houden notulen der vergaderingen van het algemeen bestuur.

Vertegenwoordiging.
Artikel 12.
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuursleden, onder
wie de voorzitter, de secretaris of de penningmeester.
Artikel 13.
1. De secretaris houdt aantekening van het verhandelde in de vergaderingen en brengt in
de algemene ledenvergadering jaarlijks verslag uit omtrent de verrichtingen en de toestand van het Genootschap over het afgelopen jaar.
2. Hij voert als zodanig de briefwisseling voor en namens het Genootschap.
Artikel 14.
1. De penningmeester beheert de financiën en draagt zorg voor de boekhouding, de ontvangsten en de uitgaven, één en ander in overleg met het dagelijks bestuur.
2. De penningmeester doet in de algemene ledenvergadering rekening en verantwoording
van het financieel beheer over het afgelopen verenigingsjaar.
Artikel 15.
Door de algemene ledenvergadering wordt jaarlijks een commissie benoemd van drie leden,
die geen deel uitmaken van het algemeen bestuur.
De commissie heeft tot taak de door de penningmeester ten overstaan van de algemene
ledenvergadering af te leggen rekening en verantwoording over het afgelopen verenigingsjaar vooraf te verifiëren, daaromtrent aan de algemene ledenvergadering verslag uit te
brengen en te adviseren omtrent de décharge van de penningmeester. Zij zal mede de
doelmatigheid van de uitgaven kunnen beoordelen.
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Ledenvergadering.
Artikel 16.
1. Jaarlijks, uiterlijk in de maand april, wordt te Leeuwarden een algemene ledenvergadering gehouden.
2. De oproeping tot deze ledenvergadering geschiedt door het algemeen bestuur ten minste
vier weken van te voren, door middel van brieven, verzonden aan de adressen der leden
en begunstigers, zoals die vermeld staan in de ledenlijst.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
3. De agenda van die vergadering bevat onder meer de volgende punten van behandeling:
a. verslag van het bestuur omtrent de gang van zaken van het Genootschap en het
gevoerde beleid in het afgelopen verenigingsjaar, daaronder begrepen het financiële
beheer, alsmede behandeling der begroting over het lopende jaar ter goedkeuring
door de vergadering;
b. mededelingen omtrent de musea in beheer bij de Stichting Het Fries Museum;
c. voorziening in eventueel bestaande vacatures in het bestuur;
d. verslag en benoeming van de commissie, genoemd in artikel 15;
e. verdere berichten, mededelingen en voorstellen, met inachtneming van de bepalingen
dezer statuten door het bestuur of de leden aan de orde gesteld.
4. Voorstellen ter behandeling in de ledenvergadering kunnen nog uiterlijk veertien dagen
na de datum van oproeping bij het dagelijks bestuur worden ingediend.
Deze voorstellen worden dan in een aanvullende agenda aan de oproep toegevoegd.
Artikel 17.
Buitengewone ledenvergaderingen zullen zo dikwijls worden gehouden als het algemeen
bestuur zulks wenselijk acht, zomede indien ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd
is tot het uitbrengen van een/twintigste gedeelte der stemmen aan het algemeen bestuur
schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten een daartoe strekkend verzoek heeft gericht.
Buitengewone ledenvergaderingen worden bij oproepingsbrief belegd, conform het bepaalde
in artikel 16, niet later dan vier weken nadat het verzoek is gedaan en wel tegen een dag niet
later dan twee weken en niet vroeger dan één week na het verzenden van de oproepingsbrief,
waarin genoemde punten dienen te worden vermeld. Geeft het algemeen bestuur binnen
twee weken aan een zodanig verzoek geen gevolg, dan hebben de verzoekers het recht zelf
tot het beleggen der verzochte vergadering over te gaan op de wijze als in artikel 16 bedoeld.
Artikel 18.
Indien in de benoeming van een of meer bestuursleden moet worden voorzien, wordt in de
oproeping een aanbeveling van het algemeen bestuur opgenomen.
Tegencandidaten kunnen door ten minste vijftien stemgerechtigde leden worden gesteld
door schriftelijke mededeling aan het algemeen bestuur binnen twee weken na de datum van
verzending van de hiervoor bedoelde oproepingsbrief.
Ten minste acht dagen voor de dag der vergadering wordt aan de leden door het algemeen
bestuur schriftelijk kennis gegeven van de namen der gestelde tegencandidaten. De keuze
der bestuursleden geschiedt uit de candidaten die overeenkomstig het hiervoor in het artikel
bepaalde gesteld zijn.
Artikel 19.
1. De voorzitter, of bij diens ontstentenis, de vice-voorzitter of bij ontstentenis van beiden,
het bestuurslid dat het langst in functie is, heeft de leiding van de ledenvergadering.
2. Aan de beraadslagingen en stemmingen kunnen alleen leden en ereleden deelnemen.
Ieder lid of erelid heeft recht op het uitbrengen van één stem. Besluiten worden genomen
met volstrekte meerderheid*van stemmen.
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Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. Alle stemmingen omtrent personen geschieden
schriftelijk, tenzij de vergadering besluit tot benoeming bij acclamatie.
Indien bij stemming over personen geen der candidaten de volstrekte meerderheid heeft
verkregen, vindt herstemming plaats tussen de twee personen die de meeste stemmen op
zich hebben verenigd.
Staken ook bij een herstemming de stemmen, dan beslist het lot. Bij staking van stemmen omtrent enig ander onderwerp wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet te zijn uitgebracht.
De voorzitter der vergadering beslist in alle geschillen omtrent stemmingen, waarin bij
deze statuten niet is voorzien.
Statutenwijziging en ontbinding.
Artikel 20.
1. Besluiten tot wijziging der statuten en tot ontbinding van het Genootschap kunnen door
een daartoe belegde algemene ledenvergadering slechts worden genomen indien ten
minste twee/derde deel van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, uitmakende ten
minste de helft van het aantal in het ledenregister ingeschreven stemgerechtigde leden,
zich vóór de voorgestelde wijziging of ontbinding verklaart.
2. Mocht in een tot wijziging der statuten of ontbinding van het Genootschap bijeengeroepen vergadering niet ten minste de helft van het aantal stemgerechtigde leden
tegenwoordig zijn, dan zal ten minste één maand doch ten hoogste twee maanden na de
eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen tegen een door de
eerste vergadering te bepalen datum. Nieuwe voorstellen tot wijziging of ontbinding
worden in die tweede vergadering niet ter tafel gebracht.
3. In die tweede vergadering wordt over de voorstellen tot wijziging of ontbinding met een
meerderheid van ten minste twee/derde der uitgebrachte stemmen beslist, ongeacht het
tegenwoordig aantal leden.
4. Voorstellen tot statutenwijziging of ontbinding worden gedaan door het algemeen bestuur of door het aantal leden, als bedoeld in artikel 17, in het laatste geval door
schriftelijke indiening bij het algemeen bestuur binnen acht dagen na de datum van
verzending van de oproepingsbrief.
5. Voorstellen tot wijziging of ontbinding dienen in de oproeping der vergadering te worden vermeld, terwijl een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijzigingen
woordelijk zijn opgenomen, desgevraagd ter beschikking van de leden wordt gesteld.
Ingeval het voorstel conform lid 4 door de leden wordt gedaan zal het voorstel binnen
veertien dagen na ontvangst door het algemeen bestuur aan de leden moeten worden
toegezonden, terwijl een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijzigingen
woordelijk zijn opgenomen, desgevraagd ter beschikking van de leden wordt gesteld.
6. Ingeval van ontbinding geschiedt de liquidatie door het algemeen bestuur.
Tijdens de liquidatie blijven de statuten voor zover mogelijk van toepassing.
De bestemming van het eventuele batig liquidatiesaldo zal door de algemene vergadering overeenkomstig het doel van het Genootschap worden vastgesteld; het archief zal
worden overgebracht naar een openbare archiefbewaarplaats.
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 25 april 1979.
L. van der SLUIS, voorzitter.
W. DOLK, secretaris.

Ingeschreven in het Verenigingenregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te
Leeuwarden op 25 juli 1979 (V 1816).
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Een cultuurhistorisch museum als het Fries Museum, dat fungeert als
de centrale instelling op zijn gebied in de provincie Friesland, kan zijn
taak alleen goed uitvoeren als aan een aantal voorwaarden is voldaan.
Voor alles wat in het verleden verzameld is, en thans gericht wordt
aangevuld, is ruimte nodig om een deel aantrekkelijk te exposeren en een
ander deel overzichtelijk op te bergen. Beide onderdelen vereisen bewerking om ze voor het publiek toegankelijk te maken. Om het verzamelde te bewaren hebben wij sinds de heropening in 1978 goed toepasbare ruimten. De bewerking en daarmee de toegankelijkheid zouden wij
sneller tot uitvoering willen brengen dan ons met de beschikbare mankracht mogelijk is. Het expositiebeleid komt er eigenlijk het beste af
omdat zowel aan de permanente verzamelingen als aan de tijdelijke tentoonstellingen de noodzakelijke primaire zorg besteed wordt.
Het afgelopen jaar was het eerste, waarin het museum volledig draaide
in de nieuwe situatie na de opening van de nieuwe vleugel. Voor het
publiek het meest merkbaar was uiteraard het tentoonstellingsbeleid,
waarvoor we — vooreerst op free-lance basis — de medewerking hadden
van Thom Mercuur. De reacties, die op dit beleid kwamen, zowel mondeling als in de pers, met name ook de landelijke, bevestigden de verwachting, die we-hadden. Intussen gaat de uitvoering van de andere taken
in een veel trager tempo. Het in orde brengen van de nieuwe depots en
het administratief bewerken van de museuminventaris voltrekken zich
langzaam, mede doordat ook de overige stafleden regelmatig tijd moeten
besteden aan aspecten van het tentoonstellingsbeleid.
Teneinde een aantal achterstanden weg te werken werd aan het eind
van het jaar verzocht om tijdelijke medewerkers aan te mogen stellen in
het kader van de werkverruimende maatregel. Door de toegenomen activiteiten ontstaat ook een grotere druk op de typistes en blijft meer werk
liggen. Consolidatie zal nodig zijn om een optimaal gebruik te kunnen
maken van het museumcomplex en om tot ontsluiting te komen van de
niet getoonde verzamelingen, waarvoor een groeiende belangstelling bestaat.
De huisvesting van de landbouwcollectie is in het verslagjaar nog niet
nader tot een oplossing gekomen.
De heer J. G. Brugman en mevrouw drs. M. A. Tichelaar-van den Hoek
traden in de loop van 1979 als bestuurslid af na beëindiging van hun
zittingsperiode. Wij zijn hen dankbaar voor hun inzet voor de belangen
van het museum. In hun plaats werden in het bestuur benoemd dr. S. J.
Detmar en mevrouw H.*N. Bogtstra-van der Zee. Het bestuur van de
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Stichting was op 31 december 1979 als volgt samengesteld:
drs. C. Vlas, voorzitter
mr. E. J. Kliphuis, secretaris
dr. S. J. Detmar, penningmeester
mevrouw H. N. Bogtstra-van der Zee
J. D. van der Velde
dr. J. J. Huizinga
drs. D. P. Keizer.
Het bestuur vergaderde 9 maal. Het totaal aantal bezoekers aan de door
de Stichting beheerde musea bedroeg 54.256 (1978: 45.088).

Fries Museum

Personeel
Doordat gebruik gemaakt moest worden van bijzondere regelingen
(sociale werkvoorziening; werkverruimende maatregel) om het gewenste
aantal suppoosten aan te stellen, was er nog al wat verloop in deze sector.
Af en toe kwam daaruit ook wel enige arbeidsonrust voort, maar dank zij
de stabiliteit van de vaste kern kon als geheel een goede teamgeest bewaard blijven. De volgende personen verlieten de dienst in 1979: D. van
der Ley, T. M. Nijp, R. Leunge, G. Miedema en D. Span. Aangesteld
werden R. van der Meer, P. Dorenbos, D. Teijema, R. A. Steenhuis en S.
Dijk.
De heer Weultjes heeft wegens langdurige ziekte het grootste deel van
1979 zijn werkzaamheden niet kunnen uitvoeren. Ook mevrouw Plantinga
was gedurende lange tijd wegens ziekte afwezig. De heer Postma werd op
tijdelijke basis zoveel mogelijk ingeschakeld voor de bibliotheek, waarvan
de catalogisering nog niet voltooid is. De heer De Wal assisteerde regelmatig bij de educatieve dienst.
Mevrouw M. E. Boiten-Heijbroek werkte gedurende drie maanden tijdens een stage over Bijbelse voorstellingen op beschilderde volkskunstige
voorwerpen. In de archeologische afdeling werkten als stagiaires de dames
M. W. Smits-van Krevelen en T. B. Volkers en de heren R. A. Olde
Dubbelink, G. van Bochoven en V. E. Rongen. In de textielafdeling
werkten als volontairs mevrouw W. J. Niemeyer-Huysse en mevrouw E.
A. Buitenhuis-van der Giesen.
De personeelsexcursie werd gehouden op 1 mei. Bezocht werden het
nieuw geopende Groninger Museum en de Menkemaborg.
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De personeelssamenstelling per 31 december 1979 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
J. Mozes, toegevoegd medewerker: museumassistent
G. Zondervan, toegevoegd medewerker: museumassistent
R. A. Steenhuis, toegevoegd medewerker: museumassistent
P, Dorenbos, museumassistent (W.V.)
R. van der Meer, museumassistent (W.V.)
D. Teyema, museumassistent (W.V.)
D. M. Visser, assistent archeologische afdeling
J. Bontekoning-Barendrecht, typiste-telefoniste, halve dagen
J. van der Meer, typiste-telefoniste, halve dagen
J. J. Mülschlegel-Koornstra, administratief assistente, part-time
J. K. Boschker, veldassistent
J. Jonkman, conciërge-meubelmaker
J. A. Weultjes, toegevoegd medewerker: meubelmaker
J. Winselaar, uurwerkmaker, part-time
S. Dijk, toegevoegd medewerker: magazijnbediende
N. Manshanden, toegevoegd medewerker: magazijnbediende
S. van der Zee, toegevoegd medewerker: fotograaf
A. Struiksma, encadreur
F. Plantinga-Steigenga, schoonmaakster
W. Walta, fotograaf.

Gebouwen
Begonnen werd met de aanpassing van de oude werkkelder in het
museum, die als personeelskantine moet gaan dienst doen. Kleine onderhoudswerkzaamheden werden door de heer Jonkman verricht.

Werkzaamheden
Het afsluiten van de nieuwbouw betekende niet, dat na de heropening
meteen alles in het museum op zijn juiste plaats terecht gekomen was.
Met name de ordening van de nieuwe depots is een zeer tijdrovend werk,
dat nog maar ten dele voltooid is. Die afdelingen, die eigen conservatoren
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hebben — zoals de textielafdeling en het prentenkabinet —, hebben vergeleken met de andere afdelingen een redelijke mate van perfectie bereikt.
Op gezette tijden werd de ordening in de overige depots — schilderijen,
kleine objecten en de kluis — voortgezet.
Een herwaardering voor de verzekering vond plaats in grote lijnen.
Onmiddellijk daarop volgend werd een begin gemaakt met de taxatie, die
aan het eind van het jaar nog niet voltooid was.
Aan het overleg van belanghebbenden binnen het bestemmingsgebied
Bonifatiuskerk-Turfmarkt werd namens het museum deelgenomen door
drs. G. Elzinga.
Ondergetekende en de heer Bosmans waren nauw betrokken bij de
voorbereidingen van de tentoonstelling "In het zadel", die begin december in het museum geopend werd door de Commissaris der Koningin, mr.
H. Rijpstra. Aanleiding was het 100-jarig bestaan van het "Friesch
Paarden-Stamboek". Samengewerkt werd met de collega's van de Dienst
Verspreide Rijkscollecties in Den Haag, het Noordbrabants Museum in
's-Hertogenbosch en het Provinciaal Museum van Drenthe in Assen.
Mr. C. van Veen te Warder maakte een catalogus van in Friesland
aanwezige kinderprenten, die in druk zal moeten verschijnen.

Prentenkabinet
Evenals in voorgaande jaren heeft het prentenkabinet zich in een toenemende belangstelling mogen verheugen. Het grootste aandeel in deze
belangstelling blijft naar de Topografische Atlas van Friesland gaan.
Publicatie van een keuze uit deze atlas, zoals die in het voorgaande jaar is
aangekondigd, blijkt echter op grote financiële problemen te stuiten.
Naast de aandacht, die aan bezoekers moet worden besteed, is de
conservator veel tijd kwijt aan andere taken binnen het museum o.a. aan
de fotografische afdeling, aan algemene museumtaken en incidenteel aan
tentoonstellingen. Hierdoor komt het gewone werk binnen het prentenkabinet wel eens in het gedrang. Ondanks het feit, dat het museum sinds
de voltooiing van de nieuwbouw over een opnamestudio en een donkere
kamer beschikt, is het moeilijk een systematische fotodocumentatie op te
bouwen, waardoor de bezoeker beter en sneller geholpen zou kunnen
worden. Dit is een gevolg van het feit, dat er onvoldoende personeel is en
goed opnamemateriaal ontbreekt. De vooruitzichten, dat in beide kan
worden voorzien, zijn somber.
Het in passepartout brengen van prenten en tekeningen door de heer
Struiksma blijft voortgang vinden. Per 1 januari 1980 zal de heer Kalverla
voor maximum één jaar aan het prentenkabinet verbonden zijn om in de
eerste plaats de Topografische Atlas verder toegankelijk te maken door
alle gegevens op kaart te brengen.
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In dit verslag zijn de volledige aanwinstenlijsten over de jaren 1978 en
1979 opgenomen. Van een aantal belangrijke aanwinsten over 1978 is
reeds in het verslag over dat jaar melding gemaakt. In 1979 zijn door
aankoop o.a. binnengekomen een aantal studies van Joh. Henkes (geb.
1894), 7 etsen van Sjoerd Kuperus (geb. 1893) en 13 linosnedes van Tames
Oud (1895-1953). Door schenking werden o.a. verworven het Album
Amicorum van F. H. van Burmania (1740-1794) met opdrachten van zijn
medestudenten te Franeker uit de jaren 1761-'62, een geknipt huwelijksaandenken uit 1830 en een oorkonde uit 1733 (met het zegel van de stad
Oxford, in een zilveren doos) waarin het ereburgerschap van deze stad
wordt toegekend aan Hobbe baron van Aylva (1696-1772). De verzamelingen van de Topografische Atlas werden door aankoop uitgebreid met
een serie foto's van de winterse situatie in februari 1979 en met een serie
luchtopnamen van steden en dorpen in Friesland. Eerstgenoemde serie
foto's is rond Pasen gebruikt voor een tentoonstelling over deze winter.
Samen met de conservatrice van de textielafdeling is gewerkt aan een
boekje met 19e-eeuwse tekeningen van Hindeloper costuums en interieurs
door Hendrik Lap.
Textielafdeling
Aan het inrichten van het costuumdepôt en de kluis is gestaag doorgewerkt. Het textieldepôt is nog uitgebreid met een kast, waarin parapluies hangend worden opgeborgen. De textieldocumentatie is voortgezet.
Begonnen is met uit oude Fries Museum-inventarissen al de textiel te
lichten, zodat een zo duidelijk mogelijk overzicht ontstaat.
De voorlichting aan individuele bezoekers en groepen zoals folkloristische verenigingen neemt een steeds belangrijker plaats in. Ook werd een
aantal groepen op de textielafdeling rondgeleid.
In samenwerking met de Fryske Kultuerried werden ter bevordering
van een betere uitvoering van het Fries costuum en van poppen in Fries
costuum een lezing en cursussen gegeven; ook werden er keuringen verricht.
Onder leiding van de restauratrice, mevr. K. van Nes, van het Centraal
laboratorium voor onderzoek van voorwerpen van kunst en wetenschap te
Amsterdam, is de conservatrice gestart met de restauratie van drie in zeer
slechte staat verkerende vleugels of wimpels.
Veel tijd is in samenwerking met het prentenkabinet besteed aan het
nieuwjaarsgeschenk van het Fries Genootschap: Het Hindeloopen van
Hendrik Lap.
Na het afronden van het sorteren van de diverse jaargangen van het
modetijdschrift Gracieuze, wijdt mevr. W. J. Niemeyer-Huysse zich nu
één ochtend in de week aan inventarisatie-werkzaamheden.
Mevrouw E. A. Buitenhuis-van der Giesen uit de Wilgen bij Drachten
houdt zich sedert januari gedurende een wisselend aantal uren per maand
vrijwillig bezig met het opbergen van materiaal in de kluis.
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Onderhoud verzamelingen
Op 19 januari werd in de Kanselarij in een kleine bijeenkomst het
poortje van Bennema state officieel aan het museumbezit toegevoegd. De
restauratrice, mevrouw H. R. Popp, gaf een uitleg van de vele moeilijkheden, die overwonnen moesten worden. Onder zeven verflagen kwam de
oorspronkelijke polychromie weer te voorschijn zodat het barokke binnenhuispoortje weer vrijwel in zijn oude staat te zien is. De directie van
het gereformeerd verpleeghuis te Hardegarijp, vorig eigenaar en verkoper,
getroffen door het resultaat, schonk de aankoopsom van ƒ800 terug aan
het museum.
A anwinsten
Op een veiling in New York kon het museum twee Friese portretten uit
het eind van de 16e eeuw aankopen. Het betreft de beeltenissen van Johannes Henricus Rhala, ontvanger van de kloostergoederen in Friesland,
en zijn echtgenote Aaltje de Veno. Zij werden in 1598 geschilderd, toen hij
43 en zij 38 jaar oud was.
Door Wassenbergh (L'art du portrait en Frise au 16e siècle, no. 85 en
86) werden zij toegeschreven aan de Vlaamse Emigrant, later (De portretkunst in Friesland in de zeventiende eeuw, blz. 20) aan Hans de
Clercq. De voorgestelden zijn als drie-kwart figuren afgebeeld. De man
staat voor een tafel, waarop enkele stapeltjes geld, terwijl hij in de linkerhand een document houdt; de vrouw houdt in haar rechterhand een
bijbeltje.
De stukken behoorden in de negentiende eeuw tot de collectie van Jhr.
mr. Hobbe Baerdt van Sminia, overleden te Bergum in 1858. Uit deze
collectie zijn meer portretten in het Fries Museum terecht gekomen.
Reeds eerder waren deze twee voor korte tijd in het museum: via het
Groninger Museum werden zij in 1949 als bruikleen van Jhr. J. J. A. van
Panhuys hier opgenomen. Ze krijgen dan ook nu, en dan definitief, de
inventarisnummers 1949 - 190 en 191.
Ons bezit aan schilderijen van Lambert Jacobsz. (
-1636) werd door
een bruikleen van de Benedictijner St. Paulus Abdij verrassend uitgebreid.
De betreffende stukken, "portretten" van de heiligen Benedictus, Augustinus, Gregorius en Hieronymus (alle 83 X 68 cm.), waren als oud
bezit van het Amsterdamse Maagdenhuis na de bestemmingsverandering
daarvan in bezit van de Abdij overgegaan. Drie zijn voorzien van het
monogram L. J., één is gedateerd 1628 en één 1629.
Na uitvoering van de noodzakelijke restauratie zullen wij er een plaats
voor zien te vinden in de expositie van het museum (1979 - 19 t/m 22).
Door schenking van de voorgestelde verwierf het museum een werk van
Piet van der Hem (1979-197). De geportretteerde is Marjorie de Kuyper,
de Amerikaanse echtgenote van Jean Ulrich Marie de Kuyper (geb. 1893),
eigenaar van een distilleerderij te Schiedam. Dit typische society-portret
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werd tijdens de 2e wereldoorlog door Piet van der Hem aan de hand van
een vijftal schetsen geschilderd. Mevr. De Kuyper bevond zich toen in de
Verenigde Staten.
Piet van der Hem (Wirdum 9-9-1885 - Den Haag 24-4-1961) was een
vaardig portrettist en schilder van het mondaine leven, maar genoot ook
grote bekendheid als tekenaar van politieke prenten. Het Fries Museum
was reeds in het bezit van enkele werken van de schilder, maar nog niet in
dat van een portret.
De schilderes Jeanne Bieruma Oosting schonk ons een gezicht op de
achtergevel van Rinsma state te Driesum, dat zij in augustus 1925 schilderde (1979-186).
Rinsma state komt voor het eerst voor in 1511 als "Riensma gued" en
is dan in het bezit van de familie Buwinga. Nazaten verkopen het huis in
1745 aan Fecco Dominicus van Sytzama. die het oude huis laat afbreken
en in 1747 een nieuw laat bouwen. Een tekening van Jacobus Stellingwerf
uit 1723 geeft het oude huis weer, een tekening van J. Bulthuis uit ± 1790
het nieuwe (beide tekeningen bevinden zich in het prentenkabinet van het
Fries Museum).
Het huis werd in 1843 door Douwe Jan Vincent baron van Sytzama in
neo-klassicistische stijl verbouwd, terwijl ook het park in de dan heersende
landschapsstijl nieuw werd aangelegd. Nadat het huis reeds eerder in een
stichting was ondergebracht werd het in 1942 tot bejaardentehuis ingericht, maar in de nacht van 19 op 20 februari 1944 werd het hoofdgebouw
door bommen getroffen en brandde geheel uit. Rinsma state werd in 1948
in aangepaste stijl herbouwd en in 1972 tot gemeentehuis van Dantumadeel ingericht.
Behalve als werk van een zo bekende kunstenares vormt het schilderij
ook een welkome aanvulling op de reeks afbeeldingen van Rinsma state,
die zich voornamelijk in de collecties van het prentenkabinet van het Fries
Museum bevinden.
In de kunsthandel werd een vaasvormige zilveren mosterdpot aangekocht, in 1728 vervaardigd door de Harlinger zilversmid Hotse Seerps
Swerms. Dit stuk glad zilver van strakke vorm is een waardevolle aanwinst voor dit aspect van het 18e-eeuwse Friese zilver, maar ook na de
twee kandelaars, die het museum in 1976 verwierf, een tweede topstuk
van deze Harlinger meester (1979-23).
Van ir. J. W. Klaren te Zwijndrecht ontving het museum een fraaie
gedreven zilveren brandewijnskom ten geschenke (1979-181). Het is een
werk van Johannes Feddema te Leeuwarden, 1776. De kuip is versierd
met Bijbelse voorstellingen.
Van de nazaten kregen wij ten geschenke een miniatuur zilveren wastobbetje (hoog ruim 7 cm.) met inscriptie, ter herinnering aan 25 jaar
trouwe dienst in 1881 door J. A. Lycklama à Nijeholt en E.E.R. Lycklama
à Nijeholt gegeven aan Aukjen Roelsma, weduwe Zandstra (1979-3).
Uit een erbij bewaard gebleven begeleidend briefje blijkt dat de weduwe Zandstra gedurende 25 jaar de was had gedaan voor de familie. De
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briefschrijfster voegde er de wens bij, "dat Gij nog menig tafellakentje
enz. voor ons zult moogen wasschen". Het geschenk was bedoeld als
breitobbetje, "dat hoop ik meenig aangenaam uur aan de waschtobbe
doorgebragt zal herinneren".
Het tobbetje heeft de jaarletter q van 1875 en werd gemaakt door de
zilversmid Kornelis Reinders Zijlstra, werkzaam in Joure en Drachten.
De schenkers waren Jhr. Jan Anne Lycklama à Nijeholt (1809-1891),
o.m. lid van Provinciale Staten van Friesland en burgemeester van Opsterland, en zijn dochter Jkvr. Eritia Ena Romelia Lycklama à Nijeholt
(1845-1902). Tien jaar later, bij het overlijden van vader Lycklama à
Nijeholt, kreeg Aukje Zandstra nog een legaat van 25 gulden, vrij van
rechten en kosten.
Aukjen Gosses Roelsma werd geboren te Terwispel 20 dec. 1812 als
dochter van Gosse Roels R., arbeider aldaar, en Fettje Jans, en overleed
te Beetsterzwaag 21 april 1896. Zij trouwde Opsterland 19 mei 1838 met
Klaas Alberts Zandstra, arbeider te Beetsterzwaag, geb. aldaar, z.v. Albert
Barteles en Geertje Klazes; deze overleed, 47 jaar oud, te Beetsterzwaag
19 maart 1854. Aukjen was dus reeds weduwe, toen zij bij de familie
Lycklama à Nijeholt 'in dienst trad. Het echtpaar had zeven kinderen,
waarvan de eerste drie op jeugdige leeftijd stierven.
Het tobbetje is vooral een interessant historisch en sociaal document,
dat ons een kijk geeft op de 19e-eeuwse dienstbare verhoudingen.
Sinds 1895 bevindt zich in het Fries Museum een blauw chinees porseleinen servies, afkomstig uit het legaat Looxma Ypeij. Dit uit tachtig
stuks bestaande servies is beschilderd met voorstellingen uit de theeculture
en voorzien van een rand met een aan Europa ontleend rococo-ornament.
Op de achterzijde zijn de borden voorzien van nummers die corresponderen met de voorstellingen (1-23). Tot voor kort werd aangenomen, dat
dit alles was, wat van het servies restte.
Naar aanleiding van de tentoonstelling over de thee in het museum
Boymans-van Beuningen te Rotterdam, waarvoor een aantal schotels uit
dit servies in bruikleen was gegeven, werd van particuliere zijde contact
opgenomen met het Fries Museum. In een collectie te Baarn bleek een
serie borden uit familiebezit aanwezig te zijn, die onmiskenbaar tot het
zgn. theeculture-servies behoorde, maar een afwijkend formaat bezat.
Door ruil kon een serie van vijf borden uit deze particuliere collectie
verworven worden. De borden zijn ondiep, hebben een gemiddelde
hoogte van 2 cm. en een gemiddelde diameter van 23 cm.; op de
achterzijde zijn ze genummerd 6, 7, 10, 13 en 20. Eén der borden (nr. 7)
is foutief genummerd (behoort nr. 5 te zijn) en een bord met voorstelling
nr. 10 ontbrak tot nu toe aan de serie in het Fries Museum.
De vijf borden vormen door bovenstaande feiten een interessante
aanwinst op het reeds in het Fries Museum aanwezige deel van het servies.
18e-eeuws wapenporselein is betrekkelijk zeldzaam in onze collectie
vertegenwoordigd. Des te verheugender is het, dat uit familiebezit drie
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stukken geschonken werden, behorende tot het Van Idsinga-servies. Een
belangrijk deel van dit servies werd enkele jaren geleden in Amsterdam
geveild en ging naar het buitenland. Tot nu toe was van dit familieservies
geen enkel stuk in het Fries Museum.
De stukken zijn alle voorzien van het wapen Van Idsinga (in blauw een
zilveren roos, vergezeld van twee gouden klaverbladeren, één boven en
één onder) in het midden en van randen in de kleuren groen, goud, rood
en paars (1979-10 t/m 12).
Het servies, dat oorspronkelijk uit circa 500 stuks bestond, werd vermoedelijk vervaardigd in opdracht van mr. Johan van Idsinga (17511842), griffier der Staten van Friesland. Er bestaat nog een ander koffieservies, met de alliantiewapens Van Idsinga-Kien, waartoe opdracht
werd gegeven door Meiert Johan van Idsinga (1716-1763), gouverneur en
directeur van de provincie Amboina.
Mede uit familiebezit werd een aantal portretten in het bezit van het
museum overgedragen. In het bijzonder vermeldenswaard is daaronder de
tekening, die Willem Bartel van der Kooi in 1819 maakte naar het uit
1817 daterende zelfportret van Willemina Geertruida van Idsinga (17881819). Willemina Geertruida, dochter van mr. Johan van Idsinga, beeldde
zich hier af met het penseel in de hand, gezeten voor haar schildersezel.
Zij had tekenles gehad van Baar van Slangenburgh en Van der Kooi, die
haar tot zijn beste leerlingen rekende. Haar vroege dood heeft helaas de
verdere ontplooiing van haar talent verhinderd.
De tekening is een van de beste, die van de hand van Van der Kooi
bekend is en vormt een waardevolle aanvulling op de enkele, die we reeds
bezaten (Boschma B. 78; inv. P.K. 1979-58).

Tentoonstellingen
In het jaar 1979 werden in het Fries Museum de volgende tentoonstellingen gehouden
12 jan.-26 febr.

22 jan.-9 april

4 maart-9 april
13 april-23 april

Willem van Althuis, schilderijen (overgenomen
door het Dordrechts Museum, de Hengelose
Kunstzaal en de Kunstruimte Heerenveen).
Leeuwarder drukwerk, boeken en ander drukwerk,
vervaardigd door Leeuwarder drukkers van de I5e
tot en met het begin van de 20e eeuw.
Françoise van den Bosch, sieraden en objecten
(samengesteld door de Ned. Kunst Stichting.
Amsterdam).
De strenge winter van 1979, foto's van amateurs en
vakmensen van de sneeuwstormen van febr. '79
(in samenwerking met het advertentieblad Huis
a'an Huis).
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23 april-5 juli

27 april-5 juni
15 juni-23 juli
27 juli-3 sept.

8 sept.-21 okt.

27 okt.-26 nov.

6 dec-21 jan.'80

Lucas Pieters Roodbaard, landschapsarchitect (in
samenwerking met het Kunsthistorisch Instituut
van de Rijksuniversiteit Groningen).
Auke Komter, architect (samengesteld door het
Architectuur Museum, Amsterdam).
Jan Hofman, schilderijen en grafiek.
Johannes Mulders, schilderijen, tekeningen en
grafiek (overgenomen door de Bibliotheek te
Wolvega).
A. W. Kort, schilderijen, tekeningen (overgenomen door Frans Halsmuseum, Haarlem en Museum Van Bommel-van Dam, Venlo).
Jan Mankes, schilderijen, tekeningen en grafiek
(in samenwerking met het Gemeentemuseum,
Arnhem).
In het Zadel, het Nederlands ruiterportret van
1550 tot 1900 (in samenwerking met Dienst Verspreide Rijkscollecties, Den Haag, Noordbrabants
Museum. 's-Hertogenbosch en Drents Museum,
Assen).

Behalve aan oude en nieuwe kunst werden in het verslagjaar ook tentoonstellingen gewijd aan andere onderwerpen: architectuur (Komter),
edelsmeedkunst (Van den Bosch), cultuurgeschiedenis (Roodbaard,
Leeuwarder drukwerk, het Friese paard) en actuele gebeurtenissen (de
strenge winter van '79).
Het blijkt tijdens de voorbereiding van tentoonstellingen vaak dat zich
op de een of andere manier al weer mogelijkheden of ideeën voor toekomstige tentoonstellingen voordoen, zodat er in komende jaren een rijke
keuze aan onderwerpen gerealiseerd zal kunnen worden, als tenminste tijd
en geld in voldoende mate voorhanden zijn. Aan de eerste voorwaarde
zou voor een belangrijk deel voldaan zijn, wanneer wij over de geplande
part-time functionaris voor tentoonstellingsorganisatie konden beschikken. In 1979 heeft Thom Mercuur nog op free-lance basis drie belangrijke
en succesvolle exposities voor ons samengesteld. Mede door de samenwerking met Mercuur zijn de contacten van het museum met de in
Friesland werkzame kunstenaars uitstekend te noemen.
Verheugend was ook dat onze tentoonstellingen over het algemeen veel
aandacht kregen in de pers, ook landelijk. Dit is een positieve factor o.m.
bij het organiseren en laten rouleren van tentoonstellingen, maar ook bij
de verkoop van de begeleidende catalogi; die betekenen bijna altijd een
zware belasting voor het budget, terwijl ze in onze ogen als begeleiding en
als documentatie achteraf, in aantrekkelijke vorm en tegen redelijke prijs
beschikbaar moeten zijn.
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Uitgegeven bruiklenen
Voor de volgende tentoonstellingen werden bruiklenen tijdelijk ter beschikking gesteld:
De kogel door de
kerk?
— Centraal Museum, Utrecht
Dutch Painting from
the Century of Van
Gogh
— Amsterdam /Tokyo/Sapporo/Hiroshima/
Magoya
Het Beleg van 'sHertogenbosch in 1629 — Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch
Akkrum Aid en Nij
— Akkrum
Koekplanken
— Admiraliteitshuis, Dokkum
Het Stedelijk Detail
— Princessehof, Leeuwarden
So weit der Erdkreis
reicht
— Städtisches Museum, Kleef
Zo wijd de wereld
strekt
— Mauritshuis, Den Haag
Middeleeuws Vlaams
Aardewerk
— Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam
Dutch Silver 1580-1830 — Amsterdam/Toledo/Boston
Volkskunst aus Westfriesland
— Kusten Museum, Wilhelmshaven.
Vertegenwoordigingen
De bijeenkomst van het internationale comité voor musea van archeologie en geschiedenis van de I.C.O.M., gehouden in Sophia, Bulgarije
van 15 t/m 21 oktober werd bijgewoond door J. A. Bosmans. De directeur
was aanwezig bij de vergadering van het internationaal comité voor museologie te Torgiano, Italië, van 21 t/m 26 oktober.
Bezoek
Het bezoekersaantal was 45.798 (1978: 39.421).
De Nederlandse vereniging van vrienden van de ceramiek maakte een
excursie naar het museum op 31 januari en werd ontvangen door de
conservator G. Elzinga (archeologie). Op 25 april kwamen de besturen
van de Nederlandse Museumvereniging en de (Britse) Museums Association. Op 8 augustus werd in de grote zaal van de Kanselarij het in
Leeuwarden georganiseerde I.S.A.G.A. (simulation and gaming) congres
geopend. Op 25 augustus kwamen "de gezamenlijke gilden van St.
Gangulphus en St. Laurentius binnen de Stad Huyssen" in vol ornaat
naar Leeuwarden om een demonstratie vendelzwaaien te geven en uit
handen van de Commissaris der Koningin twee zilveren gildeschildjes in
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bruikleen te ontvangen, behorende tot de collectie Bisschop, maar oorspronkelijk uit Huissen afkomstig. Op 16 november hielden de leden van
de Vereniging De Historisch-Topografische Atlas een studiedag in Leeuwarden, bezochten het prentenkabinet en aten een broodmaaltijd in de
Kanselarij. De A.N.W.B, organiseerde op 8 en 9 december stadswandelingen waarin ook een bezoek aan het Fries Museum was opgenomen.
De traditionele open dag met antiekkeuring, gehouden op 28 december,
trok 918 bezoekers.
Catalogi en gidsen
Van het bezoekersboek Fries Museum werden 473 exemplaren verkocht. Er werden 12.718 (9.574) gekleurde prentbriefkaarten, 857 (773)
zwart-witte, 25 (21) dia-series en 45 (132) dia-sets verkocht.

Kerkmuseum Janum
Een van de twee gerestaureerde huisjes werd ingericht en kon voor het
publiek toegankelijk gesteld worden. Het aantal bezoekers bedroeg 4.326
(3.517). Er werden 1.030 (674) gidsen verkocht.

Museum Fogelsangh state
De beheerder, de heer M. van Maassen, overleed op 12 november. Wij
verliezen in hem een toegewijde kracht, die veel hart had voor het huis en
het museum. Wegens ziekte kon hij gedurende de zomer al geen dienst
doen. In zijn plaats werd de heer Mozes vanuit Leeuwarden gedetacheerd,
op diens vrije dagen ook andere invallers. Tegen het einde van het jaar
werd door de eigenaars van de state een nieuwe beheerder benoemd in de
persoon van de heer L. Rekker.
Het aantal bezoekers bedroeg 3.142 (1.021). Er werden 491 (257) gidsen
verkocht.

Fries Munt- en Penningkabinet
Het kabinet werd door 990 (1.129) personen bezocht; er werden 37 (32)
gidsen verkocht.
C. Boschma
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Educatieve Dienst
Het verslag van de educatieve dienst over 1979 zal wegens ziekte van de
heer H. Kingmans bestaan uit een vrij zakelijke opsomming van feiten.
Ook zullen verschillende gegevens, zoals bijvoorbeeld aard en aantal van
gehouden lezingen, in dit verslag ontbreken.
Voor het eerst in het bestaan van de educatieve dienst kon per 1 januari
1979 een extra kracht worden benoemd, in de persoon van mej. T. Eisen,
zij het eerst nog voor halve dagen. Mede dank zij deze personeelsuitbreiding kon na de zomervacantie een begin worden gemaakt met het
opstellen van de teksten die een meer uitvoerige toelichting zullen geven
op de voorwerpen en onderwerpen van de verschillende kamers. Daarnaast kon voor rondleidingen en ook andere werkzaamheden de educatieve dienst betreffende een beroep worden gedaan op de enthousiaste
hulp van de heren J. G. de Wal en J. Jonkman.
Na 1975 kan over het jaar 1979 voor wat betreft het groepswerk weer
een verslag worden opgesteld van een volledig jaar. In de tussenliggende
drie jaren heeft de educatieve dienst haar werkzaamheden i.v.m. de verbouwing nogal moeten beperken. Dit begon in 1976 na de zomervacantie
en zette zich vooral door in de jaren 1977 en 1978.
Hieronder een overzicht van het aantal groepen dat het museum van
1975 t/m 1979 bezocht.
Groepsbezoek
in de jaren

aantal
groepen

aantal
groepsbezoekers

1975
1976
1977
1978
1979

482
425
179
177
452

12.067
10.145
4.789
4.895
10.729

Uit dit staatje blijkt dat de duidelijk opgaande lijn van het groepsbezoek
(vanaf 1970: 174, 240, 302, 349 en 398 groepen), welke een top bereikte in
1975, in 1979 niet zonder meer wordt voortgezet, maar dat we zeker tevreden kunnen zijn met dit "nieuwe begin".
Van de 452 groepen waren 161 afkomstig uit het lager onderwijs, uit het
vervolgonderwijs 192, 78 groepen bestonden uit volwassenen en 21 groepen kwamen uit het buitenland.
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Archeologische Afdeling
Het jaar 1979 wordt gekenmerkt zowel door enige bijzondere activiteiten als door sombere gebeurtenissen. Om met de laatste te beginnen
moet worden gememoreerd dat aan het eind van het jaar twee gewaardeerde krachten de afdeling moesten verlaten, de één, de heer G. K. J.
Miedema, op grond van het onherroepelijk aflopen van zijn termijn van
tewerkstelling als jeugdige werkeloze, de ander, de heer N. Manshanden,
op grond van een ernstige ziekte, die hem, op het moment dat wij dit
schrijven (febr. 1980), naar het zich laat aanzien nog geruime tijd absent
zal doen zijn. Wij wensen hem graag het allerbeste toe en hopen, dat hij
zijn werkzaamheden bij het reinigen en sorteren van de nog steeds zo
talrijk binnenstromende bodemvondsten toch spoedig kan hervatten.
De heer Miedema is van 1 juni 1978 af, nadat hij reeds eerder tot grote
tevredenheid bij ons te werk was gesteld, op de afdeling werkzaam geweest als administratieve kracht en was, naast het vele typewerk dat hij
deed, ook belast met de zorg voor het archief van de afdeling en van het
Friese Munt- en Penningkabinet, het foto-archief en de diverse kaartsystemen. Het is bijzonder jammer dat deze stille, maar zich als een bekwaam werker ontpoppende kracht op 5 december moest vertrekken. Het
verheugt ons voor hem dat hij inmiddels elders wel vast kon worden
aangesteld. Helaas kon hij (nog) niet worden vervangen.
Ondergetekende moest wegens ziekte in de herfst bijna twee maanden
verstek laten gaan. Hierdoor ontstond een grote achterstand in de correspondentie en het inventarisatiewerk, welke achterstand helaas nog niet
geheel is ingelopen. Gedurende enkele maanden was de heer D. Span in
D.S.W.-dienstverband werkzaam in de archeologische depots, maar daar
dit werk hem niet geheel voldeed, vertrok hij naar elders. Zijn plaats werd
ingenomen door de heer S. Dijk. In hem is ook een ijverige werker gevonden, die naar wij hopen zich steeds beter thuis gaat voelen tussen het
gedurende al meer dan een eeuw verzamelde archeologische materiaal.
Zijn gevoel voor orde is hem daarbij van grote dienst.
De heren D. M. Visser en J. K. Boschker, beiden in vaste dienst, verrichtten weer met veel enthousiasme en nauwkeurigheid hun respectieve
taken, binnen het museum en in het veld. De heer Boschker ontdekte
weer vele nieuwe archeologische vindplaatsen, over de gehele provincie
verspreid en uit alle perioden der historie, terwijl de heer Visser naast zijn
restauratie- en inventarisatiewerk op het museum ook regelmatig moest
worden ingeschakeld bij noodopgravingen en andere onderzoekingen in
de stad Leeuwarden en incidenteel in de provincie.
Dit veroorlooft ons terug te komen op hetgeen in het verslag 1977/1978
is gezegd, nl. dat de bezetting van de archeologische afdeling ten enenmale onvoldoende is en dat het bijzonder ongewenst is, dat wij voornamelijk van niet in vaste dienst zijnd personeel afhankelijk zijn voor de
administratie en de verwerking van de binnenkomende vondsten. Dat de
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diverse bezuinigingsmaatregelen — die thans noodzakelijk zijn — daarbij
een rol spelen is zeer begrijpelijk, maar het is ons inziens een verkeerd
principe, dat bekwame krachten, die maar al te graag een inderdaad
aanwezige en geregelde werkkring ambiëren, genoodzaakt zijn zich uit de
algemene middelen te laten onderhouden zonder daarvoor een tegenprestatie te kunnen leveren, die op vrijwel gelijke hoogte wordt beloond
als het bedrag is dat hen als niet-productieve burgers wordt toegekend.
Daarmede wordt niet alleen morele schade aan henzelf toegebracht, maar
ook aan de gemeenschap, omdat nu talrijke werkzaamheden moeten
blijven liggen of slechts zeer ten dele en gebrekkig kunnen worden uitgevoerd. Deze gang van zaken wordt door de voor dit werk verantwoordelijken niet alleen met lede ogen aangezien, maar werkt ook in hoge
mate frustrerend.
Het jaar 1979 is zeer sterk beheerst door twee belangrijke activiteiten.
De eerste betreft het grote project "Parkeergarage Wilhelminaplein", bij
ons kortweg WPL gecodeerd. Ruim vier maanden is hier een aantal
vrijwilligers, per dag telkens 4 à 5, aangevuld met de heer Manshanden en
incidenteel de heer Boschker, onder leiding van de heer Visser bezig geweest uit de voormalige circa 1850 gedempte stadsgracht de in de loop
van vier eeuwen daarin terechtgekomen cultuuroverblijfselen te bergen.
Het resultaat is zeer verrassend te noemen. Ruim 600 kistjes, gevuld niet
alleen met scherven, maar ook met gave voorwerpen, in ouderdom
uiteenlopend van de 16e tot de Ie helft van de 19e eeuw, konden worden
afgevoerd, waarna zij gastvrijheid verkregen in het Ritske Boelema
Gasthuis. Daar werd de inhoud door weer andere vrijwilligers gereinigd
en gesorteerd, waarbij de bijzondere stukken direct werden geselecteerd
en van een codenummer voorzien, overeenstemmend met de datum van
berging en daarmede ook met de juiste locatie in de gracht.
Dank zij de codering blijkt, dat er een onderscheid is te maken in
groepen vondstmateriaal, d.w.z. dat op één bepaalde plaats een opvallend
anders samengesteld vondstcomplex aanwezig was dan op een andere.
Nagegaan moet nog worden of dit inderdaad samenhangt met een gevarieerde aard van bewoning, ambachtsuitoefening en winkelvestiging langs
de gracht. Het materiaal is zeer uiteenlopend: naast de grote hoeveelheid
ceramiek (aardewerk, Chinees en Europees porselein, plateelgoed, Duits
steenwerk, Engelse "software" etc), kwamen vele tinnen, ijzeren, koperen
en blikken voorwerpen te voorschijn, tal van snuisterijen, houten gereedschappen, glas, textiel, leder enz.
Bij de officiële opening van de parkeerkelder kon reeds een zeer gevarieerde en uitgebreide collectie worden getoond en het bleek dat het
talrijke publiek door de hoeveelheid en verscheidenheid zeer verrast was.
Een en ander leidde er o.m. toe dat de uitvoerende bouwmaatschappij, de
Hollandse Beton Maatschappij, een kleine selectie fotografeerde en als
onderwerp gebruikte voor een nieuwjaarswens. Zowel deze maatschappij
als de Stichting Parkeergarages en de Gemeente Leeuwarden, die het vele
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extra-werk zeer belangrijk subsidieerde, komt grote dank toe voor alle
medewerking en voor de bijzondere verrijking, die onze collectie met deze
vondsten onderging. Maar ook de vele vrijwilligers, die met zoveel ijver en
vaak bittere koude trotserende, de vondsten borgen en daarna in vele uren
vragende arbeid reinigden, zijn wij zeer erkentelijk voor hun inzet.
Daarnaast hebben vele particulieren, die op de plaats waar de uitgegraven
grond werd gestort nog allerlei, soms zeer interessante zaken vonden,
voorwerpen daarvan afgestaan en ook dat is zeer verheugend. Het behoeft
geen betoog, dat de juiste bewerking en bestudering van het grote vondstencomplex nog vele handen werk zal en kan geven.
De tweede belangrijke activiteit was de grote opgraving aan Gouverneursplein/St. Jacobstraat. Hier willen wij graag hulde brengen aan de in
1977 tot stand gekomen Commissie voor Archeologisch Stads Onderzoek
in de Gemeente Leeuwarden, die deze opgravingen niet alleen tot stand
deed komen, maar die ook bij het Gemeentebestuur extra subsidies bepleitte, welke inderdaad werden verkregen. (Ook de activiteiten op het
Wilhelminaplein werden door deze commissie gestart en begeleid.) De
opgraving, aanvankelijk bedoeld om de fundamenten van de 16e- en
17e-eeuwse stenen huizen te onderzoeken, bracht echter al zo spoedig veel
oudere woningsporen aan het licht, dat besloten werd tot een veel verder
gaand onderzoek, dat door het Biologisch-Archaeologisch Instituut werd
geleid. Behalve professionele werklieden, konden ook hier enige vrijwilligers emplooi vinden en zij hebben dat met veel enthousiasme en uithoudingsvermogen gedaan. Twee namen willen wij daarbij niet onvermeld laten, nl. die van de heer S. Woudstra te Oudkerk, die de gehele,
ruim drie maanden durende campagne meemaakte, en die van de heer K.
J. Lugtenborg te Leeuwarden, die vele zaterdagen aan het werk was.
Behalve stenen fundamenten uit de 16e tot 18e eeuw kwamen ook vele
resten van houten huizen uit de 12e en 13e eeuw te voorschijn, waarbij al
spoedig bleek dat de terp ter plaatse veel dieper reikte dan oorspronkelijk
was gedacht. Hoewel de opgraving zich helaas niet kon uitstrekken over
het gehele terrein, dat door de Bouwmij Noord-Nederland uiterst welwillend ter beschikking' was gesteld, konden toch twee aan elkaar grenzende vlakken telkens enkele decimeters worden verdiept en werden enige
grote profielsleuven gegraven.
Hierbij kwam aan het licht, dat de terp ter plaatse langzaam naar het
noordwesten afhelde en uitliep in het stroombed van een natuurlijke
waterloop in een wadachtig gebied, welk stroombed zijn middel- en
dieptepunt op de huidige Eewal moet hebben gehad en, zoals aan de
profielen duidelijk te zien was, zich ook enige malen heeft verbreed,
waarbij de randen van de eigenlijke terp werden weggeslagen. Verder is
gebleken dat — althans op dit gedeelte — de grote stadsterp zich heeft
ontwikkeld uit enkele kleinere, afzonderlijke hoogten, die op een in een
zeer rustig milieu afgezette vlakke kwelder waren opgeworpen. Ten tijde
van het ontstaan van de houten woningen waren deze kleine hoogten al
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niet meer zichtbaar en door een zware aaneensluitende ophogingslaag
afgedekt. Op sommige plaatsen was de kwelderoppervlakte, vooral
dichtbij de stroomgeul duidelijk doortrapt, o.m. door vee. De hoogte van
de gehele terp is ruim vier meter boven het kwelderniveau. Tot het oudste
materiaal, o.m. afkomstig uit de zo juist genoemde kleine hoogten, behoren scherven van geïmporteerde 9e-eeuwse z.g. Badorfceramiek en inheemse primitief gevormde bolpotten. Ook uit latere perioden is zeer veel
materiaal verzameld, waarbij voorzover dit al is bewerkt, opvalt dat er
zich niet bijzonder veel geïmporteerde ceramiek bij bevindt. Naast het
huishoudelijk gerei zijn zeer veel beenderen aangetroffen, waaronder
talrijke visresten. De bewerking van al het gevondene, die uiteraard nog in
volle gang is, zal een grote hoeveelheid gegevens opleveren over het dagelijks leven van de middeleeuwse Leeuwarders.
Naast deze twee grote projecten zijn nog op verschillende andere
plaatsen binnen de gemeente Leeuwarden, maar ook elders in de provincie kleinere onderzoekingen gedaan, waarbij soms interessante
vondstcomplexen werden geborgen. Zo was de afdeling o.m. actief bij de
Dokkumer Ee en achter de Grote kerk in Leeuwarden en verder in
Heerenveen (oudste nederzettingskern), Oldeholtwolde (18e-eeuwse
stortplaats van ceramiek), Tzummarum, Achlum, Sexbierum en Winsum
(terponderzoek i.v.m. rioleringen enz.), Mantgum (Herv. kerk), IJlst,
Gorredijk, Ferwerd en Langweer (middeleeuwse en latere resten). In
Blesdijke is veel neolithisch materiaal verzameld, terwijl J. K. Boschker op
zijn dagelijkse verkenningen ook veel vondsten van zeer uiteenlopende
ouderdom op vele kleinere vindplaatsen verzamelde.
Helaas is het ook dit jaar niet mogelijk een vondstenlijst te publiceren.
Toch mag niet onvermeld blijven, dat in 1979 de aankoop van de collectie
van wijlen de arts J. Siebinga te Opeinde zijn definitieve beslag kreeg.
Hiermede zijn wij bijzonder gelukkig omdat deze collectie de basis vormt
voor de kennis van Frieslands prehistorie tussen Bergum en de lijn
Beetsterzwaag-Bakkeveen. Het definitieve overgaan in handen van het
Fries Museum was een steeds geuite wens van "dokter Siebinga" en zijn
nabestaanden en het is bijzonder verheugend dat deze wens thans gerealiseerd kon worden.
Ook op velerlei andere terreinen van de pre- en protohistorie, alsmede
van latere geschiedperioden mochten vele aanwinsten, alle uit onze Friese
bodem afkomstig, worden ontvangen. Aan allen, die daar op enigerlei
wijze aan hebben meegewerkt, komt grote dank toe. Kunnen zij, noch de
voorwerpen hier met name worden genoemd, laat men er toch steeds van
overtuigd zijn dat elke aanwinst met dankbaarheid wordt aanvaard en dat
deze een verrijking betekent van het bezit, maar ook van de kennis van
Frieslands verleden.
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Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van de verzamelingen, niet alleen door individuele belangstellenden in de geschiedenis van een bepaalde plaats in de provincie, maar ook in groter verband door instituten
e.d. in den lande en door buitenlandse wetenschapsmensen. Zo is een
bijzondere samenwerking ontstaan met het Klassiek Archaeologisch Instituut der R.U. te Groningen, waarvan een groep studenten, o.l.v. mevr.
pref. dr. Maaskant-Kleibrink de grote collectie terra sigillata intensief
bestudeert en bewerkt, hetgeen reeds tot verrassende resultaten over de
herkomst, verspreiding en typensamenstelling van deze bijzondere groep
Romeinse ceramiek heeft geleid en daardoor tot nieuwe discussiepunten,
waarbij ook andere instellingen in den lande worden ingeschakeld of hun
interesse tonen. Een en ander houdt ook in, dat andere collectie-onderdelen zullen worden bestudeerd om de samenhang van de materiële
cultuuroverblijfselen beter te kunnen begrijpen. In dit opzicht is weer heel
duidelijk gebleken dat de collecties van het Fries Museum nog ongekende
mogelijkheden voor kennisverdieping van de oudste perioden van onze
geschiedenis bieden en dat het bewaren van niet alleen grote collecties
scherven maar ook van soms een enkel stuk, wel degelijk zin heeft en tot
interessante conclusies kan leiden.
Het hoeft geen betoog dat al deze belangstelling veel extra werk en
correspondentie met zich meebrengt. Alleen reeds over algemeen-Friese
archeologie werd over 125 onderwerpen met personen en instellingen
gecorrespondeerd, zowel in het binnen- als het buitenland. Vooral van
Engelse zijde wordt steeds meer interesse in het Friese materiaal getoond,
speciaal in het Angelsaksische, terwijl uit de literatuur blijkt, dat ook in de
eerste eeuwen onzer jaartelling Fries terpenvaatwerk naar Engeland
kwam, waar het o.m. bij de Hadrianus-wal in Noord-Engeland is aangetroffen.
Het spijt ons bijzonder, dat het ook dit jaar door personele redenen niet
mogelijk is op alle verdere bijzonderheden van de afdeling in te gaan. Zij
zijn er van velerlei aard. Wij willen echter nog graag noemen, dat ook
door vrijwilligers zeer gewaardeerde bijstand is en wordt verleend bij het
sorteren, nummeren en zo mogelijk lijmen van de ceramische bodemvondsten. Het is hier de plaats niet alleen hen, maar ook de personeelsleden van de afdeling hartelijk te danken voor het enthousiasme, waarmede zij zich steeds weer inzetten, alles zo goed mogelijk te laten verlopen, maar ook hun menselijke krachten zijn beperkt. Grote zorgen baren
ons in dit opzicht de ruimteproblemen voor de grote vondstcomplexen,
het juiste functioneren van de archief- en depôtsystemen en de enorme
achterstand in de beschrijvende werkzaamheden zowel wat de collecties
als de ondernomen opgravingen betreft. Hoe lang zijn wij dienaangaande
nog roependen in de woestijn?
G. Elzinga
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Fries Munt- en Penningkabinet
Ook voor dit verslag moeten helaas dezelfde beperkingen gelden als
voor het verslag van de archeologische afdeling. Niet onvermeld mag
echter blijven het volgende: Begin 1979 gaf mevrouw H. Kool-de Vries te
kennen wegens vertrek met haar gezin uit Franeker niet meer in aanmerking te kunnen komen voor het door haar sedert 1973 uitgeoefende
dagelijkse toezicht. Dit besluit werd met grote spijt geaccepteerd, omdat
mevrouw Kool zich telkenjare steeds op uitmuntende wijze van haar taak
heeft gekweten en zich ook inzette om, als de tijd het toeliet, nog belangrijke administratieve werkzaamheden te verrichten. Wij wensen haar
en haar gezin het allerbeste voor de toekomst. Mejuffrouw D. Pruim, nu
te Leeuwarden, werd bereid gevonden de taak van mevrouw Kool over te
nemen. Zij heeft dit in 1979 op rustige en bekwame wijze gedaan.
De directie van de Friesland Bank verleende weer op dezelfde aangename wijze als steeds gastvrijheid en andere faciliteiten. Het verheugt ons
zeer dat maatregelen werden getroffen, die leidden tot verbetering van de
pantry-accomodatie en het autovrij maken van het klinkerpad naar de
ingang van ons kabinet. Dit is een bijzondere verbetering.
Helaas liep het aantal bezoekers iets achteruit, nl. van 1.129 in 1978 tot
990 in dit jaar. Hoewel te betreuren, is dit geheel in overeenstemming met
de in 1979 geconstateerde dalende lijn van het bezoek aan Franeker in het
algemeen en de andere museale instellingen aldaar.
Verheugend is echter de meer intense belangstelling die voor het
geëxposeerde wordt getoond en de toenemende vraag naar voorlichting
over in particulier bezit zijnde numismatica. Bijna honderd maal werden
determinaties en dergelijke verricht, waarbij soms per determinatie enige
tientallen stuks worden beoordeeld. Dit gebeurt zowel te Franeker. als te
Leeuwarden op het Fries Museum zelf. Dat dit veel tijd en vaak uitvoerige correspondentie vergt laat zich raden, maar het leidt ook tot bijzonder
prettige contacten en aanwinsten, zodat dit onderdeel van de voorlichtende taak zeker niet mag worden verwaarloosd. Op 31 december was het
totaal aantal geregistreerde personen dat sedert 1973 persoonlijk met
verzoeken om determinatie kwam, gevorderd tot 719.
Daarnaast werden in 1979 nog vele tientallen schriftelijke vragen
beantwoord. Veel medewerking werd weer ondervonden van het Koninklijk Penningkabinet te 's-Gravenhage, vooral bij specialistische determinaties. Over bijna 30 onderwerpen werd dit jaar met het Koninklijk
Penningkabinet soms uitvoerig gecorrespondeerd, terwijl met bijna 60
personen en instellingen een briefwisseling bestond over uit Friese gemeenten afkomstige, dan wel daar gevonden numismatica. Voor algemeen-Friese, dan wel niet-Friese munten, penningen enz., bedroeg dit
aantal ruim 100.
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Wij geven deze cijfers eens, omdat daaruit blijkt dat, samen met de
interne en zeer noodzakelijke administratieve zorg voor ons kabinet door
één en ander een eigenlijk te zware druk wordt gelegd op de in principe
te zwakke personele bezetting, die voor het Fries Munt- en Penningkabinet binnen de archeologische en numismatische afdeling aanwezig is.
Hierbij werkt het euvel van steeds wisselend personeel, hoe goed van
bedoeling dat ook is, toch zeer vertragend. Mag het enthousiasme voor
"de zaak" onzerzijds ondanks dat alles niet verminderen, toch moet ons
van het hart, dat wij de toekomst dienaangaande met zorg tegemoet zien.
Wij constateren met grote spijt en oprechte verontschuldigingen, dat onze
service jegens het publiek, maar ook en vooral jegens onze interne taken
soms ernstig te kort schoot.
In de expositie werden diverse nieuwe aanwinsten verwerkt en enkele
verbeteringen tot stand gebracht. Bijzonder graag zouden wij de beschikbare vitrines en muurvlakken nog willen uitbreiden, omdat onze
collecties sedert 1972 belangrijk zijn toegenomen. Hoewel daar binnen de
beschikbare ruimte wel mogelijkheden toe zijn, zonder dat de overzichtelijkheid voor de algemeen belangstellende daaronder behoeft te lijden,
nopen de financiële middelen ons echter voorlopig pas op de plaats te
maken. Toch verliezen wij de moed dienaangaande niet.
Behalve met het Koninklijk Penningkabinet was er dit jaar ook veel
contact met het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en
Penningkunde en de Numismatische Kring te Groningen, terwijl met dr.
D. A. Wittop Koning te Amsterdam regelmatig werd samengewerkt terzake nieuwe gegevens over gildepenningen, te voorschijn gekomen naar
aanleiding van zijn in 1978 verschenen boekwerk (zie verslag 1978).
Er konden in 1979 ook weer vele aanwinsten worden geboekt op vrijwel
alle verzamelgebieden van het kabinet, door schenking, aankoop en in
bewaargeving. Door de activiteiten van het archeologisch personeel werd
een interessante collectie vondstmunten verworven en wel uit de modder
van de voormalige stadsbuitengracht onder het Wilhelminaplein te
Leeuwarden, toen daar eind 1978/begin 1979 de bouwput voor de parkeerkelder werd gegraven. Het betreft hier vooral kopergeld uit de 16de
tot en met de 19de eeuw, voornamelijk uit de diverse provinciën van de
Republiek en uit de kleine Duitse staten. Vergezeld van enkele rekenpenningen, waaronder te Leeuwarden geslagen exemplaren, speelmunten
en enkele echte penningen geeft deze collectie een interessant beeld van
wat hier in de loop der eeuwen in het water terecht kwam. De bewerking
ervan is nog niet afgesloten.
Als belangrijkste aanwinsten noemen we verder als Friese provinciale
munten een bijzondere leeuwendaalder van 1629 en de zeer zeldzame ¼
stuiver van 1580/81, gevonden te Franeker, beide door aankoop verkregen. Verder een ½ stuiver van 1580/1605 en een aantal koperen duiten op
diverse plaatsen gevonden en van diverse ouderdom.
Voor onze collectie overige munten van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden ontvingen we onder meer een gouden Zeeuwse rijder
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van 1760 en diverse kleinere munteenheden, zoals een ½ gulden van
Holland, stuivers en dubbele stuivers van Gelderland, Groningen en
Westfriesland, oordjes en duiten van Overijssel en Arnhem.
Aan de Koninkrijkscollectie werd een gouden dukaat 1928 als geschenk
toegevoegd, evenals de rijksdaalder 1979 ter herdenking van de Unie van
Utrecht en een aantal kleinere muntsoorten uit diverse jaren.
De collectie niet-Friese en niet-Nederlandse munten, maar wel in
Friesland als bodemvondst aangetroffen, onderging uitbreiding met onder
meer een aantal bijzondere exemplaren van de 1/5 Philipsdaalders, de
Spaanse realen, alsmede de Taler 1564 van Oostfriesland uit de muntvondst Harlingen 1978. Ook bereikten diverse koperen munten uit andere
Nederlandse provincies, de Zuidelijke Nederlanden, Duitse staten en
andere Europese landen het kabinet.
Aan nauw met munten verweven voorwerpen werd het kabinet met
twee bijzondere spaarvarkens verrijkt: één van met gele slibfiguren
voorzien rood geglazuurd aardewerk werd door de archeologische veldassistent J. K. Boschker te Huizum gevonden, waarna een bericht hierover
in de Friese pers voor mevrouw L. G. Ooms-van Kalsbeek te Sneek
aanleiding was een bijzonder fraai exemplaar van Makkums aardewerk,
voorzien van het opschrift "A. C. Dros 1877", uit haar bezit te schenken.
Ook werden enige modellen van meer moderne metalen spaarpotten uit
Surhuisterveen ontvangen.
Op het gebied van penningen en medailles mochten eveneens aanwinsten worden geboekt. Vermelding verdient de Friese geschiedenispenning over de uitzonderlijke winter 1978/79, terwijl de collectie Oranjepenningen zowel door schenking als aankoop met onder meer 19deeeuwse exemplaren werd verrijkt, maar ook enige betrekking hebben op
de 70ste verjaardag van H. M. Koningin Juliana. De collectie Dirks van
Nederlandse gilde- en brandweerpenningen kon door bemiddeling van dr.
D. A. Wittop Koning door aankoop aangevuld worden met enige zeldzame exemplaren uit Arnhem, Amsterdam, Haastrecht en Den Helder,
terwijl ook een aantal Friese familie- en persoonspenningen werden ontvangen, onder meer de penning van mr. G. A. Bontekoe te Oosterwolde,
in 1979 geslagen ter gelegenheid van het feit dat het 150ste door hem
ontworpen wapen bij Koninklijk Besluit werd verleend. De in 1958 aan K.
de Vries te Leeuwarden verleende gouden penning van de Nederlandse
Maatschappij voor Nijverheid en Handel in verband met zijn 40-jarig
dienstverband bij de Frico, werd door zijn weduwe afgestaan. Ook de
erepenning van "It Fryske Gea", ontworpen door Jaap Rolf te Drachten,
kon worden verworven.
Op velerlei in Friesland of door Friezen uitgeoefende beroepen en
beoefende sporten (veefokkerij, duivensport en zwemkunst b.v.) betrekking hebbende medailles, prijzen enz. mochten ten geschenke worden
ontvangen. De in het verslag 1978 genoemde interessante collectie Friese
reclamespeldjes, draagtekens enz. werd weer belangrijk aangevuld,
waarbij we graag in één naam, namelijk die van de heer B. Douma te
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Leeuwarden, allen hartelijk willen danken die zich inzetten om dit collectie-onderdeel zo volledig mogelijk te doen worden. De heer Douma
beklom vele malen de stoep van het museum om ons met grotere of
kleinere partijtjes te verrassen. Het zijn deze activiteiten en die van vele
anderen, die ons, ondanks de sterke beperkingen, die ons in personele en
financiële zin telkens weer worden opgelegd, sterken in het streven de
goede naam van het Friese Munt- en Penningkabinet te handhaven.
Zonder ook maar iets te kort te doen aan diegenen, die nu ongenoemd
moeten blijven kunnen wij niet nalaten hieronder enige namen te noemen
van personen waaraan het kabinet in 1979 veel te danken heeft. In alfabetische volgorde zijn dat: J. Bekkema, Surhuisterveen; H. de Boer,
Gaast; mr. G. A. Bontekoe, Oosterwolde; J. Copini, Diepenmaat B.V. en
B. Douma, Leeuwarden; mevr. W. Dijkhuis-Boschma, Sneek; mevr. J.
Eisma-Koopmans, Leeuwarden; H. Elings, St. Annaparochie; familie
Faddegon, Amsterdam; R. Feenstra, H. Germeraad en P. H. Hilarides,
Leeuwarden; mevr. T. van 't Hof, Amsterdam; mevr. J. M. C. Kleinjanvan Voorst Evekink, Neede; J. Kooistra, Leeuwarden; J. R. Metzlar,
Blaricum; mevr. T. Mulder-van der Meer en mevr. L. G. Ooms-van
Kalsbeek, Sneek; dames Postema, Menaldum; "Phoenix", Assen; H. F.
Reith, Leeuwarden; T. Sallé, Amsterdam; H. B. Sikkens, Heiloo; mevr. L.
M. Schurer-de Haan, Dokkum; mevr. H. Spruyt-Hemmes, familie Vossenberg, mevr. C. Wierema-Bijvoets en mevr. J. de Vries-Sieswerda,
Leeuwarden; J. B. Westerhof, Sneek; A. Wijning, W. v. d. Zee en K.
Zondervan, Leeuwarden.
G. Elzinga.
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Lijst van aanwinsten
Inventaris
nummers
1978
1-2
3

4-5
6-7
8-52
53-55
56-88
89-97
98-99

100-101
102
103
104-113
114

115
116
117
118-224
225-234
235-246
247
248
249-252
253-270
271
272-274
275-286

Twee floddermutsen.
Geschenk van N.N.
Poppenhuis in het model van Sminia state te Oudkerk, gemeubileerd met
170-delige inventaris, XIX.
Geschenk van mevrouw mr. J. Bothenius Lohman te Bussum.
Twee Duitse mutsen.
Twee kraamherenmutsen.
Verzameling textiel.
Nrs. 4-52 geschenk van mevrouw L. C. van Strik-Reeser te Enschede.
Jak, schort en sjaal.
Geschenk van mevrouw Verdenius te Leeuwarden.
Verzameling speelgoed, XX.
Aangekocht.
Verzameling textiel.
Geschenk van mevrouw E. K. Blauw-Lammertsma te Zwaagwesteinde.
Twee wegenkaarten van de provincie Friesland, gedrukt op katoen.
Uitg. W. Eekhoff 1864.
Aangekocht.
Twee badhanddoeken met Friese motieven.
Aangekocht.
Drie houtsnijfiguren voor de kinderkamer.
Aangekocht.
Miniatuur kaartspel.
Geschenk van mevrouw D. Oosterbaan-Zaadberg.
Verzameling poppen, voornamelijk in Fries kostuum.
Staartklokje met twee gewichten, de klok hoog 73 cm.; boven de
wijzerplaat een waterlandschap met molen, op de kap koperen beeldjes,
atlas en twee bazuinengelen, XXc.
Pendule met bim-bam slag, XXb.
Zaans klokje, hoog 48 cm.; boven de kap ajour koperen ornament, waarin:
Nu elck syn sin; bel bekroond door atlasfiguur.
Houten tafel met gedraaide poten, XIX.
Verzameling serviesgoed, blikken trommels en klein huisraad.
Twee gewatteerde dekens, kussens en beddegoed.
Verzameling textiel, o.a. omslagdoek, borduursels en letter/merklap;
1834 Kinske.
Miniatuur houten spinnewiel.
Miniatuur iepehouten kinderstoel.
Drie vloer- en twee tafelkleden.
Verzameling textiel, o.a. spreien en onderkleding.
Halma spel.
Drie paar damesschoenen.
Verzameling dameshoeden, o.a. twee kypskes.
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287-294
295
296
297
298
299
300-382
383-392
393-438
439
440-463
464-473
474
475
476
477-481
482
483
484
485
486-498
499
500
501

502

503

Vier paar heren-, twee paar damesschoenen en twee paar pantoffels.
Borduurstuk: KINSKE BRUNIA 1934 NES WD.
Linnen merkletterlap, zijde geborduurd, XIX.
Letterlap, katoen: KINSKE BRUNIA 1918 NES.
Letterlap 1876.
Proeflap borduren.
Verzameling textiel, o.a. doeken, sjaaltjes, zakdoeken, tafelkleedjes en
linnengoed.
Verzameling damesmantels en japonnen.
Verzameling textiel, o.a. ondergoed en schorten.
Lepelhouder van biscuitporselein, gedeeltelijk blauw geglazuurd, XIX.
Verzameling glaswerk, o.a. karaffen, drinkglazen en lampeglazen,
XIX en XX.
Verzameling blikken trommels voornamelijk met opschriften van
Friese firma's.
Ronde gelakte doos inhoudende 12 houten onderzetters.
Houten gedraaide tabaksdoos.
Beschuittrommel.
Vijf jeneverkruiken van gres, met o.a. opschriften van Friese firma's.
Vuurtest van rood aardewerk.
Kruik met oor van Keuls aardewerk.
Koperen doofpot met messing hengsel.
Koperen kraantjeskan met onderzetter.
Verzameling lijfsieraden, o.a. armbanden, colliers en hangers.
Bustehouder.
Nrs. 104-499 legaat van mejuffrouw Kinske K. Brunia te Nes W.D.
Kristallen karaf met zilveren montuur, XIXc.
Zilveren theeservies bestaande uit theeblad, theepot, komfoor, suikerpot,
melkkan en lepelvaasje. Zilversmederij "Hollandia", Zutfen 1917.
Nrs. 500-501 legaat van mevrouw J. Roorda-Bosma te Leeuwarden.
Tegel met afbeelding van drukpers. Harlinger tegelfabriek, 1978.
13 x 13 cm.
Geschenk van de Handelsdrukkerij van 1874 te Leeuwarden.
Zes herinneringsbekers van aardewerk, betrekking hebbend op
gebeurtenissen in het Oranjehuis, gedateerd 1909 (2x), 1913, 1937, 1938,
1939.
Geschenk van mevrouw D. Eilander-Kerkhof te Hardegarijp.

504

Beeldje van biscuitporselein voorstellende prinses Juliana als kind.
Geschenk van J. Schram te Leeuwarden.

505

Likeurkeldertje inhoudende twee flacons en 1 bokaal, XIX.
Geschenk van mejuffrouw S. van Stralen te Grouw.

506

Houten schrijfcassette, waarin twee inktpotten met verzilverde doppen.
Geschenk van P. Rusken te Donkerbroek.

507

Houten kist met deksel. Opschrift: Spaarkas voor kinderen uit den
arbeidersstand. XIX.
Geschenk van mevrouw Heep te Leeuwarden.

508

Gouache op perkament voorstellende Diana door een sater bespied.
Getekend r.o.: Margareta D. Heer/Fecit. 32 X 27 cm.
Aangekocht.
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Schilderij in olieverf op triplex, voorstellende een gezicht op de
Noord-Oostsingel te Harlingen. Getekend l.o.: Ids Wiersma '24.
23,3 X 29,9 cm.
Aangekocht.
Schilderij in olieverf op doek, marouflé, voorstellende een gezicht in
Bakkeveen. Getekend l.o.: Ids Wiersma. 13 X 22 cm.
Aangekocht.
Schilderij in olieverf op karton voorstellende de achtersteven van de jol,
waarin Johannes Elsinga omstreeks 1918 tezamen met Egnatius Ydema
schilderde in de omgeving van Sneek. Getekend l.o.: JoH.E.
17,5 X 20,9 cm.
Geschenk van C. Boschma te Leeuwarden.
Lederen aktentas met opschrift: Arrondissements Rechtbank No. 5.
Geschenk van mr. J. van Gelein Vitringa te Arnhem.
Tegel in mangaan beschilderd met het wapen van Hindeloopen.
13 X 13 cm.
Tegel in mangaan beschilderd met het wapen van Bolsward. 13 X 13 cm.
Nrs. 513 en 514 geschenk van de heer en mevrouw Mollerus-Fockema
Andreae te Oosterbeèk.
Kerkboek met zilveren klamp. J. Kooiman, Schoonhoven 1847.
Kerkboek met twee zilveren klampen. J. Kooiman, Schoonhoven 1855.
Klein riganapje beschilderd in rood, groen, zwart en goud.
Enig huishoudelijk gereedschap.
Houten eg.
Ijzeren eg.
Houten kruiwagen.
Bascule.
Kar op drie wielen.
Ponter.
Landrol.
Zaaiviool.
Aardappelpootmachine.
Schepemmer.
Bietenmachine.
Houten ton.
Bietensnijmes.
Ijzeren teil met twee handvaten.
Koedek.
Veekoekendozen U.T.
Houten stoof.
Twee voetenbankjes.
Twee teemsen.
Melkbusje met hengsel, K. Brunia.
Twee petroleum stormlampen.
Theestoof en ketel van blik, groen beschilderd en met vergulde bies.
Blikken schoteltje met geschilderd opschrift: 5 mei 1945.
Vijf paar zwart gelakte klompen.
Driepits petroleurrîstel, wit geëmailleerd.
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553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596

Stoof, beschilderd in Hindeloper kleuren.
Ovale eikehouten stoof met messing hengsel.
Rijtuiglantaarn, XIX.
Ijzeren strijkijzer.
Glazen karnfles, gemerkt: Haushaltbuttermaschine.
Plankje met 17 rijwielplaatjes.
Miniatuurmodel van het vissersmonument te Wierum.
Petroleumlamp op porseleinen voet.
Petroleumlamp op blauw glazen voet.
Theekastje met glazen deurtje.
Spiegel in eikehouten lijst.
Spiegel in zwarte lijst.
Spiegel in bruin geverfde lijst.
Kastje met twee laden en twee deurtjes.
Elektrische straalkachel.
Houten hobbelpaard.
Houten disseltrekker.
Wasketel met deksel.
Landbouwwagen merk Miedema.
Landbouwwagen merk Miedema.
Jakobsladder.
Eikehouten kapstok met koperen haken.
Barometer, hout met snijwerk, S. Bolman.
Theekastje met twee deuren en twee laatjes.
Ronde blikken bus, Frisco wagensmeer, W. Post Harlingen.
Partij jute zakken.
Partij aardappelkistjes.
Zeis.
Twee harken.
Ijzeren kookkacheltje en kookpot.
Twee schoppen en drie grepen.
Fietspomp.
Drie schoffels.
Aardappelboor.
Drie vorken.
Zes melkbussen.
Partij turf.
Partij onderdelen van boerenwagens.
Haamhout met trekzeilen voor twee paarden.
Melkwagentje.
Ploeg.
Ploeg.
Damesrijwiel merk Phoenix te Leeuwarden.
Damesrijwiel.
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597

598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610

Tableau van vijf tegels hoog en vier breed, met rand van halve tegels. In
blauw een bloemvaas op sokkel en ter weerszijden een manne- en
vrouwefiguur.
Koelkast.
Vloerkleed zwart en rood.
Vloerkleed rood en grijs.
Kolenkachel Etna Messina.
Griffeldoos.
Houten tafel met mahonie gefineerd blad.
Ploeg.
Twee melkstoeltjes.
Twee haamhouten.
Paardetuig.
Partij touwen.
Partij koeienkettingen voor de stal.
IJzeren ledikant.
Nrs. 515 t/m 610 legaat van mejuffrouw Kinske K. Brunia te Nes W.D.

Inventaris
nummers
1979
1.

2

3

4
5

6
7
8
9
10

Schilderij in olieverf op doek, voorstellende het portret van Sara Johanna de
Kempenaer (1700-1735). in ovale vergulde lijst, 63 X 52,7 cm. Achterop gedateerd 1713.
Schilderij in olieverf op doek, voorstellende het portret van Hendrik de
Kempenaer (1709-1788). in ovale vergulde lijst, 63 x 52,7 cm.
Nrs. 1 en 2 bruikleen van Jhr. W. van Andringa de Kempenaer te Montecito,
Calif., U.S.A.
Miniatuur zilveren wastobbe, door K. R. Zijlstra. Joure/Drachten 1875. Gegraveerd opschrift: Aan Aukje Roelsma/Weduwe Zandstra/Ter herinnering/aan 25 jarige trouwe dienst/van J. A. Lijcklama à Nijeholt/en E.E.R.
Lijcklama à Nijeholt /19 maart 1856-1881.
Geschenk van H. Veldstra te Trenton, Ontario, Canada.
Fluwelen tas met zilveren beugel, door A. M. Sustring, Sneek 1879.
Zilveren geboortelepel van Anne Jentjes Wiarda, 31 januari 1834, door
Stephen de Haan, Sneek 1834. Getorste steel bekroond door liggende koe.
Lang 17,8 cm.
Zilveren tabaksdoos door C. van Dam Kooiman, Schoonhoven 1848.
Inscriptie: A. Wiarda. 13,8 x 8,2 cm.
Kerkboek met zilverbeslag. W. Roelfsema, Winsum 1848.
Zilveren breipenhouder, XIX.
Nrs. 4-8 geschenk van mevrouw Saakje Sytsma-Wiarda te Balk.
Zilveren mergboor door Hendrik Flieringa, Leeuwarden 1815.
Bruikleen van het Fries Genootschap.
Schotel van porselein, zgn. "chine de commande", voorzien van randen in de
kleuren groen, goud, rood en paars en op het plat het wapen Van Idsinga (in
blauw een zilveren roos, vergezeld van twee gouden klaverbladen, één boven
en één onder). XVIII B. 37 x 30,5 cm.
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11-12
13
14
15
16

17

18

19-22

23
24

25
26-28
29
30
31
32-33
34
35-37
38-43
44
45
46-56

57-60
61
62-71

Twee ronde schoteltjes van porselein, behorende tot hetzelfde servies als no.
10, met gelijksoortige decoratie. XVIII B. 0 16 cm.
M. van Altena, portret van mr. Harm Adolph van Sloterdijck, baljuw en
schout van Geertruidenberg en Made, 1779, olieverf op doek, 110 X 90,5 cm.
M. van Altena, portret van Adriana Hesselina van Idsinga, (1710-1799),
echtgen. van H. A. van Sloterdijck, 1779, olieverf op doek, 110 x 90,5 cm.
W. B. van der Kooi, portret van mr. Simeon Petrus van Idsinga (1784-1853),
1820, olieverf op doek, 79,5 X 65 cm.
W. B. van der Kooi, portret van Cornelia Ciementia van Bosvelt (1790-1861),
echtgen. van S. P. van Idsinga, 1820 ("verandert van toilet door W. G. F.
Heijmans, 1832"), olieverf op doek, 79,5 x 64,5 cm.
W. G. F. Heijmans, portret van mr. Simeon Petrus van Idsinga, ± 1832,
olieverf op doek, 79,5 X 65 cm.
Nrs. 10-17 door schenking verkregen.
Spaarvarken van Makkumer aardewerk. Blauw gemarmerd geglazuurd. In
mangaan: A.C. Dros 1877.
Geschenk van mevrouw L. G. Ooms-Kalsbeek te Sneek.
Lambert Jacobsz., borstbeelden van de vier Latijnse kerkvaders: Ambrosius,
Augustinus, Hiëronymus en Gregorius de Grote, olieverf op doek, elk
83 X 68 cm.
Bruikleen van de St. Paulusabdij, Oosterhout.
Zilveren mosterdpot door Hotse Seerps Swerms, Harlingen 1728.
Aangekocht.
Paar zeemleren handschoenen bedrukt in zwart met medaillon met keeshond
en: D'Hoop overwint mein leed, XVIII d.
Geschenk van mevrouw Hemmes-Asman te Amsterdam.
Witte tule fichu, XIX.
Aangekocht.
Drie sitsen vrouwenjakken, XVIII.
Geschenk van mevrouw Hemmes-Asman te Amsterdam.
Houten naaidoos met speldekussen op het deksel.
Geschenk van G. Andringa te Leeuwarden.
Pet, voorzien van de letters NTM (Nederlandsche Tramweg Maatschappij).
Paar schoenen met houten zolen.
Twee hoedespelden van onedel metaal.
Armband van zes schakels, goud.
Enig huishoudelijk gerei.
Verzameling textiel.
Nrs. 30-43 geschenk van mevrouw J. Wijnia-van Loon te Heerenveen.
Floddermuts van tule en Rijsselse kloskant.
Koperen breipenmaat.
Verzameling textiel, o.a. twee letterlappen, twee stoplappen, verstellap en
maaslap.
Nrs. 44-56 geschenk van mevrouw B. J. de Raad-Sluyterman te Rheden.
Enig huishoudelijk gerei.
Wandtekst op fluweel: "Zooals het klokje thuis tikt, tikt het nergens".
Nrs. 57-61 geschenk van T. Faber te Bolsward.
Verzameling ajour breiwerk, gemaakt door mevrouw Minke Rodenburg-van
der Schaaf (1872-1934) te Grouw. Zij exposeerde daarmee o.a. op een tentoonstelling van Friese kunstnijverheid in het Princessehof in 1934.
Geschenk van mevrouw N. A. van Breemen-Haites te Zeist.
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72
73
74-75
76
77
78
79
80

81-85

86-87
88-93
94
95
96
97-100
101-103
104
105
106-114
115-127
128-130
131
132-144
145
146
147-148
149
150
151

Wandtekst op zwart fluweel: "Gezelligheid kent geen tijd".
Bril met metalen montuur en ovale glazen, in etui.
Nrs. 72-73 geschenk van A. de Boer te Leeuwarden.
Dusty pop met kleding.
Aangekocht.
Morgenmuts gebreid van wit katoen.
Geschenk van mevrouw Prop.
Wit katoenen hemd, afgezet met broderie.
Geschenk van M. Siderius te Leeuwarden.
Zwart lakens mannenvest.
Geschenk mevrouw De Vries te Hijum.
Strooien hoge hoed.
Parapluie van groene zijde. Handvat in de vorm van een liggende leeuw.
Nrs. 79-80 geschenk van mevrouw S. H. Seret Opzoomer-Talma te Heerenveen.
Verzameling mannenkleding bestaande uit jacquet met toebehoren en cylinderhoed.
Geschenk van T. de Jager te Oenkerk.
Verzameling textiel, o.a. enkele mutsen.
Geschenk van I. van Doezum te Leeuwarden.
Accessoires, w.o. haarkammen, haarspelden en boordeknoopjes.
Geschenk van S. Botma te Foudgum.
Witte emaille lepel met ronde bak.
Beschilderd houten speelgoedpaardje.
Nrs. 94-95 geschenk van mevrouw E. Wassenaar-Dijkstra te Leeuwarden.
Twee ijzeren vorken.
Geschenk van mevrouw W. Fleur-van der Borg te Mantgum.
Enig huishoudelijk gerei.
Verzameling textiel.
Nrs. 97-103 geschenk van mevrouw Veld te Leeuwarden.
Blikken trommel, Stertabak, Th. Niemeyer.
Vloerkleed in de kleuren bruin, rood en beige.
Nrs. 104-105 geschenk van Tj. de Vries te Leeuwarden.
Enig huishoudelijk gerei.
Verzameling textiel.
Twee messen en een vork.
Nrs. 186-130 geschenk van mevrouw W. Timmer-Bijlsma te Leeuwarden.
Blikken broodtrommel, in gele houtnerf gelakt.
Geschenk van mevrouw T. Faber.
Enig huishoudelijk gerei.
Geschenk van S. J. van der Heide te Zwaagwesteinde.
Cylindervormige beschuitbus.
Houten bestekbakje.
Nrs. 145-146 geschenk van mevrouw N. Posthumus te Nijland.
Twee blikken trommels.
Geschenk van mevrouw S. Deibel-Siebesma te Leeuwarden.
Twee Culemborgse stoelen.
Houten bestekbakje.
Houten étagère met twee plankjes.

Wumkes.nl

193

F R I E S M U S E U M - Jaarverslag
152

153
154

1979

Houten hobbelpaard.
Nrs. 149-152 geschenk van ir. F. Posthuma te Terzool.
IJzeren vleesmolen.
Bascule met veer.
Nrs. 153-154 geschenk van R. Hoekstra te Leeuwarden.

155-•156

Toverlantaarnplaatjes en kijkapparaat voor glasdiapositieven.
Geschenk van mevrouw B. J. de R a a d - S l u y t e r m a n te R h e d e n .

157- 158
159- 161

162-169

Kruik van steengoed en groenglazen

flessen.

Geschenk van J. B. Westerhof te Sneek.
Verzameling linnen zakken gemerkt S. J. Botma, resp. Holwerd en G o u t u m ,
1884, 1892 en 1901.
Geschenk van S. Botma te F o u d g u m .
Enig huishoudelijk gerei, o.a. koektrommels, klontjesschaar, tinnen lepel en
presenteerblaadje.

170

Eikehouten kist met ijzeren beslag.

171

M a h o n i e h o u t e n pijpenstandaard.
Nrs. 162-171 geschenk van P. R o o r d a te K r o m m e n i e .

172

Beddetijk van gestreept katoen.
Geschenk van mevrouw J. Elzinga-Haan te Winschoten.

173-180

Enig huishoudelijk gerei.
G e s c h e n k van m e v r o u w Boumans te Leeuwarden.

181

Zilveren gedreven brandewijnskom, versierd met Bijbelse voorstellingen, door
J o h a n n e s F e d d e m a , L e e u w a r d e n 1776.
G e s c h e n k van ir. J. W. Klaren te Zwijndracht.

182

Linnen stoplap met zijde borduursel: D o o r mijn gedaan Maria Catrina
Droowe geeyndigt de 3 mey 1759 door onderwijs van Maria Letellier A n n o .
Aangekocht.

183

Waaier van met waterverf beschilderd papier, de benen van been.
Geschenk van m e v r o u w R. U. Boerma-v. d. Zee te Leeuwarden.

184

Bolhoed.
G e s c h e n k van A. Elsinga te A m s t e r d a m .

185

Bruin k a t o e n e n gehaakt beursje met 2 gouden ringen en aan de uiteinden
gouden etiketjes, door W. Pol L e e u w a r d e n (werkzaam 1864-1881).

186

Schilderij in olieverf op strobord, voorstellende de achterzijde van R i n s m a
state te Driesum. R.o.: J. Bieruma Oosting, augustus 1925. In zwarte lijst
achter glas. 40 X 51 cm.
Nrs. 185 en 186 geschenk van mevrouw J. Bieruma Oosting te A m s t e r d a m .

187

Beursje met zilveren beugel, door S. W. van D o u w e n , D o k k u m 1867.

188

Kristallen reukflesje met zilveren voet en dop.

189

Collier van 3 snoeren granaat met gouden slot.

190

Zilveren vingerring.

191

Hangertje in de vorm van een crucifix, onedel metaal.

192

Zgn. schilderijklokje in zwart houten kast, Schwarzwalder uurwerk.

193

M a h o n i e gefineerde secretaire. Hoog 153, breed 100, diep 44 cm.
Nrs. 187-193 geschenk van mejuffrouw S. D o u n a te Leeuwarden.

194

Borduursel, bloemmotief van zijde op wit katoen.
Geschenk van mevrouw G. van Slooten-Kaan te Leeuwarden.

195

Wiegekleed van groen wollen damast.
G e s c h e n k van m e v r o u w Tj. Kaastra-van der Velde te Hardegarijp.

196

Bloemen kwartetspel in doos
Geschenk N N .

194
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197

198-200
201
202
203
204-205
206-210
211
212
213-289

290-291
292
293-298
299
300
301-302
303
304
305
306
307
308-311
312
313
314
315
316

Schilderij in olieverf op doek voorstellende het portret van mevrouw Marjorie
de Kuyper, door Piet van der Hem (omstreeks 1943). Rechtsonder: P. van der
Hem. 120 X 80 cm.
Geschenk van mrs. M. Mcl. Coulter te Vero Beach, Florida, U.S.A.
Twee bedrukte katoenen doeken en een rouwfalie.
Geschenk van mevrouw E. Crielaard-van der Hoek te Ermelo.
Een paar poppenschoentjes van zwart en bruin leer.
Geschenk van de familie Goodijk te Bussum.
Schilderij in olieverf op doek, voorstellende zeilende schepen voor de kust,
door G. van der Laan. Rechtsonder: G. v.d. Laan fee. 1875. 44,9 X 60 cm.
Doopjurk van neteldoek met batisten onderjurk.
Nrs. 202 en 203 geschenk van S. J. Dokter te Leeuwarden.
Twee valiezen.
Verzameling textiel, o.a. stoplap en rouwfalie.
Nrs. 204-210 geschenk van P. Kramer te Stiens.
Witgelakte metalen wieg.
Tafel met zeildoek bekleed, rechthoekig.
Verzameling textiel, o.a. floddermutsen, hemden, mouwtjes, manchetten,
kraagjes enz.
Nrs. 211-289 geschenk van mevrouw Brouha-Keestra te Appelscha.
Playmobil paarden en paardenauto.
Aangekocht.
Elfstedentochtspel, uitg. Friesch Dagblad.
Geschenk.
Verzameling kinderkleding.
Luiermandje van gevlochten riet.
Nrs. 293-299 geschenk van T. Michels te Amsterdam.
Vlag in de kleuren geel-blauw (Leeuwarden), in een hoek de Friese vlag.
Schortje en onderjurk van wit katoen.
Zilveren Zeeuwse knoop.
Nrs. 301-303 geschenk van mejuffrouw G. van der Woude te Franeker.
Wit katoenen sprei.
Geschenk van de familie Jonkman te Leeuwarden.
Sprei van grove witte tule.
Geschenk van mejuffrouw S. van Stralen te Grouw.
Sprei, ondersprei en spreihouder.
Geschenk van dr. A. N. Wassenaar te Leeuwarden.
Spel: spelevaren door Friesland, uitg. Friesland Post.
Geschenk Friesland Post.
Verzameling textiel, o.a. wiegbekleding van bedrukte katoen.
Geschenk van mevrouw B. J. de Raad-Sluyterman te Rheden.
Merklap van linnen en zijde, initialen G.O., ongedateerd.
Zwart zijden schortje.
Nrs. 312-313 geschenk van mevrouw Van der Ven te Appelscha.
Slobkous.
Motorcap van zwart leer.
Nrs. 314-315 geschenk van mevrouw A. Engelsma-de Vries te Sneek.
Bruidsjapon met toebehoren, 1966.
Geschenk van mevrouw A. Walta-van Leeuwen te Blessum.

Wumkes.nl

195

FRIES MUSEUM - Jaarverslag 1979
317
318
319
320
321-335
336
337
338
339
340
341
342
343
344-348
349
350

351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362-364
365-398

399
400

Een paar sloffen.
Geschenk van de familie G. Veldstra-de Boer te Akmarijp.
Theemuts.
Geschenk van mevrouw G. van Slooten-Kaan te Leeuwarden.
Hoedje.
Zwart vrouwenjasje met kant- en kralenwerk, XIX b.
Nrs. 319-320 aangekocht.
Verzameling sieraden, o.a. broches, oorringen, colliers, ringen.
Zilveren pepermuntdoosje.
Kristallen reukflesje met gouden dop.
Zilveren boekslot, H. H. v.d. Dool, Schoonhoven 1844.
Pijpepluizer: egelpen met zilveren beslag. Sytse Sjoerds Brandsma.
Zilveren pijpepluizer, J. H. Selders, Groningen (werkzaam 1817-1852).
Katoenen horlogeketting.
Zilveren horloge met ketting en sigarenknipper.
Gouden horloge met ketting.
Zilveren knopen en manchetknopen en gouden dasspeld.
Zilveren geboortelepel, wed. M. H. Merkelbach, Harlingen. Ingepunt: Akke
Joostes de Vries geboren den 25 Juny 1839.
Zilveren geboortelepel, R. Damen, Harlingen. Op achterzijde steel ingepunt:
H. P. Roorda Gebn den 26 Julij 1862 Overl. den 26 Dec. 1864. Op Achterzijde bak gegraveerd: Sytze P. Roorda geboren den 5 Maart 1875.
Zilveren geboortelepel. Ingepunt: Arjen Pieters Roorda geboren den 14 December 1870.
Geboortelepel en -vork, silverine. Ingegraveerd: P. R. en Geb. 2 Nov. 1909
( = Pieter (Sytzes) Roorda).
Zilveren roomlepel
Lepelkistje.
Twee zilveren theelepeltjes.
Zes zilveren theelepeltjes, G. v.d. Bergh & Zn. Schoonhoven.
Zilveren theeschepje, Chr. J. Bruinings, Joure.
Nrs. 321-357 geschenk van P. Roorda te Krommenie.
Vijf witte struisvogelveren.
Geschenk van mevrouw R. M. Wassenaar te Stiens.
Kraagstola van bont.
Geschenk van D. Tilstra te Makkum.
Doek/sjaal van zwarte zijde, zogenaamd leedomsizzersdoekje.
Geschenk van de familie Adema-Biesma te Oosterwolde.
Hostiezakje.
Geschenk van de familie Huyveniers te Leeuwarden.
Gebreide, geknoopte en gehaakte kindermutsjes van witte katoen.
Bruikleen van de Fryske Kultuerried.
Verzameling textiel enz., o.a. letterlappen, broddellap, naailappen, verstellap
en proefstukken.
Geschenk van D. Tilstra te Makkum.
Lettermerklap van linnen met zijden kruissteek. AL 1784.
Merklap van katoen met wollen kruissteek.
Sipke J. Keiler 1868.
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401
402
403-411
412
413
414
415-419
420
421
422-425
426
427-440

441-452
453-457
458-470

471-477
478
479
480
481
482
483-486
487-498
499
500
501

Lettermerklap, linnen, katoen, zijde. G.K.
Nrs. 399-401 geschenk van mejuffrouw D. Bossinade te Groningen.
Een paar wit leren schoentjes.
Verzameling textiel, o.a. speldekussen, vuurkorfkleed en letterlap.
Nrs. 402-411 geschenk van D. Heeringa te Holwerd.
Een paar handschoenen.
Geschenk van mevrouw Eekma-de Haan te Parrega.
Twee floddermutsen en een frontje.
Geschenk van mevrouw Brameyer te Jelsum.
Borduursel.
Geschenk van de fam. Kuipers te Amsterdam.
Verzameling textiel.
Geschenk N.N.
Gedenkdoek Koningin Wilhelmina, omstreeks 1898.
Gedenkdoek troonsbestijging Koningin Wilhelmina 1898.
Nrs. 420-421 bruikleen van mevrouw A. Henny te Alphen aan den Rijn.
Verzameling textiel, o.a. twee floddermutsen.
Geschenk van mevrouw H. Anema-Deelstra te Leeuwarden.
Zakdoek.
Geschenk N.N.
Verzameling handwerken, gemaakt voor akte nuttige handwerken door Marie
Reitsma (geb. 6 juni 1900 te Arum) omstreeks 1918.
Geschenk van mevrouw Hogenhuis-de Jong te Arum.
Verzameling textiel, o.a. handschoenen en blouses.
Legaat N.N.
Verzameling textiel.
Geschenk van de fam. De Vries te Stiens.
Verzameling textiel, o.a. kleedjes en gordijnen, alsmede 2 sigarenkokers, bril
met etui en 2 horlogekettingen.
Geschenk N.N.
Verzameling textiel.
Legaat N.N.
Omslagdoek.
Geschenk van mevrouw P. Postma te Joure.
Fichu.
Hemd.
Nrs. 479-480 geschenk van S. Sytsma te Balk.
Distinctieven van een suppoost van het Fries Museum.
Overgedragen door het Fries Museum.
Matrozenkraag.
Geschenk van mevrouw S. I. E. Wille-Engelsma te Heerenveen.
Verzameling textiel, o.a. laken en twee slopen.
Bruikleen van het Trompshuys op Vlieland.
Verzameling textiel, o.a. jakken en rokken.
Geschenk van mevrouw G. Dijkstra-van der Zwaag.
Wit mannenvest.
Geschenk van mevrouw G. van Slooten-Kaan te Leeuwarden.
Mannencostuum, smoking.
Geschenk van J. A. Bosmans te Warga.
Vrouwenjak.
Geschenk N.N.
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502
503-509
510
511
512
513-531
532
533
534
535
536
537

538

539
540
541
542
543-563
564
565
566
567
568
569
570
571

572
573
574
575

Costuum van een museumsuppoost.
Overgedragen door het Fries Museum.
Verzameling textiel, o.a. lakens en sloop gedateerd 1780, 1802 en 1807.
Geschenk van mejuffrouw Fokkema te Hardegarijp.
Merklap, kopie naar een exemplaar uit 1856.
Geschenk van mevrouw W. Kuipers-van Maanen te Amstelveen.
Frontje man, zwart.
Zwart lakense mannenpet.
Nrs. 511-512 geschenk van de heer De Vries te Ee.
Verzameling aardewerk, glas en porselein, o.a. rookstel van Arnhems plateel,
wit porseleinen theeservies met roosjesversiering.
Rond roodkoperen doosje met in het deksel onder glas een foto van het
stadhuis van Bolsward.
Riganapje beschilderd in rood, goud en zwart.
Tonvormig houten doosje met schroefdeksel.
Zilveren roomlepeltje, merken onduidelijk.
Knijpbrilletje in lederen etui.
Nrs. 513-536 geschenk van mevrouw K. Huisman te Groningen.
Veelkleurige schotel van Workumer aardewerk, met opschrift: Koninklijke
Nederlandsche Voetbalbond, afd. Fryslân.
Geschenk van de Commissaris der Koningin in de provincie Friesland.
Vijf platte borden van Chinees porselein, zgn. "theecultuur", resp. genummerd 6, 7, 10, 13 en 20.
Geruild.
12 zilveren lepels gemerkt Föhr 13.
Een stel zilveren vinger- en duimkaasprikkers.
Tinnen hostiedoos met deksel.
Bronzen kandelaar in de vorm van een gestileerde vrouwefiguur gemerkt
Chris Agterberg.
Verzameling porselein en aardewerk, o.a. herdenkingstegeltjes.
Houten kistje voor het opbergen van sigaren.
Koperen kettinkje met kruisje, souvenir de Lourdes.
Nrs. 539-565 geschenk van mevrouw H. Spruyt-Hemmes te Leeuwarden.
Houten griffeldoos.
Glazen (horloge?) kastje op vier pootjes.
Onderzetter, tegel met metalen rand.
Miniatuur olielampje.
Blikken tabaksdoos, F. Lieftinck, Groningen.
Nrs. 566-570 geschenk van D. Tilstra te Makkum.
Messing wandplaquette met afbeelding van "Vrouwepoortsbrug met
Oldehove".
Geschenk N.N.
Pistool met vuursteenslot, eind 18e eeuw. Zou gebruikt zijn bij KoUumer
oproer 1797.
Dubbellloopspistool met percussieslot, ± 1800.
Nrs. 572-573 geschenk van A. Meindersma te Renkum.
Willem van Althuis, schilderij (blauw) 1978, olieverf op doek 95 x 100 cm.
Aangekocht.
Mr. Willem Augustinus van Sloterdijck (1834-1918) gezicht op de Kanselarij
te Leeuwarden 1878, olieverf op doek 72 X 97 cm.
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576
577

578

579
580
581
582
583
584
585
586

587

Oene Schreuder, portret van mr. W. A. Bourboom van Sloterdijck (1916), als kind 1922, olieverf op doek 68 x 47,7 cm.
Oene Schreuder (?), mr. W. A. Bourboom van Sloterdijck als jonge man in
het ouderlijk huis, in de deuropening zijn moeder, Lucia Petronella Gratama
(1881-1962), olieverf op doek 60 X 50 cm.
Nrs. 575 t/m 577 geschenk van de erven van oud-notaris L. J. van Sloterdijck,
Stiens.
Stephan Couwenberg, portretkop van mevrouw M. C. van Eysinga-baronesse
van Harinxma thoe Slooten, 1979, gebakken chamotte, h. 35,5 cm.
Geschenk van M. van Doorninck te Olst.
Twee draadloze radio-ontvangers met lampen en toebehoren, omstreeks 1920.
Geschenk familie Rodenhuis te Leeuwarden.
Gasmeter met munt, gemeente Leeuwarden.
Geschenk B.V. Frigas, Leeuwarden.
Petroleumbus.
Geschenk G. Elzinga, Leeuwarden.
Koperen warmwaterkruik.
Aardewerk puddingvorm, rond.
Aardewerk puddingvorm, ovaal, P. Regout.
Glazen puddingvorm, ovaal.
Nrs. 582 t/m 585 geschenk mejuffrouw G. van der Woude te Franeker.
Verzameling rubber stempels en cliché's, afkomstig van het Waterschap "Het
Bildt".
Overgedragen door de provinciale griffie.
Schilderij in olieverf op doek, voorstellende Christus op Golgotha, getekend
rechtsonder Otto de Boer, 1852. 169,5 X 113 cm. Oorspronkelijk afkomstig
uit huize St. Martinus te Bolsward. Aangekocht.
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Lijst van aanwinsten Prentenkabinet
Inventarisnummers
Pk. 1978
1

2

3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

"Flieland van der schelling te sijen", gewassen pentekening door Pieter
Idserts Portier, gesign. en gedat. Piter Idserdts 1741, afm. 10,3 x 20,3 cm.
Aankoop.
Materialen voor de donkere kamer bestaande uit enveloppen met
negatiefpapier, glasnegatieven, droogrek voor glasnegatieven etc, 2e kwart
20e eeuw.
Geschenk B. Bosma, Leeuwarden.
Foto's en paperassen betrekking hebbende op slagerij Van der Weide,
vroeger Voorstreek A 280 (nr. 60) te Leeuwarden, Ie kwart 20e eeuw.
Twee snijsels van papier, Ie helft 19e eeuw, afm. 20 x 17,5 cm. en 20 X
16 cm.
Nrs. 3 en 4 geschenk G. Elzinga, Leeuwarden.
Drie dozen met glasnegatieven, waarop gezichten in Friesland, en 1 foto.
Geschenk mevr. A. C. Borneman, Oosterbeek.
Schetsboekje met gezichten op dorpen en steden in Friesland, door David
Vonk, ± 1865, afm. 8,6 x 11,5 X 1,0 cm.
Schetsboekje met o.a. gezichten in Friesland, door David Vonk, ± 1865,
afm. 14,2 X 19,8 X 0,9 cm.
Schetsboekje met tekeningen van bloemen en planten, door R. J. van der
Werf, ± 1830, afm. 19,8 x 15,8 x 0,7 cm.
"Modellen voor het Topografisch teekenen gevolgd naar J. H. Jappé en
anderen door D. Vonk, landmeter b/h Kadaster, Haarlem 1894", album
met handgetekende en gekleurde modellen, afm. 15,8 X 25,9 cm.
Gezicht op Bij de Put te Leeuwarden, waterverftek., gesign. en gedat.:
Leeuwarden, bij de Put in 1866/D. Vonk 1919, afm. 30,2 x 37,4 cm.
"Zwembad Leeuwarden", tek. met potlood door D. Vonk, ± 1865, afm.
15,4 X 20 cm.
"Wirdumerdijk te Leeuwarden, 1864", waterverftekening door D. Vonk,
afm. 20,8 X 25,8 cm.
"Op de Friesche Meren; bij Hiarrenziel, 26 Juli 1879, namidd. 5 uur",
potloodtekening door D. Vonk, afm. 16,8 x 21,0 cm.
"Hoogstraat te Leeuwarden", schetstekening in potlood door D. Vonk, ±
1870, afm. 15,4 X 20,0 cm.
"Groot Terhorne of Martena State. Afgebroken in Juni 1879",
potloodtekening door D. Vonk, afm. 22,6 X 31,6 cm.
Schetstekening met potlood, voorstudie voor nr. 10, door D. Vonk, afm.
22,8 X 37,1 cm.
"Achter Cambuur, Leeuwarden. Omstreeks 1880", potloodtekening door D.
Vonk, afm. 19,8 X 15,1 cm.
"Heringa-State of Poptaslot. 1879 bij Marssum", potloodtekening door D.
Vonk, gesigneerd en gedat., afin. 23,2 X 31,8 cm.
"Brol, Hoogstraat en Nieuwe Toren, 1884", potloodtekening door D. Vonk,
gesign. en gedat., afm. 23,5 X 28,3 cm.
Gezicht op Zeerijp in de prov. Groningen, potloodtek. door D. Vonk,
gesign. en gedat. 14 juli 1915, afm. 10,4 x 15,8 cm.
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21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35

36
37
38

39

40

41
42

"Een overblijfsel van het grafelijk kasteel Albrechtsberg, door D. Vonk".
Omslag met gedrukte tekst en het originele handschrift en tekeningen, afm.
21.6 X 17,2 cm.
Boerderij met hooiberg, tek. in potlood en waterverf door D. Vonk, gesign.
en gedat. sept. 1935, afm. 32,3 x 39,1 cm.
Houtvaart bij Heemstede/Bloemendaal, potloodtek. door D. Vonk, gesign.
en gedat. 1919, afm. 22,3 X 32,1 cm.
Landschap met duinen, potloodtek. door D. Vonk, gesign. en gedat. 1918,
afm. 22,8 X 31,7 cm.
Bosgezicht, potloodtekening door D. Vonk, afm. 23,6 X 28,8 cm.
"Boereplaats van L. H. Klaver. 1860 Aug. 9", tekening in potlood en
waterverf door D. Vonk, afm. 36,1 X 21 cm.
"Schoonlo 16 Julij 1871", schetstekening met potlood door D. Vonk, afm.
18 X 27,3 cm.
"Rottenburg bij Assen", schetstekening met potlood door D. Vonk, afm.
15,4 X 20 cm.
Hek met aan weerszijden muren, tekening in potlood en waterverf door D.
Vonk, afm. 19,2 x 24,2 cm.
Landschap met rivier en ruïne van kasteel, potloodtekening door D. Vonk,
afm. 15,3 X 18,5 cm.
Gezicht op een stad, potloodtekening door D. Vonk, gedateerd 1863, afm.
26.3 X 35,4 cm.
Landschap met molen, tekening in potlood en waterverf door D. Vonk,
afm. 14,1 x 18,5 cm.
Hofje van Heithuizen te Haarlem, potloodtekening door D. Vonk, afm. 31,5
X 39,4 cm.
De nrs. 6 t/m 33 zijn geschonken door mevr. W. Vonk, Driebergen.
10 foto's met afbeeldingen van molens, omstreeks 1900.
Geschenk mevr. E. Siderius, Leeuwarden.
Schetsboek met 22 studies en 1 los blad van de hand van Harmen Wouters
Beekkerk (1756-1796), en voorzien van een inleiding door W. Eekhoff, afm.
32.7 X 28,7 X 0,9 cm.
Aankoop.
Portret van dr. C. Boschma, zwartkrijttekening, gesign. en gedateerd: Ariën
Winkel 16 nov. '78, afm. 32,6 x 24,8 cm.
"Fryske Helling", bijblad van "Sljucht en Rjucht", 14e jrg. nr. 1, afm. 43
X 34 cm.
"De gemaalin van den grooten Buonaparte", tekening met pen in sepia,
ingekleurd, door Teunes Klaas uit Nes, gedateerd 8 januari 1804, afm. 43,7
X 33,2 cm.
"Deze heer neemt afscheid van zijn vrou zijn zoontje hem wel volgen
wou", tekening met pen in sepia, randen ingekleurd, door Teunes Klaases,
gedateerd 1806, afm. 42 x 33,4 cm.
"Gelijk de zoete Jeugd tot tijd verdrijfs Geneegen" enz., tekening met pen
in sepia, ingekleurd, door Teunes Klaases, gedat. 1802,
afm. 40,5 X 31,2 cm.
De nrs. 37 t/m 40 zijn aangekocht.
St. Maartenssteen in de kerk te Bolsward, potloodtekening, afm. 23,8 X
41.4 cm.
Tirns, tekening in zwarte inkt door J. F. Henstra, afm. 12,2 X 15,5 cm.
De nrs. 41 en 42 geschenk J. B. Westerhof, Sneek.
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43

44
45

Portret van de schilder Egnatius Ydema, foto, omstreeks 1910, afm. 17,1 x
11,8 cm.
Geschenk T. Mercuur, Franeker.
25 felicitatiekaarten en huwelijksaankondigingen, omstreeks 1900.
Geschenk mevr. J. Posthumus, Leeuwarden.
"Geen wind", pen, gouache, door Jan van Tuinen, 1978, afm. 100 x 70
cm.
Aankoop.

Inventarisnummers
Pk. 1979
1

2
3
4
5

6

7

8

9
10.
11
12
13
14
15
16
17

"Ecclesia Cathedralis St. Viti Leovardiae", tekening met pen en waterverf
naar 17e-eeuwse gravure, 19e eeuw, afm. 17 X 19,8 cm.
Geschenk mevr. C. W. Deardorff-Jelgerhuis, Darien, U.S.A.
Schetsblad met figuurstudies in potlood, door Joh. Hemkes, afm. 23,2 x
31,2 cm.
Schetsblad met studies van een turfgraafmachine, potloodtekening door
Joh. Hemkes, afm. 19,8 X 28,4 cm.
Schetsblad met studies van mensen, die op een aardappelveld bezig zijn,
potloodtekening door Joh. Hemkes, afm. 26,5 X 36,2 cm.
Schetsblad met studies van mensen, die aardappels rooien, potloodtekening
door Joh. Hemkes, afm. 26,5 X 36,2 cm.
De nrs. 2 t/m 5 aangekocht.
"Opmeting van een gedeelte van het Kanselarijgebouw te Leeuwarden",
tekening met pen, potlood en waterverf door Auke Komter, ± 1925, afm.
93 X 66,2 cm.
Geschenk A. Komter, Amsterdam.
6 kinderprenten, kleurenlitho's, gedrukt door Pellerin en Co te Epinal
(België) en Gordine te Luik (België), afm. ± 41 X ± 28 cm.
Geschenk R. Oostra, Leeuwarden.
Kaart met de Friese Meren- en de Friese Woudenroute, door C. Reitsma,
± 1975, afm. 40 x 65 cm.
Geschenk C. Reitsma, Leeuwarden.
"Oldehove, Leeuwarden", linosnede, ± 1935, afm. 28,4 X 15,7 cm.
5 foto's met gezichten in Leeuwarden, o.a. door H. J. Craije, laatste kwart
19e eeuw.
Foto van reliëf door Pier Pander, foto door Vinkenbos en Dewald, ± 1910,
afm. 28,3 X 18,4 cm.
3 wandteksten afkomstig uit het calligrafisch atelier Nelly ten Have, 2e
kwart 20e eeuw.
Album voor briefpapier, bedrukt karton met linnen rug, ± 1930, afm. 29
X 21,5 X 0,7 cm.
Bundel briefpapier van verschillende formaten, ± 1930.
6 wenskaarten met afbeeldingen van diverse sporten, kleurenlitho's naar
tekeningen van F. Funke, afm. 23,6 X 10,3 cm.
7 prentbriefkaarten en foto's uitgegeven t.b.v. de Anjerdagen 1950/1951,
afm. 14,9 X 10,4 cm.
Portret Koningin Wilhelminia, litho Lankhout, ± 1905, afm. 30,8 x 23,2
cm.
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18
19

20

21

22
23

24
25

26

27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Foto bruidsstoet prinses Juliana/prins Bernhard in 1937, afm. 12 X 53,2
cm.
"Zendingsprentenkaart", kleurenlitho door P. W. M. Trap te Leiden,
uitgave M. Wijt en Zonen te Rotterdam, omstreeks 1900, afm. 51 X 70,2
cm.
"De Vrijheid-verkrijging der Protestantsche Godsdienst in de Nederlanden",
lithografie (proefdruk) door Joh. Bemme Azn. naar tekening van C. Meyer,
uitgave J. Groenewoud Jzn. te Amsterdam, I9e eeuw, afm. 57,5 X 74,5 cm.
"Kaart voorstellende de ligging der eigendommen van de Maatschappij van
Weldadigheid", schaal 1 : 115.200, lithografie, laatste kwart 19e eeuw, afm.
62,8 X 43,7 cm.
"Woninggids", Ie jrg. nr. 6, vouwblad met plattegrond van Leeuwarden,
1901, afm. 32,2 X 46,8 cm.
4 waterstaatkundige kaarten van de distrikten Sneek, Leeuwarden en Heerenveen, schaal 1 : 10.000, kleurenlitho's vervaardigd door de Topografische
Inrichting, herzien in de jaren 1920 t/m 1922, afm. 55 x 69 cm.
"Plattegrond van Harlingen", schaal 1 : 5.000, uitgave N.V. Algemeene
Boekhandel v/h A. Land Ezn. te Harlingen, afm. 39,4 x 50,4 cm.
"Nieuwe kaart van de provincie Friesland", schaal 1 : 175.000, 2e verbeterde
druk ± 1869, ingekleurde litho door P. Blommers naar tekening van L. J. W.
Meys, uitgave W. Eekhoff te Leeuwarden, afm. 60,3 x 49,6 cm.
"Plattegrond van Leeuwarden", kleurenlitho door A. Braakensiek naar tekening van D. Vonk, uitgave W. Eekhoff te Leeuwarden, 1877, afm. 40,2 X 53,4
cm.
"Provincie Friesland/Gemeente Menaldumadeel", schaal 1 : 50.000, litho
door Tresling en Co te Amsterdam, uitgave Meijer en Schaafsma te Leeuwarden, afm. 25,2 X 32,3 cm.
"Noord West Ameland", schaal 1 : 25.000, blad nr. 14 uit serie uitgegeven
door de Topografische Inrichting, 1930, afm. 32,2 X 46 cm.
"Zuid Oost Ameland", blad nr. 28 uit serie als voren, afm. 32,6 X 46,1 cm.
"Rauwerd", blad nr. 127 uit serie als voren, afm. 32,2 X 46 cm.
"Grouw", blad nr. 128 uit serie als voren, afm. 32,3 x 45,9 cm.
Kaart van het zuidelijk deel van de Lauwerszee e.o., kleurenlitho, ± 1910,
afm. 30,5 x 43,5 cm.
Kaart van Doezum e.o., blad uit zelfde serie als voorgaande, afm. 30,4 x 43,4
cm.
Kaart van Dokkum e.o., blad uit zelfde serie als voorgaande, afm. 30,6 x 43,6
cm.
Kaart van Assen e.o., blad uit zelfde serie als voorgaande, afm. 31,2 x 41,4
cm.
Kaart van Sneek e.o., groter blad uit zelfde serie als voorgaande, uitgave
Topografische Inrichting, 1909. afm. 57 X 47,9 cm.
"Bovensmilde", blad nr. 168 uit zelfde serie als aanwinst nr. 28, afm.
32,4 X 46,8 cm.
"Smilde", blad nr. 186 uit zelfde serie als voorgaande, afm. 32,4 X 46,8 cm.
"Leeuwarden", blad nr. 4 uit serie, uitgegeven door de Topografische Inrichting, 1951, afm. 33,6 X 46,7 cm.
"Kleine kaart van de Provincie Friesland", op linnen gedrukte lithografie
door A. van Calsbeek, uitgave W. Eekhoff te Leeuwarden, 1864, afm.
19,8 X 22,4 cm.
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41

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

58

59

60

61

62

"Kaart van West Dongeradeel", lithografie, 2e helft 19e eeuw, afm.
18,9 X 22,9 cm.
De nrs. 9 t/m 41 aangekocht.
"In de Bouwhoek", gouache , gesign. r.o. J. F. Henstra, afm. 17,6 X 21,8 cm.
"Aan de Fluessen", pentekening, gesign. r.o. J. F. Henstra, afm. 12,8 X 16,5
cm.
"Oudemirdum". pentekening, gesign. r.o. J. F. Henstra, afm. 13,2 X 16,3 cm.
"Doorbrekend licht", gouache, gesign. r.o. J. F. Henstra, afm. 29,8 X 21 cm.
"Fries landschap", gouache, gesign. r.o. J. F. Henstra, afm. 20,9 X 29 cm.
"Grijpskerk", aquarel, gesign. en gedat. r.o. A. W. Schreuder (19)53, afm.
46,7 x 36,2 cm.
"Ameland", pentekening door Jan Murk de Vries, gesign. en gedat. r.o. Jan
Murk 1959, afm. 39,3 X 50,7 cm.
Gezicht op een huis met galerij en een theekoepel, zwartkrijttekening, niet
gesign. of gedat., afm. 27,4 X 35,8 cm.
Studie van een gipsen buste van Dante, zwartkrijttekening, gesign. en gedat,
. . . Bosch '82 (1882), afm. 38,2 x 25,3 cm.
Bosgezicht in de winter, zwartkrijttekening, niet gesign. of gedat., afm.
37,3 x 27,4 cm.
"Paysage", tekenvoorbeeld, lithografie, 19e e., afm. 9,6 x 12,8 cm.
Landschap, tekening in waterverf, niet gesign. of gedat., 19e e., afm.
13,6 x 18,4 cm.
Stadsgezicht, tekening met potlood en waterverf, niet gesign. of gedat., Ie
helft 20e e., afm. 11,1 X 13,9 cm.
Studie van een meisjeskopje, zwartkrijttekening, niet gesign. of gedat., 19e e.,
afm. 29,5 X 23,1 cm.
2 landschapjes met kastelen, tekeningen in waterverf, niet gesign. of gedat.,
19e e., afm. 6,7 X 10,7 cm. en 6,4 X 10,6 cm.
Nieuwjaarswens, geschreven met de pen door Pieter Hommema aan zijn oom
en tante, gedat. Oldehove 1842, afm. 43,9 x 32,5 cm.
De nrs. 42 t/m 57 geschonken door J. B. Westerhof, Sneek.
Portret van Willemina Geertruida van Idsinga (1788-1819), tekening in zwart
krijt met wit gehoogd op bruin papier, door Willem Bartel van der Kooi, in
vergulde lijst achter glas, afm. 59,2 X 43,4 cm.
Geschenk N. N.
Knipsel, door T. Hofman t.g.v. het huwelijk van H. P. Roorda en S. S.
Brandsma, gesign. en gedat. m.o. T: Hofman 1830, in zwarte lijst achter glas,
afm. 31,4 X 37,6 cm.
"Le chasseur Moqueur" en "Une bonne revanche", 2 oleografieën in zwarte
lijsten achter glas, 3e kwart 19e eeuw, afm. 56 X 43,5 cm.
De nrs. 59 en 60 geschonken door P. Roorda, Krommenie.
"Tot Aandenken", met pen getekende oorkonde voor J. J. Bosch en J.C.
Meyer te Nes op Ameland, gesign. en gedat. l.o. en r.o. N. Scheper Jz' fecit/Hallum op Ameland/den 14 Junij 1859, in lijst achter glas, afm. 60 X 47
cm.
Geschenk mevr. Bossinade-Bosch, Drachten.
Portretten van Dirk Boomsma (1841-1911) en Foekje van Dijk (1840-1909),
foto's door C. J. L. Vermeulen te Den Haag/Utrecht, in lijst achter glas, afm.
38 x 28 cm.
Geschenk M. Ypma, Apeldoorn.
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Portretten van Piter Knilles Krammer (1856-1929) en Antsje Tammes Keestra
(1859-1925), foto's in lijst achter glas, afm. 37 x 27,5 cm.
"Knikkeren", lithografie door Emrik en Binger, uitgave J. Ykema te Den
Haag, afm. 49 X 63,5 cm.
"Zonder geld door 't land te wandlen", enz., kinderprent, lithografie door
Mulder te Leiden, copie naar oudere prent door J. Brouwer/J. Ratelband te
Amsterdam, afm. 41,5 x 30,8 cm.
Geschenk J. Postema, Menaldum.
"Leeuwarder Na-Courant" (1765) en "Byvoegsel op de Leeuwarder Courant"
(25 april 1801), afm. 21 x 16,5 cm. en 22, 6 x 18,5 cm.
Geschenk mr. J. H. Rombach, gemeentearchief Alkmaar.
Toren van de N.H. kerk te Hindeloopen, foto van tekening door A. Baart
(sr.), afm. 23,9 x 13 cm.
"Chateau d'Antibes", fotocopie naar tekening van en ingekleurd door A.
Baart, gesign. en gedat. r.o. A. Baart sr. Antibes/18/3'66. afm. 15,6 X 11,1
cm.
De nrs. 67 en 68 geschonken door mevr. H. Spruyt-Hemmes, Leeuwarden.
"Gedachteniswoord", enz. en "Psalmtonen", enz., 2 oranjepamfletten uitgegeven t.g.v. de 18e verjaardag van Koningin Wilhelmina in 1898, afm.
18,3 x 13,5 cm. en 21,8 X 12,6 cm.
"Tentoanstelling wirk fen Ids Wiersma", brief gedat. 25 jan. 1928 betreffende
een tentoonstelling in Bellevue te Amsterdam, georganiseerd door "it Selskip
Fryslân" te Amsterdam, afm. 30,6 x 23 cm.
Liggend kalf, ets door Sjoerd Kuperus, gesign. r.o. Sj. Kuperus, herdruk van
de originele plaat in 1979, afm. v/d plaat 12,1 x 15,8 cm.
Tjalk, ets als voren, gesign. r.o. Sj. Kuperus, afm. v./d plaat 10 X 14,8 cm.
Konijn, ets als voren, gesign. r.o. Sj. Kuperus, afm. v/d plaat 9 x 11,8 cm.
Apen, ets als voren, gesign. r.o. Sj. Kuperus, afm. v/d plaat 24,5 x 15,7 cm.
Koolmezen, ets als voren, gesign. r.o. Sj. Kuperus, afm. v/d plaat 15,6 x 12,3
cm.
Winterkoninkje, ets als voren, gesign. r.o. Sj. Kuperus, afm. v/d plaat
10,8 x 13,6 cm.
De nrs. 71 t/m 76 aangekocht.
Portret Laurens Jansz. Coster, borstbeeld, frontaal, met 6-regelig onderschrift,
kopergravure door J. Houbraken naar tekening van Tako Jelgersma, 1764,
afm. 26,6 x 17 cm.
Portret Laurens Jansz. Coster, borstbeeld in ovaal met 3-regelig onderschrift,
door Jan 1'Admiraal, 18e e., afm. 17,8 x 11,5 cm.
Portret Laurens Jansz. Coster, borstbeeld met 2-regelig onderschrift, lithografie door Jobard te Brussel, 19e e., afm. 18,2 X 12,9 cm.
Portret Johannes Enschede, zittend, ter halver hoogte, kopergravure door C.
van Noorde. 1768 (latere druk), afm. v/d plaat 16,7 x 10,1 cm.
Interieur van een drukkerij, kopergravure door Philips, 18e e., afm. 6,8 X 10,7
cm.
Portret Laurens Jansz. Coster, borstbeeld uitgeknipt en geplakt op uitgeknipte
ondergrond, houtsnede, 19e eeuw, afm. 21,7 x 17,3 cm.
De nrs. 77 t/m 82 geschonken door Th. Laurentius, Zaltbommel.
102 foto's met diverse topografische afbeeldingen.
Geschenk archief v/d provinciale griffie te Leeuwarden.
20 fotoalbums met diverse onderwerpen, 19e en 20e eeuw.
Bruikleen archief prov. griffie te Leeuwarden.
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Diverse stukken (voornamelijk rekeningen), afkomstig uit archieven berustende in het archief van de provinciale griffie te Leeuwarden.
"Tempête", linosnede door Tames Oud, gesign. r.o. T. Oud, afm. 35,5 X 53
cm.
Groep mensen, linosnede alsvoren, gesign. l.o. T. Oud, afm. 40,6 x 30,7 cm.
"Binnenhaven Scheveningen", linosnede alsvoren, gesign. m.o. T. Oud, afm.
24,7 x 31,5 cm.
"Visserman", linosnede alsvoren, gesign. r.o. T Oud, afm. 30,8 X 26,6 cm.
"Vissen", linosnede alsvoren, gesign. r.o. T. Oud, afm. 21 X 23,1 cm.
Huis met bomen, linosnede alsvoren, gesign. l.o. T. Oud, afm. 20,9 X 27,4
cm.
Huis en mensen in de sneeuw, linosnede alsvoren, gesign. l.o. T. Oud, afm.
20 X 23,1 cm.
"Ziek (?) veulen", linosnede alsvoren, gesign. r.o. T. Oud, afm. 24,6 X 34,3
cm.
"Het paard", linosnede alsvoren, gesign. r.o. T. Oud, afm. 25,5 X 34,5 cm.
"Travail", linosnede alsvoren, gesign. r.o. T Oud, afm. 34 X 50 cm.
Vissen, linosnede door Tames Oud, afm. 27,8 X 24,5 cm.
Vissen, linosnede alsvoren, gesign. l.o. T Oud, afm. 24,3 X 25 cm.
Vis, linosnede alsvoren, gesign. r.o. T Oud, afm. 20,6 X 24,9 cm.
De nrs. 86 t/m 98 aangekocht.
Poëzie-album met menu's van de hand van J. van Harinxma thoe Slooten, ±
1900, afm. 19,3 X 12,1 X 1,7 cm.
Poëzie-album van Jeanne van Harinxma thoe Slooten met versjes en tekeningen uit 1886/'90, afm. 22,8 X 15,6 x 1,0 cm.
Kartonnen omslag met brieven, gedichten, tafelschikkingen e.d. van R. van
Harinxma thoe Slooten, 3e kwart 19e eeuw.
Album Amicorum van F. H. van Burmania met opdrachten uit de jaren
1761-'62, in roodleren band met goudstempeling, afm. 12,3 X 19,4 X 2,5 cm.
Poëzie-album in de vorm van een etuitje, afkomstig van de familie Van
Sytzama te Driesum, 1860-70, afm. 10,8 X 15,3 X 1,7 cm.
Doos met o.a. menu's, etc, uit het bezit van R. van Harinxma thoe Slooten,
3e kwart 19e eeuw.
Arreslee met paard, tekening met pen en waterverf, gesign. (?) m.o. Joris
Anthonij 1763, afm. 32,7 X 39,5 cm.
"Allerleij no. V", kinderprent, ingekleurde lithografie, uitgegeven door Arnz
en Co. te Düsseldorf, 2e helft 19e e., afm. 45,5 X 36,5 cm.
Kinderprent, blad met diverse handingekleurde lithografieën, afm.
34,4 X 43,2 cm.
Kinderprent met afbeeldingen van kinderspelen, lithografie, uitgegeven door
El. Ledoyen te Parijs, 19e e., afm. 43,9 X 27,5 cm.
"Das Glas Wasser", kinderprent, lithografie, 19e e., afm. 33,9 X 42,6 cm.
Kinderprent, lithografie, enkele afbeeldingen ingekleurd, 19e e., afm.
34,1 X 42,6 cm.
"Kleyn Duymkens leven./Vie de petit Poucet", houtsnede, uitgegeven door
Glenisson en Van Genechten te Turnhout (België), 19e e., afm. 39,2 X 32,7
cm.
Kinderprent, blad met 20 kleine kleurenlitho's, 2e helft 19e e., afm.
34,4 X 43,2 cm.
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"Ziet, lieve kinderen! als g'u verpoost van 't leeren, . .. .", houtsnede, uitgegeven door Glenisson en Van Genechten te Turnhout (België), afm.
39 X 32,6 cm.
"Deez' prent is 't geld wel dubbel waard, . . . .", houtsnede, uitgegeven door
Glenisson en Van Genechten te Turnhout (België), afm. 39 X 32,6 cm.
"Yzeren spoorweg/chemin de Fer", houtsnede, uitgegeven door Glenisson en
Van Genechten te Turnhout (België), afm. 32,8 X 40 cm.
5 ornamentprenten, genummerd 3 t/m 7, kopergravures, door Bartolomeus
van Lochom naar Hans Janssen, Ie helft 17e e,, afm, v/d platen 3,54,5 X 13,8-15,2.
Lauswolt te Beetsterzwaag, achtergevel, foto, ± 1880, afm. 16,1 x 19,2 cm.
Lauswolt te Beetsterzwaag, voorgevel, foto, ± 1880, afm. 16,3 x 20,8 cm.
"De Kaas- en Botermarkt", deel van kinderprent, handingekleurd en uitgegeven door Schuitemaker te Purmerend, afm. 22 x 17,1 cm.
"Dialoque Entre Monsieur Sibrand d'Ockinga Et la Phtisie, Sur la decès de
tres noble, et tres vertüeuse Dame, Madame Juliane de Harinxma Son aymable Epouse", gedrukt te Leeuwarden door Hendrik Rintjes, 1677, afm.
58,2 x 46,2 cm.
2 gezichten in Beetsterzwaag, 2 foto's, ± 1900, afm. ± 11,6 X 16,5 cm.
5 foto's van Rinsma state te Driesum, door W. en K. Heeringa te Dokkum,
1899, 3 foto's afm. ± 12 X 17 cm. en 2 foto's afm. ± 17 X 23 cm.
De nrs. 99 t/m 122 geschonken door mevr. J. Bieruma Oosting, Amsterdam.
5 prentbriefkaarten, ± 1900.
Geschenk dr. ir. G. Posthumus, Warnsveld.
3 boekjes en 2 losse prentbriefkaarten, Ie kwart 20e eeuw.
Geschenk J. Goodijk, Bussum.
15 portretfoto's, waarvan 10 op carte-de-visite-formaat, alle omstreeks de
eeuwwisseling.
Geschenk mevr. J. A. de Gries, Leeuwarden.
"It is mei sizzen net to dwaen", Koppermaandagprent in lijst, 22 jan. 1979
uitgegeven t.g.v. de opening van het Fries Grafisch Museum door de Friese
drukkerspatroons, afm. 48,4 X 31,4 cm.
Portret van een lid van de familie Romer, zwartkrijttekening door A. Visser,
gesign. r.o., afm. 35,2 X 28 cm.
4 foto's in carte-de-visite formaat van leden der familie Romer.
Portret van een onbekende heer, lithografie, afm. 16,5 X 12,1 cm.
Enveloppe met drie dokumenten, behorende bij een medaille voor trouwe
dienst, toegekend aan Joseph Terpstra op 21 juli 1892.
"Gemeentehuis Geervliet", zeefdruk door Piet Holman, 1979, afm. 34,6 X 51
cm.
De nrs. 127 t/m 131 geschonken door J. B. Westerhof, Sneek.
"Steengraf bij Appelscha", pentekening door J. Halma, afm. 14,9 x 23,5 cm.
"Sape Talma 1847-1918", lithografie door A. S. Talma, ± 1955, afm.
50,5 x 31,5 cm.
Geschenk mevr. N. Fokken-Talma, Gendringen.
Oorkonde met zegel van de stad Oxford (Engeland) in zilveren doos, betreft
verlenen ereburgerschap van deze stad aan Hobbe baron van Aylva
(1696-1772), afm. 22,3 x 32,3 cm., afm. doos 9,2 x 5,9 x 1,6 cm.
Geschenk Jhr. C. J. H. van Vredenburch, Oxford, Engeland.
249 foto's van 4e strenge winter van februari 1979, door Frans Andringa e.a.,
afgedrukt 13 X 18 cm. Aankoop.
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35 luchtopnames van verschillende dorpen en steden in Friesland, door Aerophoto Eelde, afgedrukt 18 X 24 cm.
Aankoop.
4 prentbriefkaarten en 5 cadeauplaatjes met reclameteksten uit de jaren
1890-1900.
Geschenk J. R. Metzlar, Blaricum.
Kaart van Nederland, kleurenlitho door C. Jetses, uitgave t.g.v. het regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina in 1923, afin. 107 X83,5 cm.
Geschenk mevr. A. Kalsbeek, Steenwijk.
"Luther verbrandt de pauselijke bul te Wittenbuerg", lithografie in lijst achter
glas, 2e helft 19e e., afm. 39 X 53,5 cm.
Geschenk J. A. v.d. Veen, Appelscha.
Portret van mr. L. R. van Sloterdijck (1868- ± 1920), foto door M. M. Couvee
te Den Haag, begin 20e e., in lijst achter glas, afm. 80,5 X 66 cm.
Geschenk mr. W. A. van Sloterdijck, Alkmaar.
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