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Van kabinet tot museum
C. Boschma
1. Inleiding

Ruim twee jaar geleden werd de nieuwe vleugel van het Fries Museum
geopend. Nu, na enige ervaring met de verworven ruimte, lijkt het mij een
goed ogenblik om de geschiedenis te "betrappen" en zowel achter- als
vooruit te kijken. Meer dan honderd vijftig jaar is er verzameld en de
verzamelingen hebben nu honderd jaar in de tegenwoordige huisvesting
publiek gefunctioneerd. In die tijd is er een ontwikkeling geweest van
particulier initiatief naar gesubsidieerde instelling, in de laatste tien jaar
versneld, doordat de Stichting, die het beheer van het Genootschap
overnam, nauwere banden met de Provincie aanging. Mede doordat ik
zelf die laatste fase ook beleidsmatig heb meegemaakt, ben ik mij er van
bewust dat we een "moment" in de Friese museumgeschiedenis meemaken.
Bij het begin van mijn werk, in 1963, realiseerde ik mij dat ik een keuze
moest doen — elke generatie voegt iets aan het museum toe en daardoor
blijft de instelling levend — een keuze die dus mede, maar niet alleen,
bepaald wordt door de eisen die de maatschappij stelt. Voor mij kwamen
daarbij een uitbreiding van het personeel en het scheppen van ruimtelijke
voorzieningen op de eerste plaats, en pas daarna de ontwikkeling van een
regelmatig tentoonstellingsbeleid. Achteraf bezien zit er een logische
ontwikkeling in als men er van uitgaat dat al die veranderingen in het
Fries Museum op grond van factoren als ruimte, tijd en geld nu eenmaal
niet allemaal tegelijk konden gebeuren. In de eerste zeven jaar vond een
geleidelijke groei van het aantal medewerkers plaats, met gedifferentieerde taken. Aan het einde van die periode kwam er ook een ruimtelijke
herverkaveling, met als belangrijk gevolg een nieuwe en gastvrije ingang
voor het museum (en een nieuw adres aan de Turfmarkt).
Vanaf 1970 werden plannen gemaakt voor een werkelijke uitbreiding
van het museum. Die plannen waren al vrij snel na mijn benoeming geformuleerd en waren gebaseerd op beleidsplannen en gedachten van mijn
voorganger Wassenbergh. Deze laatste al had aan de bouw van een depotvleugel gedacht en aan uitbreiding van de expositieruimte door de
Kanselarij er bij te betrekken. De depotvleugel is er gekomen, de Kanselarij nog maar voor tijdelijk. Wij hadden gehoopt de nieuwe vleugel met
depots en tentoonstellingszaal te kunnen openen op de honderdvijftigste
verjaardag van het Genootschap, 26 september 1977. Stagnaties in het
afkomen van subsidietoezeggingen voor de bouw maakten dat helaas niet
mogelijk.
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Door de nu gegeven personele en ruimtelijke mogelijkheden worden wij
geacht de bewerking en presentatie van zowel de vaste collecties als de
tijdelijke exposities te kunnen organiseren. Op die weg liggen echter nog
vele "tûkelteammen".
2. Het museum en zijn verzamelingen
Het verzamelen
Vanouds is de verzamelactiviteit van het museum gericht geweest op de
cultuurgeschiedenis van Friesland. Dat geldt voor de terpoudheden, verzameld door het Genootschap, waarvoor in 1846 een kast met schuifdeuren werd aangeschaft. Het komt ook naar voren met name in het
Programma, waarmee Joost Halbertsma in 1853 zijn schenking aan het
Antiquarisch Kabinet van Friesland begeleidt'. Fries is ook het uitgangspunt voor de Historische Tentoonstelling van Friesland^- in 1877 en hoewel
men na de opening van het nieuwe museum in 1881 ook wel andere
collecties voor de verdere opbouw van de museumverzameling accepteerde, is het Friese criterium toch altijd het uitgangspunt gebleven. In
later tijd is deze keuze steeds sterker benadrukt, ook door het uitschiften
van "vreemde" elementen in de opstelling.
Natuurlijk blijven er bepaalde bestanddelen, die vanuit een puristisch
standpunt gezien niet in het Fries Museum thuis zouden horen. Ik denk
daarbij o.m. aan de door Quaestius verzamelde Romeinse munten, aan de
porseleinverzameling van Looxma Ypeij en vooral ook aan de Bisschopverzameling. Stuk voor stuk zijn dit echter collecties die door hun geschiedenis een blijvende plaats in het Fries Museum verworven hebben.
In het geval van Quaestius heeft de publicatie ervan de band met het
museum als het ware gecodificeerd. De porseleinverzameling is exemplarisch voor het vergaren van — vooral blauw — porselein door Friese
families in vroeger tijden. Bisschop, geboren in Leeuwarden, schilderde
zijn leven lang veel Friese onderwerpen. En de bepalingen van zijn testament hebben gemaakt, dat een laat-negentiende-eeuws schildersinterieur met atelier nu praktisch alleen nog in het Fries Museum gevonden
kan worden.
Als we nu zouden moeten formuleren wat het Fries Museum verzamelt,
dan zou dat zijn alles wat in de bodem van Friesland gevonden wordt, en
verder Friese kunst, kunstnijverheid, volkskunst en andere materiële objecten uit het dagelijks leven van de Friese mens. Een dergelijk programma is enerzijds breed opgezet — van de vroegste tijden tot op heden
— maar heeft anderzijds een duidelijke beperking: de grenzen van de
huidige provincie Friesland. Op grond van dit gegeven is het voor een
aantal gebieden mogelijk aan te geven waar nog lacunes in de verzameling zijn. Anderzijds hangt het ook sterk van de "markt" af, of het mogelijk zal zijn deze op te vullen.
6
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Sinds enkele jaren bestaat er in principe een aankoopbudget waarmee
het mogelijk moet zijn in dit opzicht een flexibel beleid te voeren. Het
budget, dat vóór 1975 slechts enkele duizenden guldens was, werd in dat
jaar verhoogd tot ƒ 75.000. Maar dit zogenaamde aankoopbudget zit opgenomen in het totaalbedrag waarover het museum beschikken kan.
Wanneer personeels- en exploitatielasten stijgen en de subsidies dat niet
in gelijke mate doen, dan zal aanvulling automatisch van het zogenaamde
aankoopbudget afgaan. Dus is het aankoopbudget sluitpost.
Tegelijkertijd gaat er een verarmend effect uit van de antiekprijzen, die
sterker stijgen dan de museumsubsidies. Nu zijn het niet alleen de financiële beperkingen, die dwingen tot een selectief aankoopbeleid.
Doordat het museum al zo vroeg is begonnen te verzamelen is een rijk
bezit ontstaan en hoeft voor de historische verzamelingen zeker niet alles
wat zich aandient opgenomen te worden. Bij de archeologische verzamelingen ligt dat anders, daar kan de kwantiteit of de verspreiding van
bepaalde objecten inzicht geven in culturele ontwikkelingen.
Het bewaren
De in de verzameling opgenomen voorwerpen moeten in de eerste
plaats bewaard worden, zodat niet alleen wij, maar ook volgende generaties ze kunnen bestuderen en bekijken. In het Fries Museum is die
bewaarfunctie lange tijd een probleem geweest. In de tijd van het Antiquarisch Kabinet kunnen we er van uitgaan, dat praktisch alles in de
opstelling getoond werd en er nauwelijks sprake zal zijn geweest van een
depot. Met het toenemen van de verzamelingen kwamen er ook meer
doubletten, vergelijkbare stukken enz. Bij de toen nog bestaande neiging
om alles te tonen gaf ook dat nog geen echte depotproblemen. Die
kwamen pas toen men in de jaren dertig ging ombuigen naar een betere
presentatie en minder overvolle opstelling.
Een nieuwe impuls in die richting was de reorganisatie van het museum
in 1952 bij het 125-jarig bestaan van het Genootschap 3 . Als we alleen al
denken aan de hoeveelheden porselein, die toen uit de porseleinzaal
verwijderd werden dan kunnen we ons niet meer voorstellen hoe dat alles
in de nu toch ook nog zeer gevulde kasten er bij heeft kunnen staan. Met
deze verschuiving van het evenwicht tussen opstelling en depot werd het
verantwoord bewaren van de niet-opgestelde voorwerpen tot een probleem. Een goede ruimte was niet beschikbaar. De later zo spreekwoordelijk geworden "kelders en zolders" van het museum werden voller en
voller. Erger was, dat van klimaatbeheersing nauwelijks of geen sprake
kon zijn (grote schommelingen tussen zomer en winter en dag en nacht).
Meubels op zolder knapten in warme zomers uit hun voegen, schilderijen
op paneel in de kelder droogden uit door de centrale verwarming en
gingen bladderen. In de textielverzameling werden de stukken door optasten geplet en sleets op de vouwen. Het prentenkabinet was zo ondergebracht dat men de bladen maar het beste in de kasten kon laten om
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Interieur van hel prentenkabinet na de laatste verbouwing (1978)

beschadiging bij het tevoorschijn halen te voorkomen. Geen wonder, dat
we intern van een noodsituatie spraken en sinds 1964 het stichten van een
depotgebouw als hoogste prioriteit stelden 4 ). In 1974 ging de eerste paal
de grond in.
Voor het beheersen van licht en klimaat zijn in het nu voltooide ge-
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bouw de vereiste voorzieningen getroffen. De schilderijen hangen overzichtelijk aan goed hanteerbare rekken, voor de kleine voorwerpen zijn er
planken, kasten en laden om ze soort bij soort onder te brengen, net als in
de nieuwe kluis het zilver, de sieraden en munten en penningen. De
textielafdeling heeft nu een veelvoud van de vroeger beschikbare ruimte.
De kleding hangt vrij en overzichtelijk in kasten. De vlakke textiel wordt
op een speciaal rollensysteem bewaard. Voor het onderhoud van de
stukken is een "droge" en een "natte" werkruimte beschikbaar. Het
prentenkabinet heeft behalve laden en kasten met dozen een klein studiezaaltje, waar de bladen bestudeerd kunnen worden. De archeologie
beschikt over een opvang- en spoelruimte met electrische droogkast, een
depot met compacte verrijdbare kasten en een studiezaaltje voor tijdelijk
werkzame onderzoekers.
Met dit alles is nu de ruimte aanwezig om het museumbezit op een
goede manier onder te kunnen brengen. De ordening, het alles op zijn
juiste plaats brengen en door administratieve verwerking ook "vindbaar"
houden, zal ons de eerste tijden nog bezig moeten houden.
Conserveren en restaureren
Daarnaast eist de toestand van de voorwerpen veel aandacht. In de
vroegere situatie zijn museumvoorwerpen door onvoldoende verzorging
letterlijk te gronde gegaan en afgeschreven uit de verzameling. Wij stonden daar machteloos tegenover. Conserveren, d.w.z. trachten de toestand
waarin een object zich bevindt als het in het museum komt op peil te
houden, is noodzaak. Geval voor geval zal dan bekeken moeten worden
of ook verdergaande maatregelen nodig zijn: het bijwerken of herstellen
van verloren onderdelen, dus restaureren. In beperkte mate is het museum
in staat deze werkzaamheden zelf uit te voeren. Specialistische zaken
worden in elk geval buitenshuis gedaan, hetzij in particuliere restauratie-ateliers, hetzij door de hulp in te roepen van het Centraal Laboratorium in Amsterdam. Elk jaar wordt er wel iets gedaan, maar er blijft een
grote achterstand in het restauratiewerk. Het zou daarom goed zijn als er
ook in Friesland een restauratie-atelier kwam voor de meest voorkomende
werkzaamheden, ook voor andere musea en oudheidkamers. De afweging
tussen conserveren en restaureren zal steeds zorgvuldig moeten gebeuren,
waarbij waarde en zeldzaamheid van de objecten beslissende factoren
zijn.

3. De huisvesting
Het onderbrengen van de verzamelingen heeft van het begin af aan
problemen gegeven. Het Antiquarisch Kabinet moest vóór 1881 al eenmaal verhuizen 5 . Na afjoop van de Historische Tentoonstelling van 1877
kon het Eysingahuis worden gekocht, een patriciërshuis dat op dat mo-
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ment ruimte genoeg leek te bieden. De Kanselarij, waar ook toen al op
gewezen was, bleek toen nog te hoog gegrepen. Na de opening in 1881
groeiden de verzamelingen vooral door schenkingen en legaten, zodat in
1892, 1895 en 1907 vleugels moesten worden aangebouwd. Het eind van
de negentiende eeuw was, waarschijnlijk ook door het burgerlijk zelfbewustzijn dat na 1848 sterk gegroeid was, een goede museumtijd. Dat was
elders in Nederland zo en ook hier. Het was alsof de burgerij in het
museum een monument voor zichzelf wilde stichten. Een andere factor
was de afbraak van states en stinzen; adellijke families bleven niet langer
op het Friese platteland wonen. In 1881 bijvoorbeeld werd Wiarda state in
Goutum gesloopt en kwam de Cammingha-collectie in het Fries Museum.
Het museum, dat dus steeds voller werd, kon in 1924 nog éénmaal door
het uitbouwen van een zolderverdieping vergroot worden en zo zou het
vijftig jaar blijven.
De enige noemenswaardige uitbreiding na 1945 kwam door het stichten
van uithoven: het Kerkmuseum Janum, het museum Fogelsangh state in
Veenklooster en het Fries Munt- en Penningkabinet in Franeker. Hier
konden onderdelen worden getoond, die in Leeuwarden niet aan bod
kwamen. Intussen bleef het Fries Museum zelf te klein. Weliswaar waren
twee panden aan de Turfmarkt al vóór 1910 aangekocht om het museum
uit te breiden, en werd een derde later er aan toegevoegd, maar deze
waren bouwvallig en in hun bestaande vorm niet geschikt voor het museum. Een van deze huizen werd als opslagruimte verhuurd, het andere
was als geïmproviseerde en steeds weer opgelapte conciërgewoning in
gebruik.
Rond 1960 werd bekend dat Rijksarchief en Provinciale Bibliotheek uit
de Kanselarij zouden gaan verhuizen. Wassenbergh besefte dadelijk, dat
dit cultuurhistorisch belangrijke pand ideaal zou zijn om aan het tekort
aan expositie-ruimte van het museum tegemoet te komen. Van toen af
richtten zich de plannen op het onderbrengen van een depot in een nieuw
te bouwen vleugel en meer expositieruimte in de Kanselarij. Toen het
Fries Museum in 1976 voor het onderbrengen van bureaus en opslag van
verzamelingen tijdelijk de beschikking kreeg over de toen juist leegstaande Kanselarij, werden de staatsieportretten van de Friese Nassau's in
de voormalige zittingzaal van het Hof van Friesland opgehangen. De zaal
werd in eigen beheer en met weinig kosten in orde gebracht en mag als
proefmodel gelden voor een voorlopige museale inrichting. Met enkele
grote meubels werd het geheel aangevuld. Later kwam daar nog het
prachtig gerestaureerde poortje van Bennema state bij.
Ook andere verzamelingen zouden op langere termijn beter en overzichtelijker in de Kanselarij kunnen worden ondergebracht. In de eerste
plaats denk ik daarbij aan de zeventiende-eeuwse Friese schilderkunst.
Friesland is een provincie, die duidelijk een eigen school heeft gehad in de
schilderkunst van de zestiende en zeventiende eeuw. Onderzoek en verzamelactiviteit in de laatste veertig jaar hebben onze kennis èn ons museumbezit sterk vooruitgebracht. Een selectie van dit bezit is nu onder10
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gebracht in de schilderijenzaal, in 1892 gebouwd voor een negentiendeeeuwse verzameling. Het zou wenselijk zijn de zeventiende-eeuwse collectie naar de Kanselarij over te brengen, waar de stijl van de zalen meer
aansluit bij die van de schilderijen, en waar meer ruimte is. De bestaande
schilderijenzaal kan dan gebruikt worden voor een expositie van achttiende- en negentiende-eeuwse schilderkunst, die, ook weer door nieuwe
onderzoekingen, steeds meer in de belangstelling komt. Ook daarvan kan
op dit moment maar een klein gedeelte getoond worden en ook hier geldt,
dat een negentiende-eeuwse schilderijenzaal er een ideale omgeving voor
zou zijn.
Ook de stadsgeschiedenis van Leeuwarden zou in de Kanselarij aantrekkelijker kunnen worden opgesteld: schilderijen en kostbare voorwerpen in een representatief gedeelte en allerhande curiosa in een min of
meer als studiecollectie op te vatten documentaire afdeling. Het Fries
Museum beheert veel objecten die verband houden met de geschiedenis
van Leeuwarden. Voorzover geëxposeerd, zijn ze nu verspreid over het
museum zelf, maar veel is ook in depot. Door de in de laatste jaren in het
Fries Museum gehouden tentoonstellingen over facetten van de geschiedenis van Leeuwarden is het ons bekend, dat er voor dit onderwerp veel
belangstelling bestaat.
De uithoven
De uithoven brengen natuurlijk allerlei problemen met zich mee van
onderhoud, controle en personeel. Zij hebben daarom naar mijn idee
alleen werkelijke betekenis, als zij functioneel zijn, dat wil zeggen als het
geëxposeerde daar beter tot zijn recht kan komen, dan in een meer of
minder neutrale museumruimte in Leeuwarden. Deze functionele betekenis hebben het dertiende-eeuwse kerkje van Janum, waar middeleeuwse
kerkelijke kunst getoond wordt, en de buitenplaats Fogelsangh state, die
vooral door de daar ondergebrachte familieverzameling Hora Siccama het
karakter van een bewoonde buitenplaats heeft. Minder functioneel is het
Fries Munt- en Penningkabinet in Franeker, dat dan ook bij het beschikbaar komen van voldoende ruimte in Leeuwarden weer daarheen
teruggebracht zou kunnen worden.
Eén verzameling is tot heden nooit functioneel opgesteld geweest, namelijk die van de Friese landbouw. Friesland is een provincie met een rijk
agrarisch verleden en met een grote agrarische betekenis in het heden. Het
Fries Museum beheert een belangrijke verzameling betreffende het traditionele boerenbedrijf en diverse ambachten. Deze werd tot begin 1977
op Stania state te Oenkerk in weinig acceptabele vorm getoond. Volgens
mij zou de ook landelijk gezien unieke verzameling nergens beter tot haar
recht komen, dan in een gerestaureerde Friese boerderij. Pogingen om
voor dat doel een bij de ruilverkaveling buiten gebruik geraakte boerderij
in Schettens aan te kopen leden schipbreuk bij subsidiegevers. Nu is de
boerderij aangekocht door de gemeente Wonseradeel, met de destijds ook
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voor ons geldende verplichting het gebouw als museum in te richten. Een
restauratieplan is in voorbereiding. Het Fries Museum kan dan in het
door Wonseradeel geëxploiteerde museum de collectie beschikbaar stellen.
Samenwerking met andere instellingen
Het kan zijn voordelen hebben om verzamelingen die in het Fries
Museum niet aan bod komen dicht in de buurt van het museum onder te
brengen zodat de variëteit voor de bezoeker vergroot wordt. Dat kan dan
met behoud van eigen zelfstandigheid, zoals bij het Verzetsmuseum
Friesland, dat, nadat allerlei andere pogingen mislukt waren, nu eindelijk
in de bovenzalen van de Kanselarij is ondergebracht. Deze bestemming
heeft er toe bijgedragen dat de huur van de Kanselarij nogmaals verlengd
werd, helaas nog steeds op tijdelijke basis.
Ook de verzameling van het Fries Grafisch Museum heeft een opstelling
en werkruimte gekregen in het Fries Museum, en wel in een der zalen van
de nieuwe vleugel. Deze is bedoeld als ruimte waar men niet alleen buiten
gebruik geraakte drukkersapparatuur kan zien, maar waar ook door
groepen mensen gewerkt kan worden in de oude technieken.
Het is zeker de moeite waard de mogelijkheden te bekijken om ook het
Fries Natuurhistorisch Museum, dat nu nog in een te klein gebouw in een
te achteraf gelegen straat is ondergebracht, deze kant uit te halen.
4. De wetenschappelijke bewerking
De oudste inventaris van het Fries Museum is tegelijk de gedrukte catalogus van 1881. De voorwerpen zijn er naar onderwerp gerangschikt in
ondergebracht en doorlopend genummerd. Al gauw bleek dit systeem tot
problemen te leiden omdat nieuw ingekomen voorwerpen alleen door het
geven van a. en b. nummertjes er tussen konden worden geschoven. Toen
dit vastliep koos men voor een doornummeren in volgorde van binnenkomst en stapte men definitief af van de oude rubriekindeling. Eerst met
ingang van 1937 — toen de nummers al boven de tienduizend uitgekomen
waren — ging men over tot de nu nog gehanteerde nummering per jaar.
Terwijl in 1881 de inventaris van het museum tegelijk catalogus was, ligt
er nu tussen beide zaken een grote afstand.
Het bestuderen en rubriceren van de verzamelde objecten is vanouds
een fundamenteel onderdeel van het museumwerk. Door het publiceren
ervan kan de kennis over wat het museum verzamelt verder verbreid
worden. De catalogus van 1881 had net als de tentoonstellingscatalogus
van 1877 een opsommend karakter en is nu meer een bron van kennis dan
van inzicht. Van een catalogus verwachten wij nu, dat hij veel meer gegevens verschaft die met een bepaald voorwerp in verband gebracht
kunnen worden. Maar daartoe moeten de vaak toch nog summiere beschrijvingen uit het inventarisboek overgebracht worden in een kaartsys12
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Het depot van de archeologische afdeling sinds 1978.

teem met veel uitvoeriger beschrijvingen en literatuurverwijzingen. Tegelijkertijd moet er gestreefd worden naar een volledige foto-documentatie van alle museumvQorwerpen. En als dan nog de gegevens worden
overgebracht in een geautomatiseerd systeem — zoals in Nederland o.a.
13
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door Mardoc in Vlaardingen gedaan wordt — dan is eigenlijk pas het
basismateriaal voor een catalogus aanwezig.
Het beste kan men groepen van voorwerpen of afgeronde collecties op
deze manier bewerken. In het Fries Museum is dit tot nu gelukt voor het
zilver en daarvan kon dan ook vervolgens een catalogus worden gemaakt
(1968). Maar zowel de inventarisatie als de catalogisering konden alleen
gebeuren met de inschakeling van stagiaires. Op eigen kracht was dit
nooit gelukt. Ook het onderzoek naar de schilder Wijbrand de Geest en
het catalogiseren van zijn werk in het Fries Museum kon alleen als project
met studenten worden uitgevoerd 6 .
Nu het museum zijn voorlopige vorm gevonden heeft en de depots het
toelaten om de collecties overzichtelijk op te stellen lijkt het mij van belang om aan de inventarisatie en het uitgeven van deelcatalogi de grootste
voorrang te geven. Maar ook nu zal de staf dit niet alleen kunnen doen en
zal met de nodige vindingrijkheid hulp van buitenaf moeten worden
aangetrokken.
5. De presentatie
De vaste opstelling
We weten maar bij benadering hoe het "museum" er vóór 1881 uitzag.
De oudste verzameling van het Genootschap was meer een studieverzameling voor de leden dan een openbare instelling. Wat Halbertsma
schonk aan het Antiquarisch Kabinet, is in een gedrukte lijst opgenomen
en zo konden we het in 1969 op een kleine tentoonstelling weer bijeen
brengen. We kennen de lokalen waarnaar het Kabinet telkens verhuisde,
maar afbeeldingen ervan bestaan niet. We zullen het nooit kunnen reconstrueren, hoe interessant dat ook zou zijn uit een oogpunt van museumgeschiedenis 7 .
Het album met foto's van de Historische Tentoonstelling van 1877 geeft
ons de oudste beelden van een Friese museumopstelling. Zalen waarin de
historische voorwerpen zich aaneenrijen zonder dat de esthetische presentatie veel aandacht krijgt. Toch noodt de sfeer, die nu als rommelig op
ons overkomt, tot snuffelen en het doen van ontdekkingen. En dat zal ook
stellig de bedoeling zijn geweest. Van hier is het waarschijnlijk een kleine
stap naar de oudste opstelling in het Eysingahuis, dat in 1881 museum
werd. Veel van de 1877 geëxposeerde voorwerpen komt ook weer voor in
de door Corbelijn Battaerd samengestelde museumcatalogus van 1881.
Vrijwel identiek zijn in elk geval de beide Hindeloper kamers, misschien
de meest stabiele elementen van het Fries Museum.
Van de latere opstellingen hebben we in elk geval een paar foto's en
prentbriefkaarten. Zo zien we de muziekkamer van het Eysingahuis, nu
zilverzaal, aangekleed met de grote staatsieportretten van de Friese Nassau's en in het midden een monumentale zeshoekige vitrine met het
Popta-zilver en andere pronkstukken. Ook van de in 1892 gebouwde
14
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schilderijenzaal met de negentiende-eeuwse schilderijencollectie Suringar
en de porseleinzaal met de collectie Looxma Ypeij (1895) hebben we
beelden. Dan van de Bisschop-kamers, het sluitstuk van het oude gebouw,
en wat foto's van opstellingen in de jaren dertig. De grote veranderingen
kwamen eigenlijk pas in 1952, toen het museum gemoderniseerd werd,
overal electrische verlichting werd aangelegd en door het verplaatsen van
afdelingen er een zekere logische volgorde in de 36 zalen van het museum
kwam. Veel bleef ook zoals het was, in de eerste plaats de "onaantastbare" Bisschop-kamers en de twee Hindeloper kamers.
Bij de bouw van de nieuwe vleugel en de daarmee samenhangende
aanpassingen van de oude opstelling was de vraag gewettigd of we niet
voor het geheel tot een volstrekt nieuwe indeling en opstelling moesten
komen en zo oud en nieuw tot een eenheid smeden. Veranderingen waren
toch nodig dus we konden de kans aangrijpen om tot een nieuwe chronologische of thematische opstelling te komen. Tot iets dergelijks zou men
gedwongen worden bij het stichten van een totaal nieuw museum, maar
wel in de wetenschap dat wat nu gemaakt wordt straks weer gedateerd is.
Het Fries Museum bevat echter zoveel elementen die op zichzelf al weer
een stukje museumgeschiedenis zijn, dat we tenslotte met de uiterste
schroom en meer ondersteunend dan veranderend te werk gegaan zijn.
Wat er nieuw bij kwam had een ander karakter en een andere functie:
ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen.

Tijdelijke tentoonstellingen
Van een regelmatig en gericht tentoonstellingsbeleid was tot nu toe in
het Fries Museum geen sprake. Wel zijn een paar tentoonstellingen met
roem de geschiedenis ingegaan: de zilvertentoonstelling van 1927, de
Lambert Jacobsz tentoonstelling in 1936 en Honderd jaar Friese schilderkunst (1750-1850) in 1947, om er maar enkele te noemen. Een groot
bezwaar bleef altijd, dat voor het organiseren van tentoonstellingen de
schilderijenzaal steeds ontruimd moest worden. Nu wij een nieuwe zaal
hebben, gelijkvloers en dus gemakkelijk, gedeeltelijk met dag-, gedeeltelijk met kunstverlichting, kunnen wij eindelijk met variatie en regelmaat
tentoonstellingen houden. Tot de meestal Friese onderwerpen die wij
behandelen behoren zowel historische als hedendaagse maar ook "vergeten" figuren en stromingen uit de eerste helft van deze eeuw.
Van de heropening af konden wij ons verzekeren van de medewerking
van Thom Mercuur, die daarvoor goede tentoonstellingen in het Coopmanshûs in Franeker gemaakt had. Mercuur, die veel ideeën heeft, heeft
bewezen op een snelle en creatieve manier tentoonstellingen te kunnen
maken. Kennelijk weet hij ook die tentoonstellingen samen te stellen, die
veel mensen geïnteresseerd maken. De regionale en ook de landelijke pers
besteden er dan ook regelmatig aandacht aan.
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Beelden van Eja Siepma van den Berg en schilderijen van Geert van Fastenhout in de nieuwe
zaal (begin 1981).

6. Het museum en zijn publiek
Sinds 1965 heeft het museum een educatieve dienst, die zich van het
begin af aan vooral richtte op de bezoeker in groepsverband. Er werden
klankbeelden gemaakt over het museum als geheel, of onderdelen ervan,
en vrijwel altijd bij bijzondere tentoonstellingen. Het aantal groepen liep
in de jaren voor de verbouwing op tot ver boven de vierhonderd per jaar;
de groepsgewijs binnengekomen museumbezoekers maakten met elkaar
ongeveer een kwart van het totale bezoek uit, dat toen rond de veertigduizend lag.
Voor de begeleiding van de individuele bezoeker rekenen we primair
op de bijschriften in het museum, waarbij we ons wel realiseren, dat ze
niet compleet en soms al te summier zijn. De vroegere museumgids gaf
wat meer achtergrondinformatie, maar de praktijk leerde, dat de bezoeker
16
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na hooguit enkele zalen het lezen van het boekje staakte. Bij de heropening van het museum in 1978 werd daarom gekozen voor vier los van
elkaar staande vormen van informatie: het diaklankbeeld als algemene
introductie, de bijschriften per voorwerp met namen van kunstenaars,
datering enz., een toelichtend stencil per vertrek of groep vertrekken,
waarin dieper op achtergronden en verbanden ingegaan wordt, en tenslotte het zogenaamde bezoekersboek, een boek met kleurenplaten,
waarin de geschiedenis en de betekenis van de verzamelingen beschreven
worden naast hoofdstukjes over allerlei verschillende onderdelen. Dit
programma is nog niet helemaal rond en met name de stencils per kamer
zijn nog in bewerking.
7. Knelpunten
In het begin van dit artikel werd al gezegd, dat er nog vele "tûkelteammen" liggen. Inderdaad hebben we nu een instrument, waar we trots
op mogen zijn, maar we zijn nog niet uit de problemen.
Wil de verzameling op peil blijven, dan zullen jaarlijks door aankopen
lacunes gevuld moeten worden. Maar in de praktijk is, zoals gezegd, het
aankoopbudget de sluitpost van de rekening en nu, eind 1980, weten we al
dat er tot 1 januari 1982 niets meer aangekocht kan worden. Dat is een
zorgelijke toestand, net zo zorgelijk als het feit dat de conserveringstoestand van veel wat aan het museum toevertrouwd is te wensen overlaat.
Over het geheel is er geen planmatige aanpak en voor een werkelijk beleid
is het budget te krap. Die schilderijen, die het meeste gevaar liepen,
kregen een noodbehandeling en er is een urgentielijst gemaakt, maar het
tempo waarin op die lijst ingelopen wordt is uiterst traag. En dan is er nog
veel op het gebied van meubels, keramiek, glas enz., dat dringend onderhoud nodig heeft.
Het bewaren in de depots geeft ook problemen, omdat nog lang niet
alles in de nieuwe situatie op zijn juiste plaats is ondergebracht. Dit heeft
nu prioriteit gekregen van de stafmedewerk(st)ers omdat er geen apart
magazijnpersoneel is en een goede controle pas mogelijk is als alles op
zijn juiste plaats is en dat ook administratief is vastgelegd.
De inventarisatie, dat wil zeggen de completering van het kaartsysteem,
gaat veel te langzaam. Bij completering van groepen daarvan moeten we
eigenlijk op korte termijn al overwegen dit materiaal in een gemechaniseerd systeem onder te brengen. Voordat alle museumbezit op foto gezet
is, is er nog een lange weg. Toch is dit een zeer urgente zaak uit een
oogpunt van toegankelijkheid en veiligheid van de collectie. Met de bestaande, geïmproviseerde bezetting van de fotografische afdeling is het in
elk geval niet te doen. Het wetenschappelijk bewerken, het catalogiseren
van de collecties komt helemaal op de laatste plaats of kan alleen met
hulp van buitenaf gebeuren. Maar ook dit is de enige manier om het bezit
optimaal te laten functioneren.
Bij de opstelling van de permanente collectie is er te weinig speelruimte
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om tijdig te vernieuwen, door financiële en personele tekorten. De opstelling wordt daardoor te statisch. Het tentoonstellingsbeleid is helemaal
afgestemd op de nu beschikbare ruimte, terwijl voor een flexibeler beleid
tenminste nog een zaaltje in de Kanselarij permanent ter beschikking zou
moeten zijn. En dan is er in de educatieve begeleiding, door onderbezetting van deze afdeling, nog te weinig tijd voor creatieve vernieuwing.
Men kan zich niet straffeloos vrijwel alleen met routinematige zaken als
het houden van rondleidingen bezig houden.
Het publiek verwacht intussen meer en meer van het museum en men
schrijft, belt of komt vele keren meer dan vroeger om van de museumconservatoren/trices informatie te krijgen (en dan nog liefst geldelijke,
maar dat doen we niet) over hun eigen antiek-bezit. Dit alles neemt tijd
die nergens "begroot" is. En iedereen weet dat in een museum daarvoor
geen geld wordt gevraagd, iets wat een makelaar-taxateur wel doet. Hoe
dit alles bij verdergaande bezuiniging zal moeten — het C.R.M.-subsidie is
al een paar jaar bevroren — is nog niet duidelijk.
Het museum is gegroeid van een uit particulier initiatief geboren instelling naar een gesubsidieerde. Daarmee is een toenemende erkenning
door de overheden gepaard gegaan. Maar ook bij trager vloeiende
bronnen blijft het bewaren van cultuurbezit een belangrijke taak. Het is
uit een oogpunt van overheidsbeleid zinvol zich dat te realiseren en de
voorwaarden te scheppen voor een levend museum, zò dat de nu levende
generatie er iets aan heeft maar ook de volgende. Zoiets is niet mogelijk in
een statische bewaarplaats.
Noten
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
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"Het streelend genot van heerlijke
kunstwerken "
Het Fries Museum en de beeldende kunst 1881-1981

Juub Bosmans
Het streelend genot, dat de beschouwing van heerlijke kunstwerken
bij voortduring kan verschaffen, worde verhoogd door de gedachte,
dat zij vaak de uitdrukking zijn van verhevene denkbeelden ... maar
ook, dat zij ten doel hebben, om het leven van den voortijd en van
voorbijgegane geslachten aanschouwelijk voor te
stellen...
W. Eekhoff - De Kunst in Friesland.1

In het Engelse taalgebied bestaat er een onderscheid tussen de begrippen "museum" en "art gallery": het eerste duidt een, min of meer
gevarieerde, verzameling aan van voorwerpen van geschiedkundig belang
in de breedste zin van het woord (waaronder zich schilderijen, tekeningen
en beeldhouwwerken kunnen bevinden) of betrekking hebbend op wetenschap en techniek, het tweede wordt uitsluitend gebruikt voor een
collectie van beeldende kunst. In het Nederlands bestaat dit onderscheid
niet, beide soorten instellingen worden museum genoemd en in vakkringen is het dan ook gebruikelijk om te spreken van historische (c.q. technische of wetenschappelijke) musea en kunstmusea.
Het Fries Museum is van de aanvang af een historisch museum geweest
(en dat tot nu toe gebleven) en de beeldende kunst, hoewel van die
aanvang af aanwezig, speelde in het begin slechts een zeer kleine rol. Men
kan zeggen dat het museum zich tot taak stelde een overzicht te geven van
de geschiedenis en de cultuur van Friesland uit het verleden, waarbij in de
eeuw sinds 1881 de kunst steeds meer aandacht kreeg en niet alleen het
verleden maar ook de eigen tijd in het verzamel- en expositiebeleid werd
betrokken.
Een museum ontstaat niet zo maar uit het niets, er moet naast een min
of meer expliciete theoretische opzet een verzameling voorwerpen voorhanden zijn, die ook weer vanuit bepaalde ideeën of verlangens is samengebracht. Om de rol van de beeldende kunst in het Fries Museum van
1881 af na te gaan moeten we dus nog dieper in de geschiedenis duiken en
wel tot 1827, het stichtingsjaar van het Fries Genootschap, de bakermat
van het museum. Allereerst lijkt het mij echter dienstig een kort overzicht
te geven van de ontwikkeling en de positie van de beeldende kunst in
Friesland gedurende de negentiende en twintigste eeuw.
19

Wumkes.nl

JUUB BOSMANS - Het streelend genot

.. . r.pam?z--

tif"
.JJ-s*

tï« l

\i
^¾ v

r4*
77. W. Beekkerk, Hugo de Groot ontvlucht Loevestein (eind achttiende eeuw).
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De beeldende kunst in Friesland
Sedert het laatst van de achttiende eeuw beleefde de schilderkunst in
Friesland een periode van tamelijke bloei; verschillende verdienstelijke
kunstenaars waren, vooral in Leeuwarden, werkzaam zoals W. B. van der
Kooi, H. W. Beekkerk, C. F. Franck, E. J. Eelkema en, in Harlingen, Nic.
Baur. Van der Kooi leidde bovendien op voortreffelijke wijze een groot
aantal leerlingen op en was ook verder een belangrijk stimulator in het
artistieke leven 2 . Zijn dood in 1836 zal ongetwijfeld een groot verlies
hebben betekend, maar inmiddels hadden mensen als O. de Boer, Tj.
Eernstman, J. J. G. van Wicheren, allen leerlingen van Van der Kooi, S.
Bonga, de familie Matthijssen en anderen een zekere positie verworven.
Toch moeten we sinds die tijd een neergang constateren zowel in het
aantal hier gevestigde kunstenaars als in kwaliteit.
Friesland week hierin af van het landelijk patroon. Lodewijk Napoleon
had naar Frans voorbeeld een aantal maatregelen ingevoerd, waardoor de
overheid een zekere zorg voor de kunst op zich nam: er werd een Koninklijke Academie ingesteld voor het kunstonderwijs; een systeem van
prijzen, beurzen en aankopen maakte het mogelijk behoeftige kunstenaars
te steunen en jongeren te stimuleren en er zouden regelmatig terugkerende tentoonstellingen van werken van levende meesters gehouden
worden, de eerste in 1808 in Amsterdam, waar Van der Kooi met zijn
schilderij "De aangeboden brief' de prijs voor het beste "tableau de
genre" won en Nic. Baur de prijs voor het beste zeestuk 3 . Willem I nam
deze maatregelen vrijwel onveranderd over en de tentoonstellingen, om de
paar jaar in de grote steden in het westen van het land, werden vooral
voor de schilders een onmisbare gelegenheid om hun werk te laten zien en
aan de man te brengen. Zo konden de kunstenaars voor het eerst een veel
groter publiek bereiken, want de tentoonstellingen werden al snel een
bezienswaardigheid voor brede lagen van de bevolking, waarbij voor
kunstenaars én publiek nu onderlinge vergelijking mogelijk was. Ook
kwam nu de kunstkritiek op, in tijdschriften, kranten en brochures. Dit
alles leidde voor de meeste beeldende kunstenaars tot beëindiging van
hun ambachtelijke positie; de directe relatie tussen kunstenaar en opdrachtgever/afnemer werd zeldzaam 4 .
In Friesland hadden deze veranderingen in het kunstleven echter geen
positief effect; integendeel, van de concentratie van het kunstgebeuren in
Holland ging een zuigende kracht uit, waardoor de beste talenten, vooral
onder de jongeren, vertrokken en zelden meer terugkeerden. De positie
van degenen die hier bleven werken bleef veel meer een ambachtelijke,
terwijl de markt kennelijk klein en weinig veeleisend was. Er werden
evenwel pogingen ondernomen om, door middel van tentoonstellingen,
ook hier een groter publiek te interesseren.
In 1844 werd de grote Tentoonstelling van Friesche Nijverheid en
Kunst gehouden, waar in.de rubriek "Schilderijen, Teeken-, Pen-, Knipen Plaatwerken" op een totaal van 75 deelnemers ruim dertig gevestigde
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en aankomende beeldende kunstenaars vertegenwoordigd waren 5 . In
1847 vond in de Waag de eerste "Tentoonstelling van levende meesters"
in Leeuwarden plaats; van de 125 inzenders waren er slechts acht in
Friesland gevestigd 6 .
In 1851 werd de Maatschappij ter Bevordering van de Schilder- en
Teekenkunst gesticht, die door voordrachten, "kunstbeschouwingen" en
tentoonstellingen meer belangstelling voor de beeldende kunst in Friesland wilde kweken. Vanaf 1853 vonden om de paar jaar de tentoonstellingen van levende meesters, georganiseerd door de Maatschappij, in het
Stadhuis plaats 7 ; het aantal deelnemers uit Friesland bleef steeds zeer
klein. De tentoonstellingen trokken echter wel veel belangstelling en in
1878 stichtte Mej. G. H. Matthijssen, schilderes, tekenlerares en "photographiste" de Fine Art Gallery 8 , waar zij tot 1904 schilderijen, tekeningen, gravures en kunstnijverheid verkocht en regelmatig exposities organiseerde. Doch het werkklimaat voor beeldende kunstenaars in dit gewest
verbeterde hierdoor niet merkbaar.
Pas in de twintigste eeuw trad een lichte verbetering op, al zal men hier
geen vernieuwers aantreffen en zelfs nauwelijks navolgers van de heersende moderne stromingen, op uitzonderingen als Jan Mankes en Thijs
Rinsema na. Vooral kunstenaars die zich bezig hielden met het landschap,
het stads- en dorpsgezicht en het volksleven vonden emplooi, mede
dankzij tijdschriften als De Holder 9 en It Heitelân en konden soms op die
manier ook nieuwere beeldende vormen ingang doen vinden. Ook begon
de belangstelling voor beeldende kunst te ontwaken in kringen van de
Friese Beweging, o.a. bij de Jongfryske Mienskip i0 . Voor het eerst kwam
toen ook de wens naar voren om hier over een volwaardige kunstopleiding te kunnen beschikken, doch realisering daarvan zou nog lang op
zich laten wachten.

C. B. Buys, Portret van de schilder E. J.
Eelkema (ca. 1830).
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Op de tentoonstelling Hedendaagsche Friesche Kunst, in 1940 in het
Fries Museum gehouden, waren ruim twintig hier gevestigde kunstenaars
vertegenwoordigd, terwijl anderen weliswaar elders werkten, maar niet
alle banden met Friesland hadden verbroken " . Vele van deze kunstenaars waren ook na de oorlog nog actief, maar de expositiemogelijkheden
waren gering en voor een echte beroepsopleiding moest men nog altijd
buiten de provincie gaan l2 . Wel gaven de verbeterde communicatiemiddelen de mogelijkheid beter en eerder kennis te nemen van nationale
en internationale kunststromingen, waardoor het isolement van voor de
oorlog verbroken werd.
In de jaren vijftig trad een groeiend aantal jongeren naar voren en er
blijkt een toenemende kennis van het (inter-)nationale kunstgebeuren. In
de jaren zestig begon dan de trek op gang te komen van voornamelijk
jonge kunstenaars uit het westen van Nederland en zelfs het buitenland,
die o.a. werden aangelokt door het voorhanden zijn van woon- en werkruimte.
Expositie- en werkruimte vonden de kunstenaars in de jaren vijftig in
het Kunstcentrum in de Prinsentuin, later ook in galeries in Leeuwarden
en daarbuiten. Het museum 't Coopmanshûs in Franeker biedt sinds het
begin van de jaren zeventig regelmatig onderdak aan eigentijdse kunst, in
het Princessehof zijn naast enkele jongeren, vooral oudere kunstenaars
aan bod gekomen. Sedert 1978, na de bouw van de nieuwe vleugel, heeft
het Fries Museum de ruimte om eigentijdse en oudere (soms vergeten)
kunstenaars te tonen, maar ook op andere plaatsen in de provincie, zowel
in musea als in culturele centra e.d. is een toenemende tentoonstellingsactiviteit waar te nemen, vaak gesteund door de Fryske Kultuerried.
Daarnaast speelt de Kultuerried een belangrijke rol in het sociale vlak
t.b.v. de kunstenaars en als adviseur van het provinciaal bestuur. In 1959
kreeg Friesland de begeerde kunstopleiding, de kunstnijverheidsacademie
Vredeman de Vries; tot nu toe heeft dit instituut over het algemeen nog
niet aan de verwachtingen kunnen voldoen, terwijl de Friezen voor de
opleiding tot vrij kunstenaar nog altijd naar elders moeten gaan.
In bovenstaande schets is steeds uitsluitend sprake van schilders, tekenaars en (in deze eeuw) grafici, wat beeldhouwkunst betreft is de ontwikkeling heel anders. Gedurende de negentiende eeuw kent Friesland
nauwelijks beeldhouwers, pas rond 1900 komt een enkeling op dit gebied
naar voren, maar ook zij trokken weg uit de provincie. Eerst na de tweede
wereldoorlog is hier enige groei te constateren, terwijl in de laatste twintig
jaar, door import, maar evenzeer door de ontwikkeling van eigen talenten,
sculptuur en ruimtelijke vormgeving als tak van kunst redelijk vertegenwoordigd zijn.
Het Fries Genootschap
1827 is het oprichtingsjaar van het Provinciaal Friesch Genootschap ter
beoefening der Friesche Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, welks doel-
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stellingen uit de naam al grotendeels blijken. Voor het Fries Museum is
het belangrijkst de Tweede Afdeling, die der Oudheden, die in de eerste
wetten tot taak krijgt het opsporen, verzamelen en beschrijven van oudheden en gedenkstukken m.b.t. Friesland en "de opwekking en aansporing van de inlandsche beoefenaars der beeldende kunsten, om hunne
talenten mede aan de uitbreiding des roems van den geboortegrond te
wijden" 13. Waarschijnlijk is men nooit aan de uitvoering van dit voornemen begonnen; in elk geval verdween deze laatste zinsnede uit de
wetten bij de herziening van 1835. Wel begon men direct met het aanleggen van een "Catalogus van nog voorhanden zijnde Friesche Oudheden", een lijst van bij diverse bezitters verspreide voorwerpen van historisch belang, o.a. geschilderde en gegraveerde portretten.
Eveneens uit 1835 stamt een van de weinige ons bekende bewijsstukken
van contacten tussen een Genootschapslid en een beeldend kunstenaar uit
die vroege tijd, namelijk het tweetal portretten van mede-oprichter Freerk
Fontein en zijn echtgenote door Van der Kooi 14. De dood van de schilder
in 1836 bleef in Genootschapskring onopgemerkt, al verscheen in de
Leeuwarder Courant een zeer lovend herdenkingsartikel geschreven door
het lid W. Eekhoff 15.
Uit de verslagen van vergaderingen en werkzaamheden van het Fries
Genootschap 16 blijkt dat men zich in die tijd vooral concentreerde op de
Friese taal- en letterkunde en op de politieke en economische geschiedenis
van het gewest. De voorwerpen die men begon te verzamelen waren dan
ook oude kaarten, munten, zegels en penningen en afbeeldingen van
historische personen, bouwwerken en grafmonumenten. Zo deed in 1837
het eerste schilderij zijn intrede in de verzameling, een copie van Mathijs
Harings' portret van Gijsbert Japicx. Na ca. 1850 begonnen door de
toenemende afgravingen de terpoudheden binnen te stromen.
Op een winteravondvergadering van het Fries Genootschap in 1843
hield J. van Leeuwen een voordracht over de Friese kunstschilders en
graveurs van de zestiende en zeventiende eeuw, de eerste maal dat de
beeldende kunst in het Genootschap aan de orde kwam. Van Leeuwen
publiceerde zijn gegevens ook in een aantal artikeltjes in de Leeuwarder
Courant gedurende hetzelfde en het volgende jaar. Negen jaar later, in
1852, sprak Van Leeuwen nogmaals over de Friese schilders in het bredere verband van een overzicht van de oorsprong en ontwikkeling van de
schilderkunst. Hij hield zich, buiten het Genootschap, ook bezig met eigentijdse kunst: in 1844 was hij voorzitter van de commissie die de — al
eerder genoemde — Tentoonstelling van voorwerpen van Friesche Nijverheid en Kunst opzette en in 1851 was hij een van de oprichters van de
Maatschappij ter Bevordering van Schilder- en Teekenkunst. Bij de inrichting van het, door Provincie en Genootschap samen opgezette, Kabinet van Oudheden in 1853 in twee vertrekken van het Paleis van Justitie
nam Van Leeuwen de schilderijkamer voor zijn rekening.
24
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Van Leeuwen was een uiterst actief man, die verder o.a. de Provinciale
Bibliotheek en het Provinciaal Archief op poten zette. Hij was gehuwd
met een dochter van de kunstschilder Jacob Bonga, mogelijk de aanleiding om zich met beeldende kunst bezig te houden. Wij zijn uitvoerig over
hem ingelicht door de levensbeschrijving die zijn vriend Eekhoff in 1859
in De Vrije Fries publiceerde 17. Zoals Eekhoff zelf al opmerkte, hadden
beide mannen veel gemeen, ook hun belangstelling voor de beeldende
kunst in Friesland en zij waren in het Genootschap wat dat betreft lange
tijd de enigen.
Eekhoff, aanvankelijk boekhandelaar maar sedert 1838 stadsarchivaris
van Leeuwarden en lange tijd voorzitter van de Tweede Afdeling van het
Genootschap, verzamelde prenten van Friese graveurs en afbeeldingen
m.b.t. de Friese geschiedenis en topografie, zowel voor zichzelf als voor
het Genootschap en de Stedelijke Kunstverzameling. Herhaaldelijk liet hij
op Genootschapsvergaderingen prenten en tekeningen uit eigen bezit aan
zijn medeleden zien, vergezeld van toelichtingen. Hij verrichtte veel historisch onderzoek op allerlei gebieden, waarvan in dit kader genoemd
moeten worden de gegevens over Rembrandts vrouw Saskia van Uylenburgh (lezing voor het Fries Genootschap in 1861. in het volgend jaar
samen met gegevens over Wybrand de Geest gepubliceerd in het tijdschrift Europa 18) en zijn lezingenreeks over de kunst in Friesland van de
middeleeuwen tot en met de eigen tijd (1872-'75, in 1875 gepubliceerd als
aanhangsel in de Catalogus van de Stedelijke Kunstverzameling 19 ). Ook
is Eekhoff vermoedelijk degene geweest die de tekenaar A. Martin sedert
1853 inschakelde om t.b.v. het Genootschap afbeeldingen te vervaardigen
van oude gebouwen en grafmonumenten, vooral als die door afbraak of
opruiming bedreigd werden. Dat Martin niet bepaald een begenadigd
kunstenaar was en zijn positie nogal ondergeschikt, doet niet af aan het

C. Wester, Portret van een dienstmeisje (1830).

D. Hansma, De kaartlegster (ca. 1860).
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feit dat we hier het eerste voorbeeld zien van actieve bemoeiing met
beeldende kunst van de kant van het Genootschap.
Gezien de oriëntatie van het Genootschap op geschiedenis, taal- en
letterkunde en de nogal ambachtelijke positie van de nog in Friesland
werkzame kunstenaars, is het niet verbazend dat van die kant ook weinigen als lid werden ingeschreven. De eerste kunstenaar die ik aantrof in
de ledenlijsten was de Sneker D. Hansma, een niet onverdienstelijk
schilder en schrijver van Friese novelles, die in 1859 lid werd. De volgende was in 1867 Christoffel Bisschop, de in Leeuwarden geboren maar
in Scheveningen wonende schilder van romantisch-historische genretaferelen (vaak door het oude Hindeloopen geïnspireerd) en antiekverzamelaar. Beiden waren voor zover is na te gaan niet actiefin het Genootschap,
ook niet op beeldende kunstgebied, afgezien van het feit dat Bisschop zijn
verzameling en enkele schilderijen van eigen hand veel later aan de
Provincie vermaakte, ter plaatsing in het Fries Museum.
In 1876 werden wederom twee kunstenaars als lid toegelaten, de al
genoemde tekenaar A. Martin en de portretschilder J. J. G. van Wicheren.
De laatste werd onmiddellijk ingeschakeld als lid van de voorbereidingscommissie voor de in 1877 ter gelegenheid van het vijftigjarig Genootschapsjubileum te houden Historische Tentoonstelling. Die tentoonstelling zou oudheden en merkwaardigheden met betrekking tot Friesland
van hier en elders omvatten," . . . mits geene voorwerpen van moderne
kunst". Deze beperking is kennelijk met een flinke korrel zout genomen,
want op de tentoonstelling waren schilderijen en tekeningen van Alma
Tadema, Bisschop, Van Wicheren en andere eigentijdse kunstenaars, als
onderdeel van de rubriek Schilderkunst die liep vanaf de zestiende eeuw
20
. Deze rubriek vormde maar een klein deel van de tentoonstelling;
schilderijen, prenten en tekeningen (vooral oudere) maakten als illustratiemateriaal ook in grote getale deel uit van de andere afdelingen (portretten, afbeeldingen van plaatsen, gebouwen en historische gebeurtenissen, weergave van kleding, zeden en gebruiken enz.).
Toch blijkt uit krantenverslagen dat de aandacht van het publiek vooral
uitging naar de moderne schilders (én de Hindelooper kamers) en in de
kritieken werden de "buitenlandse Friezen" Bisschop en Alma Tadema
hoger gewaardeerd dan de oudere kunstenaars, van Wybrand de Geest tot
en met Van der Kooi 2 1 . Van de oude schilderijen was slechts een heel
klein deel afkomstig van het Genootschap of van het Provinciaal Kabinet
van Oudheden, van de eigentijdse niets, wat min of meer een idee geeft
hoe de beeldende kunst vertegenwoordigd was in de verzamelingen
waarmee het Fries Museum zou worden opgebouwd.
Het Fries Museum
Zoals bekend leverde de Historische Tentoonstelling een fors batig
saldo op, terwijl bij velen de wens ontstond om een permanent museum te
stichten dat zo niet zo rijk, dan toch wel zo veelomvattend zou zijn als de
26
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J- J- G. van Wicheren, Bloemstuk in een vaas (1859).

Historische Tentoonstelling. De verbinding tussen beide feiten was snel
gelegd en zo kon in 1881 het Fries(ch) Museum geopend worden in het
Eysinga-huis. Hoe het museum er toen uitzag is niet precies bekend. De
catalogus, die kort na de opening verscheen, geeft ons wel een overzicht
van wat er geëxposeerd werd, streng systematisch geordend in een groot
aantal rubrieken (ontleend aan de catalogus van het Stedelijk Museum te
Leiden), maar niet de verdeling over de zalen van rubrieken 22 . Er is een
rubriek Schoone kunstçn (die behalve schilderijen en tekeningen ook
zilver en borduurwerk omvat, en zelfs gipsafgietsels en een scheepje in een
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fles), maar net als op de Historische Tentoonstelling zijn ook in andere
rubrieken kunstwerken opgenomen en sommige werken figureren tweemaal in de catalogus: in de rubriek Schoone Kunsten en in een andere
toepasselijke rubriek.
Wat omvat de rubriek Schoone Kunsten, dat wij nu als beeldende kunst
zouden omschrijven? Een copie, van latere datum, van een 16e-eeuws
portret van Viglius van Aytta, een anoniem 16e-eeuws Italiaans bijbels
stuk, de anonieme portretten van Gijsbert Japicx en zijn vrouw (thans
toegeschreven aan Mathijs Harings), vijf niet-Friese of anonieme zeventiende-eeuwse portretten, drie stukjes van Margaretha de Heer met insekten, vogels en schelpen, een vroeg-zeventiende-eeuws ijsgezicht van
Hendrik van Avercamp (thans onbekende meester), twee portretten door
Former van der Eist (gedateerd 1759), drie werken van D. J. Ploegsma
(een allegorie en twee portretten), een portret door W. B. van der Kooi,
twee bijbelse taferelen van A. J. van der Poort, twee landschappen door J.
Bonga, een zeegezicht van Nic. Baur, drie zeegezichten en een gezicht in
Heerenveen van D. P. Sjollema, een religieus stuk van Otto de Boer (copie
naar Ary Scheffer), drie zeegezichten van N. A. van Loon, een portret
door Tj. Eernstman, een genrestukje van W. Hamstra (gedateerd 1878) en
een copie door L. Alma Tadema van een zeventiende-eeuws portret van
abt Eelco van Liauckama. Voorts hingen er veertien tekeningen: negen
stuks van Margaretha de Heer en telkens één van Willem de Heer, P.
Schik, H. Huisama (gedateerd 1741), A. F. à Schürman (gedateerd 1756)
en W. B. van der Kooi. Van de 49 werken in deze rubriek waren er
achttien ontstaan in de (eerste helft van) de negentiende eeuw. Maar zoals
gezegd, ook in de andere rubrieken waren kunstwerken opgenomen, namelijk ongeveer 210 schilderijen, tekeningen en prenten en enkele
beeldhouwwerken, waarvan veel meer dan de helft portretten, ongeveer
veertig afbeeldingen van plaatsen en gebouwen en tot slot religieuze
stukken, uitbeeldingen van historische gebeurtenissen en weergaven van
oude zeden en gebruiken. Slechts een heel klein deel van al deze kunstwerken, voornamelijk topografische tekeningen en enkele portretten, was
van recente datum. Het lijkt er op dat men onder Schoone Kunsten vooral
datgene rangschikte, waarvoor men in de verdere systematiek geen plaats
kon vinden.
De opening van het museum leidde tot enkele grote schenkingen en
bruiklenen (Oranje-portretten enz. uit het voormalige Koninklijk paleis,
de collecties Van Cammingha, Quaestius/Eekhoff en H. B. van Sminia)
en tot toezeggingen van toekomstige schenkingen en legaten. Daarmee
deden zoveel schilderijen, tekeningen, aquarellen en prenten hun intree in
het museum, dat er eigenlijk al dadelijk ruimtegebrek ontstond en al in
1882 opperden enkele Genootschapsleden (waaronder de kunstverzamelaars P. J. Suringar en S. B. Bos) het plan om het Eysingahuis met een
verdieping te verhogen om zo drie schilderijenzalen te creëren.
Op 15 maart 1883 besloot het Genootschap dat ". .. het kabinet van
Friesche Schilderijen des genootschaps zal worden uitgebreid tot een al28
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J. H. Doodkorte, Zelfportret (ca. 1890).

gemeen schilderijen-kabinet" en om daartoe het museumgebouw met een
verdieping te verhogen, doch die gedachte werd weer verlaten toen enkele
naastliggende panden aan de Turfmarkt te koop kwamen en men besloot
tot nieuwbouw op dat terrein. Voor de financiering besloot men een beroep te doen op alle belangstellenden in Friesland; in 1890 was het zover
en W. B. S. Boeles schreef een gloedvol stuk in de Leeuwarder Courant 2 3
om, zoals dat op veel andere plaatsen die hij noemt gebeurd was, het
particulier initiatief tot giften op te wekken. Interessanter voor ons zijn
echter de argumenten, naast ruimtegebrek, die hij aanvoert; daarom zal ik
hier het centrale,deel van zijn betoog, enigszins bekort aanhalen:
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"Onder deze verblijdende omstandigheden begreep het Genootschap
. . . dat het wellicht zou kunnen slagen in het tot stand brengen van eene
onwaardeerbare inrichting, die in Friesland ontbreekt, nl. van een algemeen kabinet van schilderijen, gravures enz., voor iedereen op weinig
bezwarende voorwaarden toegankelijk. Het meende steun te zullen vinden
in den volksgeest. Ieder toch, die in Leeuwarden of in welke stad ook zich
op straat beweegt, ziet voor de ramen van kunsthandelaars, waar schilderijen in olieverf, gravures of photografieën zijn uitgestald, doorgaans
een groot publiek, ouden en jongeren, uit alle standen der maatschappij,
aandachtig en met welgevallen, daarnaar te kijken. Hieruit volgt reeds,
dat onder alle standen schoonheidsgevoel bestaat, althans sluimert. Wie
dat element aankweekt, bevordert ongetwijfeld de veredeling van den
mensch . . . (Ook vindt tegenwoordig de gedachte ingang) dat kunst en
nijverheid elkander de hand moeten bieden en noodwendig dienen samen
te gaan, om door kunstbeschaving ook bronnen voor materieele welvaart te
openen en steeds te doen vloeien."
"Doch hoe zal men kunstzin opwekken en aankweeken, zonder kunstvoorwerpen in natura of in afbeeldingen? Om daaraan tegemoet te komen, worden immers in vele steden des lands tentoonstellingen gehouden
. . . Leeuwarden is daarin niet achtergebleven; eene doorloopende tentoonstelling van moderne kunst heeft zich als particuliere onderneming
reeds jaren lang met succes gehandhaafd (namelijk de Fine Art Gallery
van Mej. Matthijssen). Tentoonstellingen zijn evenwel voorbijgaande.
Benijdenswaardig is daarom het voorrecht van die steden, welke op blijvende openbare verzamelingen kunnen bogen, zoals Amsterdam op het
groote Rijksmuseum, op het museum Fodor en op Arti et Amicitiae . . . .
En Friesland? Gerust mag men zeggen, dat hetgeen het Friesch Genootschap reeds nu bezit, ofschoon in hoofdzaak, wat schilderijen betreft, zich
tot de Friesche kunst bepalende, een goeden grondslag vormt voor een
algemeen kabinet van oude en nieuwe kunst, terwijl zijne bereids aanwezige collectie van wel 20.000 voortbrengselen van teeken- en graveerkunst reeds een algemeen Nederlandsch kabinet is."
Het gebouw (thans Turfmarkt 24) zou bestaan uit drie grote, boven
elkaar gelegen zalen, 7 m. breed en 24 m. lang, voor respectievelijk bibliotheek (begane grond), prentenkabinet en oude schilderijen (eerste
etage) en moderne schilderijen (tweede etage). De gevel moest door het
decoratieprogramma van beeldhouwwerk en tegeltableaux uitdrukking
geven aan de functie van het gebouw: portretten van Gijsbert Japicx (taaien letterkunde), Schelte à Bolswert (prentkunst) en Wijbrand de Geest
(schilderkunst), van de stadhouders Willem Lodewijk, Willem Frederik en
Hendrik Casimir als kunstbeschermers, daarboven nissen voor (nooit
uitgevoerde) beelden die de beeldhouwkunst en de bouwkunst zouden
personifiëren en de buste van Karel de Grote als brenger van christendom
en beschaving, het geheel bekroond door een leeuw met het wapen van
Friesland 24 .
30
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Onbekende schilder, Portret van mej. G. H.
Matthijssen (ca. 1890).

Hoe ambitieus ook opgezet, is dit programma toch enigszins in tegenspraak met wat Boeles schreef: de nadruk ligt geheel op Friese kunst,
terwijl Boeles sprak over een "algemeen kabinet van oude en nieuwe
kunst". Misschien was men het er onderling niet over eens, in ieder geval
is dat algemeen kabinet nooit goed van de grond gekomen. Weliswaar
werd het gebouw in juni 1892 geopend met een tentoonstelling van
schilderijen van hedendaagse meesters uit het bezit van enkele Genootschapsleden (vooral P. J. Suringar en mej. Matthijssen) en verwierf men
nog in dat zelfde jaar door legaat de gehele collectie Suringar (ongeveer
tachtig schilderijen van voornamelijk Nederlandse kunstenaars uit de
tweede helft van de negentiende eeuw, waarmee de schilderijenzaal grotendeels gevuld was), maar daarna werd het nogal stil rond het schilderijenkabinet. Substantiële schenkingen op het gebied van oude en nieuwe
schilderkunst voor het kabinet werden niet meer gedaan en van een actief
aankoop- of verwervingsbeleid was al helemaal geen sprake, op het
aantrekken van de collectie Bisschop na, doch die werd volgens de bepalingen als een geheel in aparte, wederom nieuw gebouwde, ruimtes
ondergebracht.
Uit niets blijkt dat men een programma voor ogen had om het kabinet
nu ook inhoud te geven, immers de collectie Suringar, met wat incidentele
aanwinsten en enkele stukken die al langer bezit waren, kon hoogstens
een aanzet zijn voor het oorspronkelijke ambitieuze plan: het was een
nogal heterogene verzameling, die noch in compleetheid noch in kwaliteit
een overzicht van de Nederlandse negentiende eeuwse kunst kon bieden,
terwijl de enkele buitenlandse stukken er geheel vreemd bijhingen; an-
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derszijds waren de Friese kunstenaars van de negentiende eeuw noch bij
Suringar noch in de overige museumcollecties voldoende vertegenwoordigd om hoofdzakelijk die, in aansluiting bij het verdere museum, te tonen. Waling Dijkstra schreef dan ook in 1899: "De schilderijzaal van het.
Museum van Oudheden behoort er eigenlijk niet bij. Men ziet hier geen
oudheden, ook niet veel, dat uitsluitend Friesch kan heten" 25 .
Achteraf hoeven we er waarschijnlijk niet rouwig om te zijn dat het
plan voor een algemeen kunstmuseum niet uitgevoerd is. Ervaringen elders hebben geleerd dat dat hoogstwaarschijnlijk ten koste zou zijn gegaan van de cultuur-historische collecties, omdat het de totale inzet van
mankracht en middelen geëist zou hebben. Bovendien blijft het de vraag
of men een werkelijk eersterangs collectie zou hebben kunnen opbouwen,
gezien het toch niet erg gunstige klimaat ten aanzien van de beeldende
kunst in het gewest. Dat die cultuur-historische verzameling gehandhaafd
bleef en daarmee de band met de eigen omgeving, heeft gemaakt dat het
Fries Museum thans een heel eigen plaats in het landelijke museumaanbod kan innemen.
Was er zo rond de eeuwwisseling weinig sprake van verzamelactiviteit
op het gebied van oude en moderne beeldende kunst, ook (kunsthistorisch onderzoek werd niet verricht in het Genootschap, dat het museum
door enkele bestuursleden in hun vrije tijd liet besturen. Wat wel gebeurde waren kleine tentoonstellinkjes van tekeningen, prenten of reproducties (meestal uit eigen bezit) die zo'n vier keer per jaar in het prentenkabinet werden gehouden. In 1900 echter werd de schilderijenzaal
ontruimd voor een grootser manifestatie, de Tentoonstelling van Antieke
Goud- en Zilversmidswerken en kort daarop exposeerde men Moderne
Medailles en Plaquetten in dezelfde zaal. In 1903 vond de Maatschappij
ter Bevordering van Schilder- en Teekenkunst hier onderdak voor de jubileumtentoonstelling, doch vanaf 1916 kreeg deze een vast onderkomen
in het Princessehof. Het incidenteel gebruik van de schilderijenzaal voor
tijdelijke exposities zou tot en met 1976 voortgezet worden.
De twintigste eeuw
De ontwikkelingen tot in het begin van de twintigste eeuw overziende
kan gezegd worden dat men voor de oude en moderne beeldende kunst
wel beschikte over ruimte, maar nauwelijks over een collectie om te exposeren, terwijl ideeën op dit gebied zacht gezegd schaars waren. Dit
veranderde toen in 1916 de tekenleraar H. Martin als eerste directeur
werd aangesteld. Hoewel hij maar zeggenschap kreeg over een klein deel
van het museum (drie bestuursleden/conservatoren hielden de zorg voor
moderne schilderijen, porselein, archeologie, landbouwcollectie, munten
en penningen, bibliotheek en handschriften), waren zijn plannen veelomvattender en getuigden ze van een duidelijke visie. In 1920, toen hij al
weer naar zijn oude beroep was teruggekeerd, gaf hij in het blad van de
Jongfriezen van die plannen een korte beschrijving naar aanleiding van
32
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zijn pleidooi voor een kunstacademie in Leeuwarden: "Hat it Frysk
Museum in kar-kolleksje fen wirk fen ús Fryske masters? Né! Dodestiids
haw ik útsteld in deugdlike samling oan to lizzen en de greate skilderijseal dêr for to ornearjen dêr 't amper neat hinget as minne en net-Fryske
kinst. It Bistjûr fielde der neat for en seach mei suprème lytsachting op it
wirk fen ús kinstners d e l . . . It Frysk Museum heart in byld to jaen net
inkeld fen Fryslân's eardere, mar kreksagoed fan Fryslân's hjoeddeistige
kultuer. Dêr miskearje greate brokstikken oan en der is in inoarmen heap
to dwaen, wol men dy leechten oanfolje" 26 .
Zijn plannen werden dus van tafel geveegd en al in 1919 vertrok
Martin, nogal verbitterd naar Drachten, als tekenleraar aan de H.B.S. De
catalogus van (oude) schilderijen, waarvoor hij volgens de jaarverslagen
het wetenschappelijk materiaal gereed had, is nooit verschenen, maar hij
bracht wel wat op gang, o.a. door zijn op studie gebaseerde lezing over de
zeventiende-eeuwse Friese schilder Nicolaas Wieringa en door kleine exposities van werk van E. J. Eelkema, Wigerus Vitringa en Ids Wiersma,
waarbij van de laatste een grote collectie etsen en litho's werd aangekocht.
Zo gaf hij de impuls tot het bestuderen en verzamelen van oude én moderne Friese beeldende kunst, maar pas later zou dat ook in het beleid tot
uiting komen.
Toen waren de geesten nog niet rijp voor dergelijke ideeën. Het is een
pikante gedachte dat Thijs Rinsema in Drachten terzelfder tijd contacten
had met Theo van Doesburg en Kurt Schwitters en bezig was met zijn
constructivistische en dadaïstische werken. Zou Martin, als hij was aangebleven en zijn zin had gekregen wat betreft het tonen van eigentijdse
Friese cultuur, Rinsema ook een kans hebben geven, of zou hij dan zelfs
niet van zijn bestaan op de hoogte zijn geweest? We zullen het nooit

Ids Wiersma, E. Ydema schilderend bij Eernewoude (1908).
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weten; te constateren valt slechts dat Martin in 1921 in de Drachtster
Courant kritiek uitte op de kleurdecoratie die Theo van Doesburg op de
Landbouwwinterschool en een blok huizen had aangebracht, waar Rinsema met een felle ingezonden brief op reageerde 27 .
Dat de belangstelling voor de oude Friese schilderschool als kunsthistorisch verschijnsel gewekt was, bleek in 1922 toen een kleine tentoonstelling van vier werken van Lambert Jacobsz in het prentenkabinet werd
gehouden en bij die gelegenheid het grote doek De apostel Paulus werd
aangekocht. In het volgende jaar verwierf het museum een tweede schilderij van zijn hand, terwijl in 1928 de studie van H. L. Straat over de
schilder in De Vrije Fries werd gepubliceerd 28 . Pas dr. A. Wassenbergh
echter, die in 1935 naar het museum kwam, bracht een duidelijke lijn in
het beleid, zowel op het gebied van verzamelen en exposeren als van
documentatie en studie, waarin de Friese beeldende kunst centraal stond.
De aandacht ging in eerste instantie uit naar de oude kunst (zestiende en
zeventiende eeuw, in mindere mate achttiende en negentiende eeuw). Zo
moest de collectie Suringar het veld ruimen voor oude Friese schilderijen
en werd de grote overzichtstentoonstelling van Lambert Jacobsz en zijn
school gehouden, terwijl Wassenbergh door onderzoek en studie langzamerhand de geschiedenis van de schilderkunst in Friesland sedert ca. 1500
kon reconstrueren en bekende en onbekende kunstenaars met hun werken
daarin een plaats geven. Het oude bezit van het museum, met name de
talloze portretten, was hierbij een rijke bron van informatie én van
onverwachte vondsten.

S. Geerts»'., /.'../• ,• • "j Apy-.'.^.r.u [l.'-ij.

34

Wumkes.nl

JUUB BOSMANS - Het streelend genot

De heroriëntatie in het museumbeleid en het systematisch verzamelen
van oude Friese kunst eisten zoveel van de aandacht en de (tamelijk
beperkte) middelen, dat de eigentijdse beeldende kunst slechts incidenteel
in tijdelijke exposities aan de orde gesteld en niet gericht verzameld kon
worden. Dat Wassenbergh de blik echter niet binnen de provinciegrenzen
beperkt wilde houden, blijkt wel uit een aantal vrij grote tentoonstellingen
van oude en moderne, Nederlandse en buitenlandse kunst 29 ; jammer
genoeg kregen deze manifestaties niet de aandacht van het publiek die ze
verdienden. Belemmerende factoren in het Fries Museum waren altijd het
gebrek aan geld en mankracht en het ontbreken van een speciale ruimte
voor wisselende tentoonstellingen.
Inmiddels begon een ander verschijnsel invloed uit te oefenen, namelijk
dat het publiek over meer vrije tijd beschikte en mobieler werd, waardoor
een steeds grotere groep de mogelijkheid had binnen- en buitenlandse
kunstwerken in musea enz. ter plaatse te gaan bekijken. Het gevolg was
een groeiende onwil bij vele instellingen om hun bezit uit te lenen, terwijl
anderzijds de prijzen voor kunstwerken en dus de verzekeringspremies
sterk stegen. Dit leidde, landelijk maar ook internationaal, tot een zekere
specialisatie naar vorm en onderwerp van tentoonstelling, vaak in aansluiting aan de eigen permanente collectie. Ook in het Fries Museum is
dat rond 1960 merkbaar, doch de eigentijdse kunst profiteerde daar niet
van omdat aanknopingspunten in de vaste opstelling ontbraken en de
contacten met de kunstenaars, die immers in het kunstcentrum Prinsentuin expositiemogelijkheden hadden, nauwelijks bestonden.
Toen C. Boschma in 1963 Wassenbergh opvolgde, zag hij als zijn eerste
en belangrijkste taken om van het museum een zelfstandige, door de
overheid gesubsidieerde instelling te maken, het personeel uit te breiden
en te professionaliseren en de expositie-, depot- en werkruimten te vergroten teneinde te kunnen voldoen aan de steeds hogere verwachtingen
van een groeiend publiek en de in toenemende mate in wetenschappelijke
en bestuurlijke kringen geformuleerde strengere theoretische eisen 30 . De
realisatie van deze wensen kostte de nodige tijd en werd in 1978 voorlopig
bekroond met de opening van de nieuwe vleugel, waarin o.a. zalen voor
wisselende exposities kwamen.
In het beleid ten aanzien van de beeldende kunst zette Boschma de
lijn-Wassenbergh grotendeels voort, maar met meer aandacht voor de
negentiende en de twintigste eeuw, tot aan vandaag toe. De 19e eeuw,
vooral de eerste helft, was in de museumverzameling redelijk vertegenwoordigd, de twintigste nauwelijks. Het zal duidelijk zijn dat daar een
grote achterstand bestond. Helaas moest het inhalen daarvan en het bijhouden van de eigentijdse ontwikkelingen in veel opzichten een vrome
wens blijven: weliswaar waren er in de nieuwe beheersvorm meer middelen beschikbaar, doch de prijzen stegen ook geweldig (niet alleen van
beeldende kunst, maar ook van zilver, textiel, kunstnijverheid, enz.) en de
concurrentie nam toe. Wel konden op verschillende manieren werken
verworven worden van de kunstenaars die in de eerste helft van deze
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eeuw werkten, doch het overzicht is nog lang niet kompleet, terwijl van
degenen die later actief werden en van de hedendaagse slechts sporadisch
werk aangekocht kon worden.
Er zijn evenwel lichtpunten: het museum beschikt nu over tentoonstellingszalen, zodat sinds 1978 een doorlopend en consistent programma
van exposities kon worden opgezet, dat voornamelijk geconcentreerd is op
de twintigste-eeuwse beeldende kunst, naast tentoonstellingen waarin
oude kunst en historische en documentaire onderwerpen aan de orde
komen. Door het tonen van kunst van vandaag en uit het recente verleden
zijn goede contacten ontstaan met tal van oudere en jonge kunstenaars.
Daarnaast koopt de provincie Friesland sedert 1956 ook moderne
Friese beeldende kunst. In dat jaar werd de Provinciale Aankoopcommissie ingesteld, die tot taak heeft om een representatieve collectie tot
stand te brengen van "werk van beeldende kunstenaars die in Friesland
woonachtig of werkzaam zijn of geboren of getogen zijn", van voor, maar
voornamelijk na de Tweede Wereldoorlog 31 . Deze collectie, die thans
gebruikt wordt voor reizende tentoonstellingen in of buiten de provincie
en voor verfraaiing van provinciale gebouwen, is uiteindelijk voor het
Fries Museum bestemd; het museum is dan ook in de Aankoopcommissie
vertegenwoordigd en het aankoopbeleid wordt zo goed mogelijk op de
(lacunes in de) verzameling van het museum gericht. Het Princessehof
bezit een verzameling twintigste-eeuwse Nederlandse (waaronder ook
Friese) kunst, die door een jaarlijks aankoopbudget op bescheiden wijze
kan worden uitgebreid.
Men mag stellen dat deze drie collecties gezamenlijk de mogelijkheden
bezitten om een compleet overzicht van schilderkunst in Friesland in de
twintigste eeuw te bieden; voor tekeningen en grafiek geldt dat in mindere
mate, terwijl het voor beeldhouwkunst en hedendaagse ruimtelijke objecten bepaald onvoldoende is. Maar alleen van de collectie van het
Princessehof is een deel permanent voor het publiek toegankelijk, het
overige werk komt slechts incidenteel bij tentoonstellingen in de openbare
aandacht.
Het Fries Museum dat de aangewezen plaats zou zijn om zo'n overzicht
te tonen, heeft de ruimte daarvoor niet, sterker nog: zelfs de achttiendeen negentiende-eeuwse schilderkunst kunnen maar gebrekkig geëxposeerd
worden. Ruimte zou alleen gevonden kunnen worden ten koste van andere afdelingen maar, afgezien van het feit dat verschillende van die afdelingen zelf al uit hun voegen barsten, zou een dergelijke ruimte-annexatie het karakter van het Fries Museum aantasten en van een cultuurhistorisch museum een kunstmuseum maken. Men hoeft niet zo ver te
gaan het cultuurhistorische museum als enige toekomstige bestaansvorm
van het museum te beschouwen 32 , om toch de grote voordelen van zo'n
type museum te zien: het bezit de mogelijkheden om voorwerpen uit
heden en verleden en met uiteenlopende historische betekenissen te vergelijken, met elkaar in verband te brengen en daardoor te verduidelijken.
Om dit in de presentatie van de collecties en de informatie aan de be36
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zoek(st)er over te brengen, zal nog heel wat creatief denkwerk en afleren
van ingeroeste patronen vereisen.
De thans al in het Fries Museum aanwezige collecties vormen een
uitdaging om die mogelijkheden van het materiaal uit te buiten en om die
ook voor de toekomst veilig te stellen door de veelzijdigheid van de verzameling én een zeker evenwicht in de verschillende facetten te handhaven. Dat vereist een open oog voor wat kenmerkend is voor het leven van
gisteren en vandaag, maar ook ruimtelijke ontplooiingsmogelijkheden, om
aan het nageslacht het gezicht van onze tijd te kunnen tonen.
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Het Prentenkabinet van het Fries Museum
Gert Elzinga

In de wetten van het Fries Genootschap van 1827 staat in de artikelen
5 en 6 het volgende: Zoo dra de fondsen van het Genootschap hiertoe
eenigszins genoegzaam gevestigd zijn, zal men ook door aankoop van boekwerken en andere stukken voor het zelve den ijver en het gemak der leden te
gemoet komen en Evenwel worden ook voorloopig alle leden uitgenoodigd,
om zoo veel mogelijk het hunne bij te dragen tot het daarstellen van dergelijke verzameling1. Deze artikelen vormen het uitgangspunt van waaruit de verzamelingen van het Genootschap en later het Fries Museum zijn
opgebouwd. De verzameling prenten en tekeningen vormt een onderdeel
van dat geheel.
In de werkzaamheden van de Tweede Afdeling — het Genootschap
bestond uit vier afdelingen — werd dit verder uitgewerkt in de artikelen 10
en 12: De Tweede Af deeling, die der Oudheden, strekt hare bemoeijingen uit
tot het opsporen en zoo veel mogelijk bijeenzamelen van alle oudheden en
gedenkstukken, op Frieslands grond aanwezig, of daarmede in betrekking
staande en Ook tot de opwekking en aansporing van de in-landsche beoefenaars der beeldende kunsten, om hunne talenten mede aan de uitbreiding
des roems van den geboortegrond te wijden.
Vanuit deze visie zouden de leden van het Fries Genootschap in de
daarop volgende jaren te werk gaan. Hoewel de aandacht in de beginjaren
vooral uitging naar de bestudering van geschied- en letterkundige werken,
werden geleidelijk aan een grote bibliotheek en verschillende verzamelingen van bodemvondsten, schilderijen, prenten en tekeningen opgebouwd. Bij het doornemen van de verslagen van het Genootschap kan
men het verloop van dit verzamelbeleid op het gebied van prenten en
tekeningen vrij nauwkeurig nagaan. Natuurlijk was er nog geen sprake
van een prentenkabinet als zodanig en ook werd niet gericht verzameld.
Het meeste werd verkregen door schenking, later werd ook werk aangekocht.
Hindeloopen was één van de voornaamste studieonderwerpen van het
jonge Genootschap; één van de eerste aanwinsten betrof een tekening uit
1692 van de Hindeloper klederdracht 2 . Genootschapsleden als dr. J. H.
Halbertsma (1789-1869) en W. Eekhoff (1809-1880) maakten zelfs een
speciale studie van Hindeloopen. Het materiaal dat zij verzamelden, behoort tot de oudste bestanddelen van het Fries Museum. In de prentenverzameling kwam op deze wijze een aantal tekeningen van Hendrik Lap
(1824-1874), aan de hand waarvan in 1877 op de Historische Tentoonstelling en later in 1881 in het Fries Museum de grote Hindeloper kamer
zou worden gereconstrueerd.
40

Wumkes.nl

GERT ELZINGA - Het Prentenkabinet

Inderdaad deden vele leden van het Fries Genootschap schenkingen uit
eigen bezit, anderen tekenden, schilderden, en - aan het einde van de
vorige eeuw - fotografeerden voorwerpen en gebouwen. Ook hun producten kwamen in de verzamelingen terecht. Belangstelling voor prenten
en tekeningen blijkt ook uit de voordrachten, die daarover werden ge
houden. Eekhoff, die bladen uit zijn eigen verzameling toonde 3 e n j
van Leeuwen (1787-1857) < h e b b e n de stimulans gegeven om eigentijdse
kunstenaars in te schakelen bij het aftekenen van belangrijke gebouwen
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en voorwerpen. De tekenmeester A. Martin (1827-1900) vervaardigde in
1853 aftekeningen van de af te breken kerk van Terkaple en van de
banken in de kerk te Bolsward. Deze zijn nu met honderden andere, die
hij daarna nog van nu veelal verdwenen gebouwen, straten, stegen e.d.
zou maken, grotendeels in de Topografische Atlas van Friesland opgenomen.
In de jaren vijftig van de vorige eeuw werd een actiever beleid gevoerd
op het gebied van de verwerving. Kaarten, plattegronden, stads- en
dorpsgezichten werden aangekocht of door schenking verkregen: Eekhoff
schonk een serie tekeningen met Hindeloper stadsgezichten, gebouwen en
klederdrachten 5 en jhr. F. J. J. van Eysinga een zevental atlassen met
platen, kaarten en plattegronden 6 . Zo werd een begin gemaakt met een
topografische verzameling, een portrettenverzameling, een grafische en
een tekeningenverzameling. De inrichting van het Antiquarisch Kabinet
van Friesland in 1853 zal hier waarschijnlijk alles mee te maken hebben
gehad.
Andere activiteiten op initiatief van het Fries Genootschap waren het
aftekenen van de belangrijkste grafzerken in de provincie door A. Martin
en de verschijning in 1875 van Friesche Oudheden, een verzameling afbeeldingen van merkwaardige voorwerpen van wetenschap en kunst, gevonden in de archieven, kerken, kasteelen, terpen enz. van Friesland. Het tekenwerk voor de litho's werd eveneens door Martin verricht. Zoals uit het
bovengaande blijkt, was zowel de verwerving als het inschakelen van de
eigentijdse kunstenaars gericht op historisch materiaal.
Een nieuwe stimulans vormden de voorbereidingen op de grote Historische Tentoonstelling in 1877 naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan
van het Genootschap. Tekeningen en gravures van oude gebouwen, kerken en andere merkwaardigheden werden verzameld. In de catalogus van
deze tentoonstelling 7 staat aangegeven dat zich in verschillende zalen
afbeeldingen van Friese steden, gebouwen, voorwerpen en van sport en
spel bevonden en daarnaast historieprenten en portretten. In de gang
langs de zalen XIII en XIV bevonden zich o.a. tekeningen, waarvan
verschillende uit het bezit van het Provinciaal Kabinet van Oudheden en
het Fries Genootschap.
In zaal XIX bevond zich de grootste collectie: veel grafisch werk van
zeventiende- en achttiende-eeuwse Friese kunstenaars, Oranje-portretten,
atlassen e.d. Onder de nrs 77 t/m 79 worden als belangrijkste onderdelen
van deze kamer genoemd: Oud Friesland.
Een kastje met 24 vakken,
waarin een aantal portefeuilles met duizenden oude stukken en handschriften
betrekkelijk Friesland: staatsstukken, archieven der gemeenten Leeuwarderadeel, Ferwerderadeel, Baarderadeel en Schoterland met de compagnonsveenen, bedijking van 't Workumer Nieuwland, Zeedijken, Franeker Akademie, Popta Gasthuis, het geslacht Schotanus, testamenten van adellijke
personen, genealogieën, enz. volgens lijst. Afgebeeld
Friesland.
Een
kastje, waarin 60 omslagen met nagenoeg 2400 Kaarten en Platen van oud
en nieuw Friesland, en van al de grietenijen met hare dorpen en staten, de
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steden, eilanden, waterstaatswerken enz., volgens lijst. Beroemd
Friesland. Een kastje, waarin 24 omslagen met nagenoeg 1500 Portretten van
vermaarde Friezen: Vorsten, geleerden, helden, kunstbeoefenaars, hooglee-

De verzamelaar A. Quaestius.
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raren enz. benevens een groot aantal Kunstvoortbrengselen van Friezen, in
teekening en gravure. Als de vorige gedurende 50 jaren bijeenverzameld,
beschreven en opgezet door W. Eekhoff. Eekhoff showde nagenoeg zijn
complete verzameling. Men kan aannemen, dat ook veel van het werk in
de andere zalen uit het bezit van Eekhoff kwam.
Het jaar 1880 is zeer belangrijk geweest voor de prentenverzamelingen
van het Fries Museum. Op 15 januari bood mr. Assuerus Quaestius
(1815-1887) zijn verzamelingen ten geschenke aan. Deze bestonden uit: Ie
zijne collectie gravures en teekeningen, platen en kaarten betrekkelijk de
provincie Friesland met boeken, brochures enz. daarmede in verband
staande; 2e zijne verzameling gravures en teekeningen van de oud-Hollandsche en Vlaamsche zoowel als van de hedendaagsche schildersschool,
desgelijks met de daarbij behoorende lexica en andere boekwerken 8.
Bovendien schonk hij zijn verzameling munten en penningen, met de
bijbehorende kasten en portefeuilles. De verzamelingen zouden bij zijn
leven op zijn huis Schatzenburg te Dronrijp blijven en daarna als de
Collectio Quaestiana afzonderlijk bewaard blijven (Dit laatste is evenwel
niet gebeurd).
18 maart daaropvolgend zei de voorzitter van het Fries Genootschap in
de ledenvergadering: dat de heer Quaestius ten behoeve van het Genootschap heeft aangekocht eene belangrijke verzameling teekeningen voorstellenden gezichten op Friesche steden en dorpen alsmede eene beschilderde
kunstkast 9. Deze aankoop betrof een deel van de unieke collectie van W.
Eekhoff, die kort daarvoor, op 12 februari, overleden was.
In 1885 schonk Quaestius ook nog het resterende deel van de collectie
Eekhoff, bekend onder de naam "Beroemd" en "Afgebeeld Friesland",
waarvan hierboven al melding is gemaakt 10. Door de schenkingen van
Quaestius kwam het pas gestichte Fries Museum binnen enkele jaren in
het bezit van twee van de voornaamste particuliere verzamelingen van en
over Friesland. Zo was plotseling een prentenkabinet gevormd als zelfstandig onderdeel van de verzamelingen van het Fries Museum.
Vanaf 1880 verscheen ook met meer of mindere regelmaat een aparte
aanwinstenlijst van het prentenkabinet in de jaarverslagen van het Fries
Genootschap; ook werd tot 1892 een aanwinstenboek bijgehouden.
Voordien werden de prenten en tekeningen meestal onder de
bibliotheekaanwinsten van het Genootschap beschreven.
Na de dood van Quaestius in 1887 werd diens schenking geëffectueerd.
Om deze schenking en die van de bibliotheek van jhr. mr. Hobbe Baerdt
van Sminia (1797-1858) in 1888 een waardige plaats te geven, werden
plannen gemaakt om tot uitbreiding van het in 1879 aangekochte en in
1881 opengestelde museumgebouw te komen. Deze plannen werden in
1892 gerealiseerd met een gebouw in zogenaamde Friesch-renaissance
stijl, aan de Turfmarkt, waarvan de bel-etage tot prentenkabinet werd
ingericht. Vanaf dat jaar werden regelmatig tentoonstellingen gehouden
uit het bezit, dat in dezelfde jaren werd verrijkt met een aantal andere
schenkingen, legaten en aankopen o.a. in 1888 uit de nalatenschap van
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eerder genoemde Baerdt van Sminia, in 1892 uit het legaat van mr. Jacob
Dirks (1811-1892) en in 1894 met een aankoop uit de nalatenschap van
mr. Age Looxma Ypeij (1833-1892). Van de collecties Quaestius, Baerdt
van Sminia (1854) en Looxma Ypeij zijn oude inventarissen aanwezig.
Alle beperken zich echter tot het noemen van de naam van de kunstenaar
en het aantal daarvan aanwezige prenten of tekeningen. De grootste
collectie, die van Quaestius, omvatte in totaal 16208 gravures, tekeningen
en aquarellen.
Van de collectie Eekhoff bestaat helaas geen oude inventaris. Bekend is,
dat hij veel via het Amsterdamse veilinghuis Frederik Muller heeft gekocht; uit de boedel van Quaestius komt een oude inventaris van een
collectie topografica van Friesland, waarin staat aangetekend, dat de
verzameling van E. de Burlett is aangekocht door Frederik Muller (datum
onbekend). In deze verzameling bevonden zich vrijwel alle op Friesland
betrekking hebbende tekeningen van Jacobus Stellingwerf. Met uitzondering van die van Leeuwarden behoren deze nu tot de Topografische
Atlas van Friesland, maar door de etiketten is bekend, dat zij uit de
verzameling van Eekhoff komen.
Na de schenkingen werd een begin gemaakt met een nieuwe inventarisatie, door J. G. Wester (1847-1937), van de verschillende verzamelingen
in het prentenkabinet: in 1894-1896 van de Topografische Atlas, in
1897-1898 van de portretten van beroemde personen en in diezelfde jaren
ook van de Oranje-portretten. Daarna wordt het stiller, hoewel er regelmatig kleine tentoonstellingen worden gehouden, schenkingen en legaten
binnenkomen en aankopen gedaan worden.
Van de verder voor het Fries Museum zo belangrijke collectie Bisschop
was weinig voor het prentenkabinet bestemd en al wat verworven werd
was historisch materiaal. In 1918 werd aan eigentijdse kunst een serie
etsen en litho's van Ids Wiersma (1878-1965) aangekocht en in 1930 kwam
een aantal aquarellen van Piet van der Hem (1885-1961) binnen n.
In de jaren 1930-1932 voltooide M. W. Vieweg (1871-1933), de toenmalige directeur van het Fries Museum, de inventaris der tekeningen en
aquarellen. Daarna zou hij aan een inventaris van de etsen, gravures en
andere drukken beginnen, maar hij overleed in 1933. Al eerder, in 1900,
had N. Ottema (1874-1955) aangeboden hiervan een inventaris te maken:
deze moet echter nog steeds gemaakt worden. Vanaf 1936 werd opnieuw
een aanwinstenboek en -lijst bijgehouden, maar dit gebeurde op zeer
summiere wijze. Wel is het hierdoor gemakkelijker geworden om na te
gaan, wat voor materiaal de afgelopen veertig jaar binnengekomen is.
Een van de voornaamste aanwinsten in die periode betrof het bruikleen
van de Ottema-Kingma Stichting in 1956. Deze verzameling bestaat
vooral uit tekeningen van Ids Wiersma. Een belangrijke aanwinst uit recenter tijden betreft de zogenaamde "Bremen" collectie: oorspronkelijk de
verzameling Frisiana van een Nederlands particulier, die vóór de tweede
wereldoorlog in Bremen belandde en in 1976 voor het overgrote deel door
het Fries Museum aangekocht is.
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Sinds de aanstelling van een eigen conservator voor de prentenverzameling in 1975 verschijnt er jaarlijks een kort verslag en een aanwinstenlijst in De Vrije Fries; daarnaast wordt gewerkt aan een verdere inventarisering en bewerking van de bestanden. De behuizing van het
prentenkabinet heeft in de loop van de laatste tien jaar grote veranderingen
ondergaan. Tot 1970 bleven de verzamelingen in het gebouw van 1892
ondergebracht, maar toen dit omgebouwd werd tot ingang en kantoren,
verhuisde vrijwel het gehele bestand naar de Kanselarij. Alleen dat deel
van de Topografische Atlas, dat reeds in passepartout was gebracht, bleef
in een hooggelegen kamertje in het oude gebouw achter. Deze onwerkbare situatie duurde tot de opening van de nieuwe vleugel van het Fries
Museum in 1978. In deze vleugel is een ruimte geschapen voor een nieuw
prentenkabinet. Alle bestanden zijn nu opgeborgen in stalen kasten, verdeeld over twee verdiepingen: beneden bevinden zich de Topografische
Atlassen van Friesland en van Nederland en boven de andere verzamelingen met tevens een zitgelegenheid voor het publiek.
Herhaaldelijk is geschreven over de verschillende verzamelingen van
het prentenkabinet. Onderstaand volgt een meer uitgebreid overzicht van
de verschillende bestanddelen:
D e T o p o g r a f i s c h e A t l a s v a n F r i e s l a n d , ook wel "Frisia
Illustrata" genaamd, bestaat uit een grote verzameling getekende en gedrukte kaarten, plattegronden, stads- en dorpsgezichten, historieprenten
e.d. die alle de provincie Friesland betreffen. Basis van de huidige verzameling vormt die van W. Eekhoff. Door contacten met verzamelaars —
hij kocht ook voor anderen —, handelaars en veilinghouders, maar ook in
zijn functie van stadsarchivaris van Leeuwarden en eigenaar van een
boekhandel annex uitgeverij, wist hij een schitterende collectie op te
bouwen, waarin zich veel unica bevonden. Van Frederik Muller kocht hij
b.v. in 1865 voor ƒ300 de hele collectie van 151 stedeplans, die Jacob van
Deventer († 1575) in 1558 voor koning Philips II vervaardigde. De elf
Friese stedeplans behield hij en deze vormen nu de oudste plattegronden
in de Topografische Atlas, uitgezonderd het plan van Leeuwarden, dat in
de historisch-topografische atlas (Gemeentearchief) van deze plaats berust. De andere plans verkocht Eekhoff weer voor ƒ 1300 13.
Na zijn dood werd de atlas te koop aangeboden aan de provincie
Friesland, maar deze weigerde op het aanbod in te gaan. Vervolgens
kocht Quaestius de atlas aan en schonk deze aangevuld met zijn eigen
verzameling aan het Fries Genootschap. De verzameling zou later nog
uitgebreid worden met diè van Baerdt van Sminia en Looxma Ypeij.
Sindsdien is het bestand voortdurend aangevuld via aankoop en schenkingen, o.a. in 1937 met een serie tekeningen van de hand van Cornelis
Pronk (1691-1759)14. Ook de "Bremen" collectie bevatte naast kaarten en
ander grafisch materiaal een groot aantal originele tekeningen, vooral van
de hand van Pieter Idserdts Portier (1698-1781).
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Behalve van bovengenoemde kunstenaars zijn in de atlas grote bestanden aanwezig van Jacobus Stellingwerf, Hendrik Tavenier (17341807), Jan Bulthuis (1750-1801), Sjoerd Bongas( 1794-1865) en Ids Wiersma (1878-1965). Van eigentijdse kunstenaars is werk aanwezig van Hans
van der Horst (geb. 1941). Uitbreiding van de Topografische Atlas vindt
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meest plaats door middel van foto's, die door aankoop of op andere
manieren worden verworven o.a. via contacten met verschillende provinciale instanties.
Naast de Topografische Atlas van Friesland bevindt zich nog een
Topografische Atlas van Nederland in het prentenkabinet. Deze komt uit
de collecties van Quaestius, maar beperkt zich tot grafisch materiaal en is
van matige kwaliteit.
D e c o l l e c t i e t e k e n i n g e n en a q u a r e l l e n komt voor het
grootste deel uit het bezit van Quaestius. Deze verzamelaar beperkte zich
niet tot het Friese gebied, maar interesseerde zich voor geheel Nederland
en Vlaanderen. De nadruk ligt op de negentiende-eeuwse romantische
school met werk van o.a. A. Schelfhout (1787-1870) en B. C. Koekkoek
(1803-1862). Uit andere collecties en dan met name uit die van Eekhoff is
deze verzameling aangevuld met werk van in Friesland woonachtige
kunstenaars als Harmen Wouters Beekkerk (1756-1796), Willem Bartel
van der Kooi (1768-1836) en diens leerlingen. Later zou de verzameling
vrijwel alleen maar met werk van in Friesland geboren of werkende
kunstenaars aangevuld worden. De nadruk lag steeds in het verwerven
van materiaal van reeds overleden kunstenaars. Alleen van Ids Wiersma is
bij zijn leven werk aangekocht door het Fries Genootschap.
De laatste jaren zijn er gelukkig aankopen en schenkingen gedaan van
werk van andere kunstenaars uit de eerste helft van deze eeuw. In 1974
werd een collectie van bijna tweehonderd tekeningen, etsen en houtsneden aangekocht, die zijn gebruikt voor het illustreren van het tijdschrift It
Heitelân, waaronder werk van Tjeerd Bottema (1884-1980), Johannes

Wigerus Vitringa, Woelige zee (1680).
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Elsinga (1893-1969), Siert Geertsma (geb. 1896), Jan Planting (1893-1955),
Andries van der Sloot (1883-1955) en Sieger Baukema (1852-1936). Werk
uit de nalatenschap van Germ de Jong (1886-1967) werd in 1980 aangekocht. Daarentegen is het werk van de jongste generatie kunstenaars in
Friesland niet in het prentenkabinet te vinden.
De g r a f i s c h e c o l l e c t i e . Al vroeg toonden leden van het Fries
Genootschap belangstelling voor het grafisch werk van uit Friesland geboortige kunstenaars. Een lid als Eekhoff wakkerde deze belangstelling
aan door bladen uit zijn verzameling te tonen op Genootschapsavonden.
Eekhoff bezat vooral werk van de graveurs Schelte ( ± 1581-1659) en Bote
à Bolswert ( ± 1580-1633), die o.a. werkten naar Peter Paul Rubens
(1577-1640) en Abraham Bloemaert (1564-1651). Quaestius schonk deze
verzameling en die van hemzelf aan het Genootschap. Zijn eigen verzameling is gevarieerder van samenstelling en bestaat uit werk van zestiende- t/m negentiende-eeuwse Nederlandse en Vlaamse kunstenaars. Na
de grote schenkingen uit het einde van de vorige eeuw is er, behalve enig
werk van Friese kunstenaars als Ids Wiersma, Johannes Elsinga en anderen van die generatie, weinig toegevoegd en zeker geen modern werk.
Een inventaris van deze verzameling moet nog gemaakt worden.
De p o r t r e t t e n v e r z a m e l i n g e n . Hiervan zijn er twee: één van
Oranje-portretten en één van portretten van bekende Nederlanders. De
laatste is door verkoop van de rest, in de loop der jaren gereduceerd tot
een verzameling van afbeeldingen van bekende Friezen. De portrettenverzamelingen zijn qua technieken zeer divers van samenstelling: kopergravures, etsen, litho's, tekeningen, silhouetten en veel foto's, waaronder
daguerreo-typieën.
Het Fries Genootschap zelf heeft vanaf het begin portretten van bekende personen verzameld. Eekhoff, Baerdt van Sminia en Looxma Ypeij
bezaten eveneens portrettenverzamelingen, die vooral op Friesland gericht
waren. Quaestius' belangstelling was op geheel Nederland gericht. Hij
bezat bijna complete series professorenportretten van de verschillende
academies in Nederland (niet meer aanwezig). In 1886 ontving het Genootschap veertig portefeuilles met stukken uit de nalatenschap van mr. S.
van Haersma Buma (1830-1886), waaronder ook een verzameling portretten, bijeengebracht door zijn vader mr. W. W. Buma (1802-1873). Van
deze collectie bestaat een inventaris uit 1867 15. Uitbreiding van deze
collectie vindt nu bijna alleen door middel van foto's plaats.
Deze collecties tezamen vormen de grootste verzamelingen binnen het
prentenkabinet. Van de meeste bestaat een handgeschreven inventaris.
Daarnaast zijn er verschillende grotere en kleinere verzamelingen van
onderwerpen als ambachten, sport en spel, grafstenen, stalen van boekomslagen, orgelfronten, architectuur, kostuums, sponzen van tegels en
kinderprenten. Deze verzamelingen zijn geordend, maar voor het me-
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rendeel niet geïnventariseerd. Het laatste is wel gebeurd met de collectie
architectuurtekeningen en de collectie kinderprenten (door mr. C. F. van
Veen). Het ligt in de bedoeling laatstgenoemde inventaris samen met
soortgelijke van het museum het Princessehof en van de Provinciale Bibliotheek te publiceren. Daarnaast bestaaneer plannen om aan de voor
Friesland zo belangrijke Topografische Atlas door de druk meer bekendheid te geven.
Al jaren wordt gewerkt aan een betere en veiliger opbergmethode voor
de tekeningen en gravures. Vieweg deed hiertoe rond 1930 de eerste
aanzet door een groep tekeningen, die hij tot eerste kwaliteit had bestempeld, in passepartouts te laten brengen 16. In de jaren zestig is
hiermee opnieuw begonnen met als resultaat, dat het merendeel van de
Topografische Atlas in passepartouts in dozen is opgeborgen. Dit werk
gaat steeds door. Deze systematische wijze van opbergen heeft echter
consequenties voor de toekomst. De huidige ruimte van het prentenkabinet is juist voldoende om het bestand, zoals dit er nu ligt, op te vangen,
maar er is een groter oppervlak nodig, wanneer alles op bovengenoemde
manier zou worden opgeborgen. Bovendien is er nauwelijks plaats voor

«/0

1 ri'jse kinderprent (ca. 1828).
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aanwinsten. Om gemakkelijker vragen van het publiek te beantwoorden,
moeten naast het maken van nieuwe de oude handgeschreven inventarissen op kaart overgebracht en verder uitgesplitst worden. Het laatste
gebeurt nu met de Topografische Atlas en de portrettenverzameling.
Een opzet voor een thematische catalogus zou eveneens gemaakt
moeten worden. Zonder hulp van buitenaf kan dit werk niet gedaan
worden. Tijdelijk aangesteld personeel kan een deel van deze werkzaamheden opvangen, maar een ideale situatie is dit niet.
Verwerving van stukken om verzamelingen uit te breiden en aan te
vullen is één van de andere taken. Uiteraard is het de bedoeling om dit
met de verschillende verzamelingen zo gericht mogelijk te doen. Voorlopig echter blijft het museum aangewezen op schenkingen en legaten. Van
het beperkte budget worden verspreid aankopen gedaan.
Bij alle verzamelingen ontbreekt het aan eigentijds materiaal: teveel is
in het verleden bij verwerving het accent gelegd op werk van vóór 1900.
En het valt te betwijfelen, of ook dit nieuwere werk wel geleidelijk via
schenkingen en legaten zal binnenkomen. Om een voorbeeld te noemen:
in de Topografische Atlas ontbreken vrijwel alle kaarten van na 1900; ook
zijn er nauwelijks foto's waarop men zich bij het verzamelen van topografisch materiaal uit de twintigste eeuw wel moet richten.
Mogelijkheden zouden onderzocht moeten worden om archieven van
fotografen uit deze eeuw te verwerven of daarvan gebruik te mogen
maken om de verzameling aan te vullen. Voor de toekomst zou uitbreiding plaats kunnen vinden via opdrachten aan kunstenaars en fotografen.
Dit gebeurt al in steden als Amsterdam en Den Haag, waarbij vooral
gewerkt wordt met vaklieden, die binnen bepaalde sociale regelingen
vallen. Positief is de samenwerking met de provinciale fotograaf en met
een aantal provinciale instanties te noemen. Een verdere samenwerking
vooral op het gebied van verwerving, wijze van archivering en afbakening
van werkterreinen zou echter toe te juichen zijn.
Voor de andere verzamelingen van het prentenkabinet gelden soortgelijke gebreken. De laatste jaren is incidenteel werk van Friese kunstenaars
uit de eerste helft van deze eeuw verworven, waardoor althans een aantal
lacunes opgevuld is. Daarentegen kan werk van de jongste generatie niet
aangekocht worden door gebrek aan middelen. Omdat ook voor de Provinciale Collectie weinig van dit werk aangekocht wordt, ontstaat een
grote lacune. In de inleiding van de in 1980 verschenen catalogus van deze
collectie staat echter wel met zoveel woorden, dat er gestreefd moet
worden naar een nog bewustere afstemming op de bestaande collectie van
o.a. het Fries Museum 17. Feit is, dat een collectie moderne kunst in het
Fries Museum eenvoudigweg niet bestaat, zeker niet in het prentenkabinet.
Naast bovengenoemde Provinciale Collectie zijn er meer verzamelingen, zowel op het gebied van de moderne kunst (Princessehof, Leeuwarden) als oudere kunst (Provinciale Bibliotheek en Gemeentearchief te
Leeuwarden, diverse musea, oudheidkamers en archieven in de provin-
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cie). Het is aan te bevelen om tot betere afspraken te komen over samenwerking, verzamelgebieden en coördinatie van de bestaande verzamelingen.
Alle werkzaamheden in het prentenkabinet worden verricht met het oog
op het publiek en dat in de breedste zin van het woord. Het aantal bezoekers is de laatste jaren sterk toegenomen. De meest uiteenlopende
onderwerpen worden bestudeerd: stads- en dorpsgeschiedenis, sociaalhistorische onderwerpen en genealogie. Het materiaal wordt gebruikt ter
illustratie van boeken en tijdschriften, scripties, voor tentoonstellingen,
t.v.- en radio-uitzendingen en lezingen. De onderzoeken zijn zowel wetenschappelijk als niet-wetenschappelijk gericht. Het meest geraadpleegde
onderdeel is de Topografische Atlas van Friesland. Deze belangstelling
heeft zodanige vormen aangenomen, dat de tekeningen en gravures zo
veel mogelijk gefotografeerd worden om ze veilig te stellen voor de toekomst. De bedoeling is de bezoekers in eerste instantie met de foto's te
confronteren.
Naast de inventarisatie van de aanwezige en verworven bestanden en
de wetenschappelijke bewerking is de bezoekersopvang één van de
voornaamste taken binnen het prentenkabinet. Het toegankelijk en overzichtelijk maken van de collecties, het aanvullen van leemtes en uitbreiden van de verzamelingen en het zoeken naar nieuwe wegen gebeurt ten
dienste van het publiek om het nu en in de toekomst een zo breed mogelijk scala van Friese kunst, historie en topografie te kunnen bieden.

Noten
1. Wetten van het Provinciaal Friesch Genootschap (Leeuwarden 1828).
2. Verslag van de bijeenkomsten der leden van het Provinciaal Friesch Genootschap etc, 18411842; 16.
3. Verslag etc, 1847-1848; 259.
4. Jacob van Leeuwen was van 1846-1852 voorzitter van het Fries Genootschap.
5. Verslag etc, 1855-1856; 130.
6. Verslag etc, 1858-1859; 294 en 321.
7. Gids voor de bezoekers der Historische Tentoonstelling van Friesland (Leeuwarden, 1877).
8. Verslag etc, 1879-1880; 134-135.
9. Verslag etc, 1879-1880; 146.
10. Verslag etc, 1884-1885; 278.
11. Verslag etc, 1888-1889; 20; Verslag etc, 1892-1893; 2, 4, 5, 28, 29; Verslag etc, 1893-1894;
37.
12. Verslag etc, 1918, 47; Verslag etc, 1930, 22.
13. R. Fruin, Nederlandsche steden in de 16de eeuw, plattegronden van Jacob van Deventer
('s-Gravenhage, 1916-1923).
14. Verslag etc, 193 7; 45-46.
15. Verslag etc, 1886-1887; 378.
16. Vieweg verdeelde de kunstenaarstekeningen in drie kwaliteitsgroepen.
17. Kunst in Friesland, een keuze uit de collectie moderne kunst aangekocht door de provincie
Friesland 1956-1979 (Leeuwarden 1980) 6.
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Museum en argeology A.D. 1981
G. Elzinga
Yn De Vrije Fries 53 (1973) hawwe wy meidield hoe't de belangstelling
foar de argeology yn Fryslân him ûntjûn hat en ta hokker hichte dy
kommen wie oan 'e ein fan 'e fjirtiger jierren fan 'e njoggentjinde ieu. !
Dy belangstelling wie doe bondele yn en troch de aktiviteiten fan it Frysk
Genoatskip en de foaroanmannen fan dy tiid wiene û.o. jhr. mr. M. (de
Haan) Hettema, D. Fockema, dr. J. G. Ottema, J. J. Bruinsma en yn 't
bysûnder Wopke Eekhoff. Oer inkelde tsientallen fan jierren hat dizze net
allinnich in mannichte oan argeologyske fynsten foar it Genoatskip
gearbrocht, mar der ek oer skreaun en der "voorlezingen" oer halden.
Skriuwer fan dit artikel hie de skiednis fan 'e argeology yn Fryslân nei
1847 graach like sekuer folgje wold as yn de boppeneamde Vrije Fries,
mar dat is him spitigernôch no net mooglik. It oersjoch moat ta inkelde
opmerkings beheind bliuwe.
Neist en nei Wopke Eekhoff kamen ek oaren yn 't spier foar it behâld
fan wat benammen de terpen oan âldheden opsmieten. Ien fan 'e wichtichste wie wol Jacob Dirks (1811-1892), dy't net allinnich in grut numismaat wie, 2 mar yn syn fjirtich-jierrich foarsitterskip fan it Genoatskip
ek op it mêd fan 'e argeology tige warber wie en benammen it Genoatskip
yn it bûtenlân fertsjintwurdige of dêr bekend makke. Ut 'e tachtiger
jierren binne ferneamd syn kontakten mei de Italiaanske argeolooch Luigi
Pigorini, dy't hy útnoege hat foar in besite oan 'e terp fan Ealsum en syn
bywenjen fan in argeologysk kongres yn Bologna. 3
Wie Dirks de man fan it wittenskiplik besjen fan de fynsten, ek it
praktysk sammeljen bleau in saak fan it Genoatskip. De reizen fan Eekhoff en oare bestjoersleden nei de terpen gyngen troch en in man dy't him
dêrmei tige fertsjinstlik makke hat is C. H. F. A. Corbelijn Battaerd
(1847-1913), dy't fan 1874 oant 1893 bestjoerslid en konservator wie en
mannich wichtich stik foar Fryslân feilich steld hat. Ien fan de nijsgjirrichste dêrfan is wol de Romeinske Hludana-stien fan Bitgum, dy't yn
1888 fûn is. 4 Corbelijn Battaerd waard op syn terpreizen faken beselskippe fan Daniël Draaisma, de amanuensis fan it Genoatskip en fan in
jongkeardel dy't him P. C. J. A. Boeles neamde en in soan wie fan mr. W.
B. S. Boeles, bestjoerslid en nei 1892 ek foarsitter fan it Genoatskip. 5
As dizze P. C. J. A. Boeles (1873-1961), ek jurist wurden, yn 1897 de
konservator-bibletekaris dr. Tj. de Boer opfolget (dy't dan heechlearaar te
Amsterdam wurdt) brekt, kin men no wol sizze, "it tiidrek Boeles" oan yn
de Fryske argeology.
Ear't wy dêr neier op yngeane moat noch sein wurde dat de aktiviteiten
fan it Genoatskip tusken 1.850 en 1890 ek fertuten dienen op it mêd fan 'e
Nederlânske fakliteratuer yn dy tiid. Njonken in mannichte oan publi-
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kaasjes, dy't út Fryslân sels wei skreaun waarden, binne der ek buten ús
provinsje wichtige skriften oan de Fryske fynsten wijd. Wy neame it diel
Friesland en Groningen yn 'e searje De Nederlandsche Oudheden dat yn
1877 ferskynde en skreaun wie troch dr. W. Pleyte, de direkteur fan it
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
Boeles, dy't njonken syn rjochtenstúdzje him ek tige ferdjippe hie yn de
argeology en de numismatyk, begûn yn 1897 mei it op oarder bringen fan
de grutte kolieksje boaiemfynsten (doe al mear as tsientûzen stikken) en
makke namme om't er dat op in foar dy tiid moderne wize die, rekken
hâldend mei de yn Skandinavië en Dútsklân ûntstiene yndieling yn perioaden: de Stien-, Brûns- en Izertiid. Dêrtroch wie de kolieksje fan it
Frysk Museum yn 1908, doe't de katalogus fan it Frysk Museum ferskynde en dy't hy skreaun hie, ien fan de besten dy't op oarder wie. Mar
Boeles die mear: it reizgjen by de terpen lans gyng fierder, it publisearjen
oer nije fynsten ek, wylst er kontakten hâlde en op 'e nij socht mei it
bûtenlân. Nei't him yn 1913 ek it konservatorskip fan 'e numismatyske
samlingen opdroegen wie — nei it ferstjerren fan Servaas Wigersma
(1857-1912) — hat hy him ek op dit mêd tige ûntjûn en de rike kolleksjes
op 'e nij oardere.
Syn "bewâld"- — mei men wol sizze — hat oant 1951 duorre en net
allinnich gans in stimpel printe op de kolleksjes fan it Frysk Museum, mar
ek op de bestudearring fan de argeology fan Fryslân. Syn stúdzjes oer
benammen de ûntjouwing fan it ierdewurk yn de Fryske klaaigebieten
sûnt 500 foar Kristus en oer de munten út de let-Romeinske oant en mei
de Karolingyske tiid, jilde noch altiten as tige wichtich en baanbrekkend.
Mannich lettere ûndersiker hat mei frucht op syn tinkbylden fierder boud.
Syn libbenswurken hawwe west it behear oer de boaiemfynsten en de
numismatika fan Fryslân yn it Frysk Museum en it skriuwen fan de
monumintale boekwurken Friesland tot de elfde eeuw. De earste printinge

It rûge afgraven fan de terp fan de Lytse Jouwer yn 1884 en it sa goed sa kwea tekenjen fan in
profyl, nei alle gedachten troch A. Martin.
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dêrfan seach it ljocht in 1927; de twadde, gans útwreide en hast in folsleine, útputtende beskriuwing fan de bewenningsskiednis fan Fryslân
sûnt de lette Alde Stientiid oant en mei de Midsieuwen (ûng. 1100 nei
Kristus), yn 1951. Men kin rêstich sizze dat it no net mear mooglik is dat
sa'n stúdzje troch ien minske skreaun wurdt.
Yn praktyske sin wie Boeles lykwols gjin fjildargeolooch. Grutte opgravings hat hy net ûndernommen, hoewol't der wol de mooglikheden ta
west hawwe. Wol moat sein wurde dat hy alle war dien hat om tafersjoch
hâlde te litten op de grutte ôfgravings fan Hegebeintum en ien fan 'e
Burmania-terpen by Ferwert yn it begjin fan dizze ieu en dat dêrtroch tige
wichtige besûnderheden bewarre bleaun binne. Mar it opsetten fan in
opgraving of sels mar in wiidweidige fjildferkenning kaam er net oan ta,
hat er him ek net ta ferplichte field. Lykwols, doe't de aktiviteiten en
fertsjinsten fan A. E. van Giffen (1884-1973), de Grinzer argeo- en soólooch dy't ien fan 'e wichtichste rôlen spile hat yn it organisearjen fan it
troch oerheidsynstellings útoefenjen fan it âldheitkundich boaiemûndersyk yn Nederlân, Boeles bekend waarden en betrouwen joegen, hat er der
posityf oan meiwurke — mei troch syn bestjoerslidskip fan 'e Vereeniging
voor Terpenonderzoek — dat Van Giffen of syn meiwurkers yn 'e jierren
tweintich oant fyftich in grut tal opgravings yn Fryslân ûndernimme
koenen.
Troch it treflik behear fan Boeles oer de samlingen fan it Frysk Museum, fergroeide hy der yn syn mear as fyftich-jierrich konservatorskip
lykwols sa mei, dat er se hast as syn persoanlik eigendom beskôge en it
iepenbiere karakter derfan net ta utering kaam. Ek syn grutte belezenheid
op it gebiet fan 'e west-europeeske argeology, syn op in bepaalde òfstân
stean fan it "folk" — mei feroarsake troch syn hege rjochterlike amt en syn
min of te mear ûnferweechlike hâlding foar de opkommende Frysksinnigens yn tal fan organisaasjes en ferneamde Fryske rûnten oer (tink oan
syn opfettings oer de ynfloed fan it Angelsaksyske folkeferfarren en it
offisieel brûken fan de Fryske taal) — makken dat hy op in iensume
hichte stie, wat foar mannichien de wei nei it rike besit fan it Frysk
Museum ôfsleat.
Dochs stie Boeles, as hy de belangen foar de Fryske argeology derfan
ynseach, iepen foar mindere goaden yn it beoefenjen fan it somtiden sa
emosionele fak fan 'e argeology. Dêrfan tsjûget syn wurdearjen fan it
wurk fan de "amateur-argeologen" op de Fryske sângrûnen, lykas H. J.
Popping (1885-1950). H. van der Vliet (1890-1956) en benammen dokter
J. Siebinga (1889-1969), dy't de betsjutting fan de âldere Stientiden fan
Paléo- en Mesolitikum foar Fryslân nei foaren brocht hawwe. Respekt hie
hy ek foar de jongere generaasjes fan wittenskiplik foarme argeologen en
benammen it wurk fan W. Glasbergen (1923-1979) en H. Halbertsma
(1920) hat er wurdearre, alhoewol net sûnder skerpsinnige krityk.
Mar it nei 1945 opkommen fan it grutte praktyske fjildûndersyk — troch
Van Giffen al foar de Twadde Wrâldoarloch sa propagearre — it yn
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"teamwork" bewurkjen fan de risseltaten dêrfan en fan museumkolleksjes
en de grutte opkomst fan de amateur-argeology koe hy, de man dy't
tsientallen fan jierren op alle mêd fan 'e argeology en numismatyk him
gans allinnich ûntjûn hie, oan 'e ein fan syn libben net alhiel begripe. Hy
hie de Fryske argeology troch syn persoanlikheid sa behearske, dat der nei
1951 eins in gat foei yn it wittenskiplik behear fan de samlingen fan it
Frysk Museum en it argeologyske fjildwurk yn 'e provinsje, benammen it
sammeljen fan fynsten. Hoewol't dr. A. Wassenbergh (1897), doedestiids direkteur fan it Frysk Museum en foaral de argeolooch drs. H.
Halbertsma, bestjûrslid fan it Genoatskip, dit hiel wol ynseagen en alle
war dienen dêryn feroaring te bringen, slagge dat earst yn 1959.
Wassenbergh hie yn it Frysk Museum sels ûndertusken tige slagge
prikken yn 't wurk set om de kolleksjes foar it publyk better tagonklik te
krijen. Mei help fan Glasbergen koe hy yn 1952 in foar dy tiid yndied
moderne eksposysjeseal, wijd oan 'e argeology fan Fryslân, iepenstelle,
dy't in hiel oersichtlik byld joech fan 'e rykdom oan fynsten, dy't Boeles
yn syn twadde printinge fan Friesland tot de elfde eeuw sa treflik beskreaun hie. Yn dizze opstelling kamen ek de fertsjinsten fan Boeles op it
mêd fan syn kronologyske oardering nei foaren. Fierders hat Wassenbergh mei syn personiel der oer te set west om wat yn de foarrieromten
bliuwe moast oersichtlik op te bergjen. Dat is him foar in grut part slagge,
mar oan it goed beskriuwen en yn in ferantwurde ynventarissysteem
fêstlizzen fan alle gegevens kaam it spitigernôch net ta, mei troch it ûntbrekken fan in motivaasje en foldwaande kennis by it útfierend personiel.

E. J. Penning en J. Hofstra ynventarisearje argeologyske fynsten efteryn 'e âlde museumbibleteek
(1952).
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Underwilens waard socht nei in oplossing, dy't it troch it ferstjerren fan
Boeles ûntstiene gat opfolgje koe. Derby spilen ek de jildmiddels in rôle,
want it stie wol fêst dat der immen komme moast, dy't al syn tiid oan
Fryslân jaan koe en de tiid wie foarby dat syn wurk ûnderbetelle wurde
koe. Der waard doe socht nei in oplossing, dy't ôfstimd wie op 'e nije
ferhâldings dy't sa njonkenlytsen op it mêd fan 'e Nederlânske argeologybeoefening ûntstien wiene. It wie dúdlik dat it partikuliere Frysk Genoatskip it wiidweidige fjildwurk, dat sa njonkenlytsen as in ûnmisber
ûnderdiel fan it argeology-beoefenjen sjoen waard, net op him nimme
koe, wylst dochs ek de grutte samlingen fan it Frysk Museum om in
deskundiger behear fregen as it doe oanwêzige personiel jaan koe. Nei
lang sykjen kaam der lykwols yn 1959 in oplossing.
Fan âlds wie it Biologysk-Argeologysk Ynstitút fan 'e Ryksuniversiteit
te Grins de morele hoeder fan de argeologyske neilittenskip yn 'e trije
noardlike provinsjes. Van Giffen wie, doe't dat noch koe, njonken fjildargeolooch ek konservator fan de argeologyske ôfdielings fan de musea te
Assen en Grins, mar net fan Ljouwert, om't Boeles dêr wie. Mar no't
Boeles syn taak net mear útoefene en der yn Grins en Assen konservators
beneamd wienen, dy't foar fyftich persint oan it B.A.I. ferbûn bleauwen
en sa it argeologyske fjildwurk fan dit Ynstitút yn de provinsje fan har
museum ek dwaan koenen, stie men sa'n oplossing ek yn Fryslân foar.
Doe't de bestjoeren fan it Genoatskip en de Universiteit ta oerienstimming oer dizze "personele uny" kamen, koe it oangean en op 1 april
1959 waard de skriuwer fan dit artikel beneamd nei't er tsien jier yn
Gelderlân (foar it Gemeentemuseum te Arnhem) arbeide hie en doe ek al
de provinsje bereizge.
De ôfspraak wie dat de nije konservator te Ljouwert wenje soe, mar syn
tiid sa lykmjittich mooglik ferdiele soe tusken de taken dy't op it museum
op him wachten en dy hokker it Ynstitút, dat sûnt 1953 ûnder lieding stie
fan prof. dr. H. T. Waterbolk (1924), foar it fjildwurk ensfh. him
opdroegen.
Dêrnjonken soe der in ideële bân wêze mei de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek, benammen op it mêd fan de gearwurking, dy't der yn Nederlân ta stân kommen wie om in sintrale dokumintaasje fan argeologyske fynsten yn te rjochtsjen.
It fjildwurk bestie yn it neigean fan fynstmeldings, it ûndersykjen fan
mooglikheden foar opgravings, it ferkennen fan gruttere dielen fan
Fryslân foar it fêstlizzen fan nije fynplakken en, om "goodwill" foar ien
en oar te Jcrijen, it lizzen fan kontakten mei allerhande ynstellings, sawol
fan 'e oerheid as fan partikuliere organisaasjes en mei de befolking fan
Fryslân.
Op it museum wiene de taken û.o. it ynrjochtsjen fan in definityf ynventaris- en dokumintaasjesysteem, it op 'e nij oarderjen fan de sa njonkenlytsen mear as fyftichtûzen objekten, it byhâlden fan 'e eksposysje, it
beskriuwen fan 'e kolleksje, de korrespondinsje en it kontakt mei it publyk.
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No't de balans ris opmakke wurdt, kin men wol sizze dat dit programma foar ien persoan fierstente grut wie, mar men moat wol betinke
dat it foar beide ynstellings in soarte fan eksperimint wie, om't soks yn
Fryslân eins noch nea op dizze wize dien wie en wat dat oangiet der in
nije blêdside begûn. Oan 'e oare kant koe de nije man tebektaaste nei de
ûnderfining dy't it Ynstitút benammen yn Drinte hie, de goede namme
dy't it Genoatskip, it Frysk Museum en syn direkteur yn Fryslân, hienen
en syn eigen ûnderfinings yn Gelderlân.
Hoe't dit alles lykwols ek wêze mocht, mei gauwens die al bliken dat it
yn wezen ûnbidich grutte taken wienen, benammen ek, om't yn Fryslân
de grutte roalferkavelings begûnen en der stadichoan al mar gruttere
aktiviteiten ûntwikkele waarden om doarpen en steden te fergrutsjen en
nije diken oan te lizzen.
Dochs waard mei opteinens begûn, dêr't al ridlik gau risseltaten, yn 't
foarste plak op it mêd fan de kontakten mei ynstellings, by berikt waarden. Derby spile in rôle dat de belangstelling foar de argeology yn dy
jierren hurd oanwoeks en de jildmiddels, benammen foar grutte wurken,
wolris wat ferfaltsjes talieten. Dat sadwaande koenen der yn 'e rin fan 'e
jierren ferskate opgravings net allinnich yn de roalverkavelings útfierd
wurde, mar ek by provinsiale en gemeentlike wurken. Men moat dêr
tankber foar wêze.
By it fjildferkenningswurk begûn it lykwols, krekt troch de mannichte
oan wurken yn ús provinsje — de grutste fan 'e trije noardlike — te nipen
en doe't de roalferkaveling "It Alddjip" yn útfiering kaam, waard it
dúdlik dat yn dit gebiet, dat útsûnderlik ryk wie oan fynplakken út 'e
ferskate stientiden, te folie ferlern gean soe wannear't der net geregeldwei
tafersjoch wie. Dizze situaasje hiene de lju by de doe noch sa neamde
Cultuurtechnische Dienst en by it provinsiaal bestjoer each foar en yn
1962 koe in "fynstesiker" oansteld wurde dy't foar de helte troch de
provinsje Fryslân betelle waard en foar de oare helte troch de Cultuurtechnische Dienst. Troch syn aktiviteiten en dy fan syn opfolger binne net
allinnich inkelde hûnderten nije fynplakken fan argeologysk materiaal
foar it Ijocht kommen, dy't in tige wichtige bydrage leverje oan 'e kennis
fan 'e âlde bewenning fan Fryslân, mar koe ek in tal opgravings ûndernommen wurde nei kultuerrêsten, dy't noch net út Fryslân, of in beskaat
part dêrfan bekend wienen.
Ek hjoed-de-dei geane de aktiviteiten fan dit deistich fjildûndersyk
troch en it hat wol bliken dien dat se ûnmisber binne. Foaral no't de
argeologyske wittenskip net mear út is op fynsten as sadanich, mar begrepen hat dat se allinnich mei wisse risseltaten bestudearre wurde kinne,
as hja yn in folie grutter ferbân besjoen wurde en as in djipgeande kennis
oangeande it gebiet om it fynplak hinne garre is. Dy kennis omfiemet net
allinnich de oerbliuwsels fan ark en ierdewurk, mar ek dy fan de geology,
de flora en fauna, it klimaat ensfh. Ek argeologysk ûndersyk wurdt hieltiten "grutskaliger".
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Oan it fjildwurk waard noch in nije diminsje tafoege doe't de Monumintewet fan 1961 ta stân kaam. Dy sprekt nammentlik ek fan argeologyske monuminten, dat seit: dy stikken grûn, dy't troch de oanwêzigens
fan wichtige argeologyske ferskynsels, fûneminten ensfh., foar de wittenskip in grutte betsjutting hawwe. Sokke stikken grûn kinne dan ûnder
de beskerming fan de Monumintewet steld wurde en dan mei der sûnder
tastimming fan de minister net mear yn groeven of in feroaring yn oanbrocht wurde. Om lykwols fêst te stellen hokker stikken grûn dêrfoar yn 'e
beneaming komme, moat der in foarstellelist komme, dy't de perselen
goed beskriuwt en de wittenskiplike wearde derfan dúdlik makket. Yn de
praktyk betsjut dat in wiidweidige fjildferkenning, in neigean fan hokfoar
fynsten der al yn dien binne of der yn ferwachte wurde kinne, it rieplachtsjen fan skriftlike boarnen en oerlis mei gemeenteynstellings,
grûneigners en -brûkers. Dit wurk waard ek opdroegen oan de konservator-argeolooch, mar it wie in grutte taakferswierring. Yn Fryslân is
spitigernôch dan ek in grutte efterstân ûntstien, hoewol't der in tal gemeenten op 'e Klaai en yn 'e Walden ôfwurke binne.
De konservator-argeolooch sit ek mei yn de opgravingsaktiviteiten, itsij
hy dêr sels de lieding fan hat, itsij hy de offisiële kontakten dêrfoar ûnderhâldt foar tastimming, subsydzje ensfh. It is benammen it BiologyskArgeologysk Ynstitút dat de opgravings útfiert, om't dit ynstitút ien fan 'e
ynstellings yn Nederlân is dy't fan de minister dêrta it foech krigen hat.
De wittenskiplike meiwurkers fan it B.A.Y., faken spesialisten op in beskaat mêd fan 'e argeology, liede de ûndersikings, wylst it deistich tafersjoch troch de technyske meiwurkers útoefene wurdt. Ek de konservator-argeolooch hat, benammen yn Fryslân, faken de lieding fan in ûndersyk. Hast alle jierren twa of trije gruttere, wylst der tal fan lytsere
needopgravings tuskentroch rinne, dy't faken fan 'e iene op 'e oare dei
útfierd wurde moatte. Ek is hy anneks mei de aktiviteiten fan in tal
amateur-argeologen, feriene yn in wurkgroep fan de Fryske Akademy.
Hoewol't dus it B.A.Y. de measte opgravings yn Fryslân útfiert, kinne
ek oare ynstellings dy't it foech krigen hawwe yn ús kontreien warber
wêze; benammen de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, dy't ek de sintrale tsjinst is foar de aktiviteiten oangeande de argeologyske monuminten rûnom, hat hjir mannich wichtich ûndersyk útfierd, mar net sûnder kontakten mei en yn oerlis mei it B.A.Y. en/of de
konservator-argeolooch.
De taken dy't it museum oanbelangje binne al efkes neamd, mar hjir
moat dochs.sein wurde, dat al ridlik gau bliken die, dat se te grut wienen
foar ien persoan. Stadichoan is dêr in ferbettering yn ûntstien, mar it hat
lange jierren duorre ear't der bygelyks gaadlike romten wienen foar it
bewurkjen fan it sa oerfloedige materiaal. Dizze oerfloed kaam der net
allinnich troch wat der al wie, mar is tige tanommen troch de aktiviteiten
fan de fynstesiker (no fjil»dassistint), de risseltaten fan 'e opgravings en de
fynsten dy't mannich "sneuper" op it museum bringt. It Frysk Museum
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nat fan 'e minister ek de taak krigen fan provinsiaal bewarplak foar de
boaiemfynsten út Fryslân. Dat ferget net allinnich in goede organisaasje
en in goed wurkjend ynventarissysteem, mar ek in goed ynrjochte bewarromte. It soe oant 1978 duorje ear't dy ree wie! In ynventarissysteem
koe lykwols folie earder opset wurde, wêrby't nei unifoarmiteit mei dy fan
it Ynstitút en de museums te Grins en Assen stribbe waard.
It museum hat no romten foar it skjinmeitsjen, it sortearjen, nûmerjen
en beskriuwen én foar it opbergjen. In grutte taak is yn 'e rin fan 'e jierren
ek wurden it tagonklik meitsjen fan it materiaal foar studinten, ûndersikers ensfh. Dêr is no ek in aparte stúdzjeseal foar beskikber, wylst de
konservator-argeolooch noch in eigen wurk hat.
Behalven it behear oer de samlingen is der lykwols ek it behear oer it
argyf fan de ôfdieling. Dit argyf omfettet net allinnich it ynventarissysteem, mar ek alle korrespondinsje, de deirapporten en de fynplakbeskriuwings fan de fjildassistint, de wykrapporten fan de meiwurkers en in
foto-argyf. It nimt al hiel wat meters yn beslach! Besocht is troch it hiele
systeem fan ynventaris, argyf en depot ien grutte reade trie rinne te litten:
dy fan in oardering neffens gemeente. Dat is, sa hat bliken dien, fan grut
belang om't der yn dizze yndieling finere ûnderferdielings makke binne
nei fynplak, aard fan it materiaal, folchoarder fan nûmering, soarte fan
dingen ensfh.
Dêrnjonken is der noch de taak, om ús samlingen oan it publyk bekend
te meitsjen. Tenearsten de eksposysje, dy't in besitekaartsje fan de argeologyske ôfdieling wêze moat, de foarljochting troch lêzings, publi60
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kaasjes en besûndere útstallings, sawol yn as buten it museum en dan net
vn it léste plak it te reden stean fan de wierlik grutte tallen besikers, dat is
fan grut belang net allinnich om't it museum in foarljochtingsfunskje hat,
mar ek om't der yn Fryslân in djippe en brede belangstelling foar it ferline is. Soe men dizze taak te licht opnimme, dan kin men der wis fan
wêze dat it sa wichtige kontakt mei de Fryske befolking ferbrutsen wurdt
en dat it museum op 'e nij in soarte fan elpenbienen toer wurde soe.
Lykas Boeles yn 1913 it behear oer de munten, peinjes en medaljes fan
it museum krigen hat, sa hat ek de konservator-argeolooch fan no dat
behear. 2 Benammen doe't it Frysk Munt- en Peinjekabinet yn 1972 as in
aparte úthof yn Frjentsjer ynrjochte waard, hat it wurk foar dit Kabinet
him as in lawine ûntrôle. Op himsels in prachtige ûntjouwing, mar wol
wer in grutte taakferswierring, benammen no't alles wat der mei anneks is
oan administraasje, ynventaris ensfh. by de argeologyske ôfdieling (mar
wol apart) ûnderbrocht is.
Al dy hjirboppe neamde taken koenen, sa die al gau bliken, net troch
ien persoan ferfold wurde. Der is dan ek wol help kommen, mar it hat
lang duorre en it is yn wezen folslein ûnfoldwaande, as men neigiet dat
der yn de ôfrûne tweintich jier mar twa fêste krêften bykommen binne, te
witten de fjildassistint en ien argeologysk assistint op it museum.
De taken fan it waskjen, it nûmerjen, it oarderjen en yn depot ûnderbringen fan de âlde ynventaris en de nij ynkommende boaiemfynsten
moatte dien wurde troch net-fêste krêften, dy't troch in sosiale tsjinst of yn
it ramt fan in wurkferromjende maatregel oanwiisd wurde. Itselde jildt
foar it administrative kantoarwurk, it type- en argyfwurk en de help foar
it Munt- en Peinjekabinet. Dat soe allegear net sa slim wêze, as dizze
krêften in goede oplieding of ridlike ûnderfining hiene yn it wurk dat hja
ferrjochtsje moatte en, wat de wurkferromjende maatregels oanbelanget,
langer as ien jier bliuwe mochten. No wurdt der lykwols tefolle fan de tiid
fan de konservator-argeolooch en de assistint frege om de minsken hieltiten wer yn te wurkjen en har wurk te begelieden. It komt der einlings net
fan, al hoe nedich it ek is.
Sjogge wy no it gehiel oer dan moatte wy, hoe spitich dat ek heart, sizze
dat it der yn wezen mei de argeologyske en numismatyske ôfdieling fan it
Frysk Museum mar faai foarstiet. De konservator hat tefolle taken: neigeraden de belangstelling fan it publyk tanimt, de wittenskip in hieltiten
grutter wurdend berop op de bûtenwenstich wichtige samlingen fan it
Frysk Museum docht, ús museum as provinsiaal depot fungearret (in
funksje dy't dit museum troch har histoarysk ferline út soarte folslein hie
en hâlde moat!) en de fraach nei in goede foarljochting tanimt, wurde
dizze museumtaken foar ien persoan te swier.
De argeolooch sjocht it wurk ek allinnich mar tanimmen: de opgravingsaktiviteiten en mooglikheden wurde net minder, mar sille, neigeraden de spesialistyske belangstelling nei beskate ûnderdielen fan it argeo-

Wumkes.nl

61

G. ELZINGA — Museum en argeology

logyske ferline tanimt, har fierder útwreidzje. Wy neame û.o. it argeologyske ûndersyk yn 'e steden (yn Fryslân allinnich noch mar yn Ljouwert
och sa beskieden fan 'e grûn kommen), it delsettingsûndersyk yn 'e Lege
Midden en op 'e Klaai. Dêr komt by it wurk foar de monuminten, lykas
it beskriuwen en beskermjen dêrfan, de gearwurking mei de amateur-argeologen, it begelieden fan de fjildassistint en de kontakten mei de Fryske
befolking.
Op it museum sels is de efterstân yn it ynventarisearjen en beskriuwen
fan de âlde en nije kolleksjes bûtenwenstich grut, wylst oan it eigenlike
konservearjen en restaurearjen fan it ierdewurk, de metalen fynsten, it
argeologyske tekstyl, hout en bien net takommen wurdt. It rike besit fan it
Frysk Munt- en Peinjekabinet freget om in bettere wittenskiplik opsette
oardering en beskriuwing, wylst de argeologyske exposysje, dy't nei 1952
noch mar ien kear in och sa beheinde fernijing ûndergien hat, fier benefter bliuwt by wat it hjoeddeiske publyk en benammen de jongerein
dêrfan oan didaktyk en byldzjende foarljochting ferwachtsje mei en dat
winliken ek easket. Fan ferantwurde publikaasjes oer de nijsgjirrige opgrayings, dy't fan 1960 oant 1980 ûndernommen binne, of oer de argeologyske en numismatyske samlingen, moatte wy hjirre mar swije . . .
Freget men jin ôf wat der barre moat om alteast de slimste need te
fersêftsjen, dan moatte der op it museum fêste krêften komme foar it
beskriuwen en ynventarisearjen fan de argeologyske en numismatiske
kolleksjes, it konservearjen en restaurearjen en it administrative kantoarwurk. Foar de bûtentsjinst in argeolooch foar it monumintewurk en ien
foar it ûndersyk fan de Fryske steden en gruttere doarpskearnen, beide
mei in fêste ploech fan technyske meiwurkers.
Njonken dit alles kin de fraach steld wurde oft it wol winsklik is en
hanthavenje de konstruksje konservator-argeolooch Biologysk-Argeologysk Ynstitút/Frysk Museum. It is ús miening dat dit wol sa bliuwe moat,
benammen no't dêr út 'e Universiteit wei (en net allinnich dy fan Grins!)
hieltiten mear in berop op de samlingen fan it museum dien wurdt, wylst
it museum ek it plak is dêr't de fynsten dy't B.A.Y. by syn opgravings yn
Fryslân docht, ûnderbrocht wurde en foar it publyk tagonklik makke. Wol
it museum de betsjutting fan syn argeologyske samlingen yn wierheid
kennen leare, dan moat de behearder fan dy kolleksje ek goed witte, hoe't
dizze foar it ljocht kommen binne en hokker rôle hja spile hawwe yn it
ûntjouwingspatroan fan net allinnich de Fryske kultuer mar ek, en dat is
ien fan de grutte winstpunten dy't de hjoeddeiske konservator-argeolooch
yn syn funksje behelle hat, fan it Fryske lânskip. Men kin ienfâldich de
betsjutting fan de fynsten fan bygelyks de Fryske sângrûn en fan 'e Fryske
klaai net begripe as men it gebiet fan de Walden en it gebiet fan 'e terpen
net geregeldwei bereizget en yn al syn fasetten, ek wat opgravings oanbelanget, foar de geast helje kin.
Underskreaune wol de funksje fan konservator-argeolooch dan ek sjen
as de needsaaklike ferbining tusken de aktiviteiten fan it Frysk Museum
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as hoeder en fertoaner fan Fryske kultuerprodukten en dy fan it Biologysk-Argeologysk Ynstitút, dat dizze produkten foar it ljocht hellet en se
yn har krekte kontekst plak jout en dêrmei it museum tige skewielt. Dit
hâldt lykwols mei yn, dat syn taken op in beskate wize beheind wurde
moatte, mar wol sa dat er weet hat fan alle wurk dat dien wurde moat om
de taken, dy't in museum op dokumintaajse-, foarljochtings- en eksposysje-gebiet hat, yn harmony te halden mei dy fan de opgravende
ynstânsje om de wiere betsjutting fan argeologyske fynsten dúdlik te
meitsjen. In tal fan syn (of har!) meiwurkers/sters sil dan, wolle alle taken
ferfold wurde, praktysk hieltiten yn it museum wurksum wêze moatte en
oaren folslein yn it fjild.
Derby is it de taak fan de argeolooch-konservator tusken dizze meiwurkers frede te halden en har mei har spesifike wurk bekend te meitsjen.
Giet ûnderskreaune syn eigen ûnderfïning sûnt 1959 nei, dan hat wol
bliken dien dat der tusken it Ynstitút en it Frysk Museum in oparbeidzjen
west hat, dat beide ynstellings as perfoarst posityf belibbe hawwe.
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I
Rond de opening van het museum in 1881
C. Boschma

De Historische Tentoonstelling van Friesland in 1877 had letterlijk de
aandacht van heinde en ver getrokken. Persoonlijke indrukken werden in
boekjes, gedichten, verslagen en feuilletons weergegeven 1 . De tentoonstelling was een doorslaand succes voor het bestuur van het Genootschap,
zoals bekend ook in financieel opzicht. Dagbladschrijvers mochten dan
wel twijfelen aan de kansen om voor zo'n verzameling tot een permanente
vestiging te komen, het bestuur van het Genootschap greep terecht zijn
kans, toen eind 1879 het huis Koningsstraat 1 in veiling kwam.

In het midden dezer <>i,.ii\:.ni. -.',.«/ eene vitrine met de kostbaarste voorwerpen van het geheele Museum, twee zilveren schotels, een paar kandelaars, bekers, kannen enz. Dit is "de schat
van Popta," behoorende aan het Poptagasthuis te Marsum, bij Leeuwarden, en aan het Museum
in bruikleen afgestaan. De grootste dezer schotels is tevens de merkwaardigste door het buitengewoon kunstig drijfwerk, dat er op is aangebracht, bestaande in mythologische voorstellingen. Men zegt, dat een Amerikaan in opgetogen bewondering voor dezen schotel een ton
gouds heeft geboden en werkelijk is dit kostbare stuk voor niet veel minder dan dit bedrag
verzekerd.
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Er was nu een gebouw om de eigendommen van het Genootschap in
onder te brengen en met de Provincie werd overeengekomen het hele
kabinet, dus ook dat wat provinciaal bezit was, in het museum op te
nemen 2 . Daar kwam nog een vast jaarlijks subsidie van ƒ500 bij onder
voorwaarde dat ieder jaar minstens ƒ275 voor het aankopen van oudheidkundige voorwerpen zou worden besteed.
Een commissie, bestaande uit J. Dirks, W. B. S. Boeles en C. H. F. A.
Corbelijn Battaerd, ging aan het werk om het museum in te richten en
met de bijzondere bijdragen van vier leden konden de twee Hindeloper
kamers worden ingericht. Een daarvan was dezelfde als op de Historische
Tentoonstelling. Er kwamen meer geschenken. In de eerste plaats de
Oranje-portretten van het Paleis, geschonken door koning Willem III. En

Wij komen in de Hindelooper kamer. Eigenlijk is er een vóór en achterkamer. In de eerste zit
de familie rondom de tafel, man en vrouw, een volwassen dochter en een nog niet zeer groot
kind bij een poppenwiegje. Het zijn levensgroote beelden, gekleed in oude Hindelooper dracht.
Deze kleeren zijn door Hindelooper naaisters gemaakt van echte stoffen, zoals er altijd voor
werden gebezigd. Evenzo is alles, wat men in deze kamer ziet echt ouderwetsch, niet nagemaakt,
zoowel de betimmering der kamers als het bruine of beschilderde meublement. — In de
achterkamer ziet men veel schilderwerk op deuren, wanden en schoorsteenmantel. Het bestaat
uit bijbelsche en zinnebeeldige voorstellingen, arabesken en bloemen, allen in denzelfden trant
geschilderd met vele kleuren. De muurtegeltjes, in Friesland steentjes genoemd, in gedeeltelijk
wit, gedeeltelijk blauw of bruin geschilderd met bijbelstukjes, dieren, bloemen of andere figuren.
Zeldzaam geworden oud Makkumer aardewerk, blauw en bruin beschilderd met figuren en
rijmspreuken hangt hier te pronk met voorwerpen van ouderwetsch porselein.
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zeer belangrijke bruiklenen: de Popta-schat en de portrettenverzameling
van de familie Van Cammingha.
De opening zelf vond plaats zonder enige feestelijkheid. Op 12 april
mochten de Genootschapsleden elk vergezeld van twee dames tussen twee
en vier uur het museum bezichtigen. Vervolgens was het van elf tot vier
open tegen entree van ƒ0,25 3 . In het gastenboek komen we op de 12e de
handtekeningen van alle bekende figuren tegen: J. Dirks, Corbelijn Battaerd, F. J. J. van Eysinga, G. H. van Borssum Waalkes, C. W. A. Buma,
G. Colmjon, R. C. van Cammingha, A. Looxma Ypeij, W. B. S. Boeles
enz.
De inrichting van het museum volgde in grote lijnen de opzet, die ook
voor de Historische Tentoonstelling gevolgd was. Een sterke rubricering
dus. Voor de geologische opstelling was de hulp van J. J. Bruinsma, die
ook het meeste verzameld had, ingeroepen, voor de archeologie die van dr.
W. Pleyte uit Leiden, die in 1877 de tentoonstelling te rommelig vond 4 .
In tegenstelling tot de Historische Tentoonstelling hebben we van het
oudste museum geen album met foto's. Wel zijn er enkele foto's uit iets
later tijd en gaf Waling Dijkstra in 1899 een uitvoerige beschrijving van

De schilderijzaal van hel Museum van Oudheden behoort er eigenlijk niet bij. Men ziet hier
geen oudheden, ook niet veel, dat uitsluitend Friesch kan heeten. Het zijn schilderijen van
binnen- en buitenlandsche meesters, voor 't meerendeel aan het Friesch Genootschap geschonken door wijlen den heer P. J. Suringar, te Leeuwarden.
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het intussen al weer tweemaal vergrote museum 5 . Dit samen geeft ons
toch wel een goede indruk van hoe dit oudste museum er uit gezien moet
hebben.
Het blijft merkwaardig, dat er verder zo weinig publiciteit aan de
opening en de begintijd van het museum gegeven is. De eenmaligheid van
de Historische Tentoonstelling en de gedachte, dat na korte tijd alles weer
uiteen zou gaan, heeft vele pennen in beweging gebracht. Nu het museum
een permanent karakter had gekregen werd de behoefte om te boekstaven
kennelijk niet meer zo gevoeld.

Bij het binnentreden de porseleinzaal staat men opgetogen van verbazing. Ik kan mij voorstellen, dat echte liefhebbers en kenners van oud porselein hier onbeschrijfelijke oogenblikken
van zalige geestverrukking zullen beleven. Jntusschen zijn het geen friesche oudheden die men
hier ziet. Porselein is er zeker in Friesland nooit gemaakt. Maar deze verzameling is hoogst
belangrijk door de zeer rijke verscheidenheid van buitengewone en zeldzaam voorkomende oude
porseleinen kunstwerken. En er is veel bij van friesche families afkomstig en daarin misschien
wel eeuwen aaneen berustende geweest. Onderscheidene voorwerpen, beschilderd met adellijke
wapens en onderschriften — op bestelling gemaakt natuurlijk — doen zien hoe leelijk de chineesche of japansche kunstenaars zich konden vergissen door hunne volkomene onbekendheid
met de hollandsche taal. Een tweede porselein verzameling als deze bestaat in Nederland niet.
Het is een legaat van wijlen den heer Mr. A. Looxma Ypeij, te Rijperkerk, in 1892 overleden.
Deze waardige Fries had bovendien nog f 50.000 beschikbaar gesteld voor het aankoopen en in
orde brengen van gebouwen, waarin de porseleinschat naar behooren geplaatst en tentoongesteld
kon worden. En hieraan is op uitstekende wijze voldaan. — De porseleinzaal is in 1895 geopend.
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Noten
1.
2.
3.
4.
5.

C. Boschma, "De historische tentoonstelling van Friesland in 1877", De Vrije Fries, 57
(1977) 17 v.
53e verslag van het Friesch Genootschap, 1880-1881, 152.
Leeuwarder Courant van 11 en 13 april 1881.
53e Verslag, 159; W. Pleyte, "Frieslands verleden (De Historische Tentoonstelling)", De
Nederlandsche Spectator, 1877, 261.
Waling Dijkstra, "Het Friesch museum van oudheden", Elsevier's geïllustreerd maandschrift, XVII (1899) 431-448. De onderschriften bij de interieurfoto's, hier opgenomen,
zijn aan dit artikel ontleend.

Ook het munt- en penningkabinet is bijzonder rijk. Het wordt in Nederland alleen overtroffen
door het rijks munt- en penningkabinet te 's-Gravenhage. Onberekenbaar veel heeft het te
danken aan den ijver en de zorg van Mr. Jacob Dirks, in November 1892 op 81-jarigen ouderdom te Leeuwarden overleden, toen hij gedurende veertig jaren voorzitter van het Friesch
Genootschap was geweest. Hij was niet alleen een ijverig verzamelaar van munten en penningen,
maar ook een grondig beoefenaar der penningkunde. Zijn zeer welgelijkend portret versiert den
wand van dit kabinet.
Behalve alle munten die vroeger en later in Nederland gangbaar zijn geweest, vindt men hier
veel uit den vreemde en uit verschillende tijdvakken, waaronder zware en zeer oude gouden
munten. Ook hier hebben de terpen belangrijke bijdragen geleverd.
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Hugo Kingmans
De jaarverslagen van het Fries Genootschap zijn, zeker in de negentiende eeuw, opmerkelijk terughoudend over de belangstelling, die het
Fries Museum van de zijde van het publiek ondervindt. Van de opening
op 12 april 1881 wordt gemeld, dat ze zich mag verheugen in een ruim
bezoek. Elk Genootschapslid heeft de bevoegdheid twee dames te introduceren, terwijl door het bestuur ook nog enige autoriteiten van provincie
en gemeente zijn uitgenodigd. Met ingang van 13 april staat het museum
voor iedereen open en het wordt, aldus het verslag, bijna dagelijks door
leden en niet-leden bezocht. Over het eerste museumjaar wordt echter
geen bezoekcijfer genoemd.
Over jaarcijfers blijven de verslagen toch zwijgzaam. Weliswaar is er de
mededeling, dat in 1882 het museum op twee zondagavonden in de
maand juni toegankelijk is geweest voor een dubbeltje en dat van deze
gelegenheid respectievelijk 220 en 350 personen gebruik hebben gemaakt,
maar hoe dit aantal van 570 avondbezoekers zich verhoudt tot een jaartotaal wordt niet duidelijk. Vooralsnog moet er genoegen worden genomen met aanduidingen als talrijk bezoek, zeer talrijk bezoek, steeds toenemend bezoek, meer buitenlanders. Eerst in 1894 is er een cijfer: "Het
aantal bezoekers is in den laatsten tijd aanmerkelijk toegenomen: het
bedroeg in 't afgelopen jaar, behalve de leden, te zamen 3133". Toch een
tegenvaller na die van verslag tot verslag opgevoerde spanning, al kan
eraan worden toegevoegd, dat het aantal in geen enkel volgend jaar zo
laag is geweest en dat er na 1894, wanneer jaarlijks de bezoekcijfers
worden gepubliceerd, een trage, doch onmiskenbare stijging te constateren
valt. Overigens worden de cijfers zonder enig commentaar, haast in het
voorbijgaan, in de verslagen gemeld. De wezenlijke aandacht gaat uit naar
bestuurszaken, naar de winterlezingen en naar de steeds groeiende museumcollecties. Geheel in overeenstemming met het handboek der museumhistorie: het verzamelen gaat voorop, gevolgd door het inventariseren, het wetenschappelijk bewerken van de verzamelingen. Met die
tweeledige taak is het Fries Museum dan doende. Aan het toegankelijk
maken van de collecties voor een breed publiek is het in deze fase nog
niet toe.
Tot 1920 blijft het bezoek beneden (en doorgaans ruim beneden) de
tienduizend. Over de aard van de bezoekers is heel weinig te zeggen.
Slechts af en toe is er zoiets als een aanwijzing. In 1907 wordt een hoog
aantal van 7.424 geboekt. Het blijkt, dat er op Hemelvaartsdag in Leeuwarden een bondsvergadering van gereformeerde jongelingen is gehouden. In verband daarmee is de toegangsprijs die dag een dubbeltje. Het
museum telt dan ruim duizend bezoekers. Aansluitend aan deze mede-
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deling herinnert het verslag eraan, dat op aanvraag vrije toegang wordt
verleend aan ambachtslieden, die (onder leiding van hun patroon) het
museum willen komen bezichtigen, welke mogelijkheid kennelijk te weinig wordt benut. In enkele gevallen is de toegang dus gratis (en dat geldt
permanent voor de leden), soms een dubbeltje (met Pasen en Pinksteren
grote belangstelling; op zaterdagmiddagen niet, maar dat is niet voor
ieder een vrije middag) en normaal een kwartje, sedert 1908 voor het hele
museum, want er behoeft niet extra te worden betaald voor de porseleinverzameling en het muntkabinet.
Een eventuele tweede aanwijzing over "de" bezoekers aan het Fries
Museum is te vinden in de verduidelijking van de cijfers gedurende de
eerste wereldoorlog, wanneer jaar najaar het totaal boven de achtduizend
ligt: "Vele landgenooten zijn genoodzaakt hunne zomervacantie
binnenslands door te brengen". Een dergelijke notitie zou kunnen prikkelen tot een onderzoekje, hoe veel (maar vermoedelijk beter: hoe weinig)
Nederlanders in het eerste kwart van deze eeuw museumbezoek moesten,
konden en wensten te gebruiken als alternatief voor een buitenlandse reis.
Impliciet zegt de verklaring van de hogere bezoekcijfers tussen 1915 en
1919 iets over de gangbare samenstelling van het museumbezoek, week in,
week uit (zij het met grote uitzonderingen op de "dubbeltjesdagen").
In de jaren twintig komen er doorgaans meer dan tienduizend bezoekers per jaar. De zilvertentoonstelling, ingericht ter gelegenheid van het
eeuwfeest van het Genootschap, trekt alleen al ruim achtduizend bezoekers. Uit 1920 is er bovendien een opmerking in het verslag, die de
overgang naar een volgende fase, waarin de publieksbegeleiding een
aandachtspunt zou kunnen worden, markeert: "Wat de werkzaamheden
betreft werd de inventarisatie voortgezet. Doordat de werkkrachten van
het Museum zich geheel aan dezen tak van den inwendigen dienst van het
Museum moesten wijden, bleef er slechts zeer weinig tijd over om allerlei
voor het publiek beter waarneembare werkzaamheden aan de verzamelingen te verrichten. Hierdoor ontstonden klachten, die er op wezen, dat
het noodig was om de uitwendige werkzaamheden voorloopig voor te
doen gaan bij de inwendige. Het afwerken van den inventaris moest
worden opgeschort en het samenstellen van een Gids is ter hand genomen. In verband daarmede zijn verscheidene afdeelingen in het Museum
aan een omwerking en herschikking onderworpen, terwijl tevens een begin is gemaakt met het aanbrengen en uitbreiden van verklarende op- en
bijschriften. In dit samenstel van werkzaamheden, die de meerdere populariseering van het Museum ten doel hebben, zijn ook maatregelen begrepen, die een ruimere openstelling van het Museum voor iedereen
beoogen".
Nergens eerder in de jaarverslagen krijgt het publiek, een zo breed
mogelijk publiek, een zo royale alinea als hier, in de tekst van de waarnemende directeur Nanne Ottema, het geval is. Hij formuleert een intentie, die vandaag nog geldingskracht heeft. Dat er over de opstelling,
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over tekstuele begeleiding in die opstelling, over vorm en inhoud van een
museumgids nu andere gedachten leven, mag een vanzelfsprekende zaak
heten. Maar principieel kunnen we Ottema zijn gelijk geven. Al raakte
toen blijkbaar de inventarisatie eerst achterop (een euvel, dat in het Fries
Museum ook nu te bekend is) en al volstond men toen met sierlijke, maar
uiterst summiere toelichtingen (terwijl nu het hoe, het waar, de vorm en
de stijl van de schriftelijke begeleiding problemen zijn — in ieder museum
en in het Fries Museum misschien in het bijzonder).
Wat er aan "uitwendige werkzaamheden" toen is gedaan, een spectaculaire groei van het museumbezoek heeft het niet als gevolg. Integendeel,
de jaren dertig brengen na twee topjaren rond het Genootschapsjubileum
ook een crisis in de publieke belangstelling. De oorlogsjaren zijn, ondanks
ontreddering in het museum, over het geheel genomen iets beter. Maar
het moet 1945 worden eer het museum erop kan rekenen, dat er jaarlijks
in elk geval tienduizend bezoekers zijn met alleen een uitzondering in
1952, wanneer er driftig wordt gereorganiseerd ter gelegenheid van het
125-jarig bestaan van het Genootschap. Inmiddels blijft vijftienduizend
een magische grens, die maar zelden gepasseerd wil worden.
In de jaarverslagen worden de bezoekcijfers nu niet meer zonder
commentaar doorgegeven. Het is dr. Wassenbergh een doorn in het oog,
dat er maar geen reële verhouding wil groeien tussen de kwaliteit van de
verzamelingen en de kwantiteit van het bezoek. Het mag gaan om een
museum in de provincie, het is van die provinciale musea dan wel het
grootste en het rijkste, maar juist die unieke eigenschap wordt op geen
enkele manier gehonoreerd door het bezoekersaantal. Met de tentoonstellingen, waaraan een te klein personeelsbestand met een te krappe
beurs en onder moeilijke omstandigheden (zoals het ontbreken van een
tentoonstellingszaal) veel tijd en moeite besteedt, is het al niet veel beter.
Goed, een tentoonstelling als "Oud-Hollandse meesters komen naar
Friesland" (1946) — bewonderde kunst, die enkele jaren in de verstrooiing
is geweest — boekt ruim dertienduizend bezoekers. In 1959 is er veel
toeloop (zesduizend belangstellenden) naar "Friezen, Franken, Saksen".
Voor Van Gogh (in 1956) komen ruim vierduizend bezoekers, maar
Wassenbergh voegt aan het cijfer toe, dat Friesland wel heel schamel te
voorschijn komt, want de Van Gogh-tentoonstelling in München trok in
acht weken tijds meer dan 130.000 bezoekers (en dan moet worden bedacht, dat de Leeuwarder tentoonstelling ook nog werd begeleid door een
documentaire expositie, door een lezing, door middel van rondleidingen
en in een van de Leeuwarder bioscopen door een Van Gogh-film). Een
teleurstelling dus: een der vele, want meermalen staan initiatief, werk en
moeite nauwelijks in relatie tot enige waardering voor deze museale activiteiten. In zijn terugblik op "Vijf eeuwen kerkelijke kunst" (in 1947, ter
gelegenheid van tien jaar Frisia Catholica) ent Wassenbergh zijn misnoegen op het oordeel van dr. Bouvy van het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht: de belangstelling van het publiek is het nulpunt bedenkelijk dicht genaderd.
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Toch heeft in de jaarverslagen de neerslachtigheid vaker betrekking op
het gebrek aan aandacht voor het museum dan op de belangstelling voor
de exposities. Wassenbergh in 1959: "Meestal moet een geslaagde tentoonstelling het bezoekersaantal rooskleuriger maken. Schoolbezoek in
klasseverband heeft wel plaats, doch kan aanmerkelijk worden opgevoerd.
Hiervoor zou een paedagogische dienst ingesteld moeten worden en zou
de verwarming van het museum gedurende de winter veel intensiever
moeten zijn. Hiervoor ontbreken ten enenmale de gelden. Overwogen
wordt een tentoonstellingskist met archeologische voorwerpen langs de
scholen te zenden om een bezoek aan het museum voor te bereiden en te
stimuleren".
In de daarop volgende jaren wordt dit wenslijstje successievelijk afgewerkt, zij het niet in zijn geheel tijdens het directeurschap van Wassenbergh. Er wordt inderdaad een archeologische kist samengesteld, die
slechts beperkt circuleert (waarmee niet is gezegd, dat een dergelijk educatief middel onbruikbaar is: vooral in de volkenkundige musea wordt er
veel mee gewerkt; in Friesland heeft samenwerking tussen het Fries
Museum en de tentoonstellingsdienst van de Fryske Kultuerried eveneens
geleid tot een project, dat al enkele jaren met veel succes per kist langs
basisscholen rouleert). Vervolgens wordt in de jaren zestig, maar ook tijdens de verbouwingen in 1969-1970 en 1977-1978 de verwarming van het
museum aanzienlijk verbeterd. Sinds 1965 beschikt het Fries Museum ook
over een educatieve dienst, waarvan de instelling door de nieuwe directeur, drs. C. Boschma, tot een prioriteit was verklaard.
Na 1970 stijgen de bezoekcijfers. De verbouwing, die in 1977 tot gedeeltelijke en in 1978 gedurende bijna een half jaar tot gehele sluiting
noopt, blijkt in 1977 de belangstelling nauwelijks te remmen, terwijl ze in

Een rondleiding in de zilverkamer (1981).
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de tweede helft van 1978 bijzonder stimulerend werkt. In een half jaar
worden nagenoeg veertigduizend bezoekers geteld en daarmee wordt het
gemiddelde, dat vóór 1977 boven veertigduizend was gekomen, bijna weer
gehaald. Het is niet eenvoudig deze grotere en tot dusver constant blijvende toeloop afdoende te verklaren. Er zal sprake zijn van een complex
van factoren. Eén gegeven is, dat over het algemeen, in samenhang met
een toegenomen mobiliteit van het publiek, de belangstelling voor de
musea is toegenomen. Het werk van de educatieve dienst heeft ook een
steentje bijgedragen. Uiteenlopende tentoonstellingen — tot 1978 incidenteel, sinds 1978 in een aparte expositiezaal en in een vast ritme —
hebben het bezoek gunstig beïnvloed. Er is nòg een factor, die na tien jaar
gemakkelijk over het hoofd kan worden gezien, maar wel degelijk invloed
had en, hoe onmeetbaar ook, wellicht nog heeft. Bij de verbouwing van
1970, toen de toegang tot het museum verplaatst werd van de Koningsstraat naar de Turfmarkt, is letterlijk en figuurlijk een stuk drempelvrees
weggenomen.
Blijft de vraag, wanneer de betekenis van de museumcollecties zich
adequaat laat uitdrukken in jaartotalen. Hoe loopt kwaliteit met kwantiteit in de pas? Of is misschien deze vraagstelling achterhaald? Is er nu
enerzijds niet de (in het Fries Museum nog zelden nijpende) vraag naar
een limiet voor het bezoek: waar liggen voor het gebouw, voor de verzamelingen, voor toezicht en bewaking en in feite ook voor de bezoekers
de grenzen van de bezoekcijfers? Anderzijds betreffen de vragen niet meer
uitsluitend het aantal bezoekers, maar in toenemende mate de aard van
de bezoekers en het gehalte van hun bezoek. Een museum zal moesten
weten, wie tot zijn publiek gerekend wil worden, waarom men naar het
museum gaat, wanneer men komt, wat van een museum wordt verwacht
en zeker ook, wat een museum voor een bezoeker zou kunnen betekenen.
Het is duidelijk, dat dergelijke vragen voornamelijk de individuele bezoekers betreffen. Van groepsbezoek is immers aanzienlijk meer bekend.
Het kan worden voorbereid, zodat de begeleiding zoveel mogelijk kan
worden gesneden op de maat van de belangstelling binnen de groep (en
vooral ook binnen het onderwijs); het kan worden geëvalueerd en een
vervolg (of zelfs vervolgen) krijgen. Omdat in het Fries Museum de
educatieve dienst in 1965 heeft gekozen voor het groepswerk — de meest
voor de hand liggende keus en toen stellig ook de meest zinvolle — veroorzaken de groepen geen onoverkomelijke problemen. Het groepsbezoek
betreft echter in het Fries Museum ten hoogste een kwart van het totale
bezoek. Dat mag een goed (en bovendien bewerkelijk) percentage zijn, het
houdt niettemin in, dat tienduizenden op eigen gelegenheid komen. En
ook voor hen dient de toegankelijkheid van het museum optimaal te zijn.
Tot 1978 werd aan deze bezoekers de mogelijkheid geboden een museumgids aan te schaffen, die van vertrek tot vertrek globale informatie
gaf over de inhoud van het museum. Veel steun kreeg de bezoeker verder
niet. In een aantal vertrekken waren bij de voorwerpen summiere aanduidingen te vinden, maar dikwijls ontbraken zulke gegevens ook en het
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was dan wel erg moeilijk om een lijn te vinden in de aanwezigheid of de
afwezigheid van toelichtingen. In de praktijk voldeed trouwens ook de
schriftelijke gids minder goed. Kijken naar voorwerpen en vrijwel tegelijkertijd iets lezen over diezelfde voorwerpen gaan moeilijk en zeker niet
langdurig samen. In de meeste gevallen werd de gids weggeborgen om
verder als een geïllustreerde herinnering aan het museum dienst te doen.
Maar ook van de zijde van de hardnekkige kijkers/lezers waren er aanmerkingen op de gids. Voor sommigen was de tekst te kort, voor anderen
daarentegen weer te uitvoerig.
Na de verbouwing van 1977-1978 was tengevolge van de uitbreiding
van het museum en van talrijke wijzigingen binnen de opstellingen de
museumgids volledig uitgewerkt. Hij werd niet meer vervangen. Er werd
gekozen voor een andere, in principe vierdelige begeleiding. Om de bezoekers alvast enigszins wegwijs te maken in de totaliteit van het Fries
Museum dient ter inleiding een klankbeeld. In de tweede plaats werd per
voorwerp enige informatie gegeven, waarbij de tekst zich beperkte tot de
absolute hoofdzaken (aard van het voorwerp, datering, indien mogelijk de
naam van de kunstenaar). In de volgende fase wordt op stencil uitgebreide informatie gegeven over een vertrek of een reeks van vertrekken
(welke stencils dan eveneens gebruikt zouden kunnen worden als informatiebladen voor hen, die schriftelijk melden, dat ze over een onderwerp
uit het museum meer zouden willen weten; daarmee zou de uitgebreide
groep van werkstuk-schrijvers geholpen kunnen worden). Tenslotte zou
bij de balie het Fries Museumboek te koop zijn. Het kwam inderdaad op
de dag van de heropening van de pers en bevat een aantal inleidingen
over het Fries Museum, zijn collecties en zijn uithoven en geeft tenslotte
een lange reeks kleurreproducties van de belangrijkste objecten uit de
verzamelingen.
Er is geen enkele reden om het principe van deze vierdeling-in-informatie te herzien. Maar de praktijk is wel bij de theorie achtergebleven. De
meer uitgebreide informatie per vertrek is nog in bewerking. In dat opzicht lijdt de individuele bezoeker onder de toeloop van de groepsbezoekers. Ook de korte informatie-per-voorwerp zal in de komende jaren
opnieuw moeten worden bekeken, omdat het in 1978 gekozen systeem aan
slijtage onderhevig blijkt te zijn. Klankbeeld en Museumboek zijn beschikbaar. Overigens blijft er vraag naar toch weer een beknopte, goedkope museumgids (waarbij eraan mag worden herinnerd, dat de oude
gids, ondanks beperkingen jaar in, jaar uit een bestseller was): het Museumboek is voor de meeste bezoekers te prijzig. Weliswaar is een prijs
van ƒ 17,50 voor déze uitgave niet hoog en zeker niet in verhouding tot de
verkoopprijs van de tentoonstellingscatalogi, die over het algemeen meer
worden verkocht. Maar daarin wordt het verschil duidelijk tussen de bezoekers, die, om welke reden dan ook, het Fries Museum binnenlopen en
hen, die naar het museum komen om, vaak heel gericht, een tentoonstelling te zien en dan ook gemakkelijker besluiten een catalogus aan te
schaffen. Of er te zijner tijd toch weer een kleine museumgids zal moeten
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worden samengesteld hangt mede af van de vraag, wat het effect zal zijn
van de teksten, die per vertrek beschikbaar komen. Dat blijft dus vooralsnog een vraag. Zoals het ook een vraag is of, in hoeverre en op welke
wijze (en dan nog eens met welke mankracht) de uiteenlopende tentoonstellingen begeleid zouden kunnen worden.
Antwoorden op dergelijke vragen moeten uiteindelijk door het publiek,
door de "gebruikers" van het museum, gegeven worden. Er pleit alles
voor om met het oog op een uitbreiding en versterking van de publieksbegeleiding een onderzoek in te stellen naar de ervaringen, wensen en
behoeften van de bezoekers. Een dieper gravende enquête, zo mogelijk
tegelijkertijd in het Museum Princessehof, waar soortgelijke vragen leven,
zou professioneel moeten worden opgezet en dus moeten worden uitbesteed. Het valt te hopen, dat hiertoe op korte termijn de middelen gevonden worden. Een novum is zulk een onderzoek niet. Het is in wezen
een consequentie van de ontwikkeling, zoals die zich heeft afgespeeld in
de museumwereld en daarom, zoals uit het voorgaande kan blijken, ook
in het Fries Museum: eerst kwam het verzamelen, daarna het wetenschappelijk bewerken van de collecties en vervolgens het toegankelijk
maken voor het publiek, waarvan de eerste fase afgesloten moet heten. In
die fase werd de uitwerking van een publieksbegeleiding nog voornamelijk afgemeten aan een verhoging van bezoekcijfers. In een tweede fase
staat de vraag naar het effect van museum en museumbezoek op de
voorgrond. Het antwoord op die vraag is niet meer af te lezen uit cijfers.
Het zal per grondige enquête gemeten moeten worden.
Die enquête zal dan betrekking hebben op enerzijds de vaste kern van
bezoekers en anderzijds de velen, die voor het eerst de weg naar het
museum hebben weten te vinden (en daarbij zal het zin hebben uit te
zoeken, hoe deze bezoekers op die weg zijn gebracht: door publicaties,
besprekingen van tentoonstellingen in de pers, door advertenties of op
aanbeveling van anderen?). Als het Fries Museum al deze bezoekers gemakshalve tot "zijn" publiek zou willen rekenen dan nog altijd is er "het"
publiek. Het is minstens even interessant om te weten, waarom men niét
komt als om vast te stellen, waarom anderen wél zijn gekomen. Tegelijkertijd echter is het heel wat eenvoudiger om motivaties te meten dan
om ongemotiveerdheid op te sporen en indien mogelijk om te buigen tot
belangstelling voor het museum. In het tweede geval dient verdere publiekswerving ter sprake te komen. Dan zou het Fries Museum in toenemende mate naar het publiek toe moeten met inleidende lezingen, met
alles wat er aan audiovisuele middelen voorhanden is, met kleine tentoonstellingen. Dat zou in nauwe samenwerking met het hele Friese netwerk van musea en oudheidkamers een mogelijkheid zijn.
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Voorbereidingen voor
de Historische Tentoonstelling

Bovenstaande tekening, omstreeks 1876 gemaakt door W. A. van Sloterdijck, werd in 1980 aan
het Fries Museum geschonken. Er op afgebeeld staan links de schilder J. J. G. van Wicheren
(oom) en rechts mr. W. A. van Sloterdijck (neef), notaris te Stiens en amateurschilder. De
dialoog luidt:
Oom. Nog iets cousin: als lid van de commissie voor eene in 1867 te houden tentoonstelling
van oudheden, vodden en bonken verzoek ik...
Neef. In 1876 meent U,
Oom. Dat is hetzelfde maar denk er eens over na indien je soms iets voorkomt.
Neef. Ik beloof het U: ik weet al raad: als wij carbonade gegeten hebben zend ik de bonken
in.
Oom. Dat is goed en dan zeg ik dat dat de ribben zijn van Claudius Civilis.
(historisch!)
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Een vroeg negentiende-eeuws museumplan
C. Boschma

De gedachte aan een museum voor het bewaren van de "eerbiedwekkende gedenktekenen der (Friese) voorvaderen" is zeker in de prille begintijd van het Genootschap en misschien nog wel jaren eerder ontstaan.
Dit blijk uit de ontwerp-statuten voor zo'n museum, die in het Rijksarchief in Friesland worden bewaard l. Het is een ongedateerd handschrift
van Julius Matthijs van Beyma thoe Kingma (1781-1847), die het eerste
jaar van het Fries Genootschap voorzitter was 2 .
Julius Matthijs was de oudste zoon van Coert Lambertus van Beyma,
de bekende patriot, die in 1787 het land moest verlaten, "als kantoorbediende vermomd" naar België trok en later in St. Omer "commissaire
général des réfugées hollandais" werd 3 . Julius Matthijs wijdt aan deze
periode die hij als zes- à zevenjarige jongen meemaakte de levendigste
bladzijden van zijn "herinneringen" 4 . Het was wel wat anders dan het
leven op de dorpsschool in Ternaard, dat zoals hij zegt "zeer traag" ging,
"daar ik de ijverigste niet was". Begin 1795 keerden de patriotten in
Friesland terug. Julius Matthijs begon in 1800 zijn studie aan de Franeker
Universiteit, maar voltooide deze niet 5 .
Wel zou hij zijn leven lang een zwak behouden voor de Friese universiteit. In 1814 — de Souverein Vorst zal dan een bezoek aan Franeker
brengen — stelt hij voor om uit vrijwillige bijdragen, vooral van oudalumni, een fonds te vormen tot herstel van de Academie 6 . Van Beyma zit
dan in Workum, waar hij in 1811 ontvanger van de convooien en licenten en
later vrederechter in het kanton Hindeloopen was geworden. In Workum
was hij ook een der oprichters en de eerste tresorier van de Nutsspaarbank,
de oudste spaarbank van Nederland 7 . In 1825 werd Van Beyma benoemd
tot grietman van Franekeradeel, als opvolger van zijn oom Eduard Marius.
Hij vestigde zich toen op Kingma state in Zweins, waar hij tot het eind van
zijn leven zou blijven wonen.
Genootschappen en verzamelingen
In de jaren twintig van de negentiende eeuw zat de oprichting van het
Fries Genootschap in de lucht. Het was, zoals Eekhoff zegt, "een uitvloeisel van den geest des tijds, of van de opgewekte zucht voor de
beoefening van de Friesche geschiedenis, taal- en letterkunde" 8 . Het
historisch en literair réveil begon in 1821 met E. Epkema's heruitgave van
de werken van Gysbert Japicx, in 1823 gevolgd door de Hulde aan deze
dichter, in Bolsward op haast nationale wijze gevierd. Dan volgen de
gebroeders Halbertsma, Rinse Posthumus en J. C. P. Salverda met hun
literair werk. Op historisch gebied zijn het H. W. C. A. Visser en H.
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Amersfoordt, die in 1824 met hun Archief voor vaderlandsche en inzonderheid Vriesche geschiedenis een regelmatige reeks publicaties willen
starten op het gebied van geschiedenis-, aardrijks-, taal- en oudheidkunde,
zeden en gewoonten 9 .
Als eerste genootschap noemt Eekhoff het in 1819 opgerichte Constanter 10. De stichter en levenslange voorzitter Arent van Halmael jr. —
bij ons vooral bekend door zijn samen met M. de Haan Hettema uitgegeven Stamboek van den ... Frieschen adel — was naar de woorden van J.
G. Ottema een "Friesch Genootschap op zich zelven" 11 . Toch laten
volgens mij de beperkte doelstelling en de uitsluitend literaire werkzaamheid van dit genootschap het niet toe er een voorloper van het Fries
Genootschap in te zien. Het bleef bovendien tot 1851 — buiten de
openbaarheid werkend — naast het Fries Genootschap bestaan 12.
Maar de tijd was rijp voor de bestudering van het eigen gewest, of dat
nu was op geografisch, historisch, taalkundig of literair gebied, of op dat
van de oudheidkunde, zeden en gewoonten. Was het ontstaan van het
Fries Genootschap niet verbazingwekkend in deze tijd, de stichting van
een museum zou dat ook niet geweest zijn, als men er in geslaagd was de
nodige financiën bij elkaar te krijgen. Beide passen in het verlichte
geestelijke klimaat van de late 18e en vroege 19e eeuw in Europa. Na de
Franse tijd wordt daarbij sterker dan ooit ingespeeld op het nationale
bewustzijn.
Het stuk van Van Beyma, dat wordt aangeboden als een ontwerp voor
een museum, is tegelijkertijd de aanzet voor een genootschap, waarin de
krachten van particulieren worden gebundeld. Het lijkt me daarom
waarschijnlijk, dat het nog dateert van vóór de oprichting van het Fries
Genootschap. Het streven om zoveel mogelijk de Friese oudheden te
catalogiseren komt namelijk grotendeels overeen met de taak van de
tweede afdeling van het Genootschap, waarvan Van Beyma later voorzitter werd. Hij zou dus zijn plan om tot een werkelijke huisvesting van
een verzameling te komen daaraan hebben kunnen verbinden. Ik vermoed dat Van Beyma's ontwerp opgezet is in de eerste jaren na het herstel
van het hoger onderwijs in Franeker: de hoogleraar in de geschiedenis
aan het Atheneum krijgt een adviserende stem in het museum. Ook wordt
de verwachting geuit, dat het beschermheerschap van de nieuwe koning,
zelf van Friese afkomst, een gunstige invloed op de ontwikkeling van het
museum zal hebben.
Het verzamelen van kunstvoorwerpen en zeldzaamheden in de zeventiende en achttiende eeuw had tot doel een zo volledig mogelijk beeld te
geven van de zichtbare wereld. Zo'n verzameling bestond uit naturalia en
artificialia. In de vroege negentiende eeuw zette deze traditie zich voort,
maar er kwam een verhoogde belangstelling voor inheemse bodemvondsten en voor de eigen geschiedenis bij 1 3 . Allerwege werden door particulieren en genootschappen oudheden, natuurhistorische voorwerpen,
boeken, prenten, manuscripten, oorkonden en kunstvoorwerpen bijeengebracht. Later kwamen ze in veel gevallen in openbare verzamelingen
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terecht, waarbij men dikwijls anderen aanspoorde dit voorbeeld te volgen »4.
Van Beyma's plan
Een museum met het karakter van een genootschap past dus in de sfeer
van de vele geleerde genootschappen, die sinds het eind van de 18e eeuw
ook in ons land werden opgericht. Door de beoefening van kunsten en
wetenschappen moesten zij het zedelijk verval van het vaderland tegengaan, zoals Betje Wolff met genoegen constateerde 15. De eerste aansporing in deze richting in Friesland kwam uit de mond van Everwinus
Wassenbergh. In een rede voor de Franeker universiteit in 1790 zei hij
ongeveer het volgende: "Och mocht mij toch de kracht der welsprekendheid gegeven zijn om mijn medeburgers zo te overtuigen, dat zij die
smaad (nl. het nog niet bestaan van een Fries genootschap) van zich
zouden willen afwentelen; dat zij samen zouden gaan in een zodanig
genootschap, waarin onder meer, maar toch allereerst zou worden beschouwd de oorsprong, de taal, de oudheden, de geschiedenis en de
wetten van dit Friesland" 16.
Maar het gelukte blijkbaar niet om zoiets in die tijd van de grond te
krijgen. Overigens, als eenmaal een genootschap was opgericht, was het
nog geen eenvoudige zaak het in stand te houden. Veel hing af van de
persoonlijke inzet van de leden. Het was dan ook niet ongewoon dat bij
gebrek aan continuïteit sommige genootschappen na enkele jaren alweer
sneuvelden ' 7 . Van veel belang was dus, dat er een goede organisatie tot
stand kwam. Van Beyma's statuten moesten die in dit geval bewerkstelligen.
Het ontwakende nationale bewustzijn spreekt al dadelijk uit de aanhef,
waarin sprake is van de "liefde tot het Vaderland" en het bijeenzamelen
van "gedenktekenen der voorvaderen", op wie het Friese volk "innig
trots" is. De wapens van De Ruyter en Tromp worden in Holland aan
vreemdelingen getoond en "bijna iedere provincie heeft zulk een zo ei-

kmyiiii state te Zweins, waar Van Beyma van 1825 tot 1847 woonde (omstreeks 1860 gesloopt).
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genaardige verzameling" maar Friesland niet. Dit slaat behalve op het
Rijksmuseum op het Zeeuwsch Genootschap of de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, want musea waren er in de andere provincies nog niet.
De opzet van het museum is tweeledig: enerzijds een universele verzameling met betrekking tot Friesland, anderzijds een afdeling genealogie
en heraldiek. Daarop vooral richten zich de bepalingen van het ontwerp,
met een duidelijk "snob-appeal". Alleen Friese families en mensen van
elders, maar als "inboorlingen" beschouwd, kunnen worden ingeschreven. Familiewapens worden alleen opgenomen als ze ook bij de Hoge
Raad van Adel staan ingeschreven. Om de zaak van de grond te krijgen,
voorziet het ontwerp in een fonds van ƒ25.000. Met een aandeel van
ƒ 1.000 kan men "primitieve inschrijver" worden. Verdere inkomsten
worden geraamd uit de aanvullingen op de genealogische tabellen die
telkens tegen betaling door de families moeten worden opgegeven.
Het museum wordt bestuurd door een directeur en twee raden, gekozen
door de "primitieve inschrijvers". Het zijn erebaantjes: directeur en raden
krijgen geen vergoeding voor hun werk. De vestigingsplaats is Franeker
en door de adviserende functie van de hoogleraar in de geschiedenis
wordt een duidelijke band met het Atheneum aangegeven. Blijkbaar stond
de historische betekenis van de te verzamelen voorwerpen hoog aangeschreven, hoger misschien dan de eventuele kunstwaarde 18. De primitieve
inschrijvers zijn in alle opzichten de echte aandeelhouders van het museum 18a . Wel zijn er nog delibererende (contributie ƒ 10) en honoraire
leden, maar die hebben in de jaarlijkse vergadering geen stem. De aandelen kunnen bij aankoop of overlijden alleen op Friezen overgedragen
worden. Door dit alles krijgt het stuk een sterk genootschappelijk tintje.
De aandeelhouders blijven ook te allen tijde eigenaren van het museumfonds en zelfs van de museumvoorwerpen, behalve in geval van
bruikleen.
De rechtspositie van het personeel moest zo geregeld worden, dat de
medewerkers zonder problemen konden worden ontslagen. Ook voor het
eigenlijke museumbeheer zijn er duidelijk geformuleerde uitgangspunten.
Een historisch voorwerp moet minstens honderd jaar oud zijn. Wel is er
een ontsnappingsmogelijkheid om toch voorwerpen van jongere datum te
verwerven. Maar dat kan alleen op advies van de hoogleraar in de geschiedenis en ze mogen pas aan het publiek getoond worden als ze wèl
een eeuw oud zijn. Het bleef tenslotte een museum van oudheden. Zoals
Halbertsma later het Antiquarisch Kabinet letterlijk als een blijvende
bewaarplaats zag en zich fel tegen het uitgeven van bruiklenen verklaarde 19, zo werd ook in dit ontwerp het overbrengen van voorwerpen naar
elders ronduit verboden. Net als in andere negentiende-eeuwse musea
worden aan schrijvers en schilders speciale privileges gegeven. Zij mogen
lezen en copiëren en daarvoor moet behoorlijk meubilair aanwezig zijn 20 .
Het stuk als geheel past in een tijd, waarin een liberale bovenlaag zich
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verantwoordelijk kon voelen voor de provinciale oudheidkundige belangen en dat ook deed met een zeker nationaal gevoel. De opzet, zeker wat
het genealogische en heraldische gedeelte betreft, is geheel gericht op het
eigen milieu. Hoewel in bepaalde opzichten minder, was dat na het
midden van de eeuw bij Halbertsma ook nog sterk het geval. Ook daarna
blijft het museum nog lang een instelling voor de bovenlaag.
Van Beyma's suggestie voor een museum is niet de enige uit deze tijd.
In een losse aantekening meldt Eekhoff: "Huber bood ƒ 1000 aan bij
gelegenheid dat Liauckama zou gesloopt worden, om zulk een gebouw te
koopen, en daarin als in een museum alle Friesche merkwaardigheden te
verzamelen". Liauckama state werd in 1824 gesloopt, maar de gedachte
aan een dergelijk soort museum liet Huber kennelijk niet los. In 1885 nog
wordt ter uitvoering van Hubers laatste wil Martena state te Cornjum
voor een matige prijs aan het Genootschap aangeboden als "Museum
voor Friesche oudheden".
Het Genootschap, dat dan juist vier jaar in het Eysingahuis gevestigd is,
zal er dan niet meer op ingaan: "Vooreerst toch verkeert het gebouw in
een schromelijken staat van verval; voorts zou niet alleen door den aankoop, maar ook door de herstellingskosten het Genootschap financieel al
te zeer worden bezwaard en eindelijk zou het eene dwaasheid zijn eene
woning, op één uur afstand van Leeuwarden gelegen, tot Museum in te
richten, te meer omdat het gebouw, dat zich daar ter stede bevindt,
voorloopig aan de door ons gestelde eischen voldoet" 21 .

De Tweede Afdeling van het Fries Genootschap
In 1827 werd Van Beyma dus voorzitter van het Genootschap en tegelijkertijd van de Tweede Afdeling, die tot taak had het zoveel mogelijk
"bijeenzamelen van alle oudheden en gedenkstukken op Frieslands grond
aanwezig" 22 . Men gaat meteen aan de slag, in elk geval op papier. "Het
was iederen beoefenaar der Friesche Geschied- en Oudheidkunde wel
bekend, dat er in Friesland nog vele gedenkstukken des voortijds overig
moesten zijn; doch waar hij ze zoeken of vinden zoude, was veelal voor
hem een raadsel, dewijl het aan de tanden des tij ds nog ontrukte bij
verschillende personen verspreid lag. Het denkbeeld om eene algemeene
verzameling dier overblijfselen te maken, was nog vreemd, en de uitvoering blijft moeijelijk; echter kan men in dit gebrek eenigzins voorzien door
het opmaken van eenen Catalogus van Oudheden, die bij onderscheidene
liefhebbers nog voorhanden zijn. De Tweede Afdeeling des Genootschaps
heeft reeds eenen aanvang gemaakt met het vervaardigen van eenen
Catalogus van nog aanwezig zijnde Friesche Oudheden. Dezelve bevat, in
de eerste plaats, eene korte opgave van het stuk, en, in de tweede, den
naam van den eigenaar. Reeds 108 voorwerpen van ouderen en lateren
tijd, zoo als steenen, penningen, oude schilderijen enz., staan daarin op-
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geteekend, zoodat de oudheidminnaar nu met een opslag van het oog
datgene kan vinden, waartoe hij te voren veel tijd en moeite moest besteden, en zulks dikwerf nog te vergeefs" 23 .
In de Algemeene Kortst- en Letterbode van 1828 publiceert het bestuur
van het Genootschap het Programma, richt zich tot "alle liefhebbers onzer
Vaderlandsche Geschiedenissen, Oudheden, Zeden en Taal" en verlangt
geïnformeerd te worden over "oude Kronijken, Charters, Handschriften,
zeldzame gedrukte Boeken, bijzondere Aantekeningen enz., Portretten,
Schilderijen, Platen, Penningen, Munten en andere zonderlinge Gedenkstukken, die eene meerdere of mindere betrekking tot Friesland hebben,
met welker aanwijzing het Genootschap verlangt de bovenvermelde Registers te kunnen aanvullen en verrijken" 24 .
Hoe het met de andere registers gegaan is, weet ik niet. Van Beyma's
Catalogus van nog voorhanden zijnde Friesche Oudheden, Schilderijen,
Penningen en merkwaardige Bijzonderheden bevindt zich nog steeds in het
archief van het Genootschap 25 . Bij de eerste 108 nummers, waarvan in
het verslag van 1828 sprake is, zijn veel zaken die Van Beyma zelf op
Kingma state bewaarde eigenhandig door hem ingeschreven. In onze ogen
het belangrijkste stuk daarbij is het portret van Adie Lambertsz 26 . Ook
latere inschrijvingen zijn vaak door de bezitters eigenhandig gedaan,
waarbij in het bijzonder opvallen de notities van H. B. van Sminia te
Bergum en later van W. Eekhoff, die in 1848 voorzitter van de Tweede
Afdeling was geworden. De lijst eindigt bij no. 271.
In de begintijd van het Genootschap, ik zou me kunnen voorstellen dat
het was bij de aanvang van het werk der Tweede Afdeling, verdedigde
Van Beyma in een voordracht de stelling: "Het bewaaren der oude oirkonden en gedenkstukken eens Volks, bewaart deszelfs eigendommelijk
Caracter, en is dikwijls eene spoorslag tot grote daden" 2 7 . Hij noemt
vooral een aantal zaken met betrekking tot de vrijheidsstrijd van de
Tachtigjarige Oorlog. Het zien van het slot Loevestein of van de kogelgaten van de moord op Willem van Oranje in het Prinsenhof in Delft
houden de herinnering aan historische gebeurtenissen levend. Het slot van
Muiden is nog maar kort geleden (1825) door ingrijpen van de koning
"aan de vernielende tand des tijds ontrukt, en elk beminnaar zijns vaderlands en der wetenschappen juigt deze gelukkige wending toe". Hij
hoopt en verwacht dat meer en meer dergelijke belangrijke oudheden
voor de nakomelingschap bewaard zullen blijven. Als Friese voorbeelden
noemt hij in dit verband het Martena huis in Cornjum (in 1899 vervangen
door een neo-renaissance-huis), Martena state in Beetgum, "lang voor den
tijd der Schieringers en Vetkopers gestigt, en door dezen meermalen besprongen" (gesloopt 1879). Dan volgt Tjaerda state in Rinsumageest, "in
veele opzigten aller belangrijkst voor de geschiedenis, daar het eene verzamelplaats bevat van Friesche Oudheden, wiers gelijken men nergens
vind" (gesloopt 1834). Ook Franeker heeft nog vele stinsen, in het bijzonder het Martena huis, "dikmaals de Residentie der vrij- erfheeren van
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Ameland", waarvan hij vreest, dat het zijn oud en eerwaardig voorkomen
zal verliezen door een verandering van bestemming 28 . Als we niet oppassen zal er niet veel meer overblijven, "want wij verneemen immers ook
dat het Slot der Oude Souvereine Heeren van het Ameland zal afgebroken worden, en dan is zeker weder eene der oudste gestigten voor de
liefhebbers der oudheid verloren, en het aandenken aan de Oude Heeren
van Ameland zal dan met rasse schreden verloren gaan" (Het slot te
Ballum op Ameland werd gesloopt in 1832).
Waarom zegt hij dit allemaal? Omdat het in het licht van de Griekse
Vrijheidsoorlog (1821-1829) actualiteitswaarde heeft: "wijzen niet de nu
voor Vrijheid en Vaderland strijdende Grieken elkander troostend en
bemoedigend op hunne vroegere helden, staatsmannen en wijsgeeren, op
hunne Gedenkzuilen en Tempelen der Dankbaarheid gewijd, van zo veele
eeuwen herwaards". Er volgen nog andere voorbeelden en dan wenst Van
Beyma de beste zegen op de pogingen van het Genootschap "tot duurzame bewaring van het Friesch volkscaracter en de gedenktekenen van
haar aloude roem". Helaas moeten we nu constateren dat weliswaar veel
bijzondere voorwerpen in het museum bewaard gebleven zijn, maar dat
de meeste van de door Van Beyma genoemde bouwwerken in Friesland
nog in de negentiende eeuw zijn gesloopt. Op zijn manier maakte Van
Beyma zich sterk voor het behoud van het oude cultuurbezit, al bleven hij
en zijn medestanders misschien roependen in de woestijn.
In de geschiedschrijving over het Genootschap is Van Beyma tot nu toe
nogal in de schaduw gebleven. Wellicht is dat omdat hij als algemeen
voorzitter na een jaar al vervangen werd door de veel krachtiger mr. J. W.
de Crane. Zijn betekenis ligt mijns inziens vooral in zijn werk als voorzitter van de Tweede Afdeling. Dat hij daarin goed gestart is blijkt uit de
hierboven aangehaalde stukken. Bij zijn overlijden in 1847 heeft hij deze
functie nog. Welk oordeel men toen over hem had weten we niet, want
het verslag vermeldt alleen dat de voorzitter hulde aan zijn nagedachtenis
heeft gebracht 29 .
Noten
1. Rijksarchief in Friesland (RA), Archief Van Beyma thoe Kingma, 388. Het handschrift
beslaat zeventien beschreven folio-zijden en omvat een aanhef en 35 genummerde artikelen. In het handschrift is de volgorde van de artikelen door de schrijver later gewijzigd. De hier gegeven tekst bevat de laatste versie. Doorhalingen zijn weggelaten en
de interpunctie is aangepast aan de leesbaarheid. Met dank aan de heer Ph. H. Breuker,
die mij op de aanwezigheid van dit stuk attent maakte.
2. Zie ook Ph. H. Breuker, "It Friesch Genootschap, it Friesch Jierboeckjen en it Oera
Linda Boek", De Vrije Fries, LX (1980) 54.
3. Nieuw Nederlandsen Biografisch Woordenboek (N.N.B.W.), VIII, kolom 96, 97. Het
waren er omstreeks 2500, van wie 1800 vrouwen en kinderen; een kazerne was als
verblijfplaats aangewezen.
4. R.A., Archief Van Beyma thoe Kingma, 313.
5. N.N.B. W., VIII, kol. 103.
6. Brief van 10 oktober 1814 aan dr. Jelle Banga te Franeker (Gemeentearchief Franeker,
Banga I, 17). Vriendelijke mededeling van de heer Ph. H. Breuker, die de brief nog zal
publiceren.
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7. G. Bakker (red.), De Sted Warkum (Bolsward, 1967) 174, 176.
8. De Vrije Fries, VI (1853) 270-271.
9. H. W. C. A. Visser en H. Amersfoordt, Archief voor Vaderlandsche en inzonderheid
Vriesche geschiedenis, I (Leeuwarden, 1824) "Voorberigt", X.
10. W. Eekhoff, "Onze voorgangers", 49e Verslag Friesch Genootschap, 1876-1877, 69.
11. 23e Verslag Friesch Genootschap, 1853, 345.
12. Het genootschap Constanter mocht uit niet meer dan acht leden bestaan, om buitengewone redenen met twee te vermeerderen. De vergaderingen waren eenmaal in de
veertien dagen en men las en beoordeelde werk van onbekende en oudere dichters of
eigen werk. De leden hadden de plicht tot geheimhouding. Van Halmael zelf was
kennelijk de bindende factor, want na zijn dood wordt er nauwelijks meer vergaderd. In
1857 wordt het genootschap formeel opgeheven en het archief overgedragen aan het
Fries Genootschap. Het is thans in bewaring bij het Rijksarchief onder de P.B.-signatuur
Hs. 1540.
13. Een duidelijk voorbeeld is de in 1820 in Ernden opgerichte Gesellschaft für bildende
Kunst und vaterlàndische Altertümer, waaruit het Ostfriesische Landesmuseum is ontstaan.
14. Gudrun Calov, "Museen und Sammler des 19. Jahrhunderts in Deutschland", Museumskunde, Band 38, Heft 1-3 (Berlin, 1969) 134, 140; ook J. H. Halbertsma wilde, toen
eenmaal het Antiquarisch Kabinet gesticht was, schenkingen van anderen stimuleren.
15. W. W. Mijnhardt, "Veertig jaar cultuurbevordering 1778-+1815", "Teyler" 1778-1978,
(Haarlem-Antwerpen, 1978) 68-69.
16. Everwinus Wassenbergh, Oratio de bonarum hodie Uterarum et eruditionis in Belgio
commodis et incommodis, eaque vel ampliflcandi, vel tollendi modis (Franeker, 1790)
34-35. Geciteerd door J. W. de Crane, Narratio de vita et scriptis Ev. Wassenbergh V. Cl.
(Groningen, 1829) 11, die dan constateert dat het Fries Genootschap kortgeleden is
opgericht.
17. Zo bestond van 1819-1822 in Assen het Genootschap ter beoefening en opheldering der
oudheden en geschiedenissen van Drenthe. Doel was "oudheden op te sporen, ze te
onderzoeken, te beschrijven en er tekeningen van te maken en om een 'Kabinet' in te
richten". Zie: J. A. Brongers, Reuvens in Drenthe (Bussum, 1973) XXII.
18. Dit is een algemeen gegeven in de negentiende-eeuwse musea van deze aard. Aufsess, de
stichter van het Germanische Nationalmuseum in Neurenberg, ontwierp voor de ordening van de verzamelingen een gedetailleerd systeem, waarvan in de praktijk echter
weinig terechtgekomen is. Dit vooral door gebrek aan contact tussen museum en wetenschapsbeoefening in de 2e helft van de 19e eeuw. Zie: B. Deneke en R. Kahsnitz, Das
Germanische Nationalmuseum Nürnberg 1852-1977 (Mùnchen-Berlin, 1978) 129 en
975-976.
18a. Ook Aufsess probeerde — zij het tevergeefs — aandelen te plaatsen voor de instandhouding van het Germanische Nationalmuseum. Zie: Hans Freiherr von undzu Aufsess und
die Anfänge des Germanischen Nationalmuseums, cat. tent. Neurenberg (G.N.M.), 1972,
hfdst. D.
19. C. Boschma, "Het Antiquarisch Kabinet van Friesland", Joast Hiddes Halbertsma
1789-1869, Brekker en bouwer (Drachten, 1969) 292-293.
20. De Nationale Konst-gallerij van 1800, voorloper van het Rijksmuseum, kende een
permissiebiljet voor kunstenaars die wilden copiëren. Zie: Th. H. Lunsingh Scheurleer,
Het Rijksmuseum 1808-1958 ('s-Gravenhage, 1958) 3. De Galerij naast de Gevangenpoort in Den Haag werd in 1817 weer voor het publiek opengesteld, tweemaal per week.
De overige dagen waren bestemd "voor het studeeren der schilderijen en het copieeren
derzelven". Zie: A. B. de Vries, 150 jaar Koninklijk Kabinet van Schilderijen, Koninklijke
Bibliotheek, Koninklijk Penningkabinet ('s-Gravenhage, 1967) 54.
21. Los briefje van Eekhoff in "Lijst... Friesche oudheden 1827", archief Fries Genootschap. Bedoeld zal zijn mr. U. H. Wielinga Huber (1792-1871), met wie Eekhoff een
uitvoerige correspondentie had, maar daarin is volgens diens biograaf ds. C. P. Hoekema
niets over dit onderwerp terug te vinden. Over Liauckama state: C. Boschma, "Liauckama
state te Sexbierum", De Vrije Fries, XLVII (1966) 177. Het aanbod van Martena
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22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.

29.

state kwam van Hubers achterneef Duco Martena van Burmania Vegilin van Claerbergen. Zie: 58e Verslag Friesch Genootschap, 1885-1886, 312-313.
Ie Verslag Friesch Genootschap, 1828, 3.
Ie Verslag Friesch Genootschap, 1828, 35-36.
Algemeene Konst- en Letterbode (1828 11) 281-282.
Zie ook G. Elzinga, "De opkomst van de belangstelling voor de archeologie van
Friesland", De Vrije Fries, LIII (1973) 71. Een schets in potlood van de indeling van de
catalogus in kolommen staat achterop het handschrift van de toespraak die Van Beyma
als voorzitter tot de leden van het Genootschap hield in de eerste vergadering op 26
september 1827 (RA, Van Beyma thoe Kingma 389).
A. L. Heerma van Voss, "Adie Lambertsz en de zijnen", De Vrije Fries, XXXII (1934)
113.
RA, Van Beyma thoe Kingma 389.
In 1825 overleed op het Martenahuis de weduwe Telting-Scheltema. De roomskatholieke gemeente trachtte het huis toen in bezit te krijgen om ter plaatse een nieuwe kerk
te bouwen. Het huis werd evenwel tot 1885 nog door de familie Telting bewoond, in
1895 werd het gemeentehuis van Franekeradeel. Zie: D. Cannegieter, Geschiedenis van
het Martenahuis te Franeker (Franeker, 1895) 95 v.
20e Verslag Friesch Genootschap, 1848, 242.

Het ontwerp van J. M. van Beyma thoe Kingma
Landgenoten!
De liefde tot het Vaderland is die edele trek welke zo zeer het Nederlandsch karakter doet uitblinken zo dat het meermalen den vreemdeling
in eerbiedige bewondering heeft gebragt. Deze uitstekende deugd vinden
wij schitterend in het opsommen der deugden verwonderlijke heldendaden en onvermoeide vlijt en arbeidzaamheid bij onze Vriesche voorvaderen, de gedenktekenen door hen gestigt te bewaren, hunne graven met
stillen eerbied te naderen, hen te gedenken agten wij eene heilige pligt.
Welaan dan Vriesen, rondsom U bevlijtigd men zig de eerbiedwekkende gedenktekenen der voorvaderen bij een te vezamelen, en den
vreemdeling met eene nationale trotsheid derwaarts te geleiden, men
toont den Frank en Engelschman de wapentuigen die de onstervelijke
Ruiter en Tromp tegen hen rigteden, bijna iedere provincie heeft zulk een
zo eigenaartige verzameling, en de zo merkwaardige Provincie Friesland
ontbreekt geheel en al zulk eene inrigting.
't Is waar de landaart valt niet pp 't schitteren, wie kent geen Eise Eisinga of Rienks, maar het Vriesche Volk is innig trots op haare voorvaderen. Dat verbastering van zeden hierin geene veranderingen maken
verhoede God, en om dat mogelijk onheil te voorkomen, zo bieden wij
hier mede een ontwerp aan tot stichting van een Museum voor Friesche
Oudheden, waarin door koop, vrijwillige afstand, en leening zo danige
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stukken zullen worden geplaatst als zullen konnen bijdragen tot den
luister onzer votrvaderen. De Vorst die ons thands gebied is zelve van
Friesche afkomst. Hem kan dit ons plan niet ongevallig zijn, zijne bescherming zal ons werk genoegzaam bekronen.
Wel aan dan Friesche landgenoten offerdet gij zo dikmaal voor Uwen
tijdgenoot, vergeet Uwe vadren niet, nog het Land dat gij met zo veel
liefde aankleeft, vereen U met ons, en stel er eene bijzondere eer in iets te
kunnen bijdragen tot den luister van U voorgeslagt en Vaderland.

Ontwerp tot het daarstellen van een Museum voor Friesche Oudheden en Kamer van Genealogische en Heraldische Aantekening.
Art. 1
De voorwerpen voor dit Museum zullen bestaan in allen welke tot de Friesche geschiedenis van de vroegste tijden af betrekking hebben, zelfs ook geologische of andere natuurkundige voorwerpen, als mede handschriften, schilderijen, portretten, stukken van kunst,
wapentuigen, versierselen, gedenkpenningen en in een woord alles wat tot zulk eene verzameling behoort.
Art. 2.
Aan dit Museum zal tevens verbonden zijn het houden van genealogische tabellen der
Friesche familiën, zullende zig daar bij konnen doen inschrijven zij die zig met der woon, in
Frieschland van elders hebben neder gezet, en moeten beschouwd worden als inboorlingen
der Provincie.
Art. 3.
Ten einde een geschikt locaal en redelijk fonds tot stichting en in stand houding van dit
Museum te hebben zal moeten worden gevonden door vrijwillige bijdragen eene som van
vijfentwintig duizend guldens.
Art. 4.
Dit Museum zal zijn onder directie van een Directeur en twee Raden gekozen door de
deelnemers of primitive inschrijvers hiervoren Art. 3 vermeld als bijdragers tot het fonds.
Art. 5.
Dit Museum zal gevestigd zijn te Franeker en zal de Professor in de Historie bij 's Rijks
Atheneum verzogt worden de bovengemelde Directeur en Raden zo nodig te adsisteeren.
Art. 6.
Ten einde dit Museum directelijk ruim voorzien te hebben van voorwerpen, worden alle
bezitters van oudheden in Art. 1. hiervoren omschreven uitgenodigd het hunne het zij bij
vrijwillige gifte, bij verkoop, of bij lening het Museum aan te bieden; in dit laatste geval
blijft het voorwerp het eigendom des leeners en kan ten allen tijde terug gevraagd worden.
Art. 7.
Van alle voorwerpen hier ten toon te stellen word een pertinente catalogus gehouden, met
vermelding der afkomst bij aankoop, des gevers of des eigenaars.
Art. 8.
Alle antique of historische voorwerpen welke in het Museum zullen kunnen worden geplaatst moeten ten minsten eene eeuw oud zijn.
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Art. 9.
De Directeur en Raden vermogen na ingenomen advies van den Hoogleeraar in de Geschiedenis vooren gemeld zodanige jongere voorwerpen aanwinnen als welke zij zouden
mogen vrezen verloren te zullen gaan, deze voorwerpen zullen egter nimmer dan na de
bepaalde tijd in Art. 8 voor het publiek worden ten toon gesteld.
Art. 10.
Nimmer zal tot bijzonder gebruik een eenige voorwerp in het Museum geplaatst elders
mogen worden overgebragt.
Art. 11.
Ten einde aan geletterden als mede kunstschilders gelegenheid te geven een nuttig gebruik
te mogen maken van de voorwerpen in het Museum geplaatst zal er gelegenheid tot lezen of
aftekenen gegeven worden door behoorlijk ameublement.
Art. 12.
Iemand het Museum op daartoe bepaalde dagen en uuren verkiezende te zien, zal zich
eene catalogus moeten aanschaffen tegens betaling van vijftig cents.
Art. 13.
Tot het rigtig in orde houden van in Art. 2 vermelde tabellen zal elk ingeschrevene famillie zorgen dat alle verandering of aantekening geschieden van de huwelijken, geboorten
en sterfgevallen in den haren voorgevallen, ieder aantekening hiervan zal ten voordele van
het fonds des Museums kosten vijf nederlandsche guldens.
Art. 14.
Men zal ten allen tijde kunnen bekomen enkele extracten, van een bijzonder geboorte,
huwelijk of sterfgeval van den een of ander tegen betaling van ieder extract eene ned. gulden, ten voordeel van het fonds.
Art. 15.
Men zal ook kunnen bekomen een geheel afschrift eener ingeschreven genealogie tegen
betaling van drie ned. guldens voor iedere generatie ten voordeele van het fonds.
Art. 16.
De gevraagde aftekening van een ingeschreven wapen zal ten voordeele van het fonds
kosten tien nederlandsche guldens, zullende bij het Museum geene wapens mogen worden
ingeschreven van nog bestaande familliën die niet bij den Hogen Raad van Adel zijn ingeschreven.
Art. 17.
Voor alle overschrijving of inschrijving van eene famillie bij het Museum zal betaald
worden ten voordeele van het fonds voor elke generatie drie nederlandsche guldens, en de
inschrijving van een wapenschild tien ned. guldens, beide zo als in Art. 8 en 9 is vermeld.
Art. 18.
Het fonds des Museums blijft het onvervreemdbaar eigendom met al zijn toebehoren der
primitive inschrijvers van bijdragen in Art. 1 vermeld.
Art. 19.
De leden behorende tot het Museum worden in drie afdeelingen verdeeld als A. Primitive
inschrijvers of stemgeregtigde leden begrepen in Art. 3 en hebbende ingeschreven voor eene
som van een duizend ned. guld., althands niet minder. B. In enkel delibereerende leden
welke jaarlijksch tien nederl. gjtldens contribueren. C. In honoraire leden, zo dat aan de
stemgeregtigde leeden alleen uitsluitend het regt van adviseeren, delibereeren en decideeren
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word toegekend, aan de enkel delibereerende leeden 't regt van adviseeren en delibereeren,
en eindelijk aan de honoraire leden enkel advis word toegekend.
Art. 20.
Door de primitive inschrijvers of stemgeregtigde leeden word bij elke vacature in de Directie des Museums die (ad vitam) is voorzien bij hoofdelijke stemming na behoorlijke en
tijdige oproeping derzelve.
Art. 21.
Het regt van primitive inschrijver of stemgeregtigd lid gaat bij versterf op zijn naaste
Friesche bloedverwant over of bij verkoop of testament op een geboren Vries. Transportabel
zijnde de primitive inschrijving egter onverdeelbaar, konnende alzo voor dezelfde slegts één
persoon representeeren, hoe hoog ook het montant mogt zijn.
Art. 22.
Ten einde van het jaar op de eerste donderdag in de maand Julij doen na voorafgaande
aankondiging Directeur en Raden verslag van al het voorgevallene belangrijk voor het
Museum, tevens rekenschap en verantwoording van ontvangst en uitgaven. Tot het bijwoonen dezer vergadering worden alle leden vermeld en omschreven in Art. 19 uitgenodigd
en zal bijzonder daartoe door de Directeur worden uitgenodigd den Edel Achtbaar Heer
Burgemeester van Franeker en den meergenoemden Hoogleeraar in de Geschiedenis aan het
Atheneum te Franeker welke speciaal zullen verzogt worden de rekening mede te helpen
sluiten.
Art. 23.
Directeur en Raden hebben het beheer der geldmiddelen van het Museum; zij zorgen
voor de goede instandhouding van alles, voorzien zig van de nodige bedienden, en zorgen op
de zuinigste wijze voor de aankoop van alles wat hen daartoe word aangeboden.
Art. 24,
Alle bedienden bij 't Museum nodig worden zodanig door Directeur en Raden gewonnen
dat zij met renunciatie aan alle mogelijke regten dadelijk uit den dienst en inwoning kunnen
worden ontslagen en uitgezet.
Art. 25.
De Directeur en Raden hebben het vrije genot van vuur, ligt en andere benodigdheden als
mede daaronder begrepen alle schrijfbehoeftens. Zij vergaderen telkens alle maanden de
eerste donderdag in de maand 's avonds ten vijf uren.
Art. 26.
Ter bijwoning der Jaarlijksche Algemeene (Art. 22 vermelde) vergadering zullen bewijzen
van lidmaatschap van dit Museum kunnen worden afgegeven aan alle de leden vermeld in
Art. 19. Daarnevens ontvangen zij ook het verslag telken jaare door de Directie te doen als
mede de statuten van het Museum, voor zo verre die mogten gealtereerd of geamplieerd zijn
in de loop des jaars en zo mede de vernieuwde catalogus der voorwerpen. Egter hebben
alleen de primitive inschrijvers regt van eigendom op eenig stuk of goed aan het Museum
toekomende, uitgezonden egter ingeval het geleend is waarvan hiervoren is gesproken.
Art. 27.
Directeur en Raden tekenen en geven alle diplomata af van lidmaatschap, alsmede die om
bijzondere redenen van het honorair lidmaatschap op te dragen aan verdienstelijke inboorlingen als hen ten belange des Museums best zullen voorkomen.
Art. 28.
De Directeur en Raden vermogen des goeddunkende de eerste afdeling der leden bui-
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tengewoon convoceeren, ter beraadslagingen van eenig voorstel tot belang van het Museum
bij eene vacature in de Directie.

0f

Art. 29.
Op de jaarlijksche vergadering, bepaald bij Art. 22. van ieder jaar, neemen de leden aan
drie verschillende tafels zitting ieder na rang van ouderdom. De deliberatièn en advisen
nemen eenen aanvang bij de leden onder Lit. C. Art. 19, daar na de leden sub B. Art. 19 en
ten slotte aan de leden sub Litt. A. Art. 19, welke concludeeren.
Art. 30.
Directeur en Raden zullen geener hande honorarium genieten, de behulpzame Hoogleeraar in de Geschiedenis zal van alle jaarlijksche contributie bevrijd zijn zoals de honoraire
leden mede.
Art. 31.
Het is aan de Directie toevertrouwd de goede bewaring van alle voorwerpen in het Museum 't zij als eigendom of leen geplaatst.
Art. 32.
Alle tien jaren, zullen bij de Directie de mogelijke veranderingen van eigenaars der geleende voorwerpen moeten worden overgeschreven, op dat hierin geene confusien bestaan.
Deze overschrijving geschied kosteloos bij de Directie.
Art. 33.
De Directie zal onder hare verantwoording zig kunnen voorzien van een secretaris welke
tevens met de ontvang en uitgaven zal belast zijn, mede toezigt houdende op alles wat onder
beheer der Directie is. Hij zal zodanig beloond worden als het meest zuinig en goed zal
mogelijk zijn.
Art. 34.
Bij ontstentenis van Directeur of Raden, zal het geen vereischte zijn dat derzelver plaatsen
door de stemgeregtigde deelnemers (Litt. A. Art. 19) uit stemgeregtigde deelnemers worde
verkozen. Zij zullen kunnen worden genomen uit de drie standen omschreven bij Art. 19.
Art. 35.
Alle hoegenaamde stemming is hoofdelijk en bij meerderheid zo twee derde der stemgeregtigden present zijn.
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In besite oan de Histoaryske Utstalling
C. Boschma
Ferline jier krige it Fries Museum in opskriuwboekje kado, dêr't Petrus
Siesling fan Jorwert syn besite oan de Histoaryske Utstalling fan 1877 yn
beskriuwt.! It is skreaun yn in hast fonetysk Frysk.
Siesling seach op de utstalling "olie oad reou dat er ien Vriesloan mar
te vinen wia, en vroal van soks dat op har geschieadnis ienvloed hia". Hy
kaam der op 15 oktober, "ian van die dagen dat men mar voar in kwatsje
in de tentoonstelling komme koe". Doe't er by it paleis kaam seach er in
"bwotsje Ingang". "Mar mian je nou dat wij der sa mar ien rinne koenen?
Ne mon, wij moesten east oan de schelle loeke, en doe waar de doar ùs
ieappen diand, en doe wij binnen wiannen kwam er wer op 't slot, en za
dwande kwammen wij os diafven in tichthûs, en doch hiannen wij gjin
kwea ien sin. Mar om der oer te tinken hinen wij gjin tied ta want wij
wiannen pos binnen os der stia in mon bij in plotte bak die us zei, dat wij
der net roke mochten, en ùs eintsjes segaar der wij noch za lekker út
dampten ien die bak gooije moesten. Nou wat zoenen wij er oan dwan,
wij wiannen achter de dwarren, en moesten nei har piepen doensje. Van
die mon gingen wij wer nei in oren ien, der wij oan betelje moesten, en
doe liat die ùs troch in iseren steksdwarke, of it wia einlik in soort van in
krùs, dat hij roen draaije koe".
Doe kamen se yn de earste seal: "Der kin 'k je sisse, seagen wij wot al
bjusterbaarlik mooi gwod", nammentlik "ien glezen bakken seag men oas
net os: modder, soan, klien, stikken bolstian, stikken turf die ut de klien
en zo komd wiannen en volle oare dingen die like mooi wiannen. (...) Ien
de midden van de zaal stia in grutte glezen kos, vool van ollerhonde
modellen van oade grouwe potten en ponnen, die ollegjerre in terpen en
za voend wiannen, gwods mei hoeken er út, mei en zoender earren. Ja er
mat ik in pispot mei soan earren west ha, mar die hè ik net sjoand".
Ek de Hynljipper keamer wie rrioai, mar it moaiste wie dat de bewenners "krek siatten te thee drinken, mar zij hiannen de vatzoenlikheid net
in prissentjerje us in pontsjevol, mar ik tink dat se stom wiannen van
verbazing". Fierderop seach er it portret fan Willem IV, dy't "letter ris,
mei jinnige oarre heeren der hij mei út te jeijen west hia op Froskepolle
pankoekitten het. Doe krige de preens der boeter en zoeker op de pankoeken, mar sin kameraten mar vet en sjerp, want de kasleinsche zei, dat
wia voar de veinten goead genoag. (.. .) Er wia ik in toekje van de vrijheidsbeam die in 1795 voar it stedhoes te Leouwert stian het, en der de
minsken doe as gekken omhinne sprongen, mar ze waren it mar ol te gou
gewaar dat it lak wia mei die volsche Fronsen, zij moesten har wille joer
betelje." En by it stok en de skandestiennen: "Mooi gwod om in disse
verljogte tied besjoand te wurren, ist net?". "De terpen en za beschouden
de oadden van sels os en veilige spine voar har oertollige schotten, mar
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dat bin se nou net meer, want dianne achter doarre wut ougraven, en it
jild is er dus net veilig meer in".
By seal X wol Siesling "even opsterwazie meitsje op de beschilderde
glezen die wij der stean have. Nou disse wiannen ik meast ollegjerre beschildere mei Adelike wapen en petretten van Adelike monnen en vrouwen, mar voar us van weinig betekenis omdat wij mei de geslachten net za
bjuster bekend binne, mar de oandagt voeal mij bij disse dingen der op:
dat ze olie gjer voar 1700 schildere wiannen en it schint wol dat ze se letter
net meer meitsje kind of wold have. (...) Nou wiannen er ik noch jerizers
von izer koper zuiver en goud. Ik togte doe die van izer in de moadde
wiannen zil de vroalje ik za net hoeft ha te gwarjen om in jerizer te krijen,
os nou mei de goudene, want izer is net za joer en derbij it wiannen ik gjin
helms, liek os se nou van goud (der hjit it vaak te meensen van te wezen,
maar oft oltied wol wiar is wolk net sisse) op de kop sette, ne it wiannen
mar onnoassele lietse dinkjes, mar de zuiveren en koperen wiannen ik
neat grutter." Op in bêdsbankje stie: "gaat niet te bed of neemt ons met
1691". "Dat wia in mooije spreuk, want zoender de vwotten zoe men er ik
ol net beast wer ou komme kinne." Seal XVIII is de pronkseal "en dus kin
men begripe, dat it gene der in is ollegjer mooi is. Mooije kossen tavels
leuningstwollen hia men er bij de roes".
Ta eintsjebeslút seit Siesling: "Hjir het de leasser nou in kwatte schets
van it gene der in dat gebouw wia. Ik heb him oanvongen os in brief, mar
die stiel koe ik einlik net behoadde en eindigje dus ost ware os in beschrjouwing. (...) en beklagen ùs net oer it gene wij sjoand hiannen, en ik
hoopje dat de leasser him ik net bekleije zil oer de tied die hij ta it lessen
van disse kwatte en gebreklike schets besteld het." Op 'e binnenkant fan
it achteromslach slút er ôf mei:
"Ken je het loan dat 20 ieuwen
Sin selde namme hoodde koe
In os in rots koe stwarmen biaten
En stikken van sin hoed ou vriaten
Op 't selde stee onwrikber stoe?
Dat oad schier loan vol eer en greutheit
Dat voar elks eag os pronkbeeld bleat leit
Is Friesloan is us heite loan.
P. Siesling Sz."
Hat ien gedicht yn de njoggentjinde ieu sa húsriem west as Goethe syn
"Kennst du das Land"?
Noat
') Ynnaaid boekje, 10,5 x 16 sm, papier sûnder rigels, 74 siden, hielendal folskreaun. Petrus
Sipkes Siesling, berne te Bears op 1 maaie 1858, sûnder berop, wenne yn 1877 yn Jorwert
(Baarderadiel), by syn famylje: skippers. Op 8 februaris 1879 waard er oerskreaun nei Gau
(Wymbritseradiel), dêr't hy doe te boek stie as skippersfeint. Mei 't hy dêr sûnder kundskip
weigien is, hawwe wy der gjin weet fan wannear en wêrhinne.
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Friesland als museale proeftuin
Het museumproject Friesland
Herman Aarts
Vijfjaar geleden heeft het ministerie van CRM de nota Naar een nieuw
museumbeleid uitgebracht'. In de nota wordt een aantal vernieuwingen
voorgesteld, zoals de decentralisatie van het overheidsbeleid, een sterkere
educatieve taak van de musea bepleit en een reeks museumprojecten
aangekondigd om deze ingrijpende veranderingen op hun bruikbaarheid
te onderzoeken. "Het toetsen van de levensvatbaarheid van de nieuwe
beleidsuitgangspunten betreffende de regionale museumvoorzieningen en
de taakverdeling tussen de overheden is het hoofddoel van de regionale
museumprojecten" 2 .
De museumnota gaat er van uit dat het beleid op drie niveaus (nationaal, regionaal en locaal) tot een duidelijke afbakening van verantwoordelijkheden tussen de verschillende overheden leidt. Het beleid op regionaal niveau krijgt in de nota een sterke nadruk. De provincies, die tot
dusver een bescheiden rol hebben gespeeld in het museumbeleid, krijgen
een veel grotere rol toebedeeld in een nieuw bestel. Ook in het museumproject staat een duidelijke afbakening van verantwoordelijkheden
tussen de overheidslagen centraal.
In oktober 1979 is het museumproject Friesland, als eerste regionale
toetsingsonderzoek, van start gegaan. Er was een aantal redenen om het
eerste project in Friesland te situeren: Friesland is een regio met een
eigen culturele identiteit; de Federatie van Friese Musea en Oudheidkamers functioneert al sinds 1947; er is al een behoorlijk museaal voorzieningenpakket aanwezig; sinds 1976 is een museumconsulent in Friesland
werkzaam; een mogelijke provinciale herindeling laat Friesland intact.
Voor de uitvoering van het project zijn aangesteld: een econoom/bestuurskundige (Jaap van Straalen), een museumdeskundige (Herman
Aarts), een documentaliste (Christy de Beer) en een secretaresse (Nynke
Gerbrandy). Het project kent een bestuurlijk-financieel en een museaalinhoudelijk aspect. De bestuurskundige doet onderzoek naar de relatie
tussen de musea en de overheidslagen, de mogelijke inpassing van het
museumbeleid ih het welzijnsbeleid en de financiële consequenties van de
beleidsvoornemens, de museumdeskundige naar de museale structuur, het
museumbeleid, de verzamelingen, de museumtaken, de samenwerkingsverbanden, het tentoonstellingsbeleid etc.
Voor de museaal-inhoudelijke aspecten is als eerste een inventarisatie
gemaakt van 49 Friese musea en oudheidkamers. De bestaande museale
voorzieningen zijn daardoor in kaart gebracht. Het is de bedoeling om
later in het onderzoek een, nieuw of "ideaal" museumbestel te ontwerpen,
waarin ook de bestuurlijke aspecten zijn verwerkt. In de laatste fase van
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het onderzoek moeten wegen worden aangegeven om die "ideale" situatie
zoveel mogelijk te benaderen. Doel van de inventarisatie is inzicht te
krijgen in de manier waarop de afzonderlijke musea momenteel functioneren en waar de belangrijkste knelpunten liggen. In de inventarisatie zijn
de museumtaken centraal gesteld.
Er wordt een viertal hoofdtaken onderscheiden: 1. bedrijfstaak; 2. de
behoudstaak; 3. de wetenschappelijke en documentaire taak; 4. de publiekstaak.
1. De bedrijfstaak3
De bedrijfstaak gaat over het functioneren van het museum als bedrijf.
De bedrijfstaak is een voorwaarde voor het vervullen van de andere, meer
museaal-inhoudelijke taken. In de bedrijfstaak wordt de financiële inbreng omgezet in: personeel voor het uitvoeren van inhoudelijke taken;
huisvesting van de collectie, het depot, de administratie, de bibliotheek;
middelen zoals vitrines en kantoorinventaris. De bedrijfstaak schept de
voorwaarden om tot een zo goed mogelijk "museumproduct" te komen.
Personeel De personeelswerving hoort tot de bedrijfstaak van een
museum. Het aantal, de samenstelling en de kwalificaties van het personeel bepalen tezamen voor een groot deel welke taken een museum kan
vervullen. Door gebrek aan financiële middelen kunnen de taken niet
optimaal worden vervuld.
De personele groei is vaak achtergebleven bij de ontwikkeling van de
werkzaamheden en daardoor zijn achterstanden ontstaan. De tekorten in
het personeelsbestand worden voor een deel ondervangen door medewerkers via sociale regelingen aan te trekken. De loonkosten van deze
medewerkers drukken niet op het budget van de musea. De musea proberen voor specialistische functies en functies waarbij de continuïteit in
het geding is zo mogelijk formatieplaatsen te creëren. Medewerkers uit
regelingen vervullen meestal niet-specialistische functies. Slechts enkele
musea in Friesland werken zonder medewerkers uit regelingen; zij hebben
uitsluitend personeel in loondienst, b.v. de Hidde Nijland Stichting in
Hindeloopen en het Frysk Letterkundich Museum en Dokumentaesjesintrum in Leeuwarden.
In veel kleine musea en oudheidkamers is de inbreng van vrijwilligers
erg belangrijk; in zes musea verrichten zij alle werkzaamheden. Het
vlasbewerkingsmuseum It Braakhok in Ee en het Veenderijmuseum It
Damshûs in Nijbeets zijn voorbeelden hiervan. De openstelling is hier
vaak een probleem: er moeten permanent vrijwilligers beschikbaar zijn en
dat is niet altijd haalbaar. Dat kan betekenen dat het museum maar enkele uren per week open is, gedurende enkele maanden per jaar. Een
zevental musea is er voornamelijk om die reden toe overgegaan een bescheiden financiële vergoeding te geven aan vrijwilligers. De openstelling
is daarmee zekerder, maar meestal toch nog erg beperkt. Deze situatie
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treft men b.v. aan in 't Fugelhûs in Piaam en in het gemeentemuseum
Idaarderadeel in Grouw.
In vijftien musea in Friesland zijn medewerkers uit regelingen aangesteld voor het onderhouden van de collectie, voor het begeleiden van de
bezoekers en voor de dagelijkse gang van zaken. Er is geen personeel in
loondienst. De openstelling is gewoonlijk vijf dagen per week. Vrijwilligers nemen de administratie en het algemene beleid voor hun rekening.
Het streekmuseum Opsterland in Gorredijk en de oudheidkamer Weststellingwerf in Wolvega zijn voorbeelden hiervan.
De andere musea hebben wel personeel in loondienst, vaak ter zijde
gestaan door medewerkers uit regelingen en door vrijwilligers. De Friese
musea en oudheidkamers tellen in totaal 59,3 formatieplaatsen. Het Fries
Museum en het Gemeentelijk Museum het Princessehof in Leeuwarden
nemen daarvan samen meer dan de helft voor hun rekening. Er worden in
totaal meer dan vijftig arbeidsplaatsen bezet door medewerkers uit sociale
regelingen. De formatieplaatsen zijn verdeeld over de volgende functies:
directie en stafleden
27,4
educatieve medewerkers
3,5
administratie en bibliotheek
5,7
huishoudelijk personeel
5,7
suppoosten
8,0
ander personeel
9,0
Huisvesting. Het is bekend dat slechts weinig musea gehuisvest zijn in
een pand dat als museum gebouwd is. In Friesland vormen het Pier
Pander-museum en de Pier Pander-tempel daarop een uitzondering.
Collectie en gebouw zijn in een aantal musea een onlosmakelijk geheel.
It Kokelhûs fan Jan en Sjut in Eernewoude en 't Fiskershûske in Moddergat zijn ingerichte woningen, Fogelsangh state in Veenklooster is een
ingericht adellijk "buiten" en Heringa state in Marssum is een ingericht
kasteel. De woning van Eise Eisinga is het Planetarium in Franker en de
herinnering aan Betzy Akersloot-Berg wordt levendig gehouden in haar
vroegere woning, nu het museum Het Trompshuys op Vlieland. Sommige
gebouwen zijn zelf een bezienswaardigheid, b.v. de stadhuizen van Bolsward en Sloten, de Poarte fan Beers en de molen van Anjum.
De meeste musea zijn gehuisvest in gebouwen die met een ander doel
zijn gebouwd. Vorm en indeling van de ruimtes leveren daarom nogal
eens problemen op. Wat te denken van ongezellige hoge schoollokalen of
van hokkerige panden? De architectuur van een gebouw kan tot een bepaalde presentatie dwingen. Het Bleekershûs in Drachten b.v. is gehuisvest in een pand met veel grote ramen die van binnen niet geblindeerd
mogen worden in verband met de aanblik van buitenaf. De effectieve
wandoppervlakte is daardoor veel kleiner dan de absolute oppervlakte. In
enkele musea wordt de toegankelijkheid bemoeilijkt b.v. door steile
trappen en het komt ook nog al eens voor dat er onvoldoende doorstromingsmogelijkheden zijn, waardoor de komende en gaande bezoekers
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elkaar moeilijk kunnen passeren. Het grutterswinkeltje van de Aldfaerserf-route in Exmorra is daarvan een voorbeeld. Het Coopmanshûs in
Franeker is gehuisvest in drie oude panden die hun eigen verdiepingen
hebben. In het huidige museum vindt men dat terug in niveauverschillen
en in een groot aantal ruimtes.
Veel musea kampen met ruimtegebrek door een sterke toename van de
collectie, of doordat het museum nieuwe taken is gaan vervullen. Wanneer musea nieuwe activiteiten willen ontplooien om meer publiek te
kunnen bereiken, moet daarvoor extra ruimte worden gecreëerd. Die
ruimte is er echter niet altijd. In het Admiraliteitshuis in Dokkum wordt
dit dilemma omzeild door tijdens tentoonstellingen een deel van de vaste
collectie op te bergen. Een dergelijke regeling moet worden beschouwd als
een noodoplossing, nog los van het gevaar van beschadiging van voorwerpen en van de tijd voor het ontruimen en inruimen van de vaste
collectie. Bij gebrek aan ruimte worden verschillende taken in één ruimte
verricht. De combinatie van archief, bibliotheek, documentatieruimte,
administratie en werkkamer van de conservator komt veel voor, b.v. in het
krap behuisde Fries Natuurhistorisch Museum in Leeuwarden.
Ongeveer de helft van alle musea ervaart de bestaande huisvesting zelf
als te klein. Een aantal kan niet uitbreiden in het bestaande pand en kijkt
daarom uit naar een ander gebouw. De oudheidkamer in Heerenveen
heeft al een ander pand toegewezen gekregen, maar men wacht nog op
restauratie ervan. Het natuurhistorisch museum Master S.E. Wendelaar
Bonga in Dokkum voert ook al geruime tijd overleg over een ander pand.
Andere musea verkeren in de plezierige omstandigheid te kunnen uitbreiden in of nabij het huidige pand. Het Fries Scheepvaartmuseum in
Sneek is er in geslaagd een oude school achter het museum bij het bestaande complex te trekken en het Sorgdragershûske op Ameland kan in
de toekomst een uitbreiding realiseren in een naastgelegen gebouw.
Enkele klein behuisde musea hebben een uitbreidingsplan opgesteld,
maar de uitvoering ervan lijkt voorlopig niet haalbaar door de hoge
kosten. Het natuurhistorisch museum op Terschelling en het natuurhistorisch museum Klif en Gaast in Oudemirdum zijn voorbeelden hiervan.
In de loop van 1980 zijn de oudheidkamer van Lemmer en de oudheidkamer "Mr. Andreae" in Kollum in een nieuw pand ondergebracht. De
collecties hebben een aantal jaren in depot gelegen. De landbouwcollectie
van het Fries Museum die vroeger in Stania state in Oenkerk stond opgesteld en de collectie van de oudheidkamer Dantumadeel, die niet is
opgesteld omdat de Schierstins in Veenwouden een andere bestemming
heeft gekregen, bevinden zich nog in depot.
2. De behoudstaak
De behoudstaak heeft tot doel: objecten te verwerven binnen een verzamelgebied; deze te beveiligen tegen brand, inbraak en diefstal; deze te
conserveren door te zorgen voor bescherming tegen de inwerking van licht,
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temperatuur en vochtigheid; deze te restaureren wanneer ze in verval zijn
geraakt.
Verwerven. De musea zijn voor het verwerven van objecten voornamelijk aangewezen op aankopen, schenkingen en bruiklenen. Een museum moet vaststellen welke objecten voor verwerving in aanmerking
komen, met andere woorden, ze moet thematische en geografische grenzen stellen aan het verzamelgebied.
Zeven Friese oudheidkamers verwerven al enkele jaren niets meer
omdat er geen aankoopfonds is en omdat er geen schenkingen meer
binnenkomen. Daaronder is het trieste verhaal van een oudheidkamer die
geen enkele schenking meer ontvangt nadat er enkele jaren geleden is
ingebroken. De overige musea verwerven wel; zestien musea doen dat niet
selectief. Zij accepteren alles dat aangeboden wordt, vooral omdat ze bang
zijn goede gevers door weigering voor het hoofd te stoten. Later wordt
dan wel eens uitgezocht of de verworven objecten kunnen worden gebruikt.
Zeventien musea brengen alleen geografische beperkingen aan; ze
verzamelen objecten uit de eigen plaats of streek, zonder een thematische
beperking aan te brengen. Slechts negen musea hebben een verzamelbeleid, zij accepteren alleen objecten die in de collectie passen. Slechts één
museum heeft afspraken gemaakt met andere musea over het onderling
afgrenzen van het verzamelterrein. De Federatie van Friese Musea en
Oudheidkamers heeft in het verleden initiatieven genomen om tot een
betere afstemming van collecties op elkaar te komen, maar die opzet is
niet geslaagd. Veel collecties overlappen elkaar. Binnen de verveningscollecties b.v. bestaan aanzienlijke doublures.
Een museum kan leemtes in de collectie opvullen door aankoop via
beurzen, veilingen of van particulieren; daarvoor is een aankoopbudget
nodig. Ongeveer de helft van de musea heeft geen enkel bedrag op de
begroting staan voor de aankoop van objecten. Voor de uitbreiding van de
collectie zijn zij aangewezen op schenkingen en bruiklenen. De musea die
wel over een aankoopbudget beschikken kunnen jaarlijks maar een beperkt bedrag uitgeven, waardoor zelden belangrijke voorwerpen kunnen
worden gekocht. De groei van het budget is ook ver achtergebleven bij de
snelle stijging van de prijzen van antiek. Veel belangrijke stukken gaan
daardoor aan de neus van de musea voorbij.
Veel verzamelingen worden aangevuld door schenkingen. Uit gepast
geachte dankbaarheid zijn de musea doorgaans weinig kritisch geweest bij
het beoordelen van de betekenis ervan. Dit komt tot uitdrukking in onsamenhangende collecties en depots vol rariteiten. Het komt ook nogal
eens voor dat objecten onder bepaalde voorwaarden worden geschonken.
De bepaling dat een object permanent tentoongesteld moet worden, is
berucht. In Friesland zijn negen musea, die in dit opzicht juridische of
testamentaire verplichtingen hebben. In veel oudheidkamers voelt men
zich vaak moreel verplicht zoveel mogelijk schenkingen ten toon te stellen.
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Sterker nog, een oudheidkamer kan een slechte naam krijgen, wanneer ze
niet alle schenkingen exposeert.
Een museum kan actief proberen de leemtes in de eigen collectie op te
vullen door voorwerpen in bruikleen te vragen bij een ander museum. Het
vragende museum moet dan aan redelijke eisen van behoud, beveiliging,
transport, etc. kunnen voldoen en er moeten schriftelijke bruikleenovereenkomsten worden opgemaakt. In Friesland wordt weinig gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Een dertigtal musea is op een passieve
wijze in het bezit gekomen van bruiklenen, voornamelijk van particulieren. Aan deze bruiklenen kleven bezwaren: een bruikleen blijft steeds
opvraagbaar en het komt niet zelden voor, dat een museum plotseling
voor teruggave van een object komt te staan. Er is een duidelijke tendens
waarneembaar dat de musea deze bruiklenen willen vermijden. Een
aantal musea verkeert in een bijzondere positie omdat het overgrote deel
van de collectie uit bruiklenen bestaat. Zo is de Ottema-Kingma Stichting
de grootste bruikleengever van het Gemeentelijk museum het Princessehof in Leeuwarden en van It Kokelhûs fan Jan en Sjut in Eernewoude.
Beveiligen. Het hoort tot de taak van een museum de collecties te beveiligen tegen diefstal, inbraak en brand. De personele bewaking is de
basis van de beveiliging, technische hulpmiddelen zijn een aanvulling
hierop. De meeste musea moeten het overgrote deel van de objecten, zo
niet alle, beveiligen tegen diefstal. De middelen die daarbij ten dienste
staan lopen uiteen van eenvoudige vitrines tot uiterst vernuftige mechanische beveiligingssystemen. In elf Friese musea worden de collecties op
geen enkele wijze tegen diefstal beschermd.
In de meeste der onbeveiligde musea zou het wezenlijke karakter van
de collecties aangetast worden door een andere opstelling, of door de
collecties in vitrines te plaatsen. Ze ontlenen een groot deel van hun
zeggingskracht juist aan het feit dat er niets achter glas staat. Wat zou er
overblijven van de aantrekkelijkheid van de timmerwerkplaats van de
Aldfaers-erfroute in Ferwoude of van stijlkamers in het algemeen? Een
aantal natuurhistorische musea is van mening dat bezoekers de gelegenheid moeten hebben om de tentoongestelde dieren te betasten. Het betasten van cultuurhistorische voorwerpen daarentegen kan op den duur
tot beschadiging van onvervangbare stukken leiden.
De inbraakbeveiliging is gericht tegen inbrekers die hun slag proberen
te slaan buiten de uren van openstelling. Dit vereist andere maatregelen
dan tegen diefstal binnen die uren. Friesland telt een tiental musea met
een inwonend personeelslid die ook met de nachtbeveiliging is belast en
twintig musea beschikken over een mechanische alarminstallatie. De
binnenkomst van ongewenste nachtelijke bezoekers wordt in vijf musea
belemmerd door luiken of tralies. Bij een alarminstallatie behoort, dat
alert gereageerd wordt na alarm en daarin schuilen nogal eens problemen.
Een reactie op een alarm mag niet te lang uitblijven en daarom hebben de
meeste musea een "luid" alarm aangeschaft en geen "stil". Omwonenden
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zijn daarmee weer niet zo erg gelukkig, vooral niet als het alarm op iedere
"vlieg" in het museum reageert. Een alarminstallatie moet goed afgesteld
zijn en moet goed gebruikt worden. Eén oudheidkamer, die over een
alarminstallatie beschikt, tart het lot op een bijzondere manier. Gedurende het winterhalfjaar, als het museum gesloten is, laat men de electriciteit afsluiten. Het alarm is daarmee waardeloos.
Vuur is de grootste bedreiging voor een museum omdat de objecten
daarbij definitief verloren gaan. Bij brandbeveiliging moet de preventie
voorop staan; in de meeste musea geldt daarom een rookverbod. Bij
brand is onmiddellijke melding erg belangrijk. Behalve de fysieke alarmering wordt er ook gebruik gemaakt van technische brandmelders. De
bekendste zijn zogenaamde rook- en warmtemelders. Slechts zeven musea, waaronder het Fries Munt- en Penningkabinet in Franeker, beschikken over dergelijke melders. De meeste andere musea moeten het
stellen met eenvoudige middelen zoals brandslangen of brandblusapparaten.
Conserveren^. Conserveren is het creëren van zo gunstig mogelijke
omstandigheden om objecten te bewaren en het verrichten van handelingen om de toestand van objecten te bestendingen. Bij conserveren gaat
het om het optimaal functioneren van de verlichting, de klimaatbeheersing en het onderhoud van de collecties.
In 38 musea wordt nauwelijks rekening gehouden met een verantwoord
gebruik van de verlichting of bescherming van objecten tegen de schadelijke inwerking van licht. Een aantal musea zorgt er wel voor dat bepaalde collecties of materialen (textiel en prenten b.v.) niet aan direct of
aan teveel licht worden blootgesteld. Een negental musea maakt gebruik
van zonneschermen of van ultraviolet licht werende vloeistoffen om de
invloed van het zonlicht te beperken. Enkele musea beschermen de objecten door met indirect licht te werken. In de musea wordt nogal royaal
omgesprongen met "spotjes", men realiseert zich niet, dat deze wijze van
verlichten bijzonder schadelijk kan zijn voor de objecten omdat er een
grote hoeveelheid warmte vrij komt.
Klimaatbeheersing betekent een constant niveau van de relatieve
luchtvochtigheid; daarmee is een bepaalde temperatuur gemoeid. De
objecten hebben het meest te verduren van grote temperatuurwisselingen.
Een tiental musea beschikt over geen enkele vorm van verwarming. De
grote verschillen in temperatuur tussen de seizoenen en tussen de dag- en
de nachttemperatuur zijn bijzonder schadelijk voor de objecten. Een
twintigtal fnusea beschikt over kachels die hier en daar zijn geplaatst, of
over een centrale verwarmingsinstallatie die onvoldoende werkt. Het komt
ook voor dat niet alle ruimtes kunnen worden verwarmd. De zolders
vallen nogal eens buiten het verwarmingssysteem, maar veel zolders zijn
als depot in gebruik. Het gevolg is dat deze depots in de zomer erg warm
en in de winter erg koud kunnen zijn. Ongeveer twintig musea beschikken
over een goed af te stellen verwarming.
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Geen enkel museum kan de relatieve vochtigheid in het hele pand op
een constant peil houden. Alleen in de nieuwe, volledig geklimatiseerde
depots van het Fries Museum heerst een constante luchtvochtigheid. Deze
ruimtes zijn uniek voor Friesland en landelijk gezien zijn er waarschijnlijk
ook maar weinig depots die hiermee vergeleken mogen worden. In vijf
musea is in de laatste jaren een heteluchtverwarmingsinstallatie aangelegd. De relatieve luchtvochtigheid is als gevolg daarvan sterk gedaald.
Wanneer dat te snel gebeurt treden krimpscheuren e.d. op. Een te lage
vochtigheidsgraad kan in beperkte mate worden ondervangen door waterreservoirs te plaatsen; vernevelaars bieden een afdoende oplossing.
Het onderhoud van de collectie is een steeds terugkerende aangelegenheid. Voorwerpen en vitrines moeten worden schoongemaakt, er moet
worden gecontroleerd op houtworm en ander ongedierte etc. De meeste
natuurhistorische musea geven de opgezette dieren periodiek een behandeling met zwavel of zwavelkoolstof etc. Sommige oudheidkamers die 's
winters gesloten zijn benutten die periode om de voorwerpen, de inventaris en het gebouw grondig schoon te maken. Zo gebeurt het in 't Fiskershûske in Moddergat en in het Hannemahuis in Harlingen.
Restaureren. Bij restaureren is sprake van herstel van delen van voorwerpen. Doel van de restauratie is een voorwerp zoveel mogelijk in de
oude staat terug te brengen en de levensduur te verlengen.
In 34 musea beschikt men niet zelf over kennis van zaken om restauraties uit te voeren of over de benodigde middelen. Aan de andere musea
zijn meer of minder toevallig medewerkers verbonden die uit persoonlijke
interesse of door een vroegere opleiding thuis zijn b.v. in het opnieuw
optuigen van scheepsmodellen, het vernieuwen van de vernislaag van
schilderijen, het restaureren van uurwerken etc. Het merendeel van de
restauraties geschiedt door particuliere restaurateurs en door instellingen
zoals het Centraal Laboratorium voor Onderzoek van Voorwerpen van
Kunst en Wetenschap in Amsterdam. Bij de Federatie van Friese Musea
en Oudheidkamers kunnen eenvoudige papierrestauraties worden uitgevoerd.
3. De wetenschappelijke en documentaire taak
De wetenschappelijke taak heeft tot doel objecten te identificeren en te
onderzoeken, de traditionele taak van een conservator. De onderzoeksresultaten worden op een inventariskaart vastgelegd en de informatie kan
daaruit verder worden uitgedragen door catalogi, artikelen, folders en
door de educatieve kanalen in een museum. De documentaire taak heeft
tot doel alle gegevens van de afzonderlijke objecten vast te leggen en de
collecties toegankelijk te maken.
Nadat een object is verworven moet daarvan een aantekening worden
gemaakt in een voorlopig register; de administratieve gegevens en het
bezit worden erin vastgelegd. In Friesland leggen achttien musea en
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oudheidkamers helemaal niets vast in een voorlopig register 5 , veertien
maken een summiere aantekening op een aanwinstenlijst en de overige
zeventien houden wel een voorlopig register bij.
Er zijn negentien Friese musea die een inventariskaart gebruiken; vijf
van hen gebruiken de kaart alleen maar om het bezit vast te leggen, de
andere veertien stellen daarbij een identificatieonderzoek in. Drie musea
onderzoeken alle objecten oppervlakkig, vier musea doen uitvoeriger
onderzoek maar sluiten bepaalde voorwerpen van onderzoek uit. Niet
meer dan zeven musea doen systematisch onderzoek naar de collecties,
drie van hen beschikken over een volledig inventariskaartenbestand. Het
Admiraliteitshuis in Dokkum is een voorbeeld van een museum waar
jarenlang systematisch onderzoek is gedaan. De gegevens van de voorwerpen zijn op inventariskaarten vastgelegd, de kaarten zijn geordend tot
een systeem en het systeem is ontsloten door een trefwoordenlijst.
In acht musea wordt de documentatie gebruikt om het bezit vast te
leggen, om bruiklenen te kunnen opsporen etc. en elf musea gebruiken de
documentatie waarvoor ze bedoeld is, namelijk als bron van informatie
voor bezoekers en personeel.
4. De publiekstaak
De publiekstaak, die in de museumnota sterk is benadrukt, heeft tot
doel: de vaste collectie en de tijdelijke tentoonstelling te presenteren; de
bezoekers te begeleiden door rondleidingen en speurtochten in het museum etc; de collectie toe te lichten door teksten in het museum, door het
gebruik van audio-visuele middelen, door folders etc.
De presentatie. Het gezicht van een museum naar buiten toe wordt voor
een belangrijk deel bepaald door de presentatie van de vaste collectie en
door de tijdelijke tentoonstellingen.
In acht musea is de presentatie van de vaste opstelling willekeurig te
noemen. De collecties zijn heterogeen van samenstelling en het is moeilijk
er een lijn in te ontdekken.
In 23 musea is sprake van een thematische ordening van de collectie.
De thematiek schuilt voor een deel in een centraal thema, waarop de
presentatie aansluit. Voorbeelden hiervan zijn het kerkmuseum in Janum
waar men objecten uit de Friese kerkgeschiedenis ziet, het Batavus-museum in Heerenveen waar fietsen te zien zijn en het Verzetsmuseum in
Leeuwarden dat over de Tweede Wereldoorlog handelt. Voor een ander
deel schuilt de thematiek in de plaatselijke leef- en wooncultuur. In de
oudheidkamer van Sloten treft men voorwerpen aan die met de historie
van de stad te maken hebben en in 't Behouden Huys op Terschelling is
de eilander historie in objecten terug te vinden.
Een evocatieve of sfeeroproepende presentatie vindt men in acht musea. In de verschillende onderdelen van de Aldfaers-erf-route wordt de
sfeer van een boerderij of een schooltje opgeroepen. In de grotere musea
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zijn ook allerlei tussenvormen denkbaar. Het Fries Museum kent evocatieve stijlkamers, er zijn thematische collecties zoals het zilver, de archeologie etc. Het museum het Princessehof kent als hoofdthema de keramiek en presenteert dit op een chronologische, geografische en esthetische wijze.
De presentatie in de tien natuurhistorische musea laat zich niet vertalen
in de termen van de cultuurhistorie. Zeven ervan werken met diorama's,
het Fries Natuurhistorisch Museum in Leeuwarden heeft een wetenschappelijk/educatieve presentatie en het natuurhistorisch museum op
Terschelling is sterk educatief gericht.
Tijdelijke tentoonstellingen zijn de laatste jaren een steeds belangrijker
plaats gaan innemen in de museale activiteiten. De musea willen daardoor
extra aandacht op zich vestigen. Momenteel zijn er acht Friese musea die
over een aparte tentoonstellingszaal beschikken; daaronder zijn het Johannes Hesselhuis in Joure en het Frysk Letterkundich Museum en Dokumentaesjesintrum in Leeuwarden. Zeven musea hebben geen aparte
zaal maar houden wel tentoonstellingen in het eigen gebouw. Het natuurhistorisch museum De Centrale op Schiermonnikoog en de oudheidkamer in Heerenveen zijn voorbeelden hiervan. Tenslotte zijn er drie
musea die geen gelegenheid hebben om binnen de eigen muren een
tentoonstelling te houden; zij moeten dan naar elders uitwijken. Voorbeelden zijn het natuurhistorisch museum Master S. E. Wendelaar Bonga
in Dokkum en de oudheidkamer Dantumadeel in Veenwouden.
Publieksbegeleiding. 6 De rondleiding is de oudste vorm van publieksbegeleiding. De musea zijn naar andere manieren van informatieoverdracht gaan zoeken omdat het rondleiden een arbeidsintensieve aangelegenheid is, omdat niet alle bezoekers ermee bereikt kunnen worden en
omdat deze manier van publieksbegeleiding in veel musea niet naar behoren functioneerde.
Een aantal musea is er toe overgegaan om bezoekers gedrukte informatie te verstrekken door tekstborden in het museum, door per zaal een
informatieblad ter beschikking te stellen of door catalogi, gidsjes e.d. aan
de balie te koop aan te bieden. Ook audio-visuele middelen hebben de
laatste jaren hun intrede in de musea gemaakt; men treft diaseries,
diaklankbeelden, videocassettes en films aan.
Drie Friese musea verzorgen een rondleiding voor iedere bezoeker.
Heringa state in Marssum is het enige museum in Friesland waar bezoekers uitsluitend na afspraak worden ontvangen en rondgeleid. Het
gebouw is namelijk zo groot en de personele bezetting zo klein dat het in
verband met de kans op diefstal en beschadiging niet verantwoord is om
bezoekers individueel te laten rondkijken. In tien musea beslist het personeel of men een rondleiding krijgt of niet. In beginsel wordt iedere
bezoeker rondgeleid, maar afhankelijk van de andere werkzaamheden op
dat moment kan men daarvan afwijken. Het personeel moet bovendien
inschatten of een bezoeker het wel of niet op prijs zal stellen om rond102
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geleid te worden. In zestien musea neemt het personeel een passieve
houding aan, maar op verzoek van een bezoeker kan een rondleiding
worden verzorgd. Soms is daarvoor weinig gelegenheid als één man tegelijkertijd ook kaartjes moet verkopen en toezicht houden. In twintig
musea worden geen rondleidingen verzorgd. Het personeel heeft er geen
gelegenheid voor of het heeft een andere taak. De informatie wordt op
een andere manier verstrekt, voornamelijk door gedrukte middelen.
Toelichten. In veertien musea staan helemaal geen bijschriften bij de
objecten, veertien andere musea geven niet meer dan alleen de eigennaam
van een object ("stoel"). Tien musea bieden wat meer informatie en er
wordt iets verteld over de achtergrond van een object. In elf musea
worden de achtergrond van een object en de plaats van dat object in de
collectie belicht. Er wordt een meer of minder afgerond verhaal aangeboden. Het Hannemahuis in Harlingen is het enige museum in Friesland
dat consequent met losse informatiebladen per zaal werkt. Veertien musea
beschikken over speurtochten, opdrachtbladen e.d. voor schoolkinderen;
vooral de natuurhistorische musea zijn hierin erg actief. Het overgrote
deel van de musea beschikt over een "reclame folder" of over een stencil
waarop in het kort staat te lezen wat er te zien is. Tien musea beschikken
over een catalogus van (een deel van) de collectie. Voorbeelden zijn de
Hidde Nijland Stichting in Hindeloopen, maar ook het veenderijmuseum
It Damshûs in Nijbeets.
Diaseries en diaklankbeelden zijn de meest gebruikte audiovisuele
middelen in de Friese musea. In totaal maken dertien musea hiervan
gebruik in de opstelling, waaronder opvallend veel natuurhistorische
musea. De klankbeelden van het natuurhistorisch museum op Terschelling en het scheppingsverhaal dat in het kerkje van de Aldfaers-erf-route
in Allingawier wordt getoond, zijn professioneel uitgevoerd. Twee musea
maken gebruik van geluidsbanden om het verhaal van de presentatie
kracht bij te zetten en drie musea vertonen geregeld films. Het Coopmanshûs in Franeker beschikt b.v. over een film van het mechanisch
kunstwerk "Salomo's eerste rechtspraak".

Conclusies
1. De musea kunnen de achterstand in de uitvoering van de werkzaamheden niet wegwerken en de uitbreiding van het takenpakket kan
niet worden gerealiseerd zonder een meer efficiënte aanpak en een betere
planning van de werkzaamheden.
2. Veel musea zijn gehuisvest in te kleine of ongeschikte panden en
ruimtes voor nieuwe activiteiten ontbreken. De slechte huisvesting remt de
musea in hun ontplooiing.
3. De musea moeten selectiever verzamelen. Zij moeten hun verzamelterrein afgrenzen en op elkaar afstemmen.
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4. De maatregelen voor de licht- en klimaatbeheersing en de beveiliging
van de objecten tegen brand, diefstal en inbraak zijn vaak onvoldoende.
Er moeten doelmatiger maatregelen worden getroffen.
5. Er bestaat een grote achterstand in het wetenschappelijk onderzoek
van de collecties. Er moet werk gemaakt worden van een systematische
beschrijving van de voorwerpen om informatie over de verzamelingen te
kunnen verstrekken.
6. Veel informatie over voorwerpen is opgeslagen in de hoofden van
medewerkers. Deze gegevens horen in een documentatiesysteem; daar kan
iedereen over beschikken.
7. De presentatie van de collectie en de tijdelijke tentoonstellingen
bepalen voor een groot deel het gezicht van een museum naar buiten. De
musea moeten een eigen gezicht tonen om herkenbaar te zijn.
8. De publieksbegeleiding is mager en weinig gestructureerd. Er moet
meer werving van de musea uitgaan om bezoekers aan zich te binden.
9. In veel musea ontbreekt het aan specifieke museale kennis. In dat
geval moet men niet "zo maar iets" doen, maar er moeten adviseurs of
externe diensten worden ingeschakeld.
10. De musea moeten veel meer planmatig en vanuit doelstellingen gaan
werken. Met goed bedoeld amateurisme komen we er niet. Plannen en
doelstellingen moeten voortdurend worden geëvalueerd en ze moeten worden afgestemd op de doelstellingen van (één van) de overheidslagen.
Noten
1. Nota naar een nieuw museumbeleid (Den Haag, 1976).
2. Nota Regionaal Museumproject in Friesland (Den Haag, 1979).
3. Zie b.v. G. D. van der Heide, Verzamelen en dan. .. (1972).
4. Zie b.v. Licht- en klimaatbeheersing in musea (Den Haag, 1977).
5. Vergelijk b.v. H. J. Aarts, "Documentatie in musea laat nog erg veel te wensen over",
Museumvisie, 3 (1979) no. 4.
6. Zie b.v. G. D. van Wengen, Educatief werk in musea (1975).
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In lûd út in middelgrut museum
S. ten Hoeve

Faaks hawwe jo it ferhaaltsje wolris heard fan in museum earne yn
Frankryk. Dêr krigen se in protte skriftlike fragen om ynformaasje en dy
waarden dan opsteapele. Sa no en dan namen se út dy steapel in pear
brieven, dêr't op réagearre waard. As réaksje op de oare brieven waard in
stinsel ferstjoerd mei de wurden: "It spyt ús wol, mar jo brief is net útkeazen om beändere te wurden."
Yn it Frysk Skipfeartmuseum, dêr't ik wurkje mei, meitsje wy ús sa net
fan de korrespondinsje ôf en it leit ek net yn 'e bedoeling soks yn 'e takomst te dwaan. Ik haw dizze anekdoate opskreaun, omdat ik der by myn
wurk wol ris oan tinke moat en om't er my wer yn 't sin kaam, no't my
frege waard eat te skriuwen oer it wurk yn in middelgrut museum. Yn
sa'n museum sil it wol krekt sa gean as yn in tuskenbeiden bedriuw: alle
wurk en benammen ûnderskate soarten fan wurk meitsje wol ris, dat de
pear minsken dy't dat opknappe moatte, it net mear oersjen kinne. Lykwols, dêr wol ik minder oer prate; mear oer de praktyk fan al den dei yn
myn eigen museum.
It Frysk Skipfeart Museum (mei de Snitser Aldheitkeamer) hat net in
oare foarskiednis as de measte oare musea, dy't der kamen troch it krewearjen fan partikulieren. Sokke musea waarden stifte en útwreide fan
minsken sa as dy der op 't heden suver net mear binne. Hja hienen de
beskikking oer in kombinaasje fan ynteresse, frijwat tiid en gans kundigens.
Fakentiids wisten se ek wol aardich, wêr't de sinten wei te heljen wienen,
al wie der allinne jild nedich foar gebouwen en oankeapen. It personiel
koste net safolle.
It museum yn Snits is yn 1938 stifte, mar krige pas yn 1947 de fuotten
ûnder 't gat. Wat foar de oarloch byinoar brocht wie — en wat troch in
iverich bestjoer der letter allegear bykommen is — krige in definityf plak
yn in Snitser grêftehûs, dêr't ek de konsjerzje mei syn húshâlding in ûnderdak fûn. Syn frou liet de inkelde besikers it spul besjen; dêr krige se in
lytse fergoeding foar. Boppedat hienen se frij wenjen. Yn 'e rin fan 'e
jierren waard de kolleksje — troch de aktiviteiten fan it bestjoer en in
konservator — aloan grutter en dêrmei ek de romten en it wurk, dat
healwei de santiger jierren hienen wy in museumgebou fan tritich keamers
(1796 m2 en 1004 m 2 tún); in bibleteek, in aktyf tentoanstellingsbelied en
in samling dokumintaasjemateriaal yn opbou en sawat tolvetûzen besikers
yn 't jier.
Oer dat alles gong feitlik mar ien man: de konsjerzje, yn it earstoan
útliend fan 'e foarsitter; fierders in lytse ploech aktive bestjoersleden en in
konservator, dy't neist syn gewoan wurk foar it museum yn it spier wie.
Dan wie der in foarsitter, dy't it deistich behear fan it museum foar syn
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rekken naam en dêr hast de hiele dei besteld mei wie. Men kin fan tinken
wol ha, dat yn sa'n situaasje it wurk fan al den dei net mear dien wurde
koe troch frijwilligers. Benammen wat de ynventarisaasje en de dokumintaasje oanbelanget, koe de administraasje net mear byholden wurde,
wylst bepaalde wêzentlike museumtaken net útfierd wurde koenen. Doe
kaam de frage nei foaren: hoe kin it museum syn betsjutting hâlde en hoe
kin it yn 'e takomst bestean bliuwe? Dizze kwestje waard tige driuwend,
doe't de foarsitter meidielde, dat hy — yn ferbân mei syn âlderdom — der
mei ophâlde woe. Soe it museum bestean bliuwe, dan moast der, wat it
personiel oanbelange, feroaring komme.
De konsjerzje hie it mear as drok mei de kaartsje-ferkeap, op it spul te
passen, it himmeljen (tritich keamers mei in protte glês), lytse kerweikes,
ynrjochting, reparaasjes, printen yn in list sette, útstallings reemeitsje en
wat boekhâlde. Hy moast beslist help hawwe. Boppedat wie it dúdlik, dat
der in man komme moast om lieding te jaan. Mar om personiel beneame
te kinnen, moast der in oare foarm fan behear komme en besocht wurde
subsydzjes te krijen. Hoe't dat klear kommen is, is in ferhaal apart. De
gemeente Snits hat dêryn de haadrol spile en de provinsje Fryslân in
byrol, wylst it Ryk op 'e achtergrûn ek noch in kromke bydroegen hat.
Yn 1976 koe ik oansteld wurde om de lieding op my te nimmen. Fan
my waard ferwachte, dat ik yn it bysûnder aktyf wêze soe op ûnderwiiskundich terrein. Oant no ta hie dat aspekt fan it museumwurk — dat leit
yn 'e reden — net folie omtinken krigen. Ik tocht sels op dit mêd in bulte
dwaan te kinnen. Dat foei my lykwols goed ôf. Al myn tiid hie ik nedich
foar technysk en administratyf wurk, yn ferbân mei de deistige gong fan

Modelbouwers J. de Jong en J de Vries op in iepen dei (1978).
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saken yn it museum. Krekt omdat dit in spesialistysk museum is, komme
der in knoarre fersiken om ynformaasje, wat in protte tiid kostet, omdat
de administraasje en ynventarisaasje — troch te min personiel yn it ferline
— net byholden is.
It museum stiet yn in regio en dat betsjut dat it behelle wurdt yn
mannich âldheidkundige saken yn dizze streken, ek as dy net folie of neat
mei de skipfeart te meitsjen hawwe. Der komme de léste jierren wat
langer wat mear fragen oer de pleatslike skiednis en ik waard sels aloan
mear behelle yn it wurk fan bestjoeren en kommisjes, dy't har bewege op
it mêd fan âldheidkunde, monumintesoarch, lokale skiednis ensfh. Op
himsels wol in plezierige ûntwikkeling, omdat it museum beskôge wurde
kin as in tsjinjend bedriuw. Dat wol it ek wêze en it ûnderhâldt graach
goede en nauwe kontakten mei de "klanten". Tentoanstellings fergje in
protte tiid, likegoed wat de ynhâld as wat de technyske en administrative
fersoarging oanbelanget. It organisearjen fan útstallings is fan grut belang,
omdat wy dêrtroch wer minsken oer de flier krije, dy't oars min oer de
drompel hinne komme kinne. Der ûntsteane meastentiids ek kontakten
troch mei it ûnderwiis en bytiden ek mooglikheden ta dokumintaasje en it
dwaan fan oanwinsten.
Omdat wy te min personiel hienen, koe yn it ferline net al it nedige dien
wurde om oanwinsten te krijen. Hjoed-de-dei binne wy drok dwaande mei
it sammeljen fan dingen en it ynwinnen fan ynformaasjes by persoanen en
ynstânsjes. Dat léste kin nò noch, mar it wurdt heech tiid: der binne net
folie minsken mear dy't by ûnderfming alles noch witte fan de sylskipfeart. Dizze wurksumheden freegje in protte tiid; dat it wittenskiplike
wurk komme wy suver net oan ta. Der is mar amper tiid foar dokumintaasje fan alles wat der yn it museum is. Wy moatte nedich in ynventaris
opmeitsje, net allinnich út wittenskiplik, mar ek út behearseachpunt
(fersekering, stelderij ensfh). Oer it iepen lizzen en brûkber meitsjen fan
de kolleksjes b.g. troch ûnderwerpen, plak- en persoansnammen alfabetysk te oarderjen — hoege wy hast net te praten. En oer stúdzje en publikaasjes alhielendal net.
Op dit plak soe ik noch even weromkomme wolle op de edukaasje, dy't
de léste jierren yn 'e museumwrâld (yn nota's en rapporten) iderkear
neamd wurdt. Ik freegje mysels wolris ôf, oft men wol wit dat dit wurk
oars net dien wurde kin, of der moat in wittenskiplike en administrative
basis wêze om op te wurkjen. Yn alle gefallen moat der in goed oersjoch
fan it museumbesit wêze, mei ferwizings nei literatuer, ensfh. Dêrom
moatte de museumminsken it oan tiid hawwe om te studearjen. Fierders
moatte de ynrjochting fan it gehiel en de opstelling fan de dingen sà wêze,
dat der opfiedend wurk dien wurde kin. De dingen dy't wy yn it museum
hawwe moatte besjen lije kinne en dêrom ek ûnderhoden of opknapt
wurde. De depots moat men ek yn komme kinne. Koartsein, yn in museum kin allinne opfiedend wurk dien wurde as de betingsten dêrfoar
oanwêzich binne. Dêrfoar. is tiid nedich en dy hawwe wy meastentiids net.
Op 't heden wurdt der arbeide oan it Museumprojekt Fryslân. Dit plan
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is it gefolch fan de nota Naar een nieuw meuseumbeleid, dêr't net elkenien
botte wiis mei is. Ik wol der net folie fan sizze; allinnich, dat ik der foar
in grut part efterstean. Mar ik haw wol noed, dat it ús net fierder bringe
sil. Ut de nota en it projekt moat in plan fuortkomme en dêrút wer in
finansieringsplan. Ik haw soarch dat it léste der net gau komme sil, as ik
sjoch dat it Ryk de léste tiid aloan besiket fan subsydzjes ôf te kommen en
de legere oerheden dêr foar opdraaie litte wol. Dizze gong fan saken
wurdt in ramp foar de lytsere musea; soks is ûnferantwurdlik en noait
goed te praten. Want dizze pleatslike musea binne gauris fan mear as
pleatslik belang; bytiden troch har samlingen, mar ek wol trochdat se yn
in rékreaasjegebiet lizze en in wichtige funksje ha as min-waar-akkomodaasje. Ik sjoch yn it minder stypjen fan lytse en middelgrutte musea ek in
ûnderskatting fan harren wittenskiplik belang. Omdat se ticht by de minsken
steane kin der in protte dien wurde oan aktyf sammeljen fan foarwerpen
en it opsetten fan dokumintaasjes. Se kinne tsjinst dwaan as wichtige
sintra fan âldheidkundige aktiviteiten.
Ik wol myn ferhaal net beslute mei de klacht, dat lytse en wat gruttere
musea op ien hichte bliuwe as der net mear jild op tafel komt. Ik wol net
sasear sizze dat der mear jild beskikber steld wurde moat, mar dat it
beskikbere jild oars brûkt wurde sil. Ik bedoel: de oerheden dy't jild jouwe
en de musea dy't jild krije moatte har wurk en taken op freonskiplike wize
ferdiele. Fierders liket it my foar alle musea fan libbensbelang, dat se net
buten de mienskip komme te stean dêr't se út fuortkommen binne. Sa't ik
al skreaun haw moatte der mear beropskrêften oanlutsen wurde, mar de
bân mei de amateurs mei net ferbrutsen wurde. Aktive bestjoerders
bliuwe needsaaklik; meilibjende organisaasjes kinne wy net sûnder en
minsken mei niget oan museumwurk kinne net mist wurde. Dy kinne
ynformaasjes jaan, helpe by 't wurk, oanwinsten oanbringe, nedige kontakten lizze. In aktive rûnte fan meilibjende persoanen om in museum
hinne makket dat in museum goed rint en dat it arbeidzjen yn it gebou
mei wille dien wurdt.
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Tegelverzamelaars in Nederland
J. D. van Dam

Het uit liefhebberij bijeenbrengen van voorwerpen is een behoefte, die
bij veel mensen leeft. De drijfveren van de verzamelaar zijn verschillend.
Het redden van veronachtzaamde voorwerpen en het genieten van de
vaak mooie zaken kunnen een hoofddoel zijn. Het zoveel mogelijk varianten van één soort verzamelen en een onvermijdelijke bezitsdrang zijn
bij elke verzamelaar te vinden. De eerste verzamelaars richten hun aandacht op kostbare voorwerpen van oude datum. Als een bepaald verzamelgebied is uitgeput of te duur is geworden, verplaatst de belangstelling
zich naar een volgend gebied, minder kostbaar en meestal wat jonger,
waarvan de voorwerpen ruimer voorhanden en dus goedkoper zijn. Zo is
er een voortdurende beweging in de belangstelling voor bepaalde verzamelterreinen. Bovendien houden aanbod en belangstelling elkaar in
evenwicht. Zolang iets niet in de antiekhandel te koop is, is er ook geen
belangstelling voor. Is het wel te koop, dan komt de belangstelling en de
belangstelling zorgt voor een groei van het aanbod.
Tegels, bouwornament en volkskunst tegelijk, zijn in vergelijking met
andere vormen van kunstnijverheid zoals zilver, wandtapijten, bijzondere
meubelen enz. weinig luxueus en het valt dan ook niet te verwonderen dat
het verzamelen van tegels in de negentiende-eeuwse verzamelwoede
achteraan kwam. Een belangrijke reden voor het relatief laat op gang
komen van het verzamelen van tegels was, dat er voor 1900 nauwelijks
oude tegels aan de markt kwamen. Pas rond 1905 ' ontstonden de eerste
grote tegelverzamelingen omdat er toen volop oude tegels voorhanden
waren. Dit kwam o.a. door de algemene woningwet van 1901, 2 waardoor
de nieuwbouw in buitenwijken rond o.a. Amsterdam en Rotterdam
planmatig kon worden aangepakt en een begin werd gemaakt met het
saneren van de vaak verpauperde binnensteden. Bij de afbraak van de
vroeg-zeventiende-eeuwse huizen kwamen enorme hoeveelheden tegels
vrij.
De vroegste in Nederland geproduceerde wandtegels zijn vooral in het
gewest Holland gemaakt en toegepast in de huizen van de Hollandse
kleine burgerij, een groep die in deze periode tot welvaart kwam. In de
stadsuitbreidingen (vooral tot 1650) en bij het invullen met nieuwbouw
van nog open plekken in de steden, werd voornamelijk gebouwd voor
deze kleine burgerij. Die bevolkingsgroep gebruikte o.a. voor de woonkamer in de zogenoemde binnenhaard vaak tegels: iets wat in het algemeen noch bij hogere, noch bij lagere sociale milieus voorkwam. Globaal
kan er gezegd worden dat een huis iedere tachtig jaar aan renovatie toe is.
De nieuwbouwhuizen, gebouwd tussen 1600 en 1650, zijn dus omstreeks
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een echte winkel heeft gehad, is hij toch de voornaamste leverancier van
tegels geweest voor verschillende grote verzamelingen. Hamer was voor
1910 als onderaannemer in de Amsterdamse bouwwereld werkzaam. Hij
kwam tijdens de sloop van huizen met oude tegels in aanraking. Door
tegels — en de handel erin — gegrepen, wist hij een aantal mensen enthousiast te maken voor het verzamelen. Tijdens de bouw van het nieuwe
Bijenkorf-complex aan het Damrak, van 1909 af, kwam hij in contact met
Arthur Isaäc, medeëigenaar en directeur van de Bijenkorf. Via C. de
Geus, Hamers zwager, ontmoette hij Eelco Vis. De namen van Vis en
Isaäc als verzamelaars van en van De Geus als schrijver6 over tegels zijn
gemeengoed; de naam van Hamer, de man die voor de tegels zorgde, is
nagenoeg onbekend.
Over de kleine verzamelaars is weinig bekend. Meestal kwamen de
tegels na verloop van tijd opnieuw via de antiekhandel of veiling in een
verzameling terecht. De grote particuliere verzamelingen van E. M. Vis, ir.
J. L. Schouten, J. W. N. van Achterbergh en N. Ottema zullen hierna
worden besproken. Daarna volgt nog een aantal musea die tegels in hun
collecties hebben opgenomen.
De collectie Eelco Vis werd na 1910 gevormd. Hein Hamer zorgde op
onnavolgbare wijze, speurend in afbraakwijken,7 kopend en handelend,
voor een verzameling tegels, die in korte tijd de bekendste in Nederland
werd. In 1917 ruilde Vis 54 tegels uit een grote partij voor elf bijzondere
tegels uit het Rijksmuseum te Amsterdam (o.a. vijf tegels met krijgslieden). In 1922 verkocht Vis een ruime selectie uit zijn collectie aan het
Victoria and Albert Museum te Londen. Hij ging verder met verzamelen.

Princessehof: grote velden uit h'et begin van de zeventiende eeuw; collectie J. W. N. van
Achterbergh (1981).
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Hij zag er als koopman blijkbaar handel in. In 1926 kwam de befaamde publicatie "Altholländische Fliesen" uit, geschreven door Commer de
Geus. Hierin werd aan de hand van de collectie Vis en de collectie in het
Victoria and Albert Museum (voorheen Vis) een overzicht van de Nederlandse tegelproductie gegeven. Het is niet ongebruikelijk eerst te publiceren en dan te verkopen; na publicatie brengt antiek meestal meer op.
Kort daarop (9 november 1927) veilde Vis dan ook zijn gehele collectie bij
de American Art Association te New York.
Ir. Jan Schouten is met zijn atelier "Het Prinsenhof' te Delft beroemd
geworden als restaurator van de Goudse glazen in de St. Jan van Gouda.
Minder bekend zijn zijn verzamelactiviteiten voor de Delftse industrieel
Lambert van Meerten en voor zichzelf. Een van de verzamelterreinen van
Schouten was de Nederlandse wandtegel. Schouten kocht waarschijnlijk
veel tegels "op de muur" 7 en verder bij de handel. Hij kocht o.a. tussen
1911 en 1914 grote partijen in Rotterdam. Van contacten met Hamer is
niets bekend. Hij verloochende bij het tegelverzamelen zijn afkomst van
de Delftse Hogeschool niet, hij zag tegels als bouwornament. Het belangrijkste deel van zijn tegelverzameling bestond in grote velden tegels.
In 1920 verkocht hij voor ƒ 125.0008 bijna zijn gehele tegelcollectie aan
het Rijksmuseum Huis Lambert van Meerten. Zijn andere verzamelingen,
door tijdgenoten waarschijnlijk hoger gewaardeerd dan de tegels, werden
na zijn dood met een restant tegels bij Mak van Waay te Amsterdam
geveild.9
Arthur Isaäc raakte tijdens de bouw van het eerste warenhuis, de Bijenkorf (1911-1914) door Hein Hamer, die hier als onderaannemer bij
werkzaam was, geïnteresseerd in tegels. Evenals bij de verzameling Vis

Museum Huis Lambert van Meerten; voorheen collectie J. Schouten (1980),
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was Hamer nagenoeg de enige leverancier. De collectie is in ruim vijftien
jaar gevormd, in een periode dat Hamer ook voor Vis verzamelde. Naast
Hamer traden M. Mogrobi, antiquair, en C. de Geus, architect, als adviseurs op. 1 0 Aan De Geus hebben we waarschijnlijk te danken dat ook
Isaäc de tegel als bouwfragment zag en vooral grote velden verzamelde. u
De verzameling werd in 1930 in bruikleen aangeboden aan het Rijksmuseum te Amsterdam.
J. W. N. van Achterbergh begon ca. 1920, wat later dan Vis, Schouten
en Isaäc, met het verzamelen van tegels. De basis van de collectie vormde
een grote partij tegels, die in de jaren 1915-16 uit panden op de Amsterdamse "eilanden" waren gesloopt. Deze huizen waren gebouwd tussen
1600 en 1650. Mede met hulp van Hamer werd deze basis-collectie in
circa tien jaar uitgebreid tot een van de beste in het land. Maar Van
Achterbergh was niet tevreden met Nederlandse tegels alleen. In de jaren
dertig kocht hij o.a. grote groepen Spaanse, Portugese, Italiaanse en
Franse tegels. De Spaanse collectie, met als basis de in de eerste helft van
de jaren dertig als geheel aangekochte collectie Platon-Paramo (Oropesa,
Spanje), is de grootste en meest gevarieerde tegelcollectie buiten Spanje.
De complete verzameling werd in 1935 in bruikleen gegeven aan het
Haags Gemeentemuseum. Van Achterberghs belangstelling was internationaler gericht dan die van de andere verzamelaars. Als architect was ook
hij vooral in de kwaliteit van de tegels als bouwornament geïnteresseerd.
De vele grote velden in de verzameling zijn aan deze belangstelling te
danken.
Voor Nanne Ottema waren tegels maar één aspect van de volkskunst,
die hij op grote schaal verzamelde, zijn tegelverzameling komt ter sprake
bij de musea.
De musea
Op bijna alle verzamelterreinen lopen de musea achter bij de particulieren. Pas als de particulier als gangmaker heeft gediend, begint het
museum te verzamelen, of neemt het complete particuliere collecties over.
Sedert het midden van de negentiende eeuw verzamelt een aantal Nederlandse musea kunstnijverheid. Maar wat hun doelstelling ook is,
doorgaans worden er geen tegels verzameld. In 1853 werd het Antiquarisch Kabinet van Friesland op voorstel van dr. J. H. Halbertsma te Deventer door Gedeputeerde Staten van Friesland in het leven geroepen. 12
Het doel was een cultuurhistorische verzameling bijeen te brengen van
mooie, bijzondere of afwijkende zaken uit het verleden, die mede door de
industrialisatie dreigden verloren te gaan. Er werd een verzameling aangelegd van voorwerpen, waaronder nogal wat volkskunst; tegels werden
niet verzameld. In 1858 werd in Amsterdam het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap opgericht met een soortgelijk doel en in 1874-1875
het Nederlands Museum • van Geschiedenis en Kunst, voorlopig te
's-Gravenhage. ' 3
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Dit Nederlands Museum was vooral uit op bijzondere voorwerpen, die
meestal door de bovenste laag van de bevolking waren gebruikt, en verzamelde in principe geen volkskunst. Toch zijn er al in de beginjaren op
beperkte schaal tegels in de verzameling opgenomen, al gaat het hier
vooral om tableaus, de tegel-schilderijen. Na 1890 zijn er ook losse tegels
verworven; een aantal daarvan is in het museumgebouw ingemetseld.
Soms kreeg een stadsbestuur door afbraak van huizen min of meer
toevallig tegels in zijn bezit. De gemeente Haarlem bijvoorbeeld bezat een
groot aantal tegels, die tussen 1908-1913 bij de verbouw tot museum van
het voormalige "Ouden Mannenhuis der Stadt Haarlem" zijn gebruikt. Er
werd een aantal plinten en lambrizeringen met oude tegels betegeld.
Omstreeks 1920 kwam er bij verschillende musea enige belangstelling
voor tegels. In 1920 kocht het Rijksmuseum Huis Lambert van Meerten 14
te Delft voor ƒ 125.000 de tegelcollectie van ir. J. L. Schouten. Deze
aankoop werd mogelijk gemaakt door een gift van ƒ 100.000 van particuliere zijde. 8 Door aankoop van de tegelcollectie van Schouten had dit
museum als eerste museum in Nederland een systematisch overzicht van
de Nederlandse tegelproductie.
In 1922 kocht het Victoria and Albert Museum te Londen een ruime
selectie uit de tegelcollectie van Eelco Vis. 15 Financieel gesteund door een
gift van Henry van den Bergh kon dit museum het beste uit de Vis-collectie kiezen, waaronder een aantal zeldzame tableaus en een groot aantal
zeer vroege Nederlandse tegels. Zo kreeg dit museum een overzicht van
de tegelproductie van Nederland.
A. Hoynck van Papendrecht, directeur van het Museum van Oudheden
der gemeente Rotterdam (nu Historisch Museum), verzamelde sinds circa
1910 tegels, voorzover ze bij afbraak van huizen en als bodemvondsten
vaak samen met Noord-Nederlandse majolica te voorschijn kwamen, en
wel bij voorkeur Rotterdamse tegels.
In 1924 voegde Nanne Ottema bij de verzamelingen die zich al in het
Princessehof te Leeuwarden bevonden, een grote collectie tegels. Door
ruimtegebrek duurde het tot 1930, voordat de tegelafdeling (op zolder)
voor het publiek werd geopend. De tegels waren zoveel mogelijk als
wandvlakken in grote eenheden opgesteld. Naast losse tegels werd in
dezelfde vitrinekasten Noord-Nederlandse majolica en Delfts aardewerk
tentoongesteld. Omdat Ottema vooral binnen de provincie Friesland had
verzameld, vormde deze collectie geen compleet overzicht van de Nederlandse tegelproductie en lag de nadruk op de Friese.
Bij de veiling van de collectie Eelco Vis in New York in 1927 kocht het
Metropolitan Museum ongeveer zestig procent van de verzameling. 16 Het
museum deed er echter niets mee. De tegels bevinden zich nog steeds in
de oorspronkelijke verpakking in depot.
Het Rijksmuseum te Amsterdam, waarin het Nederlands Museum voor
Geschiedenis en Kunst was opgegaan, kocht na 1920 verscheidene keren
tegels. In 1917 ruilde het museum doubletten met de verzamelaar Eelco
Vis. Onder het bewind van de nieuwe hoofddirecteur, dr. F. Schmidt
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Deeener, kreeg het Rijksmuseum aan het eind van de jaren twintig meer
belangstelling voor tegels. In 1930 ontving het Rijksmuseum de complete
collectie tegels van Arthur Isaäc in bruikleen. Toen de afdeling kunstnijverheid en beeldhouwkunst tenslotte in februari 1933 open ging, vormde
de tegelcollectie een belangrijk onderdeel. 17 De collectie Isaäc werd tussen 1940 en 1950 Rijkseigendom. Bij de verbouwing en uitbreiding van de
kunstnijverheidsafdeling in de jaren zestig verdween het overgrote deel
van de tegels uit de vaste opstelling. De verzameling is sinds 1974 in de
studiecollectie opgesteld.
Ook het Haags Gemeentemuseum kreeg aan het eind van de jaren
twintig, tijdens het directeurschap van dr. H. E. van Gelder, belangstelling
voor tegels. Bij de nieuwbouw van het museum werd de tegelcollectie van
J. W. N. van Achterbergh in bruikleen aangeboden. Er is tijdens de bouw
op de begane grond zelfs rekening gehouden met het tentoonstellen van
grote tegelvelden. 18 Het museum werd in 1940 ontruimd en na de oorlog
kwam de tegelverzameling niet terug. Sindsdien heeft het Haags Gemeentemuseum geen grote tegelcollectie meer.
Kortom: tussen 1920 en 1930 is een aantal musea actief op tegelgebied.
Twee musea (Lambert van Meerten en Victoria and Albert) weten in deze
periode door één koop de hand te leggen op een compleet overzicht van
de Nederlandse tegelproductie en stellen de tegels ook direct op. De twee
grootste museale Nederlandse kunstnijverheidsverzamelingen (Rijksmuseum en Haags Gemeentemuseum) waren nogal laat met het verwerven
van een overzicht van de Nederlandse tegelproductie. Er was echter voor

Haags Gemeentemuseum; collectie J. W. N. Achterbergh (ca. 1935).
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het op grote schaal zelf verzamelen van tegels waarschijnlijk geen aankoopbudget en geen mankracht. Bovendien was het aan het eind van de
jaren twintig, het moment dat de twee groten er blijkbaar aan toe waren,
eigenlijk al te laat om een compleet overzicht bij elkaar te brengen. 19
Verzamelaars na 1945
Na 1945 verandert de belangstelling van museum en particulier. Grote
velden vroege tegels (vóór 1650) zijn niet meer te koop. Maar verscheidene verzamelaars waaronder D. Korf, G. Feenstra en F. Leerink 20 weten
toch mooie overzichten van de Nederlandse tegelproductie bijeen te
brengen. De belangstelling verlegt zich echter wel van de tegel als
bouwornament naar de tegel als miniatuur schilderijtje, "het plaatje".
Bovendien verplaatst die belangstelling zich door het schaars en duur
worden van de vroege tegels (vóór 1650) naar de tegels uit de tweede helft
van de zeventiende eeuw en de achttiende eeuw. Een aantal particuliere
verzamelaars beperkt zich bovendien tot één onderwerp of soort (bijvoorbeeld bijbel-, scheeps-, diertegels).
De belangstelling voor tegels bij de Nederlandse musea is na de opleving in de jaren twintig en dertig weer ingezakt. In het Rijksmuseum Huis
Lambert van Meerten gebeurt weinig. Het Haags Gemeentemuseum
raakte haar bruikleencollectie kwijt en doet verder geen moeite meer. In
het Rijksmuseum te Amsterdam verdwijnt de tegelcollectie uit de hoofdopstelling, ze gaat naar de studiecollectie, waar zij overigens wel goed te
zien en te bestuderen is. En in het Metropolitan Museum te New York
worden de veilingdozen zelfs niet uitgepakt.
In Monnikendam verzamelde de arts Van Tijen tegels. Zijn collectie
werd korte tijd in de plaatselijke oudheidkamer getoond en is sinds 1979
in het Stedelijk Museum te Alkmaar te zien. Ook de in Haarlem verzamelde collectie Dingeman Korf is aan zijn tweede museum toe: na een
periode in het Frans Halsmuseum te Haarlem, is de collectie nu in het
Rijksmuseum Twenthe.
Ook nu zijn het weer de particuliere collecties en het particulier initiatief, die de belangstelling gaande houden. Op initiatief van J. W. N. van
Achterbergh kreeg het museum het Princessehof te Leeuwarden, gespecialiseerd in keramiek, zijn grote tegelcollectie in bruikleen. Met de collectie van Van Achterbergh en de al aanwezige collectie Ottema heeft het
Princessehof nu de grootste en gevarieerdste tegelverzameling in Nedeland.
G. Feenstra probeerde zijn na de oorlog gevormde collectie, die zeer
omvangrijk is, in het Arnhems Gemeentemuseum onder te brengen. Toen
dit niet lukte, stichtte hij een particulier museum te Otterlo: It Noflik Sté.
Hoewel de collectie naderhand nog is aangevuld, geeft de verzameling
van dit museum, dat als enige in Nederland geheel aan tegels is gewijd,
toch een ander beeld van de tegelhistorie dan de drie vooroorlogse collecties in de musea te Delft, Amsterdam en Leeuwarden. Grote velden
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Museum It Noflik Sté te Otterlo: losse tegels in rekken (1980).

vroege tegels zijn niet aanwezig en in dit museum wordt veel meer de
nadruk gelegd op de tegels van nà 1650. Dit jonge museum heeft een
actieve Vereniging van Vrienden die met jaarboeken en publicaties veel
aandacht aan de Nederlandse tegel besteden.
Hoewel er bij particulieren zeer veel belangstelling bestaat voor tegels
en de publicaties over tegels in grote oplagen worden verkocht, heeft de
Nederlandse museumwereld over het algemeen betrekkelijk weinig belangstelling. Dit komt mijns inziens omdat de tegels, bouwornament en
volkskunst tegelijk, in de grote kunstmusea, die meer gericht zijn op de
luxueuze vormen van kunstnijverheid, tussen de wal en het schip zijn
gevallen.
Noten
1. Krantenknipsels en informatie over tegelverzamelaars van de heer J. W. N. van
Achterbergh hebben als uitgangspunt gediend voor mijn onderzoek.
2. G. Fanelli, Moderne architectuur in Nederland 1900-1940 ('s-Gravenhage, 1978), 38.
3. De smaak van de vroege verzamelaars wordt goed geschetst in C. de Geus, Oud Nederlandsche Tegels (z.p., ca. 1932), 6.
4. Opvallend is dat de verzamelaars die consequent grote velden tegels verzamelden een
bouwtechnisch beroep hadden. J. W. N. van Achterbergh, ir. J. L. Schouten en G.
Feenstra waren architect, A. Isaàc en E. Vis lieten zich door C. de Geus, architect,
adviseren.
5. Bulletin museum Boymans van Beuningen, ra. 27 (december 1976), 215 e.v.
6. E. M. Vis en C. de Geus, Alt-Holländische Fliesen (2 dln. Amsterdam, 1926-1933); De
Geus, Oud Nederlandsche tegels.
1. A. Hoynck van Papendrecht, De Rotterdamsche plateel- en tegelbakkers en hun product
(Rotterdam, 1920), 6.
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8. F. J. Duparc, Een eeuw strijd voor Nederlands cultureel erfgoed ('s-Gravenhage, 1975),
222.
9. Veilingcatalogus van de verzamelingen nagelaten door ir. Jan Schouten te Delft (Rotterdam, Mak van Waay, 1938), nr. 39.
10. "Oud Nederlandsche tegels", Algemeen Handelsblad, 15 juni 1930, vierde blad; De
Geus, Oud Nederlandsche tegels, 4 n. 1.
11. De Geus, Oud Nederlandsche tegels. 4 e.v.
12. C. Boschma, "Het Antiquarisch Kabinet van Friesland", in; Joast Hiddes Halbertsma
1789-1869, Brekker en bouwer (Drachten, 1969), 285-301.
13. De doelstelling is te vinden in: Duparc, Een eeuw strijd, 82.
14. Het Rijksmuseum Huis Lambert van Meerten is ontstaan uit een particuliere stichting
die het huis in 1903 op een openbare veiling had gekocht. Met advies van Schouten
bouwde Lambert van Meerten tussen 1880 en 1900 een keurcollectie kunstnijverheid op,
waaronder overigens geen tegels. Zijn huis, waarin oude bouwfragmenten waren toegepast, zou met zijn collectie een museum worden. In 1902 moest Van Meerten echter
zijn persoonlijk bezit te gelde maken door een financieel debacle. Het museum was
kortom een gebouw zonder inhoud.
15. Hamer heeft waarschijnlijk op het moment van de verkoop een aantal tegels uit zijn
voorraad bij de te verkopen collectie ingestoken.
16. Pas onlangs bleek dat het overgrote deel van de resterende veertig procent was gekocht
door de heer F. P. Garvan. De erven Garvan gaven in 1978 een groot gedeelte cadeau
aan het Philadelphia Museum of Art. Een restant werd verkocht. Veiling catalogus, Fine
Dutch tiles front the property of the estate of the late Mabel Brady Garvan (Amsterdam,
Christies, 1980).
17. "In het Rijksmuseum", Nieuwe Rotterdamsche Courant, 9 februari 1933.
18. "Het nieuwe Gemeentemuseum te 's-Gravenhage", N.R.C., 29 mei 1935.
19. F. Hudig, "Vorwort", in: Vis en De Geus, Alt-Holländische Fliesen.
20. Veilingcatalogus van Hollandse tegels, afkomstig uit de collectie van de heer F. Leerink
(Amsterdam, Sotheby Mak van Waay, 1980), nr. 321. Tijdens deze veiling werd een
eerste gedeelte van de collectie Leerink verkocht.
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Panorama van Friesland 1980
Bestuurlijke ontwikkelingen
In bestuurlijk opzicht is 1980 een rustig jaar geweest voor Friesland.
Alleen aan het begin van het jaar kwamen de gemoederen even in beroering toen een oude "topper" uit de provinciale politiek weer even van
stal werd gehaald: de gemeentelijke herindeling.
Gedeputeerde Staten hadden in 1979 een ontwerp-regeling voor de
gemeentelijke herindeling van Friesland ontworpen, die aan de gemeenten op het Friese vasteland was voorgelegd. De ontwerp-regeling, de
reacties en het commentaar daarop van GS vormden op 30 januari 1980
onderwerp van discussie in de Statenzitting. Die werd voor deze gelegenheid weer eens buitenshuis gehouden (in de congreszaal van de Provinciale Bibliotheek); de publieke belangstelling was groot, vooral uit een
aantal bedreigde gemeenten: Ferwerderadeel, Leeuwarderadeel, Wymbritseradeel en Doniawerstal.
Het regende tijdens deze bijzondere zitting weer moties (zestien), die
uiteindelijk tot gevolg hadden, dat: Leeuwarderadeel en Ferwerderadeel
in de ontwerp-regeling als zelfstandige gemeenten gehandhaafd worden;
de dorpen Scharnegoutum, Gauw en Goënga niet bij Sneek zullen komen, maar bij Wymbritseradeel en de stad IJlst blijven; het dorpsgebied
van Tjerkgaast bij de nieuwe gemeente Skarsterlân wordt gevoegd en het
natuurgebied in de Groene Ster bij Tietjerksteradeel blijft. Bovendien
beslisten de Friese Staten, dat de nieuw gevormde gemeenten zelf hun
naam moeten kunnen vaststellen of op zijn minst hun mening daarover
kenbaar moeten kunnen maken. De meeste moties haalden geen meerderheid; een voorstel om Dokkum en de beide Dongeradelen niet samen
te voegen en een voorstel om dit wél te doen met Barradeel en Het Bildt
werden verworpen.
In de Statenzitting van 31 januari (de volgende dag dus) kwam een zaak
aan de orde waarover de Staten op dat moment niet tot een beslissing
konden komen: de bouwplaats van het nieuwe kantoor van het Provinciaal Electriciteits-Bedrijf te Leeuwarden. Er waren twee mogelijkheden:
de nieuwe woonwijk Camminghaburen of het industrieterrein Hemrik.
Het CDA vroeg meer duidelijkheid over het verschil in (bouw)kosten
tussen beide lokaties en daarom werd de keuze van de bouwplaats uitgesteld tot de volgende vergadering. In die vergadering, op 19 maart,
kwam de zaak opnieuw aan de orde. Met 28 tegen 23 stemmen werd toen
Camminghaburen gekozen als vestigingsplaats van het nieuwe PEBhoofdkwartier. Er werd een voorbereidingskrediet van 1,4 miljoen voor
beschikbaar gesteld. CDA en VVD kozen voor Camminghaburen; PvdA,
D'66 en FNP gaven de ¼oorkeur aan het industrieterrein Hemrik, waar
voor vijf à zes miljoen goedkoper gebouwd kon worden.
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In dezelfde vergadering stelden de Staten een Wadloopverordening
vast, waarin met het oog op de veiligheid van de deelnemers regels werden gesteld, waaraan organisatoren van Wadlooptochten moeten voldoen.
Zo moet de leiding van zo'n tocht beschikken over een door Gedeputeerde Staten verleende vergunning voor het organiseren van Wadlooptochten.
Op 7 mei bogen de Staten zich over een heet hangijzer in de provinciale
politiek: de organisatie van het welzijnsbeleid. Het Opbouworgaan, zo
langzamerhand een vertrouwd begrip in Friesland, werd omgetoverd in
het Wolwêzensynstitút Fryslân en er werd besloten tot het instellen van
een nieuw fenomeen in welzijnsland: de Wolwêzensadvysried (WAR), een
opiniërend forum voor alle partijen, die betrokken zijn bij de planning
van het welzijnswerk. Na moeizame voorbereiding slaagden de Staten er
op deze wijze in het bouwwerk van de organisatie van het welzijnswerk in
elkaar te passen. Het enige statenlid, dat hiervoor geen waardering kon
opbrengen en tegenstemde was de heer Joh. Spyksma.
Een minder ondoorzichtige aangelegenheid vormde de gemeentelijke
indeling van de Waddenzee. Er doken een paar moties op uit de golven
der welsprekendheid. Een poging van de VVD-fractieleider drs. F. G. J.
Steenmeijer en enkele medestanders om de Engelsmanplaat (de Kalkman)
bij de gemeente Schiermonnikoog te voegen, leed schipbreuk met vijftien
tegen 37 stemmen. Een motie van de Statenleden Bruinsma-Kleywegt,
Steenmeijer en De Graaff-Nauta werd echter met vlag en wimpel aangenomen. Maar wie kon daar ook tegen zijn: de provinciale en gemeentelijke indeling van de Waddenzee moet tot gevolg hebben een oppervlakte-uitkering voor het totale toe te delen zeegebied aan de betrokken
provincies en gemeenten uit Provinciefonds en Gemeentefonds. Gedeputeerde ir. L. Eringa, bekend op zijn rekenkunsten, had al becijferd, dat
Friesland door de voorgestelde bestuurlijke indeling van de Waddenzee
qua oppervlakte de grootste provincie kon worden en Terschelling de
grootste gemeente (nog groter dan de Noordoostpolder met z'n 48.000
ha.).
In de mei-vergadering spraken de Staten zich ook uit over uitgangspunten, die in Friesland zullen worden gehanteerd voor de vuilverwijdering en vuilverwerking. Aan Gedeputeerde Staten werd opgedragen meer
dan tot nu toe het geval was hun beleid te richten op alternatieve verwerkingsmethoden met het doel om het hergebruik van grondstoffen te
bevorderen. Verder werd gekozen voor: één verwerkingsgebied, één tarief,
zoveel mogelijk gescheiden inzameling, allereerst van papier en glas, optimalisering van de vuilverbranding te Leeuwarden met aanwending van
de vrijkomende warmte voor stadsverwarming, het opstellen van een
scheidingsinstallatie voor de regio Zuid en het afbouwen van de contracten en de vuilafvoer naar Wij ster.
Een principieel conflict werd uitgevochten aan het slot van de meivergadering. Tijdens een onvoltallige vergadering van Gedeputeerde
Staten had dit college beslist de minister van Onderwijs te adviseren om
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Schilthuis en Rijpstra, luisterend naar het Kamerdebat over de voortgang van het ISP (Integraal Structuurplan Noorden des Lands), dat ook in 1980 de gemoederen van de bestuurders
danig beheerste.

de vier pedagogische academies, die na de saneringsplannen van de minister in Friesland zouden resteren, allemaal een algemene signatuur te
geven met voorbijgaan aan de bestaande identiteitssituatie. Deze uitgesproken voorkeur van (een deel van) het college voor vier algemene instituten in Leeuwarden, Sneek en Drachten schoot het CDA in het verkeerde keelgat. De fractie zwaaide met een motie, waarin werd uitgesproken dat het bij een herstructurering van de PA's in Friesland niet
mocht gaan om een herschikking van richting, doch om een herschikking
van het aantal en om de spreiding. Als er dan maar vier opleidingsinstituten in Friesland zouden komen, konden die qua spreiding en qua
richting het beste gevestigd worden in Leeuwarden (één prot. chr. en één
openbaar), Sneek (prot.chr.) en Drachten (openbaar), aldus de motie. De
PvdA-fractie verklaarde in deze "schoolstrijd" achter de meerderheid van
het college te staan en de VVD hield een pleidooi voor samenwerking
tussen scholen van verschillende signatuur, verwierp de keuze van de
meerderheid van Gedeputeerde Staten voor algemene instituten niet,
maar probeerde wel (via een motie) de keuze te beperken tot twee PA's in
Leeuwarden en twee in Heerenveen. D'66 en FNP wilden überhaupt niets
weten van een vermindering van het aantal Friese PA's tot vier. Bij de
stemming werd de motie van het CDA aangenomen met 27-25 stemmen.
Over de motie van de VVD staakten de stemmen (26-26); in de volgende
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vergadering trok de VVD-afgevaardigde zijn motie in, omdat naar zijn
mening in de inmiddels gewijzigde brief de verschillende standpunten
voldoende aan de minister kenbaar werden gemaakt.
Op 18 juni sprongen de Friese Staten opnieuw in de bres voor het
onderwijs in Friesland, naar aanleiding van een ingekomen stuk over het
eindadvies van de commissie situering en spreiding MHNO en SPD
nieuwe stijl, waarin criteria werden ontwikkeld aangaande het aantal
opleidingen, de grootte van de instituten en de vestigingsplaatsen. Op
grond van dit advies dreigden drie Friese MHNO-opleidingen in Dokkum
(chr.), Sneek (alg.) en Leeuwarden (rk) te zullen moeten verdwijnen. Een
PvdA-motie, waarin de Staten er op aandrongen om de bedreigde
MHNO/MSPD-opleidingen in Dokkum, Sneek en Leeuwarden te handhaven en tevens vervanging vroegen van de verdwijnende PA's door andere vormen van HBO/MBO-opleidingen, werd met algemene stemmen
aangenomen.
In de juni-vergadering stelden de Staten voorts een bestuurscommissie
in voor het beheer van de Friese boezem. Het was de eerste bestuurscommissie in Friesland op grond van de wijziging van de Provinciewet.
Met de stem van gedeputeerde Eringa tegen werd tevens een verordening
vastgesteld inzake de subsidiëring van oeverherstelwerkzaamheden. Het
oeverherstel werd opgedragen aan de bestuurscommissie. Met algemene
stemmen en met weemoed namen de Friese Staten tevens het besluit tot
liquidatie van het gezamenlijk noordelijk toneelgezelschap De Noorder
Compagnie.
In de vergadering van 10 september werd het derde vijfjaarlijkse Waterkwaliteitsplan vastgesteld. Het dient als uitgangspunt van beleid bij de
uitvoering van het waterkwaliteitsbeheer in de komende jaren. Er staat
o.a. in aangegeven welke zuiveringsinstallaties er tot 1985 in Friesland
zullen worden gebouwd. Er wordt in dit plan bijzondere aandacht geschonken aan de defosfatering.
In de Statenzitting van 8 oktober werd enkele uren gediscussieerd over
de Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje, waarover een rapport was
uitgebracht. De AFUK werd verplicht jaarlijks een beleidsplan in te
dienen. De aanstelling van een tweede taalkundige medewerker werd niet
toegestaan.
Met de stemmen van de gedeputeerden Eringa en Mulder tegen besloten de Staten verder om niet deel te nemen aan een nieuwe toneelvoorziening voor de noordelijke provincies, zoals werd voorgesteld in een
rapport van de Werkgroep Noordelijke Toneelvoorziening. De Statenleden vonden dat de voorgestelde oplossing te weinig het karakter droeg
van een eigen regionaal gezelschap, zoals de Noorder Compagnie was.
Op 13 november hechtten de Staten hun goedkeuring aan een door GS
ontworpen Woonwagenplan voor de jaren 1980-1985. Bij de behandeling
van de "Kultuernotysje 1980" kregen GS met name van de kant van de
PvdA het verwijt te horen, dat in deze Kultuernotysje de zaken te weinig
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fundamenteel en integraal waren aangepakt. Overigens: de notitie werd
aanvaard.
Tenslotte hielden de Friese Staten zich op 9 en 10 december bezig met
de begroting en het beleid voor 1981. Tijdens de algemene beschouwingen
gingen alle fracties in op een door de Commissaris der Koningin, mr. H.
Rijpstra, tijdens de opening van het nieuwe gemeentehuis te Wolvega op
28 november opgeworpen vraag of de decentralisatie van rijkstaken niet
meer gestimuleerd zou worden door de invoering van het dualistisch
stelsel in de provinciale politiek met eigen verantwoordelijkheden voor
Staten en College. Niet iedereen was even enthousiast over dit idee. Op
initiatief van de heer J. Boorsma (PvdA) spraken de Staten zich in grote
meerderheid uit voor andere getalsnormen voor de stichting en opheffing
van basisscholen, aangezien de normen in het wetsontwerp discriminerend
zijn voor kleine scholen, omdat zij gekoppeld zijn aan de bevolkingsomvang van een hele gemeente. Mevrouw G. Krol-Benedictus (FNP) vroeg
de Staten in een motie zich uit te spreken voor televisieprogramma's in
het Fries; de Staten volgden haar graag. Een PvdA-motie, waarin de
Staten het regeringsbeleid inzake de aanwijzing van mogelijke vestigingsplaatsen voor kerncentrales zouden moeten afwijzen als zijnde een
voorbarig vooruitlopen op de brede maatschappelijke discussie over deze
zaak, werd met 26-23 stemmen verworpen. Met vrijwel algemene stemmen werd een D'66-motie aangenomen, die pleitte voor het ontwikkelen
van een provinciaal instrumentarium om een slagvaardig sociaal-economisch beleid mogelijk te maken.
Op de laatste vergaderdag van het jaar, 16 december, hielden de Staten
zich bezig met een heel concreet economisch probleemgeval: de dreigende
sluiting van het kledingbedrijf Douma en Wolf te Haulerwijk. In een met
algemene stemmen aanvaarde motie deden zij een beroep op de minister
van Economische Zaken om op basis van de aanbevelingen van een
rapport van het Coöperatief Management Kledingindustrie (COMAK)
mee te werken aan het laten voortbestaan van het bedrijf.
Ook in 1980 waren er weer verscheidene mutaties in de Provinciale
Staten van Friesland. Voor de heer J. S. Singelsma (FNP), die de harp aan
de wilgen hing, kwam op 30 januari in de plaats de heer Ff. ten Hoeve uit
Ooster-Nijkerk. Op 18 januari overleed de heer R. R. Kok te Drachten
(CDA). De heer J. M. A. Mulder uit Bolsward (CDA) trok zich om persoonlijke redenen terug uit de Staten. Hun plaatsen werden ingenomen
door de heren H. T. Algra te Leeuwarden en T. Kranenburg te Wolvega.
De heer H. I. de Haan te Harlingen (VVD) werd per 1 oktober benoemd
tot burgemeester van Den Helder. Met hem vertrok de laatste burgemeester uit de Staten. Hij werd opgevolgd door de heer J. H. van Ulzen te
Goutum.
Op 4 oktober overleed oud-gedeputeerde J. L. Hoogland, 84 jaar oud.
Hij is 21 jaar lang gedeputeerde geweest; in 1966 ging hij met pensioen.
Van het provinciale front valt verder nog te melden: de benoeming van
gedeputeerde J. Spiekhout en de griffier mr. T. J. Kingma tot ridders in123
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de Orde van de Nederlandse Leeuw en het begin van de uitbreiding van
de Provinciehuis aan de Tweebaksmarkt te Leeuwarden.
A. J. Wijnsma

Economie
In brede lagen van de samenleving wordt de toekomst somber ingezien.
Die sombere visioenen betreffen niet alleen de internationale politieke
ontwikkelingen, de bewapeningswedloop of de energieschaarste maar ook
de economische ontwikkelingen die ons te wachten staan. In de jaren
zeventig was er ook al een aantal personen dat weinig vertrouwen had in
de toekomst. Achteraf bezien kunnen deze mensen worden beschouwd als
de trendsetters van wat in 1980 een modeverschijnsel werd: het doemdenken. Ook met betrekking tot de economische vooruitzichten voor de
provincie Friesland werden in 1980 zwartgallige geluiden gehoord. In dit
artikel wil ik proberen om, aan de hand van een korte beschrijving van de
economische ontwikkelingen in onze provincie in 1980, te onderzoeken in
hoeverre deze geluiden van realiteitszin getuigen. De nadruk zal daarbij
liggen op de arbeidsmarktomstandigheden.
De werkloosheidsontwikkeling
De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van het werkloosheidspercentage sinds 1975 voor Nederland en Friesland weer in procenten van
de afhankelijke beroepsbevolking. Tevens is het verschil tussen de beide
percentages (de regionale component) vermeld.
tabel 1. Werkloosheidsontwikkeling 1975-1980

Friesland
Nederland
regionale component

1975

1976

1977

1978

1979

1980

6,3
5,0
1,3

6,7
5,3
1,4

6,2
5,1
1,1

5,8
5,0
0,8

5,6
5,0
0,6

7,1
5,8
1,3

Tussen 1976 en 1979 is het Friese, en ook het Nederlandse, werkloosheidspercentage gestaag gedaald. De daling in Friesland was zelfs sterker
dan in Nederland, hetgeen tot uitdrukking komt in de vermindering van
de regionale component. Hoewel deze ontwikkeling op zichzelf gezien
gunstig te noemen was, gaf ze, vooral in politieke kringen in Friesland,
ook aanleiding tot onrust: als het zo door zou gaan dan zou de regionale
component wel eens tot nul kunnen dalen, en wat voor argumenten
zouden er dan nog in Den Haag naar voren gebracht kunnen worden bij
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het bepleiten van regionaal-economische stimuleringsmaatregelen?
Deze onrust is in 1980 verdwenen, maar dat is dan ook de enige positieve kant aan de werkloosheidsontwikkeling in dat jaar. Tussen 1979 en
1980 zien we maar liefst een stijging van het Friese werkloosheidspercentage met 1,5, terwijl de regionale component meer dan verdubbelde.
Nog triester wordt het beeld wanneer we naar de ontwikkeling binnen het
jaar 1980 kijken (zie tabel 2). Duidelijk blijkt hier dat, waar er tot mei nog
sprake was van een normale ontwikkeling, de omslag in negatieve zin in
het midden van 1980 heeft plaatsgevonden en dat het werkloosheidspercentage vervolgens fors bleef stijgen. In december was het provinciale
werkloosheidspercentage opgelopen tot 10,5 (overeenkomend met 10.500
geregistreerde werklozen), terwijl de regionale component groeide tot 2,9
procent. Een belangrijke factor in deze ontwikkeling is de malaise in de
bouw geweest: een bedrijfstak die in Friesland, vergeleken met andere
provincies, oververtegenwoordigd is. Toch is dat niet de enige reden geweest. Indien we namelijk het werkloosheidspercentage corrigeren voor de
werkloosheid in de bouw, dan blijkt ook dan nog te gelden dat zowel de
werkloosheid op zichzelf als de regionale component zich in ongunstige
zin hebben ontwikkeld.
tabel 2. Werkloosheidsontwikkeling in 1980
(in procenten van de afhankelijke beroepsbevolking)
jan. febr. mrt. apr. mei juni juli
Friesland
Nederland
regionale component

7,3
5,5
1,8

7,1
5,3
1,8

6,0
4,9
1,1

5,3
4,3
1,0

5,5
4,8
0,7

5,9
5,2
0,7

6,7
5,8
0,9

aug. sept. okt. ,nov. dec.
6,8
6,1
0,7

7,1
6,3
0,8

7,8
6,5
1,3

9,0
7,0
2,0

10,5
7,6
2,9

Werkgelegenheid
De werkloosheid kan beschouwd worden als de resultante van de
confrontatie van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, ofwel, als het
verschil tussen het aantal mensen dat wil en kan werken, en het aantal dat
een baan heeft. De optelsom van de laatste groep is de werkgelegenheid.
De kwaliteit van de gegevens over de werkgelegenheid in Nederland is
ronduit slecht te noemen. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal instanties
in Friesland (het Districtsbureau voor de Arbeidsvoorziening, de Kamer
van Koophandel en het Economisch-Technologisch Instituut voor Friesland) de koppen bij elkaar heeft gestoken en besloten heeft om zélf, door
middel van een enquête, de cijfers voor de werkgelegenheid in Friesland
te achterhalen. Dit project loopt nu bijna drie jaar, zodat voor Friesland,
als één van de weinige provincies in Nederland, een redelijk betrouwbaar
beeld te geven is van dç werkgelegenheidsontwikkeling in de afgelopen
jaren:
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tabel 3. Werkgelegenheidsontwikkeling in Friesland

landbouw
delfstoffenwinning
industrie
openbare nutsbedrijven
bouw
handel, horeca, reparatie
transport, opslag en communicatie
banken, verzekeringen en zakelijke
diensten
overige diensten
totaal

1978

1979

1980

19.600
50
38.700
1.850
18.100
30.250
7.550

19.400
50
38.000
1.850
18.800
30.300
7.800

19.200
50
38.000
1.850
18.100
30.250
8.100

10.950
40.950

11.300
41.900

11.800
42.600

168.000

169.400

169.950

Het eerste dat opvalt in deze tabel is dat de werkgelegenheid de afgelopen jaren, ondanks de verslechtering van de economische situatie, toch
nog gegroeid is. Tussen 1978 en 1979 werd een winst geboekt van 1.400
personen en tussen 1979 en 1980 van 550 personen. Toch is enige voorzichtigheid wat betreft de interpretatie van de ontwikkeling tussen 1979 en
1980 op haar plaats. De werkgelegenheidscijfers hebben betrekking op de
stand van zaken per 1 mei van het teljaar. Hiervoor hebben we gezien dat
de werkloosheid vooral in de tweede helft van 1980 sterk is gegroeid.
Daarom mag worden verondersteld dat ook de werkgelegenheidssituatie
(met name in de bouw) na mei 1980 aanmerkelijk verslechterd is. Per
saldo zou er zodoende van de werkgelegenheidsgroei tussen mei 1979 en
mei 1980 van 550 personen, eind 1980 wel eens weinig of niets overgebleven kunnen zijn.
Wat de werkgelegenheidsontwikkeling tot bijvoorbeeld 1985 betreft,
zou van de volgende redenering kunnen worden uitgegaan. De "uitstoot"
uit de landbouw, ongeveer tweehonderd per jaar tussen 1978 en 1980, zou
zich kunnen voortzetten. De werkgelegenheid in de industrie zou, getuige
ramingen van het ETIF tussen 1980 en 1985 met rond één procent kunnen
dalen. Tenslotte zou er nog een geringe groei mogelijk kunnen zijn in de
dienstensector, niet zo sterk echter als in het verleden vanwege onder
meer de te verwachten vermindering van de koopkracht. Concluderend
zou daarmee gesteld kunnen worden dat, tenzij er een aantal positieve
veranderingen in het regionaal-economische beleid zou plaatsvinden, de
omvang van de werkgelegenheid in 1985 ongeveer gelijk zal zijn aan die
in 1980.
Beroepsbevolking
Dat impliceert echter niet dat ook de werkloosheid tot 1985 ongeveer
gelijk zou blijven. Zoals al werd gesteld, is er nog een andere ontwikkeling
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van belang bij de bepaling van het werkloosheidspercentage: de ontwikkeling in het aantal mensen dat kan en wil werken. Dit aantal wordt de
beroepsbevolking genoemd. In 1980 is de beroepsbevolking in Friesland
met ongeveer vierduizend personen gegroeid. Een groot gedeelte van die
groei wordt veroorzaakt door het positieve verschil tussen het aantal
schoolverlaters en het aantal mensen dat door pensionering of arbeidsongeschiktheid de arbeidsmarkt verlaat. In 1980 zijn er ongeveer achthonderd arbeidsongeschikten bijgekomen, waarmee het totaal op rond
23.000 personen (tweemaal zoveel als de totale werkloosheid) is gekomen.
Opmerkelijk daarbij is dat de toename van het aantal arbeidsongeschikten
de afgelopen jaren is afgenomen, wellicht is hier sprake van een zekere
"verzadiging". Naast deze ontwikkeling speelt ook de toeneming van de
beroepsbevolking, die veroorzaakt wordt door het positieve migratiesaldo,
een rol. In 1980 hebben zich naar raming ongeveer 1.300 meer mensen
met een beroep in Friesland gevestigd, dan dat er vertrokken zijn. Dit
migratiesaldo vertoonde in de afgelopen jaren een dalende tendens.
Zou de werkgelegenheid in Friesland zich in de komende jaren kunnen
stabiliseren, ten aanzien van de beroepsbevolking moet de voorspelling
veel somberder zijn. De leeftijdsopbouw van de Friese bevolking is zodanig dat er de eerstkomende jaren een grote toevloed van jeugdigen op
de arbeidsmarkt zal plaatsvinden. Samen met een naar verwachting blijvend positief migratiesaldo en een verminderde toename van het aantal
arbeidsongeschikten, moet geconcludeerd worden, dat de beroepsbevolking tot 1985 sterk zal stijgen. Uitgaande van een stabiel werkgelegenheidsniveau, zou deze ontwikkeling voor Friesland in 1985 wellicht kunnen leiden tot een schrikbarende werkloosheid van veertien procent.
Conclusie
Zowel wat de ontwikkeling van de werkloosheid in 1980, als wat de te
verwachten ontwikkelingen op middellange termijn betreft, is er zonder
meer reden tot ongerustheid over de economische situatie in Friesland.
Daaruit zou geconcludeerd kunnen worden dat het doemdenken van een
zeker realisme getuigt. Het gevaar is echter dat, wanneer dit soort gedachten uitgroeit tot een algemene gemoedsgesteldheid, iedereen apatisch
het hoofd laat hangen en dat de sombere voorspellingen alleen om die
reden al, inderdaad zullen uitkomen. Een andere mogelijkheid is dat, nu
in brede lagen van de bevolking het idee leeft dat de toekomst weinig
goeds zal brengen, dit zal leiden tot extra inspanningen om de kansen te
keren. Het verdere verloop van 1981 zal moeten leren of dit inderdaad zal
gebeuren.
Voorlopig moet geconcludeerd worden dat 1980, economisch bezien,
een onheilspellend jaar was.

J. ter Welle
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Lânbou
Under ús boeren libje by oerlevering noch de ferhalen fan de tachtiger
jierren yn de foarige ieu. Dy tiid wie benearjend. Twongen troch de grutte
soargen oer it bestean ûntstie it "meiinoar-ien": de boerekoöperaasje.
Folie fan de no besteande koöperaasjes datearje út 'e tachtiger jierren fan
de njoggentjinde ieu.
Wat sille dizze tachtiger jierren, ek oan bliuwends, opsmite? Ek no lykje
wy wer in krieming, in omslaan fan it sosiaal-ekonomysk berin belibje te
sillen. De meganisaasje is op syn hichtepunt kommen, de automatisaasje
brekt los. De feninige lytse chip regelt mear en mear gewoane deistige
dingen. En ek de boer ûntkomt der net oan. De Fryske boer liket yn dizze
tiid twongen te wurden om as ûndernimmer sa hurd as in spiker te wezen.
Yn it ramt fan de Europeeske gearwurking nat er te libjen mei it artikel
yn it ferdrach fan Rome út 1958 wêrby de Europeeske Mienskip fan seis
lannen ta stân kaam. Dat artikel seit dat de produksje dêr barre moat
wêr't dat optimaal, it beste en it foardielichste, kin. Undertusken binne no
nei it oansluten fan Grikelân tsien lannen by de Europeeske Mienskip en
sit Spanje noch yn 'e wachtkeamer. Lânboukundich in skala fan fariaasjes: fan Kreta oant Ierlân, fan it Italiaanske Eboli oan it Deenske Herning, wurdt it lân bebuorke. Der is in grut ûnderskied yn it boere-aard, yn
de kwaliteit fan de grûn, yn it klimaat en yn de relaasje mei oare beroppen en it aard fan de wurdearring foar it plattelân.
Wat hat dit no mei it boere-panorama fan 1980 te meitsjen? Koart sein:
alles. Wy sjogge om ús hinne hoefolle yn koarte tiid yn de feehâlderij, op
'e bou of tún feroare is. Yn de foargeande tachtiger jierren reizgen Fryske
boeren nei Denemarken om te sjen hoe't it better koe. Is Denemarken wer
in foarbyld foar ús, sa wurdt no wol frege. De Deenske boer sit djip yn 'e
ekonomyske ellinde en de sifers litte it sjen. De léste jierren fjouwer à fiif
persint minder boeren, minder fee, minder molke. De Denen soene in
konkurrint foar ús wurde kinnen hawwe yn it grutte Europa, se dogge op
'e merk noch amper mei. En sa liket it ek mei de Ierske lânbou te gean.
Klimatologysk befoarrjochte soe dêr de feehâlderij bloeie en groeie
moatte. Mar it liket der net op.
Der is rûnom ek de tanimmende rop fan werom nei de natuer. Gjin
keunstdongstoffen, gjin bestridingsfergiffen. Biologysk-dynamysk buorkje,
dat soe de oplossing wêze. Yn beheinde foarm is dat sa. It biologyskdynamysk molkfabryk op Skylge draait no fiif jier. De acht biologyskdynamyske boeren om Wommels hinne hawwe ek fêste plannen no't de
molkbussen net mear fan it grutte koöperaasje-fabryk ophelle wurde.
Túnkerijen dy't "âlderwetsk" dogge, kinne der ek komme. Boeretsiis is
plak foar tsjin in wat hegere priis. Soe dit buorkjen yn Europa beskiedend
wurde, dan is de konsekwinsje dat der gans minder iten komt en dat it
djoer wurdt; amper genôch foar ús seis en der soe gjin eksport mear wêze.
It soe in hurde revolúsje yn ús libbenspatroan betsjutte. Dat de wjeraksel
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tsjin it brûken fan giftige bestridingsmiddels grutter wurdt hat ek al syn
útwurking.
De bou
It krap wurden, mar better sein it djoer wurden, fan de enerzjy, hat ek
in relaasje mei it buorkjen. Ferline jier is it bouwen fan de mânske
toersilo's fan sa'n tweintich meter heech, hast ta stilstan kommen. It
brûken, it ynbringen en leechheljen, liket te djoer te wurden, wylst ek it
oanpassen fan de bedriuwsfiering skaadkanten hat.
In oare boarne foar enerzjy is it meitsjen fan gas út stront. Dat proses is
op himsels net nij; it is wol de fraach hoe kin it it beste en wat is it
risseltaat. Yn in greidpleats op 'e Jutryp wurdt der in breed opsette proef
mei nommen. Enerzjy út biten (alkohol) liket ek ynteressant te wurden as
de oalje noch djoerder wurdt. Dan sil de ferbou fan biten lukrativer
wurde en komme der ferskowingen yn it bouplan. En it biedwurd "mear
foer fan it eigen lân" jildt ek noch sterker, no't de nôtprizen oprinne om't
de wrâld mear en mear te min noten kriget neffens de FAO. Snijmais is
der ek in foarbyld fan; yn Fryslân waard ferline jier al mear as 1358
bunder boud; yn ien jier 26 persint mear.
It Lânboublêd stuts de bouboeren in fear yn 'e broek mei in artikel yn
't Biltsk: "Hulde an ons waitbouwers". Fryslân hat trochinoar de heechste
weetopbringst: 6567 kilo de hektare; om te fergelykjen: Frankryk 5057

Atsje tusken de Atsjes.
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kilo en Kanada 1999 kilo. Yn 1980 kaam der yn Fryslân 460 bunder
boulân by; dêrfoar sil greide skuord wêze (Plan D rekke ommers definityf
fan de baan!). It foei op dat de gerssied-bou mei tweintich persint oprûn
(totaal 434 ha). Konsumpsje-ierappels wiene in tredde part mear boud,
meiinoar 1240 ha. Mar de setterbou rûn mei seis persint op oant 6554 ha!
Bintsje stiet, in lyts wûnder, noch altyd boppe-oan mei 3512 ha, dat is sa'n
27 persint fan it areaal. Desiree folget mei 1602 ha. Koalsied wie der 293
ha. Spitigernôch ha in bulte saneamde hannelsteelten de slach ferlern.
Flaaks is der hast hielendal net mear, mar alve ha. Wat hat flaaks yn it
ferline foar in bulte wurk en ynkommen soarge. Sil de djoere enerzjy ek it
flaaks wer in káns jaan?
Yn de Fryske bou wol it noch net rjocht mei de tulpen. Der binne sa'n
hûndert boeren dy 't tulpen bouwe, trochinoar oardel bunder de pleats.
Der wurdt omtinken genôch oan jûn. It Fryske Mij-kweekbedriuw Ropta
by Mitselwier besiket nije, bettere rassen te krijen; der is in nije tulp
neamd nei Atsje Keulen; no, dy sil it fêst best dwaan! De lânboufoarljochtingstsjinst jout goede rie. De ZPC hat in aparte hannelsôfdieling foar
blombollen. Fryslâns Wintertún waard mei folie fleur wer yn Sint Anne
halden.
De Fryske túnbou belytset noch altyd. Ek mei it each op de hannel soe
it better wêze as de twa feilingen dy't der noch binne, Berltsum en
Ljouwert, fusearren. Der is lang en breed oer praten. Der is no al ien
feriening foar, mar oer ien feilinggebou en wêre, is men it net iens wurden. Minnertsgea hat noch setterfeilingen.

Itfee
No de kij. It jier 1980 hat skiednis makke. Op 1 novimber kaam der in
nije oerkoepeljende organisaasje, mei de âlde bekende letters: FRS.
Betsjutte dat sûnt 1878 (Koninklijk) Fries(ch) Rundvee Stamboek, no
steane dy letters foar Koninklijk Coöperatief Fries Rundvee Syndicaat
W.A. "In mûlfol mei in bekfol". It giet der om dat it âlde FRS, de hiele
KI-organisaasje (Kunstmatige Inseminatie) en dy fan de molkkontrôle
PSR (Provinciale Stichting Rundveeverbetering) de lapen gear smiten
hawwe. It giet ommers om deselde boeren en deselde kij. No, dan kin it
yn dizze tiid net mear "makke" wurde om de saken net byinoar te bringen. Seach men yn de oare provinsjes de léste jierren mar in bytsje mei
meilij en nei de Fryske feefokkerij, dy bongele ommers ûnder oan mei de
molkeproduksje en de hichte en it uterlik (jaar) fan it fee koe net mear
meidwaan — dát is feroare. It Fryske hoarnfee stiet wer fierhinne boppe-oan op de Nederlânske "top-elf" (provinsjes). De organisatoaryske
bundeling draacht der ta by dat yn 'e oare provinsjes no mei jaloerskens
nei Fryslân sjoen wurdt. Hast santich persint fan de Fryske kij wurdt troch
de KI kalf, dat leit hast lyk mei it lannelik persintaazje. Ien en oar betsjut
wol, dat op 1 oktober 1980 de léste FRS-bollekeuring âlde-styl holden is.
Dizze bollekeuringen wiene ferneamd yn de fokkerswrâld. Lokkich dat
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besocht wurdt oare keuringen, bygelyks fan dochtergroepen, te halden. De
belangstelling om gebrûk te meitsjen fan Holstein-bollen is noch groeiende, mar it moat Frysk fee bliuwe!
Ek de sûnheidstsjinsten foar it fee yn de trije noardlike provinsjes
smieten de lapen gear en sille yn Drachten in nij hinnekommen bouwe.
It gearwurkjen fan de grutte koöperative suvelûndernimmingen yn ús
provinsje, wêrby't no ek de Domo (Drinte-Grins) heart, bleau noch altyd
hingjen yn in fêste-stellingen-oarloch. Yn de suvelwike, yn begjin-septimber yn Ljouwert, liet men sjen dat Fryslân meidwaan kin, mar it wurdt
al saak de fûgels op 'e ôfsetmerk net oer it net fleane te litten.
De belangstelling foar de hynders (en pony's) groeide wer. It FPS
(Frysk Hynstestamboek) krige der fjirtich leden by (ledental 1354), der
waarden twahûndert hynders mear ynskreaun (totaal registrearre 2502) en
der reizgen 89 merjes mear nei de hynst (totaal 912).
De nijbou fan bûthuzen stagnearre mear en mear. Per 1 jannewaris
1980 wiene yn ús provinsje 2238 lisboksbûthuzen, dat is 340 mear as it jier
dêrfoar. Yn Fryslân wie de measte pleatsebouwerij.
Yn 1980 kaam der in ein oan de hege grûnprizen by de ferkeapingen.
Wiene dy de léste jierren somtiids fier boppe de fjirtichtûzen gûne de
hektare, rûchwei gong der tsien persint of mear ôf.
Dizze boere-kronyk kin net mei in optimistysk lûd ôfsluten wurde. Wis,
der is folie posityfs bard yn it ferrûne jier. Mar yn totaliteit suchtet ús
boerestân ûnder de oprinnende lésten en mei frijwol lykbliuwende prizen
foar de produkten. De spanning dêroer fûn al in útwei yn in protesttocht
mei trekkers nei de Fryske Mij.-gearkomste en it kommen fan njoggentûzen boeren út it noarden nei de IJsselhal yn Swol. Der gongen ek
Fryske boeren mei nei de sitting fan it Europeeske parlemint yn Straatsburg. It ekonomysk tij is like ûnwis as it waar yn 1980: wiete maaitiid,
droege foarsimmer, wiete neisimmer. De lânboukonsulinten Riemens en
Veenland freegje har yn in publikaasje fan har tsjinst ôf: de tachtiger
jierren — in stilte nei de stoarm?
A. Bokma

Rekreaasje en milieu
Op it stik fan rekreaasje en milieu wie 1980 net sasear it jier fan aksje
as wol fan réaksje, al hyt réaksje dan op 't heden ek aksje. Der waard
agearre, demonstrearre, protestearre en krimmenearre tsjin fan alles.
Krekt as oare jierren tsjin de plannen mei it Waad en de Lauwersmar,
tsjin loftfersmoarging, kymfersmoarging, wetterfersmoarging, mentaliteitsfersmoarging en ynformaasjefersmoarging, mar dit jier benammen ek
tsjin de lûdshinder fan de fleanbasis Ljouwert en tsjin "gifskandalen" op
en buten guon dwingers yn Fryslân. Folie nijs, dêr't men wiis mei wêze
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kin, kaam der net by: folie âlds, dêr't men bliid mei is, gie ferlern of driget
wei te wurden. En dat jildt dan net allinne foar moaie hoekjes natuer, âlde
gebouwen en it wide eachweid, mar ek foar dy ûnsichtbere rykdommen
lykas rest, smûkens en it eigene fan doarp en mienskip. De léste wike fan
it jier wie hast symptomatysk. Skiermuontseach en Flylân sloech de skrik
om it hert doe't de Hege Rie sei dat it autoferbod op 'e eilannen juridysk
gjin foet hie om op te stean en it Opbou-orgaan kaam mei in rapport oer
de fraach oft de iepenloftrekreaasje no in útkomst of in lést is foar de
pleatslike befolking. En al leit it andert op dy fraach dan likernôch yn 'e
midden, de fraachstelling seit genôch.
Fûl gie it bytiden om en ta yn 'e doarpen om 'e fleanbasis Ljouwert
hinne. Net dat de nije F16-strieljagers, dy't de âlde — oan 'e ein fan it jier
oan Turkije ferkwânsele — Starfighteis opfolgen, no sa'n soad leven méár
meitsje, mar it ryk makke in skema bekend dêr't yn stie hoefolle lûdoerlêst by de fleanfjilden de minsken ferneare kinne. Dêrneffens soene yn
Marsum, Jelsum en Koarnjum in hûnderttsien oant hûnderttachtich huzen ôfbrutsen wurde moatte. De doarpen oerémis, dat seit himsels: "Lit ús
doarpen gewurde — wy wiene der op 't lést it earst". Der hawwe demonstraasjes west te Ljouwert en om 'e basis hinne, mar de saak is net
útiten: de Keamer sil him der noch oer bûge. It is net oan te nimmen dat
de basis (se sizze: it drokste militaire fleanfjild fan Europa) opkrast, mar
neigien wurdt oft in "baanferdraaiing", dy't miljoenen kostet, in oplossing
wêze kin.
Net allinne it leven dat hja meitsje, mar ek de tankjes mei hydrazine,
dy't hja oan board hawwe om by need noch efkes foarút te kinnen,
brochten de F16's yn opspraak. Hydrazine is in tige eksplosive en giftige
rakettebranje en alles wat mar mei fergif te meitsjen hie, wie yn 1980
fertocht. Dat kaam troch giffynsten yn 'e grûn ûnder in nijbou-wyk te
Lekkerkerk en sûnt waard rûnom yn it lân gif fûn, sjoen of fermoede. Yn
Nijehoarne binne fjouwer fetten mei gif opdold en by Kleaster-Lidlum
moast grûn ôfgroeven wurde dêr't tolve jier ferlyn hûnderttweintich
mingel cyanuur-chloride yn bedobbe wie. Om de grutste dwinger fan
Fryslân, dy yn Ousterhaule dêr't de helte fan de Fryske gemeenten har
ôffal hinne bringt (250.0000 kubike meter it jier), wie opskuor om stoartingen dy't net troch de mesken koene: de milieu-minister sels kaam om te
sjen. De provinsje liet fuortendaliks alle oarden neigean dêr't gemysk
ôfeart hinnebrocht wie en ûntdiek by de hûndertfyftjin stoartplakken ek
noch füf ûnbekende. Slim like de fergiftiging net, mar santjin moatte
dochs noch wer mei it wetter foar de dokter.
It is allegearre dus noch aardich goed beteard, mar de fraach wêr't wy
mei de brot hinne moatte en oft dat giffleanen, gifspuitsjen en giffarren
(mei tankboaten oer de grutte farwetters) sa mar trochgean kin, moat wol
gau in andert op fûn wurde. Der stiet in provinsiaal ôffalstoffeplan op
priemmen — noardlik Fryslân soe it spul te Ljouwert ferwurkje litte
moatte en it suden earne by It Hearrenfean — mar dêr is noch al wat
wjeraksel tsjin.
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lt Waad
Gif ek op it Waad: it wurdt alle jierren dúdliker dat it benammen de
smoargens fan de Ryn is dy't it wetter op it Waad en yn 'e Waadsee
fergiftiget en it biste- en fiskelibben dêrre bedriget. Der is in Waadwet yn
'e mole en dêr hat yn 1980 in almeugend soad om te dwaan west, foaral
op 'e eilannen. "Gjin ferlet fan!", waard der roppen: "wat wy ha moatte,
dat is in Rynwet". Ja — wie de saak dêr mar mei reden. As de Frânske
kalyminen en as de Dútske fersmoarger Bayer har riprap mei boaten op
see bringe meie en dêr dumpe, rint it hjoed of moarn dochs wer de
spuigatten út en de seegatten yn.
Yn juny waard in Koördinaasje-kolleezje Waadgebiet ynsteld: de ministers kamen der foar nei Ljouwert. Mar de Waadwet is der noch net. In
tal amtners fan it ministearje fan CRM reizge as in soarte fan sirkus de
eilannen bylâns om de miening oer sa'n wet te tantsjen en hja krigen de
stoarmwyn fan foaren. Under oare fan de Flylanners dy't har organisearre
hiene yn it komitee "Vrije vogels — gekooide mensen". Oft dat har ôfskrikke sil? Oannommen wurdt ál, dat de lytse plezierkes lykas wjirmdolle, botstekke en in waadkuierke de eilanners en de baaigasten net
ûntnommen wurde sille: in stripe fan trije kilometer by de eilannen soe
buten it natuergebiet falie.
It Waadrinnen stie ek wer yn it nijs: twa dielnimmers oan in kongres yn
Twinte, in Sinees en in Irakees, ferdronken tusken Holwert en it Amelân.
De lieder fan it ploechje hie de waarberjochten te min acht slein. De
provinsiale feroardering op it Waadrinnen leit klear, mar it wachtsjen is
op de provinsiale yndieling fan it Waad.
Fan it súdlik Waadfront gjin nijs. Oan 'e ein fan it jier wie noch gjin
beslút nommen oer de seedyk tusken Swarte Hoarne en Holwert, mar it
Komitee-D (de dyk sa noardlik mooglik) doekte him sels ferfêst mar op.
Faaks justjes te betiid, want fuort nei Nijjier kaam de provinsiale wurkgroep mei in rapport dêr't in fariant yn siet dy't aardich de kant fan D út
lukt.
De eilannen
It wiene perfoarst gjin moaiwaar-wolkens dy't yn 1980 boppe de eilannen hongen. De Hege Rie soarge foar argewaasje op Skiermuontseach
en Flylân mei de útspraak oer dat autoferbod (dêr wurdt mei in needwetsje in mouwe oan past) en op Skylge mei in útspraak oer it winterplak
foar caravans: de plicht om se by 't hjerst nei in sintraal plak te ferriden
mocht de eigeners net oplein wurde. Dêr kaam foar Flylân en Skylge noch
by dat Doeksen de boattsjinten op Harns ynkrimpe woe: de rederij koe se
net mear bestuiverje. De Keamer hat him der mei bemuoid en de minister
hat by eintsjebeslút de rederij en dêrmei de eilanners en de gasten mei in
hânfol jild tydlik út 'e niten holpen. Om fan Skylge en Flylân noch wat
fleurich nijs te fertellen: Skylge ymportearre 22 folwoeksen platanen en
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linebeammen út Dútsklân wei om der it sintrum fan West mei oan te
klaaien en Flylân krige in grutte jachthaven.
It Amelân moast in swiere sile lûke. Alle aksjes (ek fan in ploech eilanners) om foar te kommen dat der yn it natuergebiet fan it Oerd nei gas
boarre wurdt, lykje om 'e nocht. Dy 35-40 miljard kubike meter ierdgas
moat der oan de léste mingel ta út, sei it kabinet, en dat skynt fan see út
net te kinnen. Lokkigernôch is it net mear sa dat de Amelanners sels gjin
ierdgas krije ear't hja belies jûn hiene: it eilân waard oansletten op it
ierdgasnet fan 'e fêstewâl.
Ek op oar gebiet wurdt der in oanslach dien op it Amelanner lânskip,
mar dat docht de natuer sels. De Nessemer bosk wurdt oanfretten troch
seewyn en dinneskearder en alle jierren stjert der in stripe fan seis meter.
As dat tsien jier sa trochgiet, is de hiele bosk op. Besocht wurdt om 'm mei
in singel fan leafhout te reden. Oft der foar de dunen reding is, moat
ôfwachte wurde. Rykswettersteat hat it bedrige part, seis kilometer, byspuite mei twa miljard (!) kubike meter sân fan it Boarnrif, mar it lei der
amper of de see naam by in stoarm in grut part derfan werom. It autofraachstik hâldt it Amelân ek yn 'e besnijing. Alle jierren komme der in
230.000 gasten en dy brûke 21.000 auto's, 21.000 fytsen, 1200 brommers
en 930 motors. Doel is om de doarpskearnen sa mooglik autofrij te halden.
De marren
Twa berjochten op ien dei, 16 septimber: A. de minister seit dat de
natuergebieten yn 'e eardere Lauwerssee har neffens de ferwachtingen
ûntjouwe en dat hja wat fûgels en planten oanbelanget oarden fan mear
as regionale en nasionale betsjutting wurden binne. B. De Kroan lit witte
dat alle protesten fan de provinsje Grinslân tsjin sjitterreinen foar de
soldaten ôfwiisd binne. Grinslân luik, mar it moast wol om lyk. Yn july
hie oars it earste oarlochje al west: tusken in aksjegroep dy't de Marnewaard "besette" en jonge Ulrumers dy't de tinten en hutten delhellen (yn
Ulrum binne se net sa op 'e soldaterij tsjin). Yn desimber wie der noch in
"prik-aksje" tsjin in oannimmer, mar dat alles sil wol net keare kinne dat
der oer seis-sân jier sketten wurdt. It ûnfeilige stik fan it Waad wurdt wat
beheind: ûnder Skiermuontseach lans komt in nij en kûgelfrij farwetter
foar fiskers en plezierfarders.
De wettersport op 'e Lauwersmar naam ta en sil yn 't earstoan ek noch
wol wat groeie, sei it yn septimber útkommen Basisrekreaasjeplan MidFryslân. Mar dat is dan ek sawat it iennichste plak dèr't noch útwreiding
fan de plezierfarderij mooglik makke wurde kin. No ja, der koene noch
wol in pear markes by: de Himpensermarpolder soe wol wer ûnder wetter
kinne en oan de súdkant fan de Aldegeaster Sâning en de noardlike
Grutte Feanpolder lizze noch wol wat mooglikheden, mar fierders — nee.
Om jin te beskuorren, sei de Feemerk-skriuwer fan 'e âld-Ljouwerter:
"amateurs binne it dy't sokke plannen meitsje, kultuerbarbaren, it ie134
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penbier bestjoer yn Fryslân ûnweardich". Mar alteast ien iepenbier bestjoerder (Marrekrite-foarsitter deputearre Eringa) sjocht ek noch wol oare
mooglikheden: wetter genôch, mar wâl te min. Tellers hawwe útfigelearre
dat fan de fjouwer boaten, dy't troch de bank op ien hektare wetter ferkeare, ien altiten yn 'e haven leit, ien op it wetter bliuwt en twa útfarre en
nei ferrin fan tiid foar de wâl lizze. As wy foar dy twa no in goed oanlisplak meitsje (dat is füftûzen gûne de boat en dus tsientûzen de hektare),
dan is dat gans foardeliger as nije marren grave, want dat komt op
250.000 gûne de hektare, sei de deputearre.
De Súdwesthoeke krige ek sa'n Basisrekreaasjeplan en dat giet út fan it
ôfremjen fan de groei. Noch wat oanpassen fan de akkomodaasje soe net
wei wêze (it kostet wol 134 miljoen yn 'e kommende tsien jier), mar dan
moat it ek út wêze. Elahuzen wie noch krekt foar de bui binnen; dat krige
der in nij rekreaasje-oarde oan de Fluezen by.
Earst mar ôfwachtsje wêr't wy mei de wettersport bedarje, want sa
florissant liket it net. De boutebou sakke fierder yn, de fraach nei twaddehâns skipkes fleach omheech en it seit wol wat dat der yn Fryslân yn
ien jier tiid fjouwerhûndert boaten stellen waarden. It kin fansels wêze dat
de bûtenlânske reizen en de oaljeprodukten sa djoer wurde, dat de
minsken der wer op yndachtich makke wurde dat de wyn yn Fryslân altiten noch fergees waait, mar sil it wat wurde, dan moat it waar al in
kromke mear meiwurkje.
Ja — it waar wie wer min, benammen yn 'e fakânsjetiid, It wietste jier
sûnt 1968, in simmer mei 108 oeren te min sinneskyn, spielende rein yn
juny en needwaar mei tonger en heil yn augustus. Grutte kloften
fakânsjefolk flechten op hûs yn of nei de waarmte yn Spanje en de reisburo's krigen ynienen wer moed. Faaks kinne wy ús better op 'e wintersport talizze, mar dat wie de léste jierren ek in spul fan kalde fuotten.
Ein-jannewaris sieten wy tsjin in Alvestêdetocht oan (seis man rieden 'm
yndied yn minder as tsien oeren) en yn novimber hawwe in pear
weachhalzen nochris op redens stien; nee — dat wurdt 'm ek net.
Boer en lânskip
It hottefyljen tusken de boeren en — wat de Feemerkskriuwer fan 'e
Ljouwerter neamde — "de natûrknutselders, rûzjeklub, fûgelwachten en
milieu-drammers" gie gewoan troch. Ryk en provinsje droegen branje
oan, sadat it fjurke net dwêst waard. CRM kaam mei in ein-advys oer de
lânskipsparken en dêr stiene troch jildkrapte foar Fryslân noch mar twa
op: Skylge mei alvetûzen bunder en de Súdwesthoeke mei trichtichtûzen
benammen yn Gasterlân. Ja — jandoarje (sei immen op it Provinsjehûs):
dóchs de Súdwesthoeke noch wer en dy hiene wy skrast! Hawar: de
provinsje kriget it léste wurd. Sels kaam de provinsje mei it foarriedich
streekplan (útgongspunt: Fryslân moat in griene provinsje bliuwe) en al
hat de ynsprekkerij, sa't «it liket, wol wat holpen, dochs komt der noch
trettjintûzen bunder boerelân op foar, dêr't allinne mar mei de Frânske
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slach op buorke wurde mei of dat ta natuergebiet "ferfalle" moat. Wat de
túch-prefester dr. P. Zonderwijk út Wageningen sei op in CBTB-dei oer
"lânbou en natuer", rûn de boeren as lei wetter yn 'e earen: lit it spul op
'e bjirmen, spoardiken en yn 'e sleats- en feartswâlen gewurde en meitsje
dêr natuergebiet fan; dat is moai foar it lânskip en dan kinne dy trettjintûzen bunder wol wat minder.
Mear en mear boeren tinke oer biogas-ynstallaasjes: gas út dong, dêr't
it bedriuw op draait en dêr't elektrysk mei opwekke wurde kin. Yn Balk is
in bedriuw iepene dat sokke gasfabrykjes makket en by it yn gebrûk
nimmen fan sa'n gefal op 'e Jutryp sei de PEB-direkteur, dat de boeren
sân sinten de kilowatt weromkrije as hja stream oan it elektrysk net leverje. De nijste nijljochterij!
Dy donggêstingsynstallaasjes, rindabel by bedriuwen mei 100-150 kij
(dat seit: dy soene it PEB amper mear brek wêze), wurkje mei in soarte
fan silo. It probleem fan de toersilo's wurdt der dus mei fergrutte. Dêr
stint de PPD no op, want dy silotuorreboel wurdt yn it iepen lânskip in
krym. Wa't it sjen wol, moat ris nei Warniahuzen ta by Aldeboarn; de
tuorkemjitters hawwe der deiwurk oan.
De houtwalen yn 'e Walden krigen gans omtinken. It ryk hie der trije
miljoen foar oer en yn Achtkarspelen (300 kilometer wâl), Tytsjerksteradiel (550), Smellingerlân (615) en Eaststellingwerf (330 kilometer boskwâl
en houtsingel) giene gemeente en boeren oan 'e slach.
Hinke Himmel
Jierlikse "Himmeldagen" binne der net mear. "Eltse dei is himmeldei"
is no it biedwurd en it provinsiaal bewâld yntrodusearre "Hinke Himmel"
as milieu-maskotte. Dat noaske de froulju mar min: krekt wer wat foar
manlju om allinne oan in frommis te tinken as 't om himmeljen giet. De
provinsje hat it rollepatroan hastich yn it lykwicht brocht en skoep "Meint
Milieu". * It wie sa net bedoeld, mar it is hast te sjen as in lytse hulde oan
Meint Wiegersma, dy't yn 1930 "It Fryske Gea" mei oprjochte en dy't op
syn 91ste noch it fyftichjierrich bestean mei fiere koe. In goudene oere
foar it goudene Gea, want it ledetal fleach omheech nei trettjintûzen, der
kaam by Earnewâld in "eibertshiem" foar tsien earrebarren (in fûgel dy't
sûnt 1978 yn Fryslân net mear briedt), by Bakkefean in skieppeskuorre
foar hûnderttachtich skiep en in moai boek oer alles wat mei it Fryske gea
gearhinget. * It tal reeën naam ta. Oannommen wurdt dat der yn Fryslân
noch goed trijetûzen binne. * Yn it streekplan is in nij oan te lizzen
Middelsee-bosk bewesten Ljouwert oanjûn. Kolder — heart hjir net op 'e
Klaai, sizze se yn Menameradiel. * De heechspanningsmêsten dy't it PEB
brûkt hat foar syn léste lieding boppe de grûn (Aldehaske-Easterwâlde)
binne sierlike, simpele peallen. It Burgumer bedriuw dat se makke hat
krige der de skientme-priis fan it Stielsintrum Nederlân foar. * De Aldfaars Erf-roete (Allingawier-Eksmoarre-Ferwâlde en sa) hie yn septimber
al hûnderttûzen besikers ferwurke. Oan 'e ein fan 't jier sille dat grif
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120.000 west ha. * De PPD hat alle âlde kultuerhistoaryske paden op 'e
fêstewâl op in list set: de tsjerkepaden en jaachpaden op 'e Klaai, de sânen heidepaden yn 'e Walden. Goed 4700 steane no op in kaart en de
gemeenten en wetterskippen is frege om der wat mei (en oan) te dwaan. *
De Fryske Terperoete kamen ynformaasjebuorden by lans dy't de hastige
toerist yn koart bestek wat fertelle oer diken en sliken, stinzen en states,
kleasters en Klaaikers, terpen en tuorren. * Tsja — en dan it aaisykjen!
CRM wol mei it ferbieden fan 'e hannel wachtsje oant de folsleine fernijing fan 'e Fûgelwet, dy't der oer in jier as twa-trije wêze kin. Dat wie it
Bûn fan Fûgelwachten min nei 't sin: dy woe de hannel yn ljipaaien
ferbiede, mar it sykjen net: "it giet by it aaisykjen net om it gewin, mar
om de frijheid yn 't fjild". It aaike leit de fûgelwachten swier op 'e mage:
de Trynwâldsters woene keninginne Beatrix oan dat hja it earste tenei mar
gewoan wer oannimme soe en guon Gordyksters woene it sykjen (alteast
it opkrijen) mar sa gau mooglik ferbiede. No mar ôfwachtsje wat der yn
Den Haach útbret wurdt.
K. Sikkema

Kultuer
Belied
De al earder op gong kommen desintralisaasje fan it wolwêzensbelied:
it oerdragen fan it foech yn dizzen fan de ryksoerheid nei de legere oerheden ta, kaam yn it ôfrûne jier foar de provinsje tichterby mei it mei
yngong fan 1 jannewaris 1980 fan krêft wurden fan de ryksbydrageregeling sosiaal-kultureel wurk. Yn it ramt fan dizze regeling hat de provinsje
de noed foar de planning fan de saneamde stipefunksjes. Op kultureel
mêd giet it derby om de keunstsinnige foarming, de amateuristyske
keunstbeoefening, de muzykskoallen en kréativiteitssintra, de folkskultuer
en it foarmingswurk foar folwoeksenen. Dêrmei gearhingjend hold it
provinsiaal bestjoer oan de ein fan it jier in tal foarljochtingsgearkomsten
oer de yn te fleren provinsiale subsydzje- en proseduere-oardering.
Doel is it sa gau mooglik mei in provinsiaal stipefunksjeplan te kommen. In projektgroep, besteande út provinsiale amtners en fertsjinwurdigers fan de funksionele rieden, sil mei ien en oar oan de slach. De kar-út
foar in projektgroep is in gefolch fan it yn de earste helte fan 1980 fallen
steatebeslút oangeande de organisaasje fan de tarieding fan it troch de
provinsje te fleren wolwêzensbelied. Mei dit beslút is foarearst in ein
kommen oan de sûnt jannewaris 1977 oer dit ûnderwerp yn provinsiale
rûnten fierde diskusje. De trije foarnaamste ûnderdielen fan de provinsiale beslutfoarming binnç de ombou fan it Opbou-orgaan ta in Ynstitút
foar it Wolwêzen dat him benammen rjochtsje sil op ûndersyk en yn-
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spraakbefoardering, it ynstellen fan in provinsiale wolwêzensadvysried: in
nije provinsiale kommisje besteande út in fertsjinwurdiger fan eltse
funksionele ried en de Feriening fan Fryske Gemeenten, oanfold mei
ryksfertsjinwurdigers as riejouwers fan de kommisje en de karút foar de
projekt-organisaasje foar it tarieden fan it provinsiale belied. Yn dizze
projekt-organisaasje steane de provinsiale fertsjinwurdigers foar de polityk-bestjoerlike ynbring en de fertsjinwurdigers fan de funksionele rieden
foar de funksioneel-ynhâldlike.
In wichtich provinsiaal beliedsstik op it gebiet fan de kultuer waard
foarme troch de yn septimber útkommen Kultuemotysje 1980. Dizze notysje foarmet in antwurd op de yn 1976 troch de Fryske Kultuerried oan
Deputearre Steaten útbrochte nota Kultureel Perspektyf 1976. De notysje
waard troch de Steaten foar kundskip oannommen, wittend dat yn 1981
mei in nije nota op dit mêd útein set wurde sil. De Fryske Kultuerried
sette yn syn réaksje op de notysje benammen foar it algemiene part in
oare, mear yntegrale, fisy op de Fryske kultuer oer. As útgongspunt foar
it belied neamt de Fryske Kultuerried, letter ûnderskreaun troch Deputearre Steaten: "It befoarderjen fan it wolwêzen fan de ynwenners fan
Fryslân en it behâld en de útbou fan de eigen identiteit fan Fryslân."
In soad beliedsmjittich omtinken wie der dit jier wer foar it Nederlânsktalich beropstoaniel yn it noarden. Op fersyk fan Deputearre
Steaten brocht de Fryske Kultuerried yn april in nota út mei syn tinzen
oer de ynfolling fan de situaasje sa't dy ûntstien is nei it fuortfallen fan de
Noorder Compagnie. De essinsje fan it útstel: in projektmjittige wurkwize
en in fleksibele oanpak binnen in fêst noardlik organisatoarysk ramt, wie
werom te finen yn it einrapport fan de Werkgroep Noordelijke Toneelvoorziening. It WNT-einrapport waard lykwols net troch de mearderheid
fan de Fryske Steaten stipe. Dêrmei kaam in ein oan it sicht op in nije
noardlike toanielfoarsjenning. Grinslân, Drinte en de ryksoerheid gienen
fierder, Fryslân moast him beriede oer de fraach hoe fierder sûnder de
oare partners. Op dy fraach waard yn 1980 noch gjin andert jûn.
Op it mêd fan de byldzjende keunsten drige oan 'e ein fan it jier in
feroaring yn de fïnansiering fan de byldzjende keunstnersregeling te
kommen. De gemeente Ferwerteradiel woe al oan op it beheinen fan it tal
keunstners yn de BKR, mar fan de side fan De Haach waarden feroarings
yn de regeling úteinlik noch net trochfierd, sadat alles by it âlde bleau.
It foarmingswurk yn Fryslân joech fierder stal oan de folwoekseneedukaasje; dat betsjutte dat it lesjaan oan analfabeten no stipe wurdt
troch de ryksoerheid mei saneamde projektsubsydzjes en de tinzen oer in
provinsiale edukative wurkpleats stal krigen yn in notysje dy't geunstich
ûntfongen waard. Dizze wurkpleats, dy't as alles goed giet, yn 1981 útein
sette sil, sil yn de rjochting fan de útfierders fan it edukatyf wurk, in tal
stipefunksjetaken op him nimme, lykas deskundichheidsbefoardering,
kurrikulum-ûntwikkeling en organisaasje-ûntwikkeling. It in jier earder
oprjochte emansipaasjeplatfoarm koe mei stipe fan CRM twa ûndersyksters oanstelle dy't in jier lang de tiid krije om nei te gean, op hokfoar
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wize de froulju yn Fryslân wat dwaan wolle oan de eigen emansipaasje.
Dit is benammen fan belang om't eardere CRM-plannen oangeande
provinsiale emansipaasjeburo's net in soad wurdearring yn de provinsje
ûnderfûnen.
Yn de troch de Fryske Rie gearstalde nota Fryslân en de wrâld yn
septimber oan it kolleezje fan Deputearre Steaten oanbean, wurdt in pleit
halden foar in aktyf provinsiaal belied yn Fryslân op it mêd fan de ynternasionale (kulturele) kontakten, yn it bysûnder mei oare lytse kultueren
yn Europa. It provinsiaal bestjoer moat noch op de notysje réagearje. Op
it selde mêd is der it ôfrûne jier arbeide oan in Fryske presintaasje nei
Skandinavië ta. Mei stipe fan ryks- en provinsiale oerheid sil sawol in
folkskeunst as in dokumintaire útstalling yn 1981 yn roelaasje gean. Dit
ûndernimmen kin mei sjoen wurde as in foarbyld fan it tanimmend
Haachsk omtinken foar de regio yn it ramt fan de kontakten mei it bûtenlan.
Yn desimber waarden tal fan beliedsplannen foar de jierren 1982-1986
publisearre. Op fersyk fan Deputearre Steaten moasten de subsidiearre
ynstellings lykas Frysk Orkest en Fries Museum, de plannen foar de takomst op papier sette. Ek de Fryske Toaniel Stifting Tryater kaam yn dy
snuorje mei in nij beliedsplan nei buten, dat hiel wat geunstiger ûntfongen
waard as it yndertiid wer ynlutsen plan yn 1979.
Yn it ramt fan it opdrachtebelied Fryske literatuer fan de provinsje
waarden opdrachten ferliend oan E. Dam, Sj. van der Schaaf, D. A.
Tamminga, B. Dijkstra-Wytsma, M. Bijlsma, R. Bergsma, Tj. Piebenga, R.
van der Velde en H. Speerstra. De hear Van der Schaaf moast syn opdracht letter werom jaan om't bliken die dat de te brûken boarnen der net
mear wienen. De earste boeken skreaun mei stipe fan dit fûns kamen
ûnderwilens út.

Minsken
Prizen wiene der ek yn 1980 wer: de Dr. Joast Halbertsmapriis wie der
foar P. Wybenga, de Piter Jellespriis gie nei H. Beem. Boargemaster R.
Zijlstra fan Smellingerlân krige de Fryske parsepriis en foar Dj. MeijerWeening wie der de KFFB-priis. Piebe Bakker, ferneamd musikus út de
Súdwesthoeke, krige it gouden fioeltsje, ûnderskieding fan it Frysk Orkest.
Mr. L. H. Bouma naam ôfskie as foarsitter fan de Fryske Akademy. Syn
plak waard ynnommen troch drs. M. Dijkstra. Fan de Akademystêf gienen dr. J. J. Spahr van der Hoek en mr. K. de Vries mei pensioen. Pyt van
der Zee, lieder fan Tryater, waard opfolge troch Thom van der Goot.
De provinsiale Frouljusried krige yn de persoan fan mefrou S. van
Dijk-de Koe in nije presidinte. Dû. Sj. Bijleveld naam ôfskie as direkteur
fan de Woodbrookers yn Koartehimmen. De Fryske boekhanneler Tabe
Beintema syn Terp ferdwûn. It FLMD organisearre in útstalling wijd oan
Beintema en der kaam teffens in freoneboek út.
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In tal feiten
De moanne jannewaris, it begjin fan in nij desennium stie folslein yn it
teken fan it Frysk Festival '80. Fan alve jannewaris oant trije febrewaris
stie alles wat op kultureel mêd yn Fryslân warber is, op de planken. Yn
tritich Fryske plakken wie der sprake fan in tachtich ferskillende barrens
op it mêd fan it toaniel, de muzyk, de byldzjende keunsten en de kréativiteitsûntjouwing, sawol troch amateurs as troch beropslju. It festival
begûn en einige mei Fryslân Boppe, in promenadekonsert mei it Frysk
Orkest, de kombo John Eskes, Leny en Leo Dykstra, Rients Gratama,
Hessel van der Wal en Tetman de Vries. De organisaasje fan it festival nat
nei de produksjeside tige stypjend wurke: santjin premières foarmje in
dúdlik bewiis. Sa'n 25.000 Friezen diene oan it Festival mei, sadat ek oan
de publykskant gjin reden ta kleien wie.
In oar festival wie de Ljouwerter strjitmanifestaasje. It yn july holden
barren mei mear as hûndert dielnimmers sloech tige oan.
Tryater kaam mei fiif premières yn 1980: Simson, Frou Minske, Ik bin
de rjochter, In tankbre gast en Ik kin net oars. Yn it ramt fan de tuskentiidske noardlike toanielfoarsjenning kaam de ynternasionale theatergroep Kiss nei Ljouwert ta. De groep presintearre har yn novimber mei
trije produksjes: Oresteia, Salomé en Bon Beau Cher. It Ljouwerter TOG

Frysk Festival '80: in Prom-konsert û.l.f. Piebe Bakker.
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betocht net allinne syn 75-jierrich bestean, mar die ek mei sukses mei yn
it troch it Nederlands Centrum voor het Amateurtoneel organisearre
Landjuweel '80-'81. Fan belang foar it amateurtoaniel wiene fierders de
ienakterfestivals dy't yn likernôch njoggen gemeenten holden waarden.
De Fryske Kultuerried brocht in brosjuere út mei ynformaasje op hokfoar
wize de toanielynrjochting yn doarpskafee's en doarpshuzen ensfh. it beste
dien wurde kin. Ut de provinsiale pot foar de Frysktalige ferdivedaasjekeunst krigen heit en soan Tetman en Tsjip de Vries in dofke foar harren
nije program.
It VARA-brassbandfestival waard al hast in folslein Fryske oangelegenheid. Fjouwer Fryske korpsen namen de earste fjouwer plakken yn.
De Wâldsang út Bûtenpost waard nûmer ien. De stichting Nevofoon
brocht in plaat mei Fryske folksdûnsen út. De Fryske folksdûns hie dochs
al it nedige omtinken fan oer de grins, doe't de dansgroep Aald Hielpen
de Europapriis foar de Folkskeunst fan de Hamboarger stichting FSV
útrikt krige.
Nije gebouwen en ûnderkommens wiene der dit jier foar û.m. de iepenbiere bibleteek fan Ljouwert, de âldheidkeamer yn Kollum, Vinea
Domini yn Wytmarsum, en de regionale omrop yn Ljouwert. De léste, de
ROF, wie ûnderwerp fan in harkersûndersyk. It die bliken dat yn
trochsnee wyks tusken seis en sân oere sa'n fjirtichtûzen minsken nei
Radio Fryslân harkje. By de middeisútstjoerings binne der sa'n tsientûzen
harkers minder.
It twadde lustrum fan de stichting Alde Fryske Tsjerken waard fïerd
mei tal fan barrens, wêrûnder de iepening fan it restaurearre tsjerkje fan
Sweins en de útjefte fan in boekwurkje fan de hân fan D. A. Tamminga.
Yn Jorwert en Burgum waarden iepenloftspullen halden. Beide mei it
nedige sukses. It minne waar fan de simmer 1980 kaam te'n goede oan de
musea. It besikerstal naam ta. Op edukatyf mêd waarden yn Fryslân 64
VOS-kursussen organisearre en gie yn septimber in twadde kursus foar
lesjouwers oan analfabeten útein. Yn Ljouwert begûn in School voor
Vrijwilligers, in kursus ornearre foar frijwilligers yn it kultureel wurk.
De tachtiger jierren begûnen fierder mei de ynfiering fan de nije stavering fan it Frysk. It die bliken dat de saneamde Steatestavering minder
problemen oplevere as yn it earstoan faak oannommen waard.
P. Hemminga

Waterstaat
De organisatie van de zeewering onderging een belangrijke wijziging
doordat per 1 januari 1980 de tot dan bestaande tien "zeewerende waterschappen" op de vaste .wal van Friesland werden opgeheven. De zeewerende taken van die waterschappen werden met ingang van die datum
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overgenomen door het nieuwe waterschap Fryslân. Met deze ingrijpende
verandering (immers enkele van de opgeheven waterschappen voerden
reeds sinds eeuwen het beheer over gedeelten van de Friese zeewering)
werd tevens een wat grotere billijkheid bereikt doordat nu praktisch geheel Friesland, dat belang heeft bij de instandhouding van de zeewering,
ook rechtstreeks meebetaalt aan het onderhoud. Dat was tot dan niet het
geval.
Van het belangrijke deel van de zeewering dat nog niet op Deltasterkte
is gebracht, van Zwarte Haan tot veerdam Holwerd, is het dijkvak Zwarte

Eén van de 908 gevangen muskusrattern
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Haan-Sjoukeshoek door het waterschap Fryslân aanbesteed; het komt in
1981 in uitvoering. Voor het op Deltahoogte brengen van het dan nog
resterende gedeelte zijn opnieuw studies verricht door een werkgroep; die
bracht juist voor de jaarwisseling uitgebreid rapport uit.
Rijkswaterstaat bracht een tweede bestek voor de dijkverhoging op
Ameland in uitvoering. Verder is na jaren van studie in het najaar de
zeereep van dit eiland drastisch versterkt door "strandsuppletie" tegen de
duinvoet. De versterking van de steenbekleding van de zeedijk van de
Terschellingerpolder werd voortgezet.
Over waterkeringen gesproken: de muskusrat schijnt zich haast onstuitbaar over Friesland te verspreiden. Er zijn dit jaar 908 "ratten" gevangen tegen 436 in 1979. In het kader van de bestrijding van deze voor
de binnenlandse waterkering zo gevaarlijke dieren, vond een uitbreiding
van het aantal rayonambtenaren plaats.
In het kader van het milieubeheer zijn in 1980 in gebruik gesteld de
rioolwaterzuiveringsinstallaties te Workum (zeventienduizend inwonerequivalenten) en te Heerenveen (vijfendertigduizend i.e.). In uitvoering
zijn genomen een installatie te Harlingen (veertigduizend i.e.) en de uitbreiding van de bestaande installatie te Oosterwolde (twintigduizend i.e.).
In voorbereiding zijn installaties te Grouw (achttienduizend i.e.) en Franeker (vierenvijftigduizend i.e.). In studie is of de installatie te Surhuisterveen moet worden uitgebreid of zal worden opgeheven. In het laatste
geval zou de installatie te Kootstertille met zestienduizend i.e. moeten
worden uitgebreid. In totaal kwam verder 33 km. persleiding gereed met
elf gemalen, waarmee het totale beeld per 31 december 1980 is: 33 zuiveringsinstallaties met een totale capaciteit van 853.600 i.e. en 108 gemalen met 306 km. transportleiding. Er kan dus zonder meer worden
geconcludeerd dat het in 1974 door de Friese Staten vastgestelde zuiveringsplan goed vordert.
Vaarwegen. De uitbouw van de vaarweg naar Heerenveen tot 1350
tonskanaal in 1979 werd in 1980 afgesloten met de voltooiing van de
nieuwe gemeentelijke industriehaven in het industrieterrein ten westen
van de spoortlijn en ten noorden van rijksweg A 7. Hierdoor is een flink
industrieterrein aangesloten op het grootscheepsvaarwater. De in de jaren
zestig gedempte oude schutsluis te Stavoren werd in oude luister hersteld,
waarbij ook door veler inspanning de zo karakteristieke directe omgeving
van de sluis aanzienlijk werd opgeknapt. Een begin werd gemaakt met
een vaarwegenplan, waarmee de provincie een systematische aanpak van
de knelpunten, met name in het recreatieve vaarwegennet, hoopt te bereiken.
Scheepvaart. Het goederenvervoer op het Prinses Margrietkanaal te
Lemmer nam na de daling in 1979 weer toe tot 20,6 min. ton. Op het Van
Harinxmakanaal te Harlingen nam het tonnage toe tot 4,0 min. ton. De
recreatievaart vertoonde evenals de twee voorgaande jaren een duidelijke
stabilisatie. Weliswaar neemt het aantal schepen nog toe, maar het aantal
passages op de verschillende telpunten blijft vrijwel gelijk.
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Het beheer van de Friese boezem werd van Gedeputeerde Staten
overgenomen door de Bestjoerskommisje Boezembehear, bestaande uit
drie vertegenwoordigers van de Friese waterschappen en drie Gedeputeerden. Deze bestuurscommissie is rechtstreeks verantwoording schuldig
aan Provinciale Staten.
Eind 1980 is automatische, telefonisch opvraagbare peilregistratie-apparatuur geïnstalleerd op de zes punten die gebruikt worden voor het
bepalen van de gemiddelde boezemstand. Het is nu mogelijk bij het dagelijks boezembeheer de ontwikkeling van de gemiddelde boezemstand op
elk gewenst moment te weten te komen.
Een grote zorg van de waterschappen en de andere oeverbeheerders in
Friesland is de toestand van de oevers. De instelling van een oeverfonds
door het provinciaal bestuur tracht hierin te voorzien. Uit dit, door de
Bestjoerskommisje Boezembehear beheerde fonds is in 1980 een eerste
reeks oeverwerken van hoge prioriteit gesubsidieerd, her en der in
Friesland. De bedoeling is elk jaar een dergelijke prioriteitenlijst op te
stellen en deze werken dan te subsidiëren.
Tenslotte de wegen. De "ombouw" tot autosnelweg van de rijksweg
Afsluitdijk-Groningen werd voortgezet. Met de aanleg van de autosnelweg tussen Dronrijp en Harlingen is met de rijksweg Leeuwarden-Afsluitdijk een aanvang gemaakt. Wat de provinciale wegen betreft: het
weggedeelte tussen rijkweg 32 (Werpsterhoek) en de weg LeeuwardenDrachten (Hemriksein) is gelijktijdig met het gereconstrueerde kruispunt
Werpsterhoek op 19 juni voor het verkeer opengesteld. Daarmee is de
gehele verbinding Leeuwarden-Drachten aan het verkeer in gebruik gegeven.
P. Wiersma
Sport
Steeds meer mensen gaan sport beoefenen. Weliswaar is de groei wat
minder spectaculair dan enkele jaren geleden, toen het groeipercentage
rond de vijftien lag, maar nog altijd is er sprake van een duidelijke stijging, met name bij sporten als tennis, badminton, judo en handbal. Het
gebrek aan kader en aan accomodaties maakt dat sommige verenigingen
de stroom sporters nauwelijks kunnen verwerken; tennisverenigingen
bijvoorbeeld moesten overgaan tot een ledenstop.
Rond de dertig procent van de Friese bevolking is lid van een sportvereniging en dat alleen al bewijst dat sport een van de meest verbreide
vormen van vrijetijdsbesteding is. Ook buiten verenigingsverband echter
nemen steeds meer mensen deel aan het sportief recreëren. Activiteiten op
het gebied van hardlopen (trimmen), wandelen en fietsen trekken grote
aantallen deelnemers; de fiets-elfstedentocht op tweede Pinksterdag met
zo'n tienduizend fietsers (!) is wel een van de meest sprekende voorbeelden.
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Kader
De groei van de wedstrijd- en recreatiesport doet een steeds indringender beroep op het (doorgaans vrijwillige) kader van de bonden en
verenigingen en juist dat kader begint in kwalitatief opzicht een zekere
achteruitgang te vertonen. In het voor de wedstrijdsport onontbeerlijke
corps scheidsrechters bijvoorbeeld vallen gaten doordat de aanwas geen
gelijke tred houdt met het verloop. Bovendien wordt het moeilijker om
alle bestuurlijke functies bij de verenigingen bezet te krijgen: het baantje
van (ook vaak weer: vrijwillige) sportbestuurder/leider boet aan aantrekkelijkheid in nu het meer tijd vraagt en nu de werkzaamheden complexer worden.
Hopelijk zal een door de overheid gesubsidieerde beperkte professionalisering, gericht op de ondersteuning van het vrijwilligerswerk, nog eens
uitkomst bieden. Zo'n professionalisering zal dan wel met de nodige
voorzichtigheid en met voldoende "inspraak" gestalte dienen te krijgen;
de wijze waarop CRM in het kader van het werkgelegenheidsbeleid een
aantal arbeidsplaatsen in de sport "gedropt" heeft, geeft weinig vertrouwen in een juiste dosering van het subtiele proces van het inschakelen van
beroepskrachten in de sportsector.
Over het werkgeversschap van het sporttechnisch kader hebben in 1980
de nodige stormen gewoed. Mede op initiatief van CRM zijn er in de
afgelopen jaren provinciale stichtingen Sporttechnisch Kader (STK) in het
leven geroepen, die o.m. formeel de rol van werkgever voor de aangesloten sportverenigingen tot taak kregen. Bij de stichting Sportcentrum
Friesland, sectie STK, zijn op deze manier meer dan honderdtwintig
parttime/fulltime werkende sportleid(st)ers in dienst, die bij ongeveer
honderdvijftig verenigingen werkzaamheden verrichten. Op een bijeenkomst van de provinciale stichtingen maakte de vertegenwoordiger van
CRM bekend, dat de werkgeversrol van de STK-stichtingen geen wettelijke basis had en dat de verenigingen zelf de werkgeversrol op zich
moesten nemen. Voor de 67 arbeidsplaatsen, die in 1980 aan de sport ter
beschikking zijn gesteld, werd aan de provinciale stichtingen dan ook
alleen (administratieve) medewerking gevraagd. De provinciale STK's van
Friesland en Groningen bedankten voor de eer; de andere gingen onder
protest accoord. Binnen het Nationaal Sport-Overleg blijkt begrip te bestaan voor de noordelijke argumenten en in de Kamer is inmiddels ook
gereageerd op het CRM-standpunt; hopelijk leidt dat tot een betere regeling van het werkgeversschap. Het zou van belang zijn voor de vele
kleine verenigingen in Friesland, die zelf geen fulltime technisch kader in
dienst kunnen nemen, dat de provinciale stichting een belangrijke
dienstverlenende functie vervult voor zowel dat technisch kader als voor
de verenigingen.
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Sport en welzijn
Algemeen wordt de sport nu erkend als een aspect van het welzijn. Dat
heeft voordelen, maar in de praktijk ook duidelijk nadelen, zeker nu we in
een fase zijn aangeland van veranderende procedures bij de totstandkoming van het welzijnsbeleid. De hierbij op zichzelf goede uitgangspunten
van decentralisatie en democratisering kunnen gemakkelijk verzanden in
een onduidelijke en complexe bureaucratische besluitvorming. In elk geval zal de affiniteit van de gemiddelde praktiserende sportbestuurder voor
een dergelijk proces van planning, programmering, prioriteitsbepaling etc.
waarschijnlijk niet altijd even groot zijn.
In de op 1 januari 1980 van kracht geworden rijksbijdrageregeling sociaal-cultureel werk is ook de sport, zij het voor een bepaald gedeelte,
betrokken. Alleen de sportieve recreatie valt erbinnen en dat houdt simpelweg in, dat bepaalde sportactiviteiten niet en andere wel in het gemeentelijk (activiteiten)plan en provinciaal (steun)plan kunnen worden
opgenomen. Zeker is in ieder geval wel, dat, wil de plaatselijke sport op
passende wijze een rol spelen in de totale gemeentelijke welzijnsplanning,
een gerichte voorlichting noodzakelijk is.
De provincie zal zich voornamelijk gaan bezighouden met de steunfuncties. Voor de sport zal dit naar alle waarschijnlijkheid betrekking
hebben op sporttechnisch kader, sportieve recreatie, kadercursuswerk en
administratieve dienstverlening aan provinciale sportorganisaties. Op
welke wijze de sportsteunfuncties zullen worden geïnstitutionaliseerd, is
op dit moment nog onduidelijk. In ieder geval zal daarbij de relatie tussen
de Provinciale Sportraad en het Sportcentrum Friesland aan de orde
moeten komen.
Niet alleen het opnemen in de rijksbijdrageregeling heeft de aandacht
op de recreatiesport/sportieve recreatie gevestigd, steeds meer sportorganisaties ontplooien initiatieven, waarbij aan meer mensen de kans wordt
geboden om deel te nemen aan de verschillende activiteiten. Ook in het
sportjargon is het begrip "achterstandsituatie" gemeengoed geworden!
Een van de problemen, vooral op plaatselijk en gemeentelijk vlak, is het
ontbreken van een coördinerende instantie, een goed samenwerkingsverband tussen de verschillende sociaal-culturele sectoren (inclusief de sport)
en de gemeentelijke overheid.
Met financiële steun van CRM zijn in 1980 twee ontwikkelingsprojecten
sportieve recreatie van start gegaan, in de gemeenten Schiermonnikoog en
Tietjerksteradeel, uitgevoerd door de Stichting Spel en sport in samenwerking met de Friese Sportraad. CRM bleek verder bereid om financiële
steun te verlenen bij het opzetten van een provinciale spel-o-theek,
waarbij op uitleenbasis allerlei sportmaterialen beschikbaar kunnen worden gesteld.
Ook in de sectoren van het "Meer Bewegen voor Ouderen" en de
"gehandicaptensport" zijn positieve ontwikkelingen gaande in die zin, dat
ook hier de deelnemersaantallen steeds groter worden. Vooral bij deze
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categorie doet het vraagstuk van deskundige leiding zich in sterke mate
gelden.
Accommodaties
Ondanks de minder rooskleurige economische ontwikkelingen kwam in
1980 toch weer een groot aantal voor de sport belangrijke accomodaties
tot stand. Aan sportvoorzieningen is in Friesland, juist door het groeiend
aantal deelnemers, nog steeds een groot tekort, ondanks het feit, dat uit de
jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat onze
provincie verhoudingsgewijs beschikt over het grootste aantal sporthallen.
Op het gebied van de overdekte sportaccommodaties zien we een ontwikkeling, waarbij steeds meer voorzieningen worden gerealiseerd en
geëxploiteerd op particuliere basis, zoals tennishallen, squash- en bowlingcentra. De plannen voor de realisering van een uniek overdekt
kaatscentrum in Franeker kwamen in een vergevorderd stadium. Ameland (Nes), Ferwerd en Grouw kregen een sporthal, deze laatste bovendien in combinatie met een openlucht-zwembad. Op overdekt zwemgebied gebeurde ook verder nog het een en ander. Het zwembad "De Telle"
te Heerenveen kreeg een uitbreiding met een 15 X 25 m. bassin, inclusief
springkuil en een unieke mogelijkheid voor onderwater-observaties. Het
openluchtbad "Rasterhoff" in Sneek werd uitgebreid met een qua
vormgeving prachtige, overdekte voorziening.
Feiten en gebeurtenissen
Dat Friezen kunnen schaatsen bewees Hilbert van der Duim door in
Heerenveen het wereldkampioenschap hardrijden op de schaats voor zich
op te eisen. Hij kreeg er (later) ook nog een provinciale sportprijs voor.
Lieuwe de Boer leverde zijn bijdrage door in Lake Placid bij de Olympische Winterspelen de bronzen medaille te behalen op de 500 m. sprint.
Ook op ijshockey gebied staat Friesland zijn mannetje: voor de vierde
keer behaalde "Feenstra Flyers" uit Heerenveen de landstitel. Voor een
prolongatie zorgden ook de volleybalsters van het Dokkumse DVC, die
voor de tweede maal zowel de nationale titel als de beker in huis haalden
en voor opwindende Europacupwedstrijden zorgden.
Ook bij het kaatsen weer bekende overwinnaarsgezichten: de PC in
Franeker werd opnieuw gewonnen door het partuur Soolsma, Faber en
Saakstra. Bij een andere typisch Friese sport, het fierljeppen, werd wat
minder gepresteerd: alleen Rein Ketelaar behaalde het Nederlands
kampioenschap bij de jongens. Traditiegetrouw trok het jaarlijkse skûtsjesilen weer enorme belangstelling; Lammert Zwaga werd de trotse
eindoverwinnaar.
Een aantal teams maakte een belangrijke promotie: uit Sint Annaparochie dienden de dames van de waterpolo-club "De Skelp" zich aan als
nieuweling in de hoogste klasse van het Nederlandse waterpolo en op
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De dames van De Skelp in actie.

voetbalgebied deed Blauw Wit '34 zijn intrede in de zaterdagamateur Ie
klasse.
Om nog bij voetbal te blijven: Cambuur rook even aan de eredivisiepoort door het behalen van de periodetitel en het lang in de race blijven
bij het uiteindelijk algemeen periodekampioenschap. Wellicht kunnen het
gemoderniseerde stadion en de nieuwe lichtinstallatie de ploeg nog meer
inspireren.
H. van Wijnen

Geestelijk leven
Een nieuwe rubriek in dit Panorama. Een onderwerp, dat zich naar het
wezen ervan moeilijk laat beschrijven. Voorzover "geestelijk leven" wordt
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opgevangen in bepaalde instituten en organisaties valt er over die laatste
wel iets mee te delen. De vormen, waarin dit leven tot uitdrukking komt,
kunnen we kennen, maar er is een kern, die zich in het algemeen aan onze
blik, en daarmee aan ons oordeel onttrekt. Dit dient vooropgesteld te
worden, nu dit facet van het leven van mensen, in het bijzonder dat van
mensen in Friesland, een plaats krijgt in dit overzicht.
Wat wordt precies verstaan onder "geestelijk leven"? Als daarmee bedoeld zijn de uitingen van de menselijke geest, dan vinden we die evenzeer in de cultuur, in taal- en letterkunde, in kunst en muziek. Die van het
geestelijk-godsdienstige, van het geestelijk-humanistische leven zijn nauw
verweven met en hebben vaak hun vormgeving gevonden in verhalen,
romans, schilder- en beeldhouwkunst, in architectuur, in cantates en
oratoria, in toneelstukken en opera's. Wij kunnen zelfs vaststellen, dat er
sprake is van wederzijdse beïnvloeding, al zullen de uitingsvormen nooit
ten volle in staat zijn de eigenlijke kern van het leven van de geest te
vertolken. Er dient een grens getrokken te worden, wil op den duur hetgeen in deze rubriek zal worden meegedeeld, verstaanbaar zijn.
Welnu, deze rubriek zal zich beperken tot wat er in godsdienstige en
humanistische instellingen in Friesland gaande is. Uiteraard dient daarbij
te worden opgemerkt, dat "geestelijk leven" in Friesland niet losgedacht
kan worden van wat zich elders in Nederland en in het buitenland bezig
is te ontwikkelen. Invloeden van bepaalde groepen, van "oosterse"
godsdiensten bijvoorbeeld, weten ook Friesland te bereiken. Dag- en
weekbladen, tijdschriften, radio en televisie dringen door tot mensen, die
voorheen veilig geborgen leefden in een geestelijk beschermd milieu, soms
van gezin, school, kerk en vereniging. Regels, die daar vroeger golden en
geëerbiedigd werden, zijn in vele gevallen al lang overschreden. Daar kan
onmiddellijk aan worden toegevoegd, dat tengevolge van die overschrijding en de daarmee samenhangende onzekerheden ook weer mensen zich
afzonderen in vaak kleine groepen, conventikels, waarin ze zich herkennen in de opvattingen van hun medeleden en daarin kracht, levensmoed
en een bepaald levensgedrag verwerven.
Vooral op "kerkelijk" gebied is de verscheidenheid van organisaties
bijzonder groot; voor buitenstaanders lijkt het een onoverzichtelijke
warwinkel. Wij kunnen constateren dat het aantal kerken, gemeenten,
groepen eerder toe- dan afneemt. Het oecumenisch streven, dat zoal niet
tot fusie dan toch wel tot toenadering geleid heeft van voorheen naast en
langs elkaar levende groeperingen, blijkt tot dusverre niet in staat die
uitdijende stroom af te dammen. Integendeel, waar tussen sommige kerken — hier kan worden gedacht aan Nederlandse Hervormde Gemeenten
en Gereformeerde Kerken — een samenwerking is ontstaan vormt dat
voor sommige leden aanleiding om zich daaraan te onttrekken en zich
hetzij aan te sluiten bij andere bestaande groeperingen, hetzij, soms beginnend als huisgemeente, een nieuwe gemeenschap te vormen.
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Inventaris
In dit eerste overzicht zal in hoofdzaak een soort van inventaris worden
gegeven van in Friesland aanwezige kerken en groeperingen. Wat de
oudste kerk in deze provincie betreft, de Rooms-Katholieke, konden de
gegevens worden geput uit Informatie-bulletin van- het bisdom Groningen
(XIII, 1980 nr. 3). Daaruit bleek dat er veertig parochies zijn, waarvan
sommige samen een geestelijke hebben.
Voor de reformatorische kerken is een betrouwbare gids Van Alphens
Nieuw Kerkelijk Handboek, onder redactie van de Bond van Nederlandse
Predikanten. Dit voor velen onmisbare boekwerk werd voor het eerst in
1878 uitgegeven en draagt nog steeds de naam van de eerste bewerker: M.
W. L. van Alphen, die werkzaam was op de afdeling Erediensten van het
ministerie van Financiën. Het verschijnt niet jaarlijks; het laatste is van
1979. In dit boek nu vinden we per 1 januari 1979 de volgende kerken en
gemeenten in Friesland vermeld:
Nederlandse Hervormde Kerk: 169 gemeenten, waaronder vele gecombineerde. Vroeger had elk dorp een eigen predikant; nu vinden we alleen in
enkele steden en "vlekken" meer predikanten. Het aantal kerken en gebouwen waarin diensten worden gehouden is veel groter dan het hierboven vermelde getal; niet altijd heeft een gemeente daarvan opgave
gedaan. Het aantal dienstdoende predikanten bedroeg 145. In tegenstelling met een aantal andere provincies is hier geen Waalse gemeente meer.
Evangelisch-Lutherse Kerk: één gemeente voor geheel Friesland te
Leeuwarden met eigen predikant.
Doopsgezinde Gemeenten: 47, waaronder de Verenigde Doopsgezinde en
Remonstrantse Gemeente te Dokkum (van 1798). Ook hier veel combinaties. 22 predikanten.
Remonstrantse Broederschap: de hierboven genoemde met de doopsgezinde Remonstrantse Gemeente te Dokkum en die te Leeuwarden, ook in
samenwerking met de doopsgezinden, met 2 predikanten.
Christelijk Gereformeerde Kerken (voortzetting van de in 1834 uit de Ned.
Herv. Kerk uitgetreden Afgescheiden gemeenten): dertien gemeenten,
twaalf predikanten.
Gereformeerde Kerken: in 1892 ontstaan uit een vereniging van de
"Christelijk Gereformeerde Kerk" van 1869 en de "Nederduitsch Gereformeerde Kerken" van 1886 (Doleantie): honderdvijftig gemeenten,
honderdveertien predikanten.
Gereformeerde Kerken: (Vrijgemaakt), sinds 1944 ontstaan uit de Gereformeerde Kerken door "Acten van Vrijmaking of Wederkeer", 28 gemeenten, negentien predikanten.
Nederlands Gereformeerde Kerken, tot 1979 aangeduid met de naam Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt, buiten verband): één gemeente, nl. te
Heerenveen met eigen predikant. (In Nederland 94 kerken met zeventig
predikanten.)
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Gereformeerde Gemeenten: vier gemeenten, t.w. Akkrum, Drachten met
eigen predikant, Lemmer en Oudemirdum.
Vrije Evangelische Gemeenten: vijf gemeenten, t.w. Bergum, Franeker,
Leeuwarden, Minnertsga en Oudebildtzijl, predikanten te Leeuwarden en
Oudebildtzijl.
Baptisten-Gemeenten: veertien gemeenten met negen predikanten.
Zevende-Dags Adventisten: één gemeente te Leeuwarden met eigen predikant.
Dan zijn er nog enkele z.g. Zelfstandige Gemeenten, die zich van andere
hebben afgescheiden. Te Bantega: Vrije Evangelische Gemeente; Nijetryne: Vrije Zendings-gemeente; Twijzel: Vrije Gereformeerde Kerk;
Wolvega: Vrije Gereformeerde Kerk. 4 predikanten.
Verder zijn er rooms-katholieke geestelijken en aan reformatorische
kerken verbonden predikanten werkzaam in een bestuursfunctie van hun
kerk, als legerpredikant, voor godsdienstonderwijs op scholen, in vormingscentra, bij het gevangeniswezen, in zieken- en verpleeghuizen en het
Psychiatrisch Ziekenhuis te Franeker.
Andere kleine groepen, niet in het Handboek vermeld, zijn o.m. een
Vergadering van Gelovigen te Leeuwarden; Pinkstergemeenten (4);
Nieuwe Apostolische Gemeenten (5); Philadelphia gemeenten (3); Gemeenten van het Volle Evangelie (2); een kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen met daarnaast een andere van dezelfde naam
met toevoeging "gereorganiseerd"; een gemeente van Zevende DagsBaptisten. Voorts de Charismatische Christenen, een Gemeente Gods, een
Evangelische Gemeente, een Christusgemeente, een Vrij-Katholieke gemeente. In de predikbeurtenhjst van de Leeuwarder Courant kwamen nog
voor: Het Leger des Heils (4); Nederlands Leger des Heils; Jehova-Getuigen (5) en een samenkomst van de Christian Science Society. Naast de
genoemde moet ook de Youth for Christ-beweging vermeld worden.
Deze kerken en groepen behoren alle tot het Christendom. Het beeld
geeft een rijke verscheidenheid of bittere verscheurdheid, al naar gelang
men deze reeks wil beschouwen.
Geestelijk leven vinden we ongetwijfeld ook in de Joodse Gemeente te
Leeuwarden. Van andere aard is hetgeen het Humanistisch Verbond,
Vrijmetselaars-loges en loges der Odd Fellows beogen, maar ook daar is
een zoeken naar en ontvangen van geestelijk leven, al zal de definitie
daarvan anders luiden dan bij de kerken en gemeenten en de joodse gemeente het geval is. Er zijn trouwens diepgaande verschillen van interpretatie van en benadering van de bijbel-boeken en de daarin doorgegeven boodschap, hetgeen het voor buitenstaanders en in het bijzonder
buiten-kerkelijken — een steeds grotere groep volgens de volkstellingen —
moeilijk maakt er begrip van, laat staan vóór te krijgen.
Theologisch is er vooral in de "grote" kerken, de Rooms-Katholieke
kerk, de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken veel in
beweging, hetgeen leidt tQt "vleugels", enerzijds van gelovigen, die bereid
zijn wetenschappelijke onderzoekingen toe te passen op hun bijbelbe-
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schouwing en op die van oude confessies, anderzijds van gelovigen, die
daardoor juist "verontrust" worden. Dit is trouwens een verschijnsel dat
zo oud is als het christendom en men vindt zulke bewegingen evenzeer in
andere wereld-godsdiensten. Het zijn tekenen dat bepaald niet gevreesd
behoeft te worden voor verstarring, al hebben velen het er erg moeilijk
mee.
Herdenkingen
Wat gebeurtenissen op kerkelijk gebied betreft nog het volgende. De
Rooms-Katholieken zagen in dit jaar hun Bonifatius-kerk te Leeuwarden
weer compleet met de toren, waarvan de spits zo succesvol op de romp
werd geplaatst, en vierden dit met samenkomsten op 15 en 19 oktober. De
Doopsgezinden herdachten op 28 september ook in deze provincie hun
450-jaar Doperdom met een samenkomst in de Leeuwarder Vermaning en
een tentoonstelling in het Rijksarchief. Ter gelegenheid hiervan kwam het
boek De Fryske Minnisten en harren sosiëteit van dr. J. S. Postma uit. In
het Rijksarchief ook werd onder auspiciën van de Provinciale Raad van
Kerken op 19 november een tentoonstelling geopend over vierhonderd
jaar Reformatie, waarbij een beschrijvende gids uitkwam onder de titel
Breken en Bouwen met artikelen van dr. J. Oldenhof en ds. J. J. Kalma.
C. P. Hoekema

Underwiis
De ûntjouwingen yn it underwiis yn Fryslân fine foar in part har
boarne yn Den Haach. Dêr wurde de plannen makke en dêr wurdt oanjûn
hoe't it underwiis der struktureel yn de takomst út sjen sil. O ft wy dy
plannen moai fine of net, yn de regel kinne wy der in lyts bytsje oan
dwaan.
Yn de spriedingsplannen op it mêd fan de nije pedagogyske akademy
wurde Fryslân fjouwer ynstituten taskikt: twa yn Ljouwert (ien iepenbiere
en ien p.k.), ien yn Drachten (iepenbier) en ien yn Snits (p.k.). It Hearrenfean en Dokkum sille har oplieding yn de takomst kwyt reitsje. De
Steaten fan Fryslân hawwe fan alles besocht om in bettere sprieding te
krijen mar mear as fjouwer nije ynstituten wie foar Fryslân net "haalbaar"
en sjoen nei de gemiddelde omfang (studintebesetting) fan de nije ynstituten meie wy mei in rispinge fan fjouwer wrychtich noch bliid wêze ek.
Dochs hawwe hja it op de sân besteande PA's en de trije Klossen yn 1980
fleanende drok hân. De learkrêften yn it leger underwiis en it beukerûnderwiis moasten (en moatte) tarist wurde op de nije taak yn de
basisskoalle. By de opliedingsynstituten tilt it op fan kursussen, sawol wat
tal as soarte oangiet.
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Basisskoalle
Op 1 augustus 1983 sil it heve, dan wurdt de nije basisskoalle ynfierd as
alteast de Twadde Keamer de nije wet oannimt. Elts hie tocht, dat de
keamerbehanneling noch yn 1980 wêze soe, mar sa't it no liket wurdt it
begjin 1981. Dan is dêr al hiel wat oan foarôf gien, ntl. in foarûntwerp, in
ûntwerp fan wet, in nota fan wizigingen en in neiere nota fan wizigingen.
De Provinsiale Underwiisried hat op alle fjouwer stikken wiidweidich
kommentaar jûn en hieltiten wer wiisd op saken, dy't foar Fryslân net
goed binne. Sa fersmyt de Ried de útstelde keppeling fan de stiftings- en
opheffingsnoarmen oan it befolkingstal fan de gemeenten, om't de Ried
fan betinken is dat de noarmen keppele wurde moatte oan kearnen lyk as
doarpen en stedswiken. Op it ministearje wurdt dêr oars oer tocht. Ek is
de minister net ree de noarmen te ferleegjen en dat betsjut dat in protte
skoallen en skoaltsjes by de ynfiering fan de nije wet net automatysk in
basisskoalle wurde kinne. De útstellen, dy't der lizze foar de oergongswet,
bedrige ek it fuortbestean fan ús lytse skoaltsjes. Oant no ta hat it gerop
(tink oan de ûnderwiisdei yn 1978 oer de lytse skoallen te Ljouwert) út
Fryslân wei net folie fertuten dien. De hoop is noch dat de politisi wol
goed harke en lézen hawwe.
In positive ûntjouwing is it út ein setten yn augustus 1979 fan it ISPprojekt "Lytse Skoallen". Earst diene 8 skoalsituaasjes oan it projekt mei,
yn 1980 is dat tal útwreide mei 24 nije situaasjes. It doel is yn oparbeidzjen mei it personiel, de âlden, it bestjoer en de doarpsmienskip te
kommen ta de nije basisskoalle. Dat is gjin maklik karwei, want net eltse
skoalle sil oergean kinne ta in basisskoalle. Der moat regionaal en lokaal
oerlis komme en dat keallet faak tige swier. Mar hawar, binnen de projektsituaasjes is it oerlis begûn en plakken buten it projekt kinne har
foardiel dwaan mei de metoades en resultaten fan it projekt. In faktor,
dy't de káns fan de lytse skoallen om straks in basisskoalle te wurden
negatyf beynfloedet is it noch hieltiten ôfnimmen fan it learlingetal. Understeand oersjoch jout oan dat it weromrinnen fan it learlingetal yn it
beukerûnderwiis en yn it leger ûnderwiis yn Fryslân ek yn 1980 trochgien
is en yn de jierren dêrnei noch fiks trochgean sil.
1978*
beuker-û.
leger-û.

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

22164 20587 19314 18697 18166 17806 17765 17828
66036 65885 64170 62100 59316 56249 53289 50664

* de sifersfan 1978 en 1979 binne defeitelike sifers en fan 1980 en folgjende
jierren prognoses.
Fuortset ûnderwiis
Ek yn it fuortset ûnderwiis begjint it weromrinnen fan it learlingetal
153

Wumkes.nl

Panorama van Friesland

omtinken te krijen. Op dit stuit hawwe lang net alle skoallen dêr in protte
lést fan, mar de ferwachting is, dat yn it fuortset ûnderwiis it weromrinnen
fan it learlingetal yn 1983/1984 út ein sette sil. In lytse yllustraasje: Op 1
jannewaris 1979 wie it gemiddeld tal tolve/trettjin-jierrigen yn Fryslân
10952. Neffens de prognoses is dat yn 1984 10987, yn 1986 9786, yn 1988
8502 en yn 1990 7982. Ut dizze sifers is ôf te lieden, dat tusken 1979 en
1990 de tastream nei it fuortset ûnderwiis mei likernôch 27 persint ôfnimt.
It weromrinnen hat trije gefolgen. Foarst dat in tal learkrêften ferdwine
moat en dat dus de wurkgelegenheid yn it fuortset ûnderwiis — benammen yn it a.v.o. en l.b.o. — ek oantaast wurdt, lyk as no al dúdlik te
merkbiten fait yn it leger ûnderwiis en it beukerûnderwiis.
De ûndersteande tabel jout prognoses oer de situaasje yn Nederlân. Fan
de takomstige situaasje yn Fryslân binne noch gjin sifers beskikber, mar
de ferwachting is, dat de tendins yn Fryslân lyk rint mei de lanlike ferskynsels.
Prognoses tal arbeidsplaatsen fan 1980 oant en mei 1988:

1980
1982
1984
1986
1988

k.o. + l.o.

a.v.o.

l.b.o.

m.b.o. + h.b.o.

80400
76350
71250
67550
65950

41855
41980
41690
39045
34825

24088
23612
23114
21088
18608

17116
18294
18832
19341
19334

De tabel lit sjen dat earst yn it lést fan de tachtiger jierren it ôfnimmen
fan de wurkgelegenheid yn it m.b.o. en h.b.o. begjint, mar yn oare foarmen fan fuortset ûnderwiis al yn it midden fan de tachtiger jierren. In
twadde gefolch is, dat guon skoaltsjes dan ûnder de "opheffïngsnoarm"
komme en yn harren fuortbestean bedrige wurde. In tal húshâldskoallen
moat no al mei dit ferskynsel libje, mar oer in pear jier sille ek oare
skoalsoarten — lyk as mavo's en legere technyske skoallen — yn 'e lytse
loege reitsje.
Hiel wat skoallen yn it fuortset ûnderwiis sjogge it swurk driuwen en
der wurdt iverich nei oplossingen socht. Ien fan de oplossingen leit foar de
hân en dat is de foarming fan skoallemienskippen. Ek yn 1980 binne yn
inkele plakken de hûshâldskoalle en de technyske skoalle byinoar stapt.
Dêrmei is yn alle gefallen de ûnderwiisfoarsjenning foar sa'n plak net
ferlern gien en binne, wat eins like wichtich is, de skoaltypen yn har
ûnderwiis en it skoalwurkplan mear yntegrearre, wat foar de bern sûnder
mear winst is.
Op oare plakken is de mavo-skoalle ek opnaam yn de skoallemienskip,
mar dat slagget perfoarst net rûnom. Njoggen al wat langer besteande
skoallemienskippen dogge al sûnt inkelde jierren mei oan in projekt
(coördinatieproject Scholengemeenschappen l.b.o.-a.v.o.-cluster D). Yn
dat projekt wurdt besocht de ynhâld fan de fakken sa op te setten dat alle
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learlingen yn de skoallemienskip de earste jierren net mear in útsplitst
program mavo, l.h.n.o. of l.t.o. foar dat fak krije. De learkrêften fan dizze
skoallemienskippen stekke in protte tiid en enerzjy yn dat projekt. It doel
is dat de útkomsten fan it projekt op 'en doer brûkt wurde kinne op oare
noch te foarmjen skoallemienskippen.
Der is noch in tredde gefolch fan it weromrinnen fan it learlingetal yn
it fuortset ûnderwiis te neamen. Dat is de negative ynfloed op it stiftsjen
fan nije skoallen of ôfdielingen foar fuortset ûnderwiis yn Fryslân. Op de
proseduere fan skoallestifting yn de sektor fan it fuortset ûnderwiis kin yn
it bestek fan dit artikel net yngean wurde, mar dat skoallestifting ek te
meitsjen hat mei noarmen, dus mei in bepaald tal te ferwachtsjen learlingen, kin elts wol fan tinken ha. Dizze stiftingsnoarmen lizze heech en
binne ôflaat fan de situaasje yn de rânestêd. Wie it yn it ferline al slim om
it tal learlingen te heljen dat nedich wie foar de takenning fan in nije
skoalle of nije ôfdieling, no mei it weromrinnen fan it learlingetal foar
eagen is it hielendal in poepetoer. It sil dan ek nimmen nij dwaan, dat yn
1980 mar ien nije skoalle takend is, nammentlik in meao (p.k.) yn Snits.
Blier en minder blier
As wy dit alles sa léze kin maklik de gedachte ûntstean, dat 1980 foar it
ûnderwiis yn Fryslân no net bepaald in lokkich jier west hat. Yndied
binne hiel wat tendinzen dúdliker wurden, dy't wize yn de rjochting fan
lijen en ellinde.
Dochs binne der ek oare saken te neamen, dy't blierens oproppe. Op
1 augustus 1980 krige it Frysk syn wetlike status yn it leger ûnderwiis. Dêr
is sa't eltsenien wit hiel wat oan foarôf gien. Ien fan dy dingen is in troch
de Sintrale Kommisje Frysk opsette propaganda-kampanje foar âlden en
skoallen. De aksje waard yn septimber yn de Harmony te Ljouwert ôfsletten mei ûnder mear in speech fan steatssekretaris Hermes. Ien fan de
opmerkingen fan Hermes wie, dat ek yn de takomst de begelieding fan it
Frysk yn de skoallen nedich is en dat dêr middels foar komme moatte.
Yn de mande mei de opliedingen foar ûnderwizers en beukerliedsters
hat de Sintrale Kommisje Frysk tige war dien om de learkrêften ree te
meitsjen om yn de ûnderwiispraktyk ta de ferplichte ynfiering te kommen.
Sa'n 722 learkrêften diene oan de applikaasjekursussen Frysk mei.
It is spitich, mar wy moatte dochs noch efkes werom nei de minder
bliere saken. It jier 1980 sil ek yn de annalen stean as it jier dêr't de
tsjinstellingen binnen it bestjoer fan it Mienskiplik Sintrum foar Underwiisbegeliedingstsjinsten yn Fryslân yn nei boppen kamen. Dy tsjinstellingen gyngen net sasear oer it wurk fan it Sintrum, want dat wurdt oer it
algemien goed beoardiele. De ferskillen fan opfettingen wiene taspitst op
de regionalisaasje fan de tsjinst. De mearderheid yn it bestjoer fan it MSU
wie de miening tadien dat bestjoerlike regionalisearring net te realisearjen
wie, wylst de fertsjinwurdigers fan de Feriening fan Fryske Gemeenten
perfoarst dy kant wol op woene. No (begjin 1981) is der in pat-stelling
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ûntstien en wit nimmen hokker kant it opgean sil. De tiid sil leare oft de
minsken, dy't dizze reboelje sjogge as in bedriging foar it fuortbestean fan
de provinsiale tsjinst, gelyk krije.
In oare tsjinst mei relaasjes nei it ûnderwiis ta — it Frysk Buro foar
Skoal- en Beropskar — rekke ek yn swier waar fersyld. De provinsje
miende har subsydzje (foar de hier) ynlûke te moatten en doe stie neamd
buro foar de opjefte in negatyf saldo wei te wurkjen. Allergelokkichst is
dat by eintsjebeslút slagge.
De foarljochting op it mêd fan de skoal- en beropskar is yn dizze en de
kommende tiid tige wichtich. It boppeneamde buro hat op dat mêd, lyk as
it Kristlik Buro foar Skoal- en Beropskar, in oanfoljende taak. Dizze
buro's wurkje ek foar legere skoalbern en harren bydrage is in weardefolle
oanfolling fan it oardiel fan it personiel fan de legere skoallen by de kar
fan it ferfolchûnderwiis. Al dogge dizze buro's dan ek goed wurk, de
oansluting tusken it leger ûnderwiis en it fuortset ûnderwiis wurdt troch
gans learkrêften en âlden noch altiten sjoen as tige min. De kar fan de
bern — hoe goed dy kar ek begelaat wurdt — bliuwt ek anno 1980 in
grutte gok en jout gjin inkelde garânsje, dat it bern it yn de keazen skoalle
goed dwaan sil.
It oanslutingsprobleem kaam yn ferskate rûnten fan it leger en fuortset
ûnderwiis, û.o. yn de Provinsiale Underwiisried, wiidweidich yn diskusje.
Oft de oplossing fûn wurdt? Dat sil grif net sa maklik slagje no't de
kommende tiid oan de struktuer fan it fuortset ûnderwiis neat feroaret;
ommers it Opvo (Ontwikkelingsplan Voortgezet Onderwijs) is troch de
Twadde Keamer fan de tafel reage. Ek dat barde yn 1980.
A. H. Joustra

Tentoonstellingen
Friesland beleeft jaarlijks tientallen tentoonstellingen in musea, oudheidkamers en galeries. Ze laten stuk voor stuk herinneringen achter bij
de bezoekers. Een deel van deze herinneringen kan op schrift zijn gesteld.
Meestal (en vrijwel zonder uitzondering bij de galeries) gebeurt dat in de
vorm van een lijst van geëxposeerde werken, die tijdens het bezoek kan
worden geraadpleegd en doorgaans ook mee naar huis kan worden genomen. De blijvende waarde van dit druk- of stencilwerk is gering. Personalia en curriculum vitae van de kunstenaar(s) worden niet of nauwelijks vermeld. Er wordt doorgaans volstaan met het opsommen van de
titels, als dergelijke titels er althans zijn, en vaak zonder enig jaartal.
Het heeft niet zo veel zin om in deze rubriek van alle tentoonstellingen
een overzicht te geven. Wie behoefte voelt een balans te maken van een
jaar Fries expositiewezen kan daarvoor het best terecht in het Fries Museum Bulletin (dat per kwartaal een opsomming geeft van de activiteiten
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in musea en oudheidkamers) of bij de maandagenda van het Cultureel
Jongeren Paspoort, die een zo volledig mogelijke inventarisatie geeft van
culturele activiteiten en dus ook van tentoonstellingen, eveneens in de
galeries. In deze rubriek wordt echter vanouds een selectie gemaakt op
basis van het nuchtere gegeven, dat bij de keus uitsluitend wordt uitgegaan van de aanwezigheid van een catalogus, die meer doet dan opsommen, maar in meer of mindere mate ingaat op de betekenis, de plaats,
eventueel het tijdsbeeld van kunstenaar en/of werk. Het gaat om die
uitgaven, die in een bibliotheek een plaats kunnen krijgen en ook door
hen, aan wie de tentoonstelling om welke reden ook voorbijging, geraadpleegd kunnen worden.
In het Museum Princessehof te Leeuwarden sloot een vijftal tentoonstellingen aan bij de keramische collecties. De eerste bood een breed
overzicht van het werk van W. C. Brouwer (1877-1933) uit Leiderdorp,
met Lannooy (aan wie in 1977 een tentoonstelling was gewijd) in die
periode een belangrijk pottenbakker. De catalogus was tevens een dubbelnummer van het Mededelingenblad van de Nederlandse Vereniging
van Vrienden van de Ceramiek; de expositie reisde door naar Arnhem en
Gouda. Uit Maastricht, via Eindhoven, kwam de tentoonstelling "Maastrichts aardewerk 2", een vervolg op een overzicht van Sphinx-aardewerk
tot 1914. Nu was de periode tussen de beide wereldoorlogen aan de orde
met centraal Art Deco en de figuur van Edmond Bellefroid. Kleinere
exposities waren gewijd aan de pottenbakkers Jan Oosterman (een overzicht van diens werk tussen 1945 en 1980) en Jan de Rooden. "Pudding in
al zijn vormen" was de titel van een animerende tentoonstelling, die in
haar catalogus niet alleen repte over technieken en keramische vormen,
maar ook over grondstoffen en puddingrecepten.
De traditie om in de zomermaanden hedendaagse schilderkunst te exposeren werd in 1980 door het Princessehof ingevuld met een overzicht
van het werk van Piet Ouborg — een soort rehabilitatie van dit zo eigen
werk, dat lang schuil ging achter de artistieke rel van 1950, toen Ouborg
met zijn tekening Vader en Zoon de Haagse Jacob Marisprijs won en juist
om die tekening verguisd werd en langdurig berucht bleef. Aan oude
schilderkunst was er uit het museum van het Engelse Gateshead een keus
aan zestiende- en zeventiende-eeuwse kunst uit de Nederlanden. De
(Engelse) catalogus telde 27 nummers. Aan de reizende collectie was in
Leeuwarden Beerstratens gezicht op de Jacobijnerkerk toegevoegd. Het
schilderij wordt in de catalogus dus niet beschreven (maar in Friese
dagbladen is het doek enkele malen onder de aandacht gebracht). Het
werd daarentegen en terecht wel afgebeeld op de affiche.
"Kunst in Friesland" was in het Fries Museum de eerste tentoonstelling
in 1980. Ze gaf een ruime keus uit de kunstwerken, die sedert 1956 door
de Provincie zijn aangekocht — in eerste instantie ter versiering van de
provinciale gebouwen, maar ook steeds met de bedoeling een representatief overzicht samen te, stellen, dat ook voor expositie beschikbaar zou
zijn. Van tentoonstellingen kwam tot dusver weinig en zeker niet op de
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schaal, die in het Fries Museum mogelijk bleek. Dat het niettemin om een
keus ging maakte de catalogus duidelijk: hij bevatte de volledige lijst van
de ruim tweehonderd provinciale aankopen.
Friese kunstenaars van vandaag kregen in het museum in 1980 veel
aandacht. Achtereenvolgens exposeerden Harmen Abma (schilderijen, op
onderzoek naar de relaties tussen zwart, wit en de primaire kleuren),
Klaas Koopmans (tekeningen, gemaakt tijdens enkele verblijven in het
psychiatrisch ziekenhuis te Franeker), Sjoerd de Vries (overzicht van
schilderijen en tekeningen) en Ramon van de Werken (de volledige reeks
van 24 topografische schilderijen van Dantumadeel). In de binnen het
tentoonstellingsbeleid van het museum traditioneel geworden rubriek
exposities uit een recent verleden paste het royale overzicht van schilderijen, tekeningen en collages van Thijs Rinsema, schoenmaker te Drachten, maar ook een dadaist in Friesland. Architectuur kwam ter sprake
tijdens de overzichtstentoonstelling van Piet de Vries (geb. 1897), die van
1922 tot 1969 veel in Friesland bouwde, maar van wie ook werk buiten
Friesland werd getoond. Het expositiejaar werd afgesloten met een tentoonstelling aan de Arnhemse kunstenaar Klaas Gubbels, voor wie het
thema "tafel" een onuitputtelijke bron aan variaties blijkt te bieden.
Een opmerkelijke tentoonstelling was in het Franeker Coopmanshûs
"Het Botanisch Kabinet". Centraal stond de xylotheek — een houtverzameling in boekvorm, wetenschappelijke liefhebberij van de achttiende
eeuw — die in 1809 door Lodewijk Napoleon aan de Franeker Academie
werd geschonken en nu museumbezit is. Een uniek bezit in ons land, zo is
gebleken, want xylotheken van andere universiteiten zijn veel minder gaaf
bewaard gebleven. Met het Franeker pronkstuk als uitgangspunt was er
een boeiende expositie samen te stellen over bloemenboeken, houtverzamelingen en herbaria uit vier eeuwen. Een mooi uitgevoerde en goed
geïllustreerde catalogus biedt in het vervolg een schat aan gegevens over
botanie.
Het Coopmanshûs nam verder een overzichtstentoonstelling van de
Cobra-schilder Eugène Brandts over, compleet met instructieve catalogus,
en begeleidde met kleinere, maar verzorgde catalogi de eigen tentoonstellingen van Siebe Hansma en van Benno Reichart.
Onder auspiciën van de Raad van Kerken in Friesland werd in het
Rijksarchief te Leeuwarden de tentoonstelling "Breken en bouwen" ingericht ter herdenking van 1580, het jaar van de Reformatie in Friesland.
De gids wees niet alleen de weg op deze documentaire expositie, maar
blijft ook verder wegwijs maken door middel van drie artikelen en een
handig "jaartallenboekje", dat de belangrijkste feiten tussen 1576 en 1581
op een rij zet.
Het Admiraliteitshuis te Dokkum herdacht eveneens, maar hier was het
onderwerp de bezettingstijd en de bevrijding van noordoost-Friesland, 35
jaar geleden.
Minder omvangrijke schriftelijke begeleidingen, die overigens wel
moeten worden gesignaleerd, werden verschaft in Lemmer (waar de
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Culturele Raad in het gemeentekantoor een expositie over Lemmer en de
scheepvaart inrichtte), in Sneek (waar een van de tentoonstellingen in het
Scheepvaartmuseum was gewijd aan Sneker vaandels, die ook vlagvertoon
mochten houden in een gestencilde gids), in Heerenveen (waar de Oudheidkamer een portret samenstelde van de Heerenveense kunstenaar Eiko
Weijer) en in Drachten (een catalogus met betrekking tot de schilderijen
en de keramiek van Jean-Luc Cloux, woonachtig in Drachten, maar geboren in Marokko, dat hem in zijn werk bleef inspireren, en twee
vouwbladen over merklappen en schrijfkunst).
Nieuw, maar wel blijvender dan de hierboven vermelde exposities
waren in 1980 de opstellingen in herrezen oudheidkamers. Het museum
Lemster Fiifgea, waarvan de collectie vijfjaar lang onzichtbaar was geweest, kreeg onderdak in het oude gemeentehuis; de belangrijkste onderwerpen zijn de scheepvaart en de plaatselijke pottenbakkerijen. In
Kollum betrok de oudheidkamer Mr. Andreae het voormalig postkantoor,
waarin ook de tentoonstellingscommissie van de Culturele Raad en het
Instituut voor Natuurbeschermingseducatie onderdak vinden. De verzameling van de oudheidkamer is vier jaar lang opgeborgen geweest, maar
is nu weer in haar geheel en mèt enkele uitbreidingen toegankelijk. Ze
omvat de geschiedenis van Kollumerland en vraagt verder in het bijzonder aandacht voor onderwijs, kerkelijk leven en oude ambachten. In Joure
kon in de Midstraat het oude tabakswinkeltje van Douwe Egberts ingericht en voor het publiek toegankelijk worden gemaakt — een soort "instap" in het Johannes Hessel-huis, dat op korte termijn nog meer uitbreiding zal krijgen.
H. Kingmans

Fryske taal- en letterkunde
Belletry
Fjirtjin titels telde ik oer 1980. Wat mear seit: der wie mar ien reprint
by (en dat wie Dj. Weening-Meijer har Loslitte (Osinga), de trilogy fan
eartiids, trendsetter en imagebuilder foar de KFFB, no yn ien bân gearbrocht). Under dy fjirtjin wiene dan ek noch fiif boeken fan debutanten.
Wiist it dan dochs net sa slim mei de takomst fan it Frysk ferheljend
proaza? Ién debutant alteast ferwachtsje ik wol wat fan: U. G. de Jong
dy't mei syn earstlingsroman-yn-it-Frysk De leave fekke (Friese Pers)
bewiisd hat dat er wat oandoart, al is de thematyk, in Simon Vestdijk
silger weardich, wat simplifisearjend útwurke. Fan my mei er ris wèr. Dy
oantreasting hat in feteraan as Anne Jousma (fan 't jier 80 wurden) net
nedich, want fan syn autobiografy Dêr't de woartels Hzze (Osinga) is al in
fuortsetting oankundige. Fierwei nijsgjirrichst yn dizze jierrispinge liket
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my de samling ferhalen (en fersen!) fan Steven de Jong — dy't oant no ta
allinne as dichter bondele — gearbrocht yn De maagd fan Babyion (KU).
Dêryn komt in man oan 't wurd dy't skriuwe kin (al docht er soms alle
war om de skyn-fan-net op te halden) en dy't yn syn Bosch-eftige hallusinaasjes de wrakseling mei syn — Fryske — muze fiert op in wize dy't de
tagediene lezer in hiel ein hinne oertsjûget. Noch mear in berop op yngeand meilibjen fan syn lezers docht Piter Boersma yn syn ferhalebondel
De skjirre (KU), dêr't it suver definityf oandwaand isolemint sterk yn
sprekt. Sa'n boek yn ien sike neame mei Rink van der Velde syn léste (?)
samling kroechferhalen It is myn sizzen net (Friese Pers) jout fansels gjin
pas, mar kin dochs oantsjutte dat it ferskaat ek dit jier wer grut west hat.
Yn elk gefal signalearje ik in mennich útstekkers dêr't ik fan herten
"Sjoch!" tsjin sis. As earste fertuten fan in rige jierlikse literaire opdrachten, fan provinsjewegen jûn, kaam Hylke Speerstra mei in heal
dokumintaire-heal roman Yn de boer syn tiid (Friese Pers), oerrinnende fol
mei benammen nijsgjirrige details.
Poëzy
Tsien nije titels hat dit skift opsmiten. Op sa'n foet, dat de beide werprintingen (û.o. Berber van der Geest har debút Der binne fan dy dingen ...; De Tille / Bosch & Keuning) dan meirekkene binne. Ek by de
poëzy wol ik guon debuten fan kwaliteit signalearje; ik leau ek dat it hjir
lije kin. Yn it foarste plak dat fan — de psychiater — Frans Hiddema dy't
yn Trijerigels (De Tille) haikû-eftich gemimer in eigen fïlosofysk-poëtyske
lading jout. Baukje Wytsma slagget it, yn har earstlingsbondel Noch ien
slach om 'e buorren (Friese Pers) de "hielens" fan it bern yn ienklang te
bringen mei in folwoeksen minsklik belibjen. Ek bibliofyl nijsgjirrich
wiene twa nije útjeften fan Karel Gildemacher syn Jouster "private press"
De Hynsteblom: Willem Abma (just, de dichter Daniël Daen) syn earst as
ynstjoerd stik yn de krante ferskynd dichterlik kommintaar op in oangripend barren: En it barde en D. K. Koopmans syn — troch Gildemacher
ferfryske — dichterlike notysjes by eigen houtgravueres: Libben hout. Josse
de Haan kaam mei in twatalige bondel: De dei fan de kraenfûgel/De dag
van de kraanvogel (KU), bewiis en bliken fan syn fuortset surréalistysk
eksperimint. Ta beslút: D. A. Tamminga stalde in moaie blomlêzing gear
oer in tankber ûnderwerp, ntl. ús âlde Fryske tsjerken: In slach om 'e
tsjerke (Bosch & Keuning/De Tille).
Berneboeken
It reltsje wurdt ientoanich: fan de 53 (!) titels moasten net minder as 24
oerset út oare talen komme. Dat feit hat mannichien oan it tinken set, û.o.
it Skriuwersboun dat — de namme seit it ommers al — dêr gjin frede mei
ha koe. Hawar, ûnder al dy oersettingen wie yn elk gefal Tiny Mulder
harres (en fansels firtuoas) van Töpffer & Goeverneurs ûnstjerlike siel dy't
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no tenei as Menear Prikkeskonk yn Fryslân libje mei (Becht/Friese Pers).
Under de oarspronklike titels fait Diet Huber har nijste op: It abee fan
Boukje (Friese Pers) en foaral ek R.R.R. van der Leest syn debút yn dit
genre: Cap Sud (KU), in boek foar gruttere ûnfolwoeksenen en in twadde
frucht fan de provinsiale opdrachtebeam. Akky van der Veer debutearre
mei Moai waar op 'e Lemmer (Friese Pers) as berneboekeskriuwster grif
fertsjinstlik.
Literatuer- en taalkunde
Yn in album amicorum, ek om oare redenen nijsgjirrich, dat Tabe
Beintema oanbean waard by syn ôfskied fan De Terp: Mear asjiske bleau
der oer (Friese Pers) hat drs. Ph. H. Breuker pionierswurk dien mei syn
stúdzje oer "De fryske literatuer tusken 1820 en 1980 fan útjowerskant
bisjoen". Ek de petite histoire littéraire dêr't Marten K. Scholten yn
deselde bondel fan rept ûnder de sljochte titel "Tobeksjen: Tabe Boekeman" fertsjinnet it omtinken fan de literatuer-histoarikus en itselde kin
sein wurde fan mear bydragen yn dit aparte boek foar in apart man.
Fan freone-albums praat: mr. dr. K. de Vries krige by syn ôfskied as
wittenskiplik direkteur fan de Fryske Akademy in bondel opstellen,
fyntsjes Coulonnade titele (FA). Deselde Breuker fan niis jout dêryn it
resultaat fan syn neispoaringen nei "Petrus Geestdorp, freon fan Gysbert
Japicx, en syn geastlik fermidden". Sybe Krol — om noch in meiwurker út
de FA-rûnte, dêr't de opset ta beheind bleau, te neamen — teante in
mearke fan H. C. Andersen ('Ten klok wie net genôch") yn Fryske oersetting nei. Fan breed belang mei grif de stúdzje fan drs. J. Popkema
neamd wurde oer guon aspekten fan de ferfrysking fan it Lieteboek foar
de tsjerken, ûnder de moaie titel "De mosken ûnder 't pannetek/de
swellen boppe 't gollefek". De bondel befettet uteraard ek taalkundige
bydragen. Dy fan Krine Boelens op linguistysk-streekdialektysk mêd:
"Wat oer de brekking fan it mitselwierster frysk sûnt 1900" mei hjir
neamd wurde, ek al om de nijsgjirrige libbensskets fan de al in stikhinne
fergetten taalgelearde Pieter Kloosterman.
As ôfsûnderlike útjeften op taalkundich mêd kinne hjir ta beslút neamd
wurde: Teake Hoekema: List fan bydragen fan belang foar it Frysk
(1828-1950) (Frysk Ynstitút); Pieter Meijes Tiersma: Aspects of the phonology of Frisian based on the language of Grou (Meidielingen nr. 4
Stúdzjerjochting Frysk Frije Universiteit; publisearre yn de mande mei de
FA); Trinus Riemersma syn doktoraalskripsje Type en talees. Un stúdzje
oer ut point of view (KU); Scripta Frisia, de oan de neitins fan de Deenske
taalgelearde Arne Spenter (kenner û.o. fan it Skiermûntseagersk) opdroegen bondel (Frysk Ynstitút). Oan dialektstúdzjes ferskynden û.o. D.
Fokkema Sr. syn Schiermon/iikeiger Lôzbúek (FA) en S. H. Buwalda syn
Hoe skrive wy 't in 't Bildts (FA).
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Priiswinners, juryleden, Fûnsbestjoerders en de boargemaster fan Baarderadiel by de útrikking
fan de Rely-J'orritsmaprizen 1980 yn Mantgum.

Tydskriften en prizen
Boekpublikaasjes binne — soe men úthâlde kinne — de skulpen dy't op
't strân bedarje; de libbene stream fan de literatuer beweecht him yn en
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troch de tydskriften. Dêrfandinne hjir in mennich kanttekeningen datoangeande. Yn Trotwaer fait it debút fan de dichter Herman Heida (in
skûlnamme) te signalearjen. Yn itselde tydskrift sette Trinus Riemersma
útein mei in eigen foarm fan autobiografy ûnder de titel "De reade
bwarre". In spesiaal nûmer (3) waard ynromme foar Geart van der Meer
syn essay oer it dichtwurk fan D. A. Tamminga: "Stapstiennen — en wat
dertusken leit". Yn Hjir fait de tanimmende oandacht foar grafyske en
yllustrative fersoarging op. Sybe Krol droech in syklus leafdesfersen by,
skreaun yn it Deensk en oerset yn it Frysk. Yn Fryx, it nije blêd dat yn
1980 ûnder redaksje fan û.o. (prof. dr.) A. Feitsma begûn is te ferskinen,
gong it yn in diskusje oer de problematyk fan de Frisistyk ornaris helderop; njonken prof. Feitsma sels droegen prof. dr. Bo Sjölin en drs.
Lieuwe Pietersen har pro's en contra's dêrta by.
De wenstige Rely-Jorritsmapriisfraach liet fan de 22 ynstjoerde fersen
fjouwer yn de prizen falie en dat wiene dy fan: Pier Boorsma, drs. H. E.
de Jong, dr. S. Krikke en T. Slim-Riemersma. De ynstjoeringen (6) foar in
"ekstra" priis foar in roman of in novelle (ƒ 2000,—) wiene net goedernoch
foar it folsleine bedrach. Wol waarden twa bekroaningen takend, ntl. foar
J. van der Ploeg foar de novelle "Blauwe saffieren" (ƒ 750,—) en foar
Willem Verf foar de roman "It bliuwt pielen" (ek ƒ 750,—).
Freark Dam

Monumentenzorg
Twee Friese torens, die in 1980 op ruime schaal de pers haalden,
markeren de spanningspunten, waartussen de monumentenzorg zich bevindt. De "roomse toren" van de St. Bonifatiuskerk te Leeuwarden, die in
1976 bij een storm de spits verloor, is herbouwd en rijst weer fier boven de
stedelijke bebouwing uit als getuigenis van de wil en het vermogen van
een burgerij om dat wat de eigenheid van een stad bepaalt te bewaren.
Het optakelen en herplaatsen van de op de begane grond getimmerde
spits was een spectaculaire gebeurtenis. De uit het silhouet van Heerenveen weggevallen watertoren laat een herinnering na aan onmacht en
onwil tot het ontwikkelen van plannen om een plaats karakter en een
eigen gezicht te laten behouden.
Overheidsgebouwen, weldadige instellingen
Een derde monumentale toren kreeg ook nieuwswaarde, namelijk die
van het raadhuis in Franeker, nadat bleek dat de begroting van de restauratiekosten met ƒ900.000 moest worden verhoogd. De Beurs te
Leeuwarden kwam niet minder uitgebreid in het nieuws tengevolge van
kostenverhogingen bij de inrichting tot Openbare Bibliotheek. Het stemt
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tot dankbaarheid, dat het exterieur van het in 1878 door Thomas Romein
ontworpen monument gespaard bleef. Of het door H. R. Stoett in 1886
voor Franeker ontworpen Klaarkampster weeshuis tot bibliotheek kan
worden ingericht of dat het gebouw gesloopt moet worden, is nog onzeker.
Actiegroepen maken zich sterk voor behoud.
De stad Leeuwarden begint zuinig om te gaan met voorbeelden van
monumentale bouwkunst uit de negentiende eeuw. De uit 1884-1888 daterende vleugel van het Nieuwe Stads Weeshuis, ontworpen door J. E. G.
Noordendorp, brandde uit, maar werd herbouwd. Door brand ging wel
een gebouw van de niet minder belangrijke architect A. Breunissen Troost
verloren: het armhuis van Heeg.
Klokkestoelen, torens, kerken, kerkhoven, orgels
De restauratie van de klokkestoel van Goïngarijp werd, na verwijdering
van de 1100 kilo wegende luidklok aangevat. Het herstel van de klokkestoel te Nijelamer werd voltooid. Zonder met de betreffende kerkvoogdij te ruzieën erkende het gemeentebestuur van Ferwerderadeel het
eigendom te hebben van de toren van Wanswerd, die op gemeentekosten
werd gerestaureerd. Dankzij jarenlang ijveren van de Twa Tuorren
Kommisje kon de toren van de Hervormde kerk van Warga uit 1874
worden behouden en hersteld. Andere jonge torens van Oudega H.O.
(1846), Oosterzee (1860) en Oudebildtzijl (1909) ondergingen ook een
restauratie. De toren van Workum kreeg een klokkenspel. De omvangrijke herstelhngswerkzaamheden aan de Brandaris op Terschelling werden
afgesloten.
De Broerekerk te Bolsward werd een prooi van de vlammen. Gelukkig
bleef de belangrijke westgevel gespaard. Andermaal circuleerden er geruchten over de voorgenomen sloop van de Westerkerk te Leeuwarden.
Het ware te wensen dat de burgerlijke gemeente Leeuwarden de kerkelijke behulpzaam was bij het maken van toekomstplannen voor het gebouw. In het jaar van haar tienjarig bestaan mocht de Stichting Alde
Fryske Tsj erken, die al haast zevenduizend donateurs heeft, dè gerestaureerde kerk van Zweins in gebruik nemen. De restauratie had een consoliderend karakter, maar hergaf het welhaast tot een ruïne vervallen
kerkje met zijn gave en waardevolle interieur zijn oude luister. Het kan
behalve als monument van geschiedenis en kunst ook dienen als monument voor de activiteiten van de Stichting, wier werk toeneemt nu reeds
25 dorpskerken moeten worden beheerd. Provinciale Staten konden
evenwel nog geen vrijheid vinden om de aanstelling van een vaste medewerker te subsidiëren.
Met de kerkrestauraties stond het er treurig voor. Het enige grote werk
vindt voortgang te Sint Jacobiparochie. Relatief kleine werkzaamheden,
vooral op het gebied van de interieurs, vonden plaats in de Hervormde
kerken te Oosterwolde, Oosterzee en Scharnegoutum. De kerk van Oldetrijne werd ingericht tot dorpshuis, compleet met bar. Het herstel van
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de kerken van Folsgare, Harich en Sneek (dak) nadert zijn voltooiing. De
jaren voortdurende restauraties van de kerken van Beetgum en Berlikum
werden eindelijk afgerond. De resultaten zijn bijzonder fraai, zij het ook
dat sprake is van enige luxe, o.a. in het schilderwerk, het verguldsel en de
natuursteen. In het beschermde stadsgezicht van Hindeloopen werd de
Doopsgezinde kerk hersteld. Het stemt tot dankbaarheid, dat in Leeuwarden in een huis in de Slotmakersstraat achter de oude Synagoge de
inventaris (Heilige Arke, bima en banken) van de oude sjoel van Gorredijk weer konden worden geplaatst ten gebruike door de kleine Joodse
gemeenschap in Friesland. Na actie door de plaatselijke bevolking daagt
nu behoud en herstel van het bedreigde kerkje van Mildam. In Baarderadeel zorgde het gemeentebestuur voor plaatsing van de kerkhofhekken
op de monumentenlijst en voor subsidies voor herstel. De gemeente
Wonseradeel deed dit laatste ook.
In 1868 werd het vroeg-achttiende-eeuwse Jan Harmens-orgel van
Oosterbierum verplaatst naar Hindeloopen. Daar werd dit belangrijke
instrument nu fraai gerestaureerd met handhaving van de 19de-eeuwse
wijzigingen. Het herstel van het Mittenreitherorgel te Berlikum bracht
reconstructie mee van de toestand van 1780. Het tweede klavier uit 1854
en het vrije pedaal van 1929 verdwenen. Het Van Dam-orgel uit 1860 in
de Doopsgezinde kerk van Joure herkreeg de oorspronkelijke dispositie.
Het orgel van Joh. F. Kruse te Oostermeer onderging verschillende wijzigingen. In het kerkje van Lions werd een uit 1933 daterend "kabinetorgel" van Duitse makelij geplaatst.
Huizen, bruggen, vaarten, straatmeubilair
Het is triest, dat de opgetogen aangekondigde dorpsvernieuwing in Blija
de sloop mee moest brengen van negen karakteristieke en monumentale
woninkjes bij de kerk. De renovatie van het Vrijgevochtenwaltje te
Dokkum houdt grotendeels nieuwbouw in. Makkum kreeg weer een
fraaie ophaalbrug over de Krommesloot en in Staveren werden een
soortgelijke brug en de gerestaureerde Oude Sluis het visitekaartje van de
stad. In Haulerwijk voerden bewoners actie voor behoud van de vaart. Op
Ameland stelden Burgemeester en Wethouders voor om een "hekkenfonds" te vormen ten behoeve van behoud en herstel van de voor het
eiland karakteristieke groene houten hekken. In Workum werden de
stadspompen opgeknapt en in Leeuwarden verrees bij de Grote Kerk de
oude veemarktpomp. De stichting Oud Kollumerland kreeg het merkwaardige, uit 1828 daterende en op de zeedijk staande, contributiehuisje
te Kollumerpomp in eigendom van het waterschap "Eastergo's Sédiken".
In sommige plaatsen, zoals in Harlingen, gaan de restauratieactiviteiten
aan huizen gestaag door, maar toch werd er tengevolge van te weinig
beschikbare geldmiddelen in Friesland weinig gerestaureerd. We noemen
enige gereedgekomen werken: de z.g. "âld skoalle" uit 1794 te Wier, het
zeventiende-eeuwse Fluithuis bij de Waterpoort te Sneek, het "kloklui-
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dershuisje" te Kollumerzwaag en café "De Koekoek" te Suameer.
In Leeuwarden is met name in de Grote Kerkstraat een aantal panden,
o.a. van de Mij. Stadsherstel, aangepakt. Na jarenlange voorbereidingen
werd het herstel van de zestiende-eeuwse Keimpemastins bij het Jacobijner kerkhof voltooid. Aparte vermelding verdient de zeer geslaagde
restauratie van een jong monument: Tweebaksmarkt 48, het door A. J.
Kropholler en J. F. Staal ontworpen kantoorpand van de verzekeringsmij.
"Utrecht".
Bedrijfsgebouwen
De gemeente Hindeloopen restaureerde een boerderij aan de Nieuwe
Weide en maakte deze geschikt als brandweergarage. In Suameer werd
aan de Heerenweg een boerderij gerestaureerd. De toenemende belangstelling voor "industriële archeologie" zal er toe hebben bijgedragen dat
de gemeente Haskerland besloot de oude geelgieterij van de Firma Keverling & Co aan te kopen met de bijbehorende machines en verdere
inventaris. Het ligt in de bedoeling het werk in de fabriek door te laten
gaan.
Voor molens was 1980 een goed restauratiejaar. De spinnekopmolen
"Terpzicht" in Marssum werd gerestaureerd evenals de laatste Friese
schepradmolen, die uit de Hemrikspolder verplaatst werd naar het
Groene-Ster-gebied van Leeuwarden. De Stienzer korenmolen "De
Hoop" kwam weer volledig in bedrijf. Op de plaats van een afgebrand
watermolentje aan de provinciale weg tussen Winsum en Oosterlittens liet
de gemeente Baarderadeel een kleine bovenkruier uit het buurtschap
Fekkens herbouwen. De molen van de Noorderpolder bij Dronrijp is nog
in restauratie en de Hersteller te St. Johannesga zal na een actie in het
dorp ook in oude glorie teruggebracht worden. De molen achter het Bos
van Ypeij wacht op verplaatsing naar de Rijperkerkervaart. In het door de
VVD-fractie aan de raad van Heerenveen aangeboden monumentenplan
werd voorgesteld Siebenga's houtzaagmolen te herbouwen. Op de voorlaatste dag van 1980 zorgde de Makkingaaster molen voor ongebruikelijk
monumentennieuws. De korenmolen werd bezet en voorzien van opschriften als "Gemeente, wij eisen restauratie", "geen '83 maar '81" en
"Hoelang moeten wij wachten?" Deze kraakactie illustreert duidelijk,
hoezeer de monumentenzorg uit haar oude min of meer elitaire sfeer is
geraakt.
Literatuur
De teruggang in restauratieactiviteiten werd weerspiegeld in het in
aantal afnemen van boeken over monumenten. Belangrijk mag de publicatie genoemd worden van de tweede versie van het Fries Molenhoek,
dat naast een aantal thematische hoofdstukken een uitvoerige inventarisatie biedt. S. ten Hoeve ging in Friese preekstoelen uitgebreid in op li166
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turgische, kunsthistorische en iconografische aspecten van dit voor protestantse kerken meest wezenlijke meubelstuk. De immer ijverige stichting
Moderne Architectuur Friesland zorgde voor enige publicaties: Watertorens in Friesland door Peter Karstkarel, Piet de Vries architect door drs.
Gert Elzinga en Rienk Terpstra, Van beurs tot bibliotheek 1880-1980 door
Peter Karstkarel en Rainer Bullhorst en het aan boerderij ontwerpen van
J. I. Douma (1822-1881) gewijde Dorpstimmerman of stadsarchitect door S.
J. van der Molen en van genealogische aantekeningen voorzien door J. A.
Mulder.
Voor de architectuurhistorie is ook het rapport over de vroeg-twintigste-eeuwse Oranje-Nassauwijk te Leeuwarden van belang. Het werd opgemaakt door de Groninger studenten H. de Boer, T. Juk, P. Karstkarel,
R. Mens en B. bij 't Werk. Dr. H. Oldenhof schreef in Skil fan 't tsjerkepaad onder andere over de opeenvolgende R. K. kerkgebouwen te
Makkum. G. Abma en R. van Tuinen publiceerden bij het gereedkomen
van de kerkrestauratie te Beetgum een kort feestgeschrift Toer en Tsjerke
fan Bitgum. Over de Bonifatiustoren te Leeuwarden handelt Terug van
weggeweest door H. ten Hoeve, drs. A. Monna, bureau Offringa en A. K.
Damstra. Voor de Friese orgelbouwhistorie is een artikel in Mixtuur van
belang, namelijk Het einde van de orgelmakerij Van Gruisen van J. D. van
der Meer. In hetzelfde tijdschrift werden twee huisorgels van de gebroeders Adema besproken.
Tot slot mogen wij, terugblikkend op het aan restauraties zo arme en
hierdoor weinig florissante monumentenjaar 1980, de hoop uitspreken dat
de door het provinciaal bestuur van Friesland voor 1981 beloofde monumentennota nieuwe impulsen zal geven aan de zorg voor ons architectonisch erfgoed en het behoud daarvan.
S. ten Hoeve

Monumentenwacht Friesland
De opstelling van het ministerie van CRM tegenover de Monumentenwacht en de groei van dat instituut is dit jaar wat kritischer geworden.
Niet dat CRM de Monumentenwacht zou willen laten vallen; integendeel!
De contacten en de waardering zijn nog als van ouds. Alleen zal ook de
Monumentenwacht te maken krijgen met de algemene malaise van dit
ogenblik en de te krappe portemonnaie van de minister. Dit betekent
onder meer dat de Monumentenwacht niet zal kunnen groeien zoals tot
nu toe het geval was. Het betekent ook dat bij de werving van abonnees
een selectiever beleid zal moeten worden gevoerd. Dit geldt landelijk
sterker dan voor Friesland, want hier zit nog wel enige ruimte voor
nieuwe abonnees. Niettemin zal ook Friesland niet ontkomen aan een wat
kritischer instelling bij het accepteren van te inspecteren objecten: het
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moeten wel echte monumenten zijn! Een ander gevolg van het wat
strakker aanhalen van de broekriem is, dat de aanstelling van een tweede
ploeg Friese monumentenwachters naar een later tijdstip zal moeten
worden verschoven.
Eind 1980 had de Monumentenwacht Friesland mede de zorg voor
bijna vierhonderd van de rond 3200 beschermde monumenten die Friesland rijk is. Dat lijkt nog bescheiden, maar als wordt bedacht dat tot die
vierhonderd toch wel de belangrijkste monumenten behoren, dan krijgt
dat achtste deel wel wat meer inhoud.
Het is duidelijk dat de zorg van de Monumentenwacht Friesland voor
de aan haar toevertrouwde monumenten geen waterdichte waarborg inhoudt voor het behoud daarvan. Daarbij is een goede zorg door de eigenaren/beheerders onontbeerlijk. De ervaring in Friesland leert, dat
meer en meer eigenaren/beheerders op de juiste wijze inspelen op de
rapporten van de Monumentenwacht Friesland. Aanbevelingen tot het
laten uitvoeren van groter noodzakelijk onderhoud worden niet voor niets
gegeven en de abonnees realiseren zich dat. Het is bij inspecties altijd
weer verheugend, dat in een voorgaand rapport gegeven adviezen blijken
te zijn opgevolgd. Zo houden we met elkaar in stand wat in zo belangrijke
mate het gezicht van Friesland mee bepaalt.
H. J. Zijlstra

Geschiedenis
Opnieuw blijkt uit de "oogst" van dit jaar hoezeer de belangstelling in
deze tijd blijft uitgaan naar de negentiende eeuw. Hoewel het aantal
producten gering is, betreffen ze vrijwel alle het verleden van waaruit
verbindingen met het heden zo op het oog nog zichtbaar zijn.
Gerben Abma vraagt aandacht voor de actualiteitswaarde van zijn
Geloof en politiek. Confessionele partijvorming in Friesland. Ontstaan en
eerste jaren (1852-1871). Niet ieder zal het na lezing eens zijn met dr.
Abma's suggestie dat het CDA kracht zal kunnen putten uit dit onderzoek, maar voor de christelijk-historische en antirevolutionaire componenten ervan in Friesland biedt het onderzoek een goed inzicht in de
oorsprong. Uit verscheidene reacties kan opgemaakt worden dat de conclusie, dat de christelijk-historische richting ouder is dan de antirevolutionaire, niet algemeen gedeeld wordt. De bijeengezochte stukjes voor het
totale beeld lijken wat los bij elkaar te blijven liggen, maar dit is vooral
een gevolg van de onderzochte praktijk die men ook bij andere richtingen
in die tijd zal aantreffen. Via het register kan men alle betrokken personen localiseren. De inzet van het ontstaan van de latere partijen komt aan
de hand van concrete conflicten op het gebied van geloof en daarmede
onderwijs duidelijk en leesbaar tot één geheel.
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Slechts een gescheurde grafsteen deed de bezoeker van de oude algemene begraafplaats te Leeuwarden in het begin van 1980 eraan herinneren dat honderd jaar geleden Wopke Eekhoff was overleden. Aan het
einde van dit jaar is een monument verschenen, Eekhoff en zijn werk.
Leven en werken van Wopke Eekhoff (1809-1880), stadsarchivaris van en
boekhandelaar te Leeuwarden. Het monument bestaat uit drie delen. C. P.
Hoekema beschrijft de persoon en zijn veelzijdige activiteiten en contacten met sympathie onder de titel: "Een leven onder en in een kroon". Het
wordt besloten met een bibliografie en een inventaris van zijn briefwisseling. De volgende twee delen hebben als kern twee publicaties van
Eekhoff waardoor zijn werk opnieuw toegankelijk is geworden. Peter
Karstkarel begeleidt, om het zacht uit de drukken, in "Eekhoffs geschiedenis van de schilders, tekenaars en graveurs in Friesland tot 1875" de
reprint van Eekhoffs historisch overzicht. Uitputtend in de goede zin des
woords becommentarieert de schrijver dit overzicht waardoor het verrijkt
wordt met honderd jaar ervaring daarna. Ph. H. Breuker herschrijft in
"Eekhoffs geschiedenis van de Leeuwarder drukkers en uitgevers tot
1870" diens geschiedkundige bibliografie. Hier ook blijkt hoezeer onze
kennis van het verleden in diepgang en tijd toeneemt, naarmate men
verder van het verleden afstaat. De techniek ten slotte, stelt de lezer na
honderd jaar in staat een zeer groot aantal afbeeldingen erbij te bekijken.
Dr. E. H. Waterbolk corrigeert de jeugdherinnering van de wat oudere
lezer aan de zogeheten Tachtigjarige oorlog met Rond Viglius van Aytta.
Enige brieven van zijn hand en enige opstellen. Hij geeft nauwkeurig
commentaar bij brieven van deze veelzijdige, voor ons vaderlands gevoel
niet zo populaire staatsman uit Swichum (1507-1577). Vooral door rond
Viglius te blijven, onstaat een fraaie tekening van de tijd. De schrijver
slaagt erin via dit kleinood sympathie voor Viglius te wekken, en niet
alleen omdat deze opvallend veel Friezen in regeringskringen aantrok en
één van hen het Fries als voertaal in de correspondentie verstopte.
In Coulonnade, een werkje dat de scheidende wetenschappelijk directeur van de Fryske Akademy werd aangeboden, geeft G. Bakker een
verfijning van het algemene beeld van "oligarchisering" in Wymbritseradeel tussen 1640 en 1750. Hier kwam de macht niet in handen van
steeds minder mensen, maar in die van één, de grietman.
De 42e jaargang van It Beaken is een en al negentiende-eeuws. Leo H.
Bouma onderzoekt, uitgaande van de onkerkelijkheid van nu, "De
sprieding fan orthodoks en frijsinnich oer Fryslân", vanaf de achttiende
tot en met de eerste helft van de negentiende eeuw. De Friese variant van
het Réveil wordt door J. W. Oudendag beschreven in "Provinciale Friesche Vereeniging van Vrienden der Waarheid (1854-1890)". In het derde
nummer treft men aan van L. B. Bootsma, "Frjentsjert: it (Klein) Walhalla en de earste sosiahstyske arbeidersbeweging", van Th. P. M. van der
Fluit, "Het lager onderwijs op Terschelling in de eerste helft van de negentiende eeuw", volgens, de bevindingen van schoolopzieners en van P.
van Schaick, "Drachten en de spoorwegen". De laatste schrijft in het
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slotnummer van de jaargang over "Smellingerlân yn de Frânske tiid" en
over de Drachtster arts "Pieter Klazes Pel (1797-1878)". C. Mooij heeft de
Leeuwarder Couranten uit de betreffende jaren erop nageslagen als
aanvulling op zijn eerder artikel (It Beaken, 1978) over Friesland in de
jaren 1830-1831. Er blijkt toch nog wel wat kritiek te zijn geweest op de
regering en in de anti-Belgische gevoelens kunnen nuanceringen worden
aangetroffen.
Vermelding van historische artikelen in De Vrije Fries komt neer op
overname van vrijwel de gehele inhoudsopgave. Peter de Jong heeft de
archief van de Leeuwarder volksgaarkeuken (1885-1904) tot een leesbaar
verleden gemaakt. Ph. H. Breuker doet een boekje open over het Friesch
Genootschap. P. J. Troelstra's persoon wordt nader "toegankelijk" doordat Freark Dam ontdekt heeft welke geliefde bedoeld wordt in de "Léste
blink" en J. J. Kalma zijn zoon-vader-verhouding afleidt van een spotdicht op de markante industrieel W. A. Scholten. De godsdienstige betrokkenheid van de politicus Karel Roorda wordt aan de hand van zijn in
Engeland aanwezige Catechismus door S. Sybrandy toegelicht. W. Dolk
geeft nog een korte aanvulling op zijn artikel over de Leeuwarder patentregisters in de vorige jaargang. P. Nieuwland vat zijn ervaringen bij
het werk voor zijn Repertorium van familienamen samen in een artikel
over de Friese familienamen rond 1811.
Ten gerieve van onderzoekers van familie en plaatselijke geschiedenis,
en ongetwijfeld ook tot verlichting van het overbezette Rijksarchief heeft
P. Nieuwland een begin gemaakt met het in boekjes toegankelijk maken
van de inventarisatie die had moeten leiden tot een beter belastingstelsel:
De Quoüsatiecohieren. Namen, beroepen en welstand van de Friese bevolking in 1749. Het eerste deel loopt van Achtkarspelen t/m Bolsward. H. T.
Obreen heeft een inventaris verzorgd van Der Vijf Deelen Zeedijken op de
hem eigen wijze. Dat wil zeggen uitstekend ingeleid. Van S. de Haan is
verschenen een Inventaris van de archieven van de Gereformeerde kerk van
Heerenveen 1851-1958 en van de classis Sneek van de Gereformeerde kerken
in Nederland 1837-1958. M. H. H. Engels heeft met zijn Naamlijst van
Gedeputeerde Staten van Friesland 1577-1795 de onderzoeker een dienst
bewezen. De chronologische lijst met een register maakt het mogelijk, van
elke grietenij of stad de functionarissen met hun zittingsperiode na te
slaan.
De Fryske Akademy is een reeks "Stúdzje- en boarnemateriaal" begonnen. Het zullen eenvoudige gestencilde uitgaven zijn, hulpmiddelen
bij studie en onderzoek. G. A. Bontekoe probeert in Rond de Slag aan de
Afsluitdijk een nalatigheid van de overigens zo punctuele Duitsers goed te
maken door hun verliescijfers daar op te sporen.
J. J. Kalma ten slotte produceert zoveel bibliografieën, niet in druk en
aanwezig in de Provinciale Bibliotheek, dat te zijner tijd een lijst nodig zal
zijn om zijn werk toegankelijk te maken. Ze betreffen veelal predikanten,
zoals de links van het midden opererende Gellius Snecanus (ongev.
1525-1599), maar ook een onderwerp dat actueel is geworden naar aan170
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leiding van een publicatie, zoals de zwarte dood na verschijning van
Barbara Tuchmans A distant mirror.
J. J. Huizinga

Volkskunde
Volksgeloof, volksverhaal
Het jaar 1980 leverde nieuw materiaal op betreffende twee z.g. volksboekjes, die eenmaal in Friesland druk gelezen werden en waarvan al
gebleken was, dat zij grote invloed hebben uitgeoefend op het Friese
volksgeloof in bepaalde perioden. Nadat S. J. van der Molen reeds in het
tijdschrift Volkskunde (1948) had aangetoond, dat het vermaarde Yntsje
Jans boekje niet uit 1722 maar uit 1622 dateerde, verraste De Tille te
Leeuwarden de belangstellenden met de ontdekking van een exemplaar
van de oudste druk, Copye Van een Brieff I geschreven uyt Frieslandt I
door Inthie Jansz. (enz.), gedrukt "tot Leeuwaerden in 't Jaer 1623".
Vroeger kon ook niet, want de auteur zou het bekende visioen gehad
hebben op 8 december 1622. In een artikel in áeLeeuwarder Courant (29
maart 1980) kon Van der Molen de vondst publiceren en commentariëren.
Enkele weken later werd, dankzij het vinden van archivalisch materiaal
door de heer F. D. Kuiken te Groningen, dat hij Van der Molen ter hand
stelde, ook een interessante relatie gelegd tussen Friesland en Groningen
wat betreft de vooral in Groningen vermaarde Prophecye van Jarfke. Het
kwam er op neer — men zie het artikel in de Leeuwarder Courant (19 april
1980) — dat in 1597 de Groninger boekdrukker Albert Jansz. moeilijkheden met het stadsbestuur had gekregen doordat hij in het bezit bleek
van exemplaren van "een cleen boecxken", getiteld Prophecie ende voorsegginge van eenen geheten Jarfke, over de verwarring wekkende inhoud
waarvan de stedelijke heren weinig gesticht waren. Bij onderzoek bleek,
dat Albert duizend exemplaren had laten drukken bij de Franeker
drukker Abbe Wijbesz., die op zijn beurt al vijfhonderd exemplaren had
vervaardigd in opdracht van de Harlinger boekhandelaar IJge IJgesz.
Hiermee is aangetoond dat het bewuste boekje in 1597 al in Friesland
bekend was. De vondst betekent ook de vroegste vermelding voor Friesland, Groningen en Oostfriesland, waar de "Ziener" Jarfke (of Jaarfke)
veel geraadpleegd werd. Tot nu toe was de oudst bekende druk uit of vóór
1734 en merkwaardigerwijze ook van Friese herkomst: Gerrit Koumans in
de Peperstraat te Leeuwarden had het boekje (maar weer eens) opgelegd.
Zoals te verwachten viel werd de serie Fryske folksferhalen uitgebreid
met een nieuw (vijfde) deel, It gouden skaakspul, waaraan de namen zijn
verbonden van Ype Poortinga en Steven de Bruin. De rubrieken zijn:
Wondermearkes, Godstsjinstige en moralistyske ferhalen (waaronder af171
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zonderlijk: Sinte Brandaansferhalen), Novellistyske fleurige teltsjes, Oarsprongsferhalen (waaronder: Om Kristus' krús hinne), Sêgen en oerleveringen (waaronder de groep: De toveneresse fan 't Surhústerfean). In het
geheel bevat het boek 277 nummers. Naar aanleiding van een recensie
door Van der Molen in de Leeuwarder Courant, waarin met feitenmateriaal werd aangetoond dat enkele nummers nimmer konden zijn verteld
omdat de objecten in kwestie dat onmogelijk maakten, hebben Poortinga
en de recensent in genoemd dagblad in de rubriek "ingezonden" hun
tegengestelde visie omtrent de betrouwbaarheid van het materiaal nog
eens weergegeven.
In Coulonnade, een afscheidsbundel voor Akademy-directeur K. de
Vries, vertelt Poortinga het verhaal van "It liftsjend spoek van Nijegeasterhoek". Jurjen van der Kooi noteerde "twa anekdoaten út de Frânske
tiid" en Sybe Krol behandelt de Friese vertalingen van Andersens
sprookjes, in het bijzonder "Klippende klokken" van Sjouke de Zee, die
volgens hem aan Andersens verhaal "in oare draai" heeft gegeven.
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Volksgebruiken
In Tietjerk alsook in Suawoude behoort sedert een aantal jaren tot de
gebruiken bij de jaarwisseling het ophangen van borden waarop geschilderde kritische en/of plagerige uitlatingen aan het adres van inwoners, die op de een of andere manier in het dorp de aandacht hebben
getrokken. Moet noemt dit "oan 'e peal komme". De uit Tietjerk afkomstige studente Irene Cieraad heeft een uitvoerig onderzoek ingesteld
omtrent ouderdom, oorsprong en verloop van deze neo-folklore. De resultaten zijn onder de titel "Een kwestie van eer en schande" (een soort
variatie op "A matter of life and death"!) met als ondertitel "Nieuwjaarsborden in Tietjerk, een recent gebruik", gepubliceerd in het decembernummer van Volkskundig Bulletin (jrg. 6, nr. 2). Aan de hand van
foto's uit 1979 (in 1980 is de uit 1960 daterende reeks tijdelijk gestopt
omdat de betreffende jongeren geen gelegenheid vonden weer borden te
maken), gesprekken met inwoners en "slachtoffers" en ander onderzoek
komt schrijfster tot de slotsom, dat de jongelui zichzelf als het geweten
van het dorp beschouwen. Ontmoette het gebruik aanvankelijk veel kritiek (er werden borden vernield of haastig weggehaald), nu vinden de
inwoners het tegelijk een eer en een schande "oan 'e peal" te komen.
Overigens moeten de vele inkomelingen resp. van "Goudkust" en "Zilverkust" niets van dit gebruik hebben: " 't Is hier maar een primitief
zootje"!
Zakelijke

volkskunde

Over Friese schepen werd nogal wat gepubliceerd. Er verscheen een
reprint van de beide publicaties van Folkert Nicolaas van Loon: Beschouwing van den Nederlandschen scheepsbouw met betrekking tot deszelfs
zeilaadje (Haarlem, 1820) en Handleiding tot den burgerlijken scheepsbouw
(met atlas) (Workum, 1838). Beide boeken bevatten interessante mededelingen over Friese scheepsbouw en scheepstypen. De reprint van de
Handleiding kan worden verrijkt met een biografisch artikel over het
"genie" (Eekhoff) van de hand van W. F. Broos. H. G. van Slooten zette
zijn reeks studies over Friese ronde- en platbodemjachten voort met een
artikel "Constanter semper constans" in het Jaarboek 1979 (1980) van het
Fries Scheepvaartmuseum. De bijdrage berust op een tiental brieven uit
het familie-archief Tromp, waarvan negen stuks van de hand van de
bouwer van de Constanter, Eeltje Holtrop van der Zee, alle uit 1877. Een
fraai boek waarin veel materiaal uit Friesland, oude foto's incluis, is Met
zeil en treil, de tjalk in binnen- en buitenvaart, door Frits R. Loomeijer.
Veelzijdige beschouwingen over "een scheepstype, waarvan bij bouw en
vaart het zwaartepunt in Friesland en Groningen lag", aldus de schrijver.
De Friese tjalk als type, de pramen, skûtsjes en tjalken en de vaart
daarvan met modder, mest en takkebossen krijgen een afzonderlijke,
uitvoerige behandeling. De Friese situatie lijkt mij hiermee diepgaand
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onderzocht. Het tweemaandelijks tijdschrift Spiegel der zeilvaart publiceerde opnieuw een aantal artikelen over Friese schepen: de schokkers
("aken") van de Waddenzeekust, de schepen van Van Loon en de platbodems van oude stempel die na hun zomerse recreatievaart 's winters in
de Leeuwarder grachten hun thuishaven hebben.
De Friese molens kregen een nieuwe inventarisatie in het Fries molenhoek, dat niet ter vervanging kan dienen van Molens in Friesland uit
1972. Niet alleen zijn er grote veranderingen gekomen in het Friese molenbestand, maar een aantal historische en volkskundige bijdragen kon in
dit nieuwe boek niet opnieuw worden opgenomen en ook geen vervanging
krijgen. Nieuw is de medewerking van en de aandacht voor de vereniging
Gild Fryske Mounders. Het boek bevat tot op het schutomslag vele foto's
door amateur-fotografen, wat in de kwaliteit tot uitdrukking komt. In het
geheel zijn honderddertig molens plus één "wynmotor" geïnventariseerd.
Het boerenhuis blijkt nog steeds niet uitputtend te zijn bestudeerd. Dat
blijkt uit de publicatie Dorpstimmerman of stadsarchitect, notities bij enige
Friese boerderij-ontwerpen uit de 19de eeuw door S. J. van der Molen, met
een genealogische toelichting door J. A. Mulder (Stichting Historisch
Boerderij-onderzoek, Arnhem). Aanleiding voor een onderzoek vormde
het aan het licht komen van een aantal ontwerpen voor Friese boerderijen, merendeels van de Leeuwarder architect J. J. Douma (1822-1881) in
opdracht van enkele Friese grootgrondbezitters. Het interessante is, dat
deze ontwerpen zich doorgaans niet onderscheiden van de traditionele
bouwtrant door anonieme timmerlieden. Alleen blijkt niet zelden het
Friese "bûthús" te zijn vervangen door een Hollandse vee-opstelling,
waarvoor de schrijver denkt aan de invloed van jhr. Onno Reint van
Andringa de Kempenaer, die een opmerkelijke vernieuwer op agrarisch
terrein is gebleken (wat niet in tegenstelling stond tot zijn ultra-conservatieve politieke opvattingen). De vraag is nu, in hoeverre de nog bestaande
negentiende-eeuwse boerderijen het product zijn van timmerlieden op het
platteland dan wel ontworpen werden door nog onbekende stedelijke architecten.
S. J. van der Molen
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VAN GESCHIED-, OUDHEID- EN TAALKUNDE
Beschermvrouwe H. M. Koningin Beatrix
152e verslag, over 1980

Het algemeen en het dagelijks bestuur vergaderden elk zeven maal.
Daarnaast waren er drie bijeenkomsten met het bestuur van de Stichting
Het Fries Museum.
In de algemene ledenvergadering van 29 april zijn de heren Detmar,
Huizinga en Mulder herkozen als bestuurslid. De heer Kingma had zich
in verband met persoonlijke omstandigheden niet herkiesbaar gesteld; het
penningmeesterschap is overgenomen door de heer Keizer. Aan het eind
van het jaar werd het bestuur gevormd door de heren
mr. K. J. van Douwen, Akkrum, voorzitter (aftredend 1982)
W. Dolk, secretaris (definitief aftredend 1981)
drs. D. P. Keizer, penningmeester (definitief aftredend 1981)
dr. S. J. Detmar (definitief aftredend 1983)
dr. J. J. Huizinga (definitief aftredend 1983)
J. A. Mulder (definitief aftredend 1983)
A. Bosma, Goutum (aftredend 1982)
dr. K. Dijkstra, Suawoude (aftredend 1982)
ir. J. Swierstra (aftredend 1982).
Daar Koningin Juliana bij haar troonsafstand al haar beschermvrouwschappen had neergelegd, werd aan Koningin Beatrix het verzoek
gericht om op haar beurt het beschermvrouwschap van het Genootschap
te aanvaarden. (Koningin Emma nam dit in 1892, na een bezoek aan het
vergrote museum, op zich, Koningin Wilhelmina in 1937 en Koningin
Juliana in 1950.) Na wel zeer actieve bemiddeling van het Kabinet van de
Commissaris der Koningin in deze provincie heeft de particulier secretaresse van H. M. bericht, dat het verzoek is ingewilligd.
De heer G. W. C. D. Kan te Eefde en mejuffrouw J. E. Kan te 'sGravenhage schonken aan het Genootschap zes portretten en een
schoorsteenstuk uit oud Schwartzenberg-bezit; deze schilderstukken zijn
in beheer gegeven aan de Stichting Het Fries Museum en nader gespecificeerd in de aanwinstenlijst van het museum (1980/ 237 - 243).
Een eerder aan het bestuur gedane suggestie om in dit verslagjaar op
enigerlei wijze aandacht te besteden aan W. Eekhoff (1809-1880), onder
meer voorzitter van de Tweede Afdeling en penningmeester van het
Genootschap, leidde tot een voorstel aan de Gemeente Leeuwarden om
Eekhoffs biografie te laten schrijven en enkele belangrijke studies van zijn
hand opnieuw (bewerkt) uit te geven. Het stadsbestuur stelde, als een late
hommage aan zijn verdienstelijke archivaris, hiervoor de geldmiddelen ter
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beschikking. Drie leden van het Genootschap werden bereid gevonden
om de tekst te leveren en de B.V. Friese Pers om dit "monument" uit te
geven. Ds. C. P. Hoekema maakte de levensbeschrijving, Peter Karstkarel
annoteerde de "Kunst in Friesland" (1875) en Ph. H. Breuker herschreef
de "Geschiedkundige bibliographie van Leeuwarden" (1870). Genootschapsleden werd de gelegenheid geboden, dit boekwerk tegen gereduceerde prijs te verwerven.
Zelf verschafte het Genootschap (bescheiden) financiële steun ten behoeve van de uitgave van "Mensen in en om de Martini", een Bolswarder
kerkgeschiedenis van ds. J. J. Kalma. Dergelijke subsidies zullen, in verband met fondsvorming voor de financiering van "eigen" publicaties,
voortaan nog slechts bij hoge uitzondering kunnen worden verleend.
Midden juni werd aan de leden verzonden het zestigste deel van De
Vrije Fries, met gevarieerde inhoud, waarvan Breukers bijdrage tot de
geschiedschrijving van het eerste decennium van het Genootschap hier
speciale vermelding verdient.
Van het Fries Museum Bulletin verschenen vier afleveringen met in
totaal 68 pagina's; daarvan vulde het Fries Museum er 24 en de Federatie
van Friese Musea en Oudheidkamers 29.
De lezingen trokken in het algemeen wat meer belangstelling dan in de
onmiddellijk voorafgaande jaren (respectievelijk circa 60, 125, 125, 30, 35
en 100 toehoorders).
15 januari sprak drs. E. van de Wetering, werkzaam bij het Centraal
laboratorium voor onderzoek van voorwerpen van kunst en wetenschap te
Amsterdam, over restauratie-ethiek. Spreker ging nader in op de museale
en de documentaire functie van te restaureren objecten, op de verschillende vormen van authenticiteit en op de betekenis en de waarneming van
verouderingssporen.
21 februari blikte dr. M. P. van Buijtenen, oud-Rijksarchivaris in
Friesland, terug op de resultaten van zijn methodisch geschiedenisonderzoek gedurende veertig jaar (verslag in Leeuwarder Courant en Friesch
Dagblad van 22 februari).
15 april bespraken drs. T. J. Hoekstra en G. Elzinga de praktijk van het
archeologisch onderzoek in oude binnensteden. De heer Hoekstra, stadsarcheoloog van Utrecht, belichtte vooral de organisatorische aspecten, de
heer Elzinga, provinciaal archeoloog in Friesland, gaf een overzicht van
de resultaten van het recente stadskernonderzoek in Leeuwarden.
29 april, na de algemene ledenvergadering, pleitte H. J. C. van der
Woude, voorzitter van het Gild Fryske Mounders, voor het restaureren en
in werking houden der molens in Friesland (verslag in Leeuwarder
Courant en Friesch Dagblad van 1 mei).
7 october behandelde ir. P. J. Tichelaar, directeur van de Koninklijke
Makkumer aardewerk- en tegelfabriek, Fries tinglazuur aardewerk. Aan
de hand van teruggevonden producten van de zeven Friese werkplaatsen
kon een globaal beeld worden geschetst van de Friese fabricage van, naar
schatting, rond 125 miljoen tegels en 8 miljoen schotels.
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18 december hielden de drie auteurs van "Eekhoff en zijn werk" in de
grote zaal van de Kanselarij korte voordrachten over hun bijdragen. Door
dr. Boschma waren enkele, interessante eigendommen van Eekhoff, nu
verspreid over afstammelingen, Gemeentearchief, Stedelijke Bibliotheek
en Fries Museum, in vitrines uitgestald. Het eerste exemplaar van het
boek werd overhandigd aan de burgemeester van Leeuwarden.
14 juni maakten dertig leden en gasten een bustocht langs de Aldfaers
erf-route (Eksmorra, Allingawier, Ferwoude). De voorzitter betreurde in
zijn dankwoord tot de organisatoren de geringe deelname.
De dalende conjunctuur zal de oorzaak zijn van het verlies van leden
(10) en begunstigers (5). 50 nieuwe leden meldden zich aan, 15 leden
overleden, 39 bedankten en 6 werden afgeboekt wegens contributieschuld.
Bij de aanvang van het nieuwe jaar waren er 4 ereleden, 1818 leden
(waarvan drie buitengewone) en 23 begunstigers.
Het bestuur betuigt gaarne zijn dank voor de steun, wederom van zo
vele zijden ondervonden.
Leeuwarden, 28 april 1981.

De secretaris,
W. Dolk.
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Nieuwe leden
Blanksma, G. J., Assen
Piebenga, Tj.
Bosma, D., Drachten
Piso, Da. B. J. C.
v. der Plaats, G., Dokkum
Bouma, A.
Brommer, A. B., Est
v. der Ploeg, Sj., Tietjerk
Brouwer, T.
Reijnders-Kuiken, E.
Rienstra, D., Delft
v. der Bij, drs. J., Uitwellingerga
Rozema, A., Drachten
v. Driel, W. W.
Smit, R., Hardegarijp
Dijkstra, Th.
Smit, mevr. V.
Fetter, ir. H.
Snoeijing, H. G.
Giesberts, J.
Suwijn, J., Heerenveen
de Grave, D. J.
Tamminga, Zwaantje
de Haan, drs. J. M. Tietjerk
v. der Valk, mevr. G. M.,
Heringa, P. M., Bloemendaal
Buitenpost
v. Hettema, D., Sneek
v. der Veen, mevr. drs. H. G.,
Hilverda, mevr. R., Bolsward
Groningen
de Jager, H., Sneek
v. Veen-v. der Heide, R., Zuidhorn
de Jong, C. T.
Veldkamp, S.
Kalff, J. L.
Klema, L. J., Kollum
Vermeulen, J. N., Harlingen
Visser, P. F., Ternaard
Kleykamp, W., Hellevoetsluis
Kuiper drs. Y. B.
de Vries, E., Sneek
de Weger, G. M. J., Moddergat
Lugtenborg, K. J.
v. Nispen tot Sevenaer-v. Voorts tot Wetting, C. A. J.
Woudstra, J.
Voorst, M. L., 's-Gravenhage
Zeeman, Michael
Noordenbos, drs. K., Giekerk
Zerb,
J. H., Akkrum
Nijdam J.
Paternotte, H. C , Drachten
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De consolidatie na de forse ingreep, die het bouwen van de nieuwe
vleugel voor het museum betekend heeft, zette zich voort. De herordening
van veel, dat door de bouwactiviteiten op drift geraakt was, kreeg op
gezette tijden de aandacht van de staf. Heel geleidelijk aan komt er meer
overzicht in de diverse verzamelingen en worden deze enigszins toegankelijk gemaakt voor toekomstig gebruik. Administratieve hulp daartoe
wordt verleend via in het kader van bestrijding van de werkloosheid
aangesteld personeel. Het is te betreuren, dat de voor een goed functioneren van het museum noodzakelijke bezetting — ook ten opzichte van
het publiek — nog niet structureel te maken is.
De subsidiesituatie van het museum blijft zorgen baren, in het bijzonder doordat ook dit jaar de bijdrage van het ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk niet verhoogd werd. Het Fries Museum
ondervindt als hoogst-gesubsidieerde niet-rijksmuseum ook de meeste
schade van de bevriezing der rijkssubsidies. 1980 is dan ook niet zonder
financiële zorgen afgesloten, terwijl 1981 begonnen is met een feitelijk aan
de kant schuiven van het aankoopbudget.

Lambert Jacobsz., Jacob en Rachel bij de put, inv. nr. 1980-89
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De problemen, die we voor de nabije toekomst op ons af zien komen,
werden nader geformuleerd in het beleidsplan 1982-1986, dat op verzoek
van het provinciaal bestuur tegen het einde van 1980 werd opgesteld, en
dat na vermenigvuldiging aan diverse belanghebbenden werd toegezonden.
Het tentoonstellingsbeleid werd moeizamer dan in 1979 voortgezet. De
uitgangspunten waren dezelfde en de creatieve inbreng was minstens gelijk. Het blijkt echter toch moeilijk om met het bescheiden beschikbare
bedrag — ondanks de mogelijkheden tot overname door derden — rond te
komen. Een definitieve regeling ten aanzien van de medewerking van
Thom Mercuur, zoals wij die voorstaan, kon nog niet bereikt worden. De
groei van de landelijke belangstelling voor ons tentoonstellingsbeleid zette
zich voort.
De huisvesting van de landbouwcollectie bleef nog steeds problematisch.
De inzet van het personeel was ondanks tegenslag door buitensporig
veel ziekte zeer positief.
Het bestuur van de stichting was op 31 december 1980 als volgt samengesteld:
drs. C. Vlas, voorzitter,
mr. E. J. Kliphuis, secretaris,
dr. S. J. Detmar, penningmeester,
mevrouw mr. 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 55.990 (1979: 54.256).

Fries Museum
Personeel
Ook dit jaar werd weer gebruik gemaakt van bijzondere regelingen
(sociale werkvoorziening; werkverruimende maatregel) voor het aanstellen van medewerkers in diverse sectoren. Er was dan ook weer enig verloop. P. van der Horst, R. van der Meer en P. Dorenbos verlieten de
dienst in 1980. Nieuw aangesteld werden: K. J. Bekkema, R. H. Dol, I. A.
Dragt, P. van der Horst, S. Jenner, H. B. Kalverla, R. Peschke en J.
Poeteray.
Veel tegenslag hebben we ondervonden door in het algemeen langdurige ziekte van een aantal medewerk(st)ers. Dit betrof de conciërge J.
Jonkman en ook de heren H. Kingmans, N. Manshanden, J. G. de Wal en
J. van Wijk alsmede mevrouw Plantinga. Laatstgenoemde was bij het
schrijven van dit verslag nog ziek, evenals onze collega Bob Reitsma, die
dan wel niet in ons personeelslijstje staat, maar met wie we als conservator
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van het verzetsmuseum toch nauwe banden onderhouden.
De heer J. A. Weultjes werd in het verslagjaar definitief afgekeurd. Wij
missen zijn vakkennis als meubelmaker node. Mevrouw S. I. E. WilleEngelsma ging in het eind van het jaar drie dagen per week werken. Voor
de overgebleven twee dagen werd aangesteld mevrouw G. Arnolli. De
heer A. Bouma aanvaardde na een diensttijd van drie jaar bij het Fries
Museum een baan bij de provinciale waterstaat. In de textielafdeling
werkten wederom als volontairs mevrouw W. J. Niemeyer-Huysse en
mevrouw E. A. Buitenhuis-van der Giesen.
De personeelssamenstelling per 31 december 1980 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, part-time
G. Arnolli, conservatrice textielafdeling, part-time
G. Elzinga, conservator prentenkabinet
M. R. Nauta, hoofd interne dienst
J. K. Eisen, medewerkster educatieve dienst
J. van Wijk, administrateur
S. Zijlstra-Dijkstra, administratief medewerkster
S. T. Postma, museumassistent
J. G. de Wal, museumassistent
A. Bouma, museumassistent
J. Mozes, toegevoegd medewerker: museumassistent
G. Zondervan, toegevoegd medewerker: museumassistent
R. A. Steenhuis, toegevoegd medewerker: museumassistent
R. H. Dol, museumassistent (W.V.)
R. Peschke, museumassistent (W.V.)
D. Teyema, museumassistent (W.V.)
D. M. Visser, assistent archeologische afdeling
J. Bontekoning-Barendrecht, typiste-telefoniste, part-time
J. van der Meer, typiste-telefoniste, part-time
J. J. Mülschlegel-Koornstra, administratief assistente, part-time
J. K. Boschker, veldassistent
I. A. Dragt, medewerker numismatische afdeling (W.V.)
J. F. Boonstra, typist archeologische afdeling (W.V)
S. Jenner, administratief medewerker inventarisatie (W.V.)
H. B. Kalverla, administratief medewerker prentenkabinet (W.V.)
J. Poeteray, administratief medewerker prentenkabinet (T.A.P.)
J. Jonkman, conciërge-meubelmaker
Th. Mercuur, medewerker voor inrichting tentoonstellingen,
part-time
K. J. Bekkema, toegevoegd medewerker archeologische afdeling
N. Manshanden, toegevoegd medewerker archeologische afdeling
J. Winselaar, uurwerkmaker, part-time
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S. Dijk, toegevoegd medewerker: magazijnbediende
S. van der Zee, toegevoegd medewerker: fotograaf
A. Struiksma, encadreur
F. Plantinga-Steigenga, schoonmaakster
W. Walta, fotograaf, part-time.
Gebouwen
De personeelskantine, die ingericht werd in de oude werkkelder in het
Eysingahuis, kwam gereed. Enkele forse tegenvallers bij de bouw waren er
echter de oorzaak van dat de kosten aanzienlijk boven de begroting uit
kwamen. De accommodatie voorziet echter wel duidelijk in een dagelijkse
behoefte.
Verder bleek in de praktijk een aanpassing van de akoestiek in de gehoorzaal onontkoombaar te zijn. Deze werd uitgevoerd. Het voor onderhoud beschikbare bedrag is echter ten enen male te laag en is zelfs nauwelijks toereikend voor de onderhoudscontracten van de installaties.
Werkzaamheden
Het gehele jaar door waren verscheidene stafleden incidenteel betrokken bij de inventarisatie van het museumbezit en de ordening van de
depots. Veel tijd werd ook gegeven aan een hertaxatie van de verzamelingen in verband met de bijstelling van het verzekerde bedrag. Bij de
voorbereiding van het beleidsplan waren alle stafleden betrokken.
Het in 1981 ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het
museum (in het Eysingahuis) te verschijnen museum-themanummer van
De Vrije Fries bevat bijdragen van vele stafleden. Velen waren ook betrokken bij de voorbereidingen van de tentoonstellingen "200 jaar Friese
orgels" en "Leeuwarden 1881", beide in 1981 te houden. De directeur
nam deel aan besprekingen over het maken van een catalogus kraakporselein uit o.m. de noordelijke musea, aan die van de Begeleidingscommissie voor het Museumprojekt Friesland, de commissie voor de
huisvesting van het Fries Natuurhistorisch Museum, de Commissie voor
de Exploitatie van het Buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum en de
opzet van een documentaire tentoonstelling "Friesland" die moet gaan
circuleren in de Scandinavische landen.
Prentenkabinet
In 1980 kon een aantal mensen in het kader van de werkverruimende
maatregelen aangetrokken worden om te werken aan een verdere documentatie van de bestanden van het prentenkabinet. Sinds 1 januari werkt
de heer H. B. Kalverla aan de Topografische Atlas van Friesland. Deze is
nu grotendeels op kaart gebracht en bovendien uitgetrokken op namen
van tekenaars, etsers, graveurs, uitgevers enz. Het materiaal van de To184
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pografische Atlas is nu snel te overzien. De heer J. Poeteray bewerkt op
dezelfde manier de portrettencollectie (sinds 1 november). Daarnaast
heeft de heer P. van der Horst gedurende zes maanden aan de ordening
van al het fotomateriaal gewerkt.
Gedurende 1980 is er vooral door schenking een aantal belangrijke
aanwinsten binnengekomen, o.a. 16 houtsneden van de hand van Johannes Mulders (geb. 1899), geschonken door de kunstenaar, en 44 tekeningen van Siert Geertsema (geb. 1896), eveneens geschonken door de
kunstenaar. Aangekocht is werk van Germ de Jong (1886-1967). Werk van
kunstenaars van deze generatie was tot nu weinig of niet vertegenwoordigd in het prentenkabinet. Dit hiaat wordt nu langzamerhand opgevuld.
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De verzameling architectuurtekeningen is, ook door schenking, uitgebreid met een serie interessante tekeningen uit de 18e en 19e eeuw;
hieronder een aantal van boerderijen van verschillende typen uit het
midden van de 19e eeuw en bovendien een aantal schetsen en tekeningen
van de nu verdwenen "Villa Frisia" in Leeuwarden van de architect H. H.
Kramer.
In samenwerking met de Stichting Moderne Architectuur Friesland
kwam de tentoonstelling over de architect Piet de Vries (geb. 1897) tot
stand. De catalogus werd samengesteld door Rienk Terpstra en de conservator van het prentenkabinet.
Door ziekte van de toegevoegde kracht de heer S. J. van der Zee
kwamen de werkzaamheden van de fotografische afdeling op een zacht
pitje te staan. Verschillende werkzaamheden moesten daardoor uitbesteed
worden o.a. de documentatie van het kraakporselein ten behoeve van een
project, uitgaande van het kunsthistorisch instituut van de universiteit van
Amsterdam, waarbij de verzamelingen van het Groninger Museum, het
museum het Princessehof en het Fries Museum worden gedocumenteerd.
De opnamen ten behoeve van dit project gebeurden door de heer F.
Popken en zijn zoon. Aanstelling van een eigen fotograaf blijft noodzakelijk zowel voor dit soort documentatie-doeleinden als om aan de
groeiende vraag van het publiek te voldoen.
De heer A. Struiksma werkte gestadig aan voort aan het in passe-partout brengen van de tekeningen. Zijn afscheid is echter aanstaande en de
opvolging is financieel nog niet gegarandeerd.
Voor het overige kan verwezen worden naar een artikel over het
prentenkabinet in het jaarboek 1981 van De Vrije Fries.
Textielafdeling
De aanwinsten van de textielafdeling zijn tot dusverre altijd opgenomen
in de algemene museuminventaris, dit in tegenstelling tot die van de archeologische afdeling en het prentenkabinet, welke eigen inventarissen
bezitten. Sedert 1980 heeft ook de textielcollectie haar eigen inventaris,
daar o.a. door de grotere afstanden in het gebouw de oude situatie erg
onpractisch was. In deze inventaris zijn ook ondergebracht aanverwante
voorwerpen zoals sieraden en andere accessoires van costuums, alsmede
poppen en speelgoed.
Veel tijd kostte de verwerking van in eerder jaren binnengekomen legaten.
De restauratie van twee vleugels of wimpels, onder leiding van de
restauratrice mevrouw K. van Nes, is voltooid. Een derde wimpel verblijft
nog steeds in Amsterdam.
De jaargangen van 1875 tot 1928 van het modetijdschrift De Gracieuse,
geïllustreerde Aglaja, zijn per jaargang gebundeld en ingebonden. Hierdoor zijn de bladen eindelijk te hanteren voor studiedoeleinden.
Ook dit jaar zijn weer verscheidene speciaal in textiel geïnteresseerde
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groepen rondgeleid of begeleid zoals onderwijsgroepen (pedagogische
academie, kleuterkweek, Ubbo Emmius en m.h.n.o.), huisvrouwenverenigingen en een kantkloskring uit Groningen.
De textielafdeling van het Fries Museum is lid geworden van de in de
loop van 1980 opgerichte Nederlandse Kostuumvereniging voor mode en
streekdracht. Deze vereniging beoogt bevordering van contacten tussen
diegenen die zich bezighouden met mode en streekdracht, met de bedoeling tot uitwisseling van kennis en gegevens te komen.
Mevr. E. A. Buitenhuis-v.d. Giesen zette de opbergwerkzaamheden in
de kluis, op vrijwillige basis, voort. Mevr. W. J. Niemeyer-Huysse, eveneens één ochtend in de week werkzaam op vrijwillige basis, is begonnen
met een documentatie van textielliteratuur. Mej. J. Roghair assisteerde
één week bij opbergwerkzaamheden in het depot.
Enige belangrijke aanwinsten kunnen niet onvermeld blijven. Door
schenking verwierf het Fries Museum vijf linnen damasten servetten met
ingeweven wapens, namen en datering, en één servet uit 1632 vervaardigd
voor "Iuffrou Aeltie van Ockinga" met als voorstelling "Die Historie van
Daniël". Dit is tevens het oudst bekende damast met Friese familiewapens. Uit 1645 en 1655 ieder twee exemplaren, vervaardigd voor Taco van
Camminga en Lucia van Grovestins met als voorstellingen zee- en vispatronen (zie De Vrije Fries 44 (1960), p. 134). Enige katoen damasten
tafellakens met de namen van de inmiddels verdwenen Leeuwarder hotels
De Klanderij en De Kroon, en één kleed met het ingeweven jaartal 1966,
zijn eveneens door schenking verkregen.
1980 werd ook plotseling het jaar van de vaandels. We mochten door
schenking of bruikleen de volgende vaandels ontvangen:
1. V(oetbal) V(ereniging) Leeuwarden, opgericht in 1917;
2. Friese Fietsbedevaart naar Dokkum, Leeuwarden;
3. 1897 - 1922 Vereeniging tot bevordering van Vreemdelingen Verkeer
van Leeuwarden en omstreken;
4. T(ot) O(ns) G(enoegen), zang- en reciteervereniging, opgericht in 1905.
Aangekocht werd een rood-wit-blauwe vlag waarop in de witte baan de
tekst: God gaf aan Nederland, de beste Vorst van d'Aard./Dus Vrije
Friezen, juicht! Uw Koning is dit Waard.
Bij de Fryske Kultuerried heeft de conservatrice meegewerkt aan een
verbeterd inventarisatiesysteem van de costuumcollectie. Stukken niet van
belang voor deze uit draagbaar toon-materiaal bestaande verzameling zijn
door bruikleen en schenking bij de museumcollectie gevoegd.
De conservatrice mevrouw Wille heeft sinds 1 september haar werkzaamheden teruggebracht tot drie dagen per week. Voor de resterende
twee dagen is mevrouw G. Arnolli als conservatrice aangesteld. Zij zette
zich na een eerste oriëntatie aan het beschrijven en ordenen van de reeds
bestaande verzameling vaandels.
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Onderhoud verzamelingen
De "portretten" van de vier kerkvaders: Ambrosius, Augustinus, Gregorius en Hieronymus, door Lambert Jacobsz. (ca. 1595 - 1636), ons in
bruikleen gegeven door de Benedictijner St. Paulus Abdij te Oosterhout,
werden gerestaureerd door de heer L. Vercouteren te 's-Gravenhage.
Aanwinsten
Uit particulier bezit kon met steun van de Vereniging Rembrandt
worden aangekocht een schilderij van Lambert Jacobsz. (ca. 1595 - 1636),
voorstellende Jacob en Rachel bij de put. Het schilderij geeft het moment
weer (Gen. 29, 10-11), waarop Jacob Rachel bij de put ontmoet, waar de
schapen gedrenkt moeten worden: "En het geschiedde toen Jacob Rachel
zag, de dochter van Laban zijn moeders broeder, en de schapen van
Laban zijn moeders broeder, dat Jacob toetrad en de steen van de mond
van de put wentelde en de schapen drenkte van Laban zijn moeders
broeder. En Jacob kuste Rachel, en hij hief zijn stem op en weende".
Lambert Jacobsz. heeft de put gesitueerd in een grotachtige omgeving. De
hoofdfiguren hebben een enigszins gebogen houding, zoals ook op andere
schilderijen van Lambert Jacobsz. voorkomt. Jacob draagt een helrood
gewaad, Rachel onder het opgenomen overkleed een rok van roodachtig
lila, een typische Lambert Jacobsz. kleur. In de verte worden meer
schapen naar de put gedreven.
Onze verzameling 18e-eeuwse schilderkunst werd verrijkt met twee
landschapjes van Christoffel Frederik Franck (1758 - 1818). Van deze
schilder is slechts weinig werk bekend. In de stedelijke kunstverzameling
(Gemeentearchief Leeuwarden) bevindt zich een gezicht op de stadsboterwaag, gedateerd 1785. Het Fries Museum heeft een groot schilderij, dat
het interieur van een notariskantoor voorstelt. Franck werd geboren in
Zwolle in mei 1758, maar vestigde zich in 1785 in Leeuwarden, waar hij
landschappen en stadsgezichten schilderde, meestal als kamerbehangsels
en schoorsteenstukken. De laatste jaren van zijn leven bracht hij door in
Bennebroek bij Haarlem, waar hij in 1818 overleed. Van zijn werk als
behangselschilder krijgen wij een indruk door de schilderijen in de
voogdenkamer van het St. Anthonie-gasthuis te Bolsward. Franck zet in
de bovengenoemde stukken zijn kleurvlakken vrij hard tegen elkaar en
zijn figuren vertonen weinig reliëf. Het is, als men eenmaal een werk van
hem gezien heeft, dan ook gemakkelijk herkenbaar. Een conversatiestuk
van hem werd in 1970 in Genève geveild, een landschap van Francks
hand moet in het bezit van het Stedelijk Museum te Amsterdam zijn.
In Friesland kenden we deze nog niet. Maar nu kon het Fries Museum
twee aantrekkelijke stukjes verwerven, een zomer- en een winterlandschap, die in Amsterdam geveild werden. Het zijn romantische schilderijtjes, met zorg gepenseeld en eigenlijk veel beter van kwaliteit dan zijn
grote behangselstukken. Op het ene, de zomer, staat een herdersjongen
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voor een vervallen hut bij een middeleeuwse kapel zijn schapen te hoeden
aan een bosrand bij een rivier. Het andere vertoont een winteravond met
licht roodgekleurde hemel waartegen een molen afsteekt. Schaatsenrijders
passeren een brug bij een groot stenen huis. Op de brug lopen figuren,
o.a. twee vrouwen met zgn. Duitse mutsen. De landschappen zijn niet in
een bepaalde topografische situatie te plaatsen en zullen op een gefantaseerde compositie berusten.
Als legaat van de heer M. van Doorninck te Olst verwierf het museum
voorts een aantrekkelijk genreschilderij van de 19e-eeuwse Friese schilder
Otto de Boer (1797 - 1856). Het schilderij op doek meet 66 x 54,5 cm. en
is rechts onder gesigneerd: O. de Boer / pinx. 1821. In een herberg is
zojuist een marskramer met een zwarte steek op binnengekomen. Hij
heeft zijn mand met kramerijen op een tafel gezet, waaraan een vrouw en
twee in uniform geklede mannen zitten. Een derde staat er achter en
bekijkt nauwkeurig een bloedkoralen ketting die te koop is. Een der zittende mannen houdt een geldstuk in de hand om de kramer voor het een
of ander te betalen. De vrouw kijkt met een lichte glimlach om de mond
toe. Anders dan Van der Kooi, die in zijn grote genrestukken een uitsnede
maakt en de figuren niet ten voeten uit weergeeft, volgt Otto de Boer de
traditie van de vroeg-19e-eeuwse "moderne gezelschappen", die op het
17e-eeuwse kabinetstuk teruggaan.
Uit de nalatenschap van mevrouw Fanny Kelk-de Jong te Amsterdam,
dochter van de schilder Germ de Jong, werden wij door de erven in de
gelegenheid gesteld een eerste keuze te maken voor aankoop door het
Fries Museum. Aan deze keuze werd vervolgens nog een schenking toegevoegd, zodat we nu een vrij representatief overzicht van het werk van

C. F. Franck, Zomers boslandschap, inv. nr. 1980-86
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C. F. Franck, Winters rivierlandschap, inv. nr. 1980-87

deze schilder bezitten. Germ de Jong (1886 - 1967) werkte in Parijs,
Amsterdam en Schoorl. Hij reisde veel, vooral naar zuidelijke landen:
Frankrijk, Italië, Marokko. Maar ook in zijn geboorteland Friesland
keerde hij, met name in de oorlogsjaren en later regelmatig terug. Het
werk van Germ de Jong kan men niet bij een bepaalde stroming of groep
indelen, al blijven er invloeden aan te wijzen. Hij schilderde veel landschappen, stadsgezichten en stillevens. Het Fries Museum bezat nauwelijks werk van Germ de Jong, een enkele tekening. Nu is de verzameling
verrijkt met enige schilderijen, o.a. het zelfportret in atelier (op de Zwanenburgwal in Amsterdam, 1946), een kubistisch "maanlandschap" (uit
1925) en een uit het geheugen geschilderd gezicht op San Gimignano
(1944). Litho's, tekeningen en kalenderbladen completeren de verzameling.
Van de schilderes Jeanne Bieruma Oosting bezat het museum tot nu toe
meest ouder werk. Dit jaar kon daar een drietal recentere stukken aan
toegevoegd worden. Het betreft een zelfportret uit 1967, een interieur,
namelijk van haar huis in Almen ± 1960, en een zomers uitzicht van
1980. Met het verwerven van deze stukken is nu een breder overzicht van
vroege en late schilderijen van Jeanne Bieruma Oosting in het bezit van
het Fries Museum gekomen. Zij is een schilderes die een enorme productie van schilderijen, aquarellen, tekeningen en grafiek op haar naam
heeft staan. Sterk komt daarin steeds naar voren de belangstelling voor de
natuur en de wisselende seizoenen. Wellicht dat haar jeugd op het platteland daarbij van beslissende invloed is geweest. In de jaren dertig
werkte zij in Parijs en vond daar haar eigen wijze van schilderen. Op dit
moment werkt zij 's zomers in Almen en 's winters in Amsterdam.
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Een staatsieportret van Koningin Juliana uit het begin van haar regeringsperiode, geschilderd door Piet van der Hem, werd ons geschonken
door een particulier (1980 - 90). De verzameling hedendaagse kunst werd
uitgebreid met drie kleine landschapjes van Sjoerd de Vries, die nog vóór
zijn tentoonstelling in het Fries Museum konden worden aangekocht
(1980 - 99 t/m 101).
Als bruikleen van een particulier werd het museum verrijkt met een
prachtig staand horloge met speelwerk door Sicco Haakma te Leeuwarden. Sicco Haakma was voortgekomen uit een bekend geslacht van
Leeuwarder klokmakers. In het begin van de 18e eeuw werkte hier reeds
Sicke Haakma en later diens zonen Arent en Theunis, van wie ook gezamenlijke werkstukken bekend zijn. Sicco, wiens geboortedatum wij niet
kennen, trouwde in 1765 met Cornelia Clasina van der Heggen, waarschijnlijk de dochter van een bekende Haagse klokmaker. Zijn relaties in
vakkringen bleven dus niet tot Friesland beperkt. Hij overleed in 1817.
Het staande horloge zal uit het laatste kwart van de 18e eeuw dateren. De
klok is opgesteld in de porseleinzaal.

Germ de Jong,
Zelfportret in atelier, 1946, inv. nr.
1980-98
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In de kunsthandel kon een eikehouten gesneden schoorsteenstuk uit de
tweede helft van de 18e eeuw aangekocht worden. Het stuk is vrij zeker
uit Leeuwarden afkomstig, gezien het feit dat het wapen erop sterk lijkt
op dat van Leeuwarden. Het is niet uitgesloten, dat Jacob Sydses
Bruinsma de maker is, maar zekerheid omtrent het gebouw waaruit het
afkomstig is hebben wij nog niet. Op dit aantrekkelijke stuk snijwerk zien
wij rechts op de voorgrond Neptunus, vergezeld van een stroomnymf.
Achter hen staat Minerva, terwijl door de lucht van links Mercurius komt
aanvliegen. Onder deze zweven twee putti, waarvan één in de linkerhand
een palmtak en in de rechter een spiegel met slang draagt (de voorzichtigheid). Links onder tenslotte zien we een hoorn des overvloeds en een
wapenschild met het wapen (van Leeuwarden?).
Een merkwaardig 18e-eeuws volkskundig bordenrek, met er op geschilderd het wapen van Stavoren (1980 - 91), werd aangekocht in de
kunsthandel. Helaas moest ons aankoopbudget extra belast worden met
de aankoop van een middeleeuwse bronzen kandelaar, die uit het museum gestolen was en na omzwervingen weer in de kunsthandel opdook.
Maar, juist omdat het een bodemvondst betreft, stemt het tot voldoening
dat hij weer in de collectie opgenomen kan worden.
De zilvercollectie werd belangrijk uitgebreid door het bruikleen van het
avondmaalszilver uit de Nederlands Hervormde kerk te Buitenpost.
Vooral de twee schotels met uitvoerige gegraveerde opschriften, werkstukken van de Leeuwarder meesters Bernardus van Asten en Hendrik
Dauw zijn van belang (1980 - 46 t/m 51).
Van de directie van de Sola-fabrieken te Zeist kregen wij een viertandige zilveren vork ten geschenke, gemaakt in 1710 door de Leeuwarder
zilversmid Andele Andeles (1980 - 45). De vork met enkel lof, is achter op
de steel voorzien van het alliantiewapen Van Unia - Rees. François van
Unia (1680 - 1717), majoor der infanterie huwde in 1712 met Elisabeth
Rees (1684 - 1752). Andele Andeles werd mr. zilversmid in 1709. Tot nu
toe kenden we geen werk van hem van vóór 1713. Tezamen met andere
voorwerpen werd deze vork eind vorig jaar tijdens de zilver-inleverrage
afgegeven bij de Sola-fabrieken om omgesmolten te worden. Wij zijn de
directeur, de heer A. Gerritsen, dankbaar dat hij dit stuk voor ons heeft
willen redden.
Als legaat van de heer J. van Wageningen te Haarlem verwierf het
museum een zilveren theepot (1980 - 93), vervaardigd door de Leeuwarder zilversmid Hermanus van Assen, die in de Friese hoofdstad van 1830
- 1875 werkzaam was. De theepot heeft de jaarletter F van 1840 en is van
Ie gehalte zilver gemaakt. Het losse deksel heeft een dekselknop van een
in een cirkel gekronkelde slang. De verzameling 19e-eeuws zilver werd
bovendien nog uitgebreid door de schenking van een gedreven brandewijnskom (1980 - 77), door L. van Manen te Sneek uit 1865, en het
bruikleen van een koffiepot (1980 - 52) door Chr. J. Bruinings, Joure,
1874.
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Tentoonstellingen
Het tentoonstellingsprogramma over 1980 was als volgt:
In het zadel, het Nederlands ruiterportret van 1550
tot 21 januari
tot 1900; deze tentoonstelling werd vervolgens in
het Noordbrabants Museum te 's-Hertogenbosch
en het Drents Museum, Assen, getoond.
26 jan.-10 maart
Kunst in Friesland, een keuze uit de collectie
moderne beeldende kunst aangekocht door de
provincie Friesland 1956 - 1979; een selectie uit
deze tentoonstelling was achtereenvolgens te zien
in Wolvega, Joure, Rijswijk, Rotterdam en Amsterdam.
15 maart-21 april
Harmen Abma, reeksen kleurvelden en ijzerconstructies; in samenwerking met galerie Julius
Wijffels, Leeuwarden.

Gesneden eikehouten schoorsteenstuk, toegeschreven aan J. S.
Bruinsma, inv. nr.
1980-88
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22 maart-21 april

28 maart-10 mei

25 april-26 mei
2 mei-8 juni

3 juni-30 juni
21 juni-21 juli

25 juli-1 sept.

16 aug.-22 sept.

5 sept.-12 okt.

26 sept.-26 okt.
17 okt.-23 nov.

25 okt.-13 nov.

15 nov.-4 dec.

28 nov.-5 jan. 1981

Proost Prikkels, voorbeelden uit 45 jaar publiciteit
van Proost & Brandt, Amsterdam (Fries Grafisch
Museum).
Klaas Koopmans, tekeningen en aquarellen ontstaan in psychiatrische inrichtingen en op veemarkten (kleine zaal, Kanselarij).
Fototentoonstelling It Fryske Gea, ter gelegenheid
van het jubileum.
Sjoerd de Vries, overzichtstentoonstelling van
schilderijen en tekeningen; overgenomen door
Gemeentemuseum, Arnhem, en Kunstruimte,
Heerenveen.
Vredeman de Vries Akademie, eindexamenwerk
van Gerlof Hamersma (kleine zaal, Kanselarij).
Eigen collectie, schilderijen, tekeningen en grafiek
van Tjeerd Bottema, Tjerk Bottema, Johan Elsinga, Piet van der Hem, Germ de Jong, Jeanne
Bieruma Oosting, Tames Oud, Leendert Scheltema, J. S. Sjolkema, Andries van der Sloot, Bouke
van der Sloot, Ids Wiersma en Egnatius Ydema.
Ramon van der Werken, Schilderijen van Dantumadeel, 24 gezichten, door de kunstenaar in het
kader van de B.K.R. in opdracht van de gemeente
gemaakt.
Bernice Lehman, tekeningen en werken in gemengde techniek; overgenomen door Begijnegang, Venlo.
Thijs Rinsema, overzichtstentoonstelling van het
werk van deze Friese kubist en dadaïst; overgenomen door Dordrechts Museum en Museum
Luyten-Cuypers, Roermond.
Karli Frigge, marmerpapieren en boekbanden
(Fries Grafisch Museum).
Piet de Vries, architect, overzicht van zijn, hoofdzakelijk in Friesland gebouwde, gebouwen en
meubelen; in samenwerking met de Stichting
Moderne Architectuur Friesland.
Gerlof Hamersma, Verandering van tijd, een project speciaal ontworpen voor de kleine zaal in de
Kanselarij.
Arris van der Grift, Vliegen met papier, een project
speciaal ontworpen voor de kleine zaal in de
Kanselarij.
Klaas Gubbels, schilderijen, tekeningen, objecten
en litho's rond "zijn" thema tafels; overgenomen
door De Kunstzaal, Hengelo.
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6 - 25 dec.

13 dec.-5 jan. 1981

1 8 - 2 5 dec.

27 dec.

Wouter van d'Acker, Taking HUI "301", een project speciaal ontworpen voor de kleine zaal in de
Kanselarij.
' Het museum van 1980, een expositie samengesteld
door bezoekers van zaken die zij karakteristiek
voor het leven van 1980 vonden; georganiseerd ter
gelegenheid van het nationale museumweekend
op 13 en 14 december.
Wopke Eekhoff, een kleine documentaire tentoonstelling over de Leeuwarder archivaris, ter
gelegenheid van de aanbieding van het eerste
exemplaar van "Eekhoff en zijn werk" (grote zaal,
Kanselarij).
Video-verslag van de projecten van Hamersma,
Van der Grift en Van d'Acker in de kleine zaal
van de Kanselarij.

Een belangrijk aandeel in dit uitgebreide programma had Thom Mercuur, maar helaas nog steeds op free-lance basis, wat een zware belasting
zowel voor ons budget als voor Mercuur zelf betekende.
Nieuw in het programma waren de twee tentoonstellingen van het Fries
Grafisch Museum over facetten van of thema's betrekking hebbend op de
grafische kunst en nijverheid. Ze werden door het Fries Grafisch Museum
en het Fries Museum in nauwe samenwerking gerealiseerd en getoond in
de zaal naast het Grafisch Museum. De opzet is om in de toekomst ook
telkens tweemaal per jaar een dergelijke expositie te houden.
De in Duitsland reizende tentoonstelling "Friesische Volkskunst und
Makkumer Fayence", in samenwerking met ir. P. J. Tichelaar te Makkum
georganiseerd, werd in 1980 geopend te Zons op 21 maart, te Passau op 20
juni, te Bremerhaven op 13 augustus en te Neurenberg op 21 november.
Uitgegeven bruiklenen
Het Fries Museum stelde tijdelijk bruiklenen ter beschikking voor de
volgende tentoonstellingen:
Van Spitsbergen
tot Willem Barendsz. — Bezoekerscentrum, Schiermonnikoog.
Documentaire tentoonstelling over Friesland — Instituut v. Culturele en Sociale Anthropologie Katholieke Universiteit Nijmegen.
G. J. Adema
— Ommelander Museum, Leens.
Wederdopers, Mennisten, Doopsgezinden
— Rijksmuseum Het Catharijneconvent, Utrecht.
Thuis in de late Middeleeuwen
— Provinciaal Overijssels Museum, Zwolle.
Benedictus en zijn
Monniken in de Nederlanden
— St. Pietersabdij, Gent.
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IJsvermaak
— Fraeylemaborg, Slochteren.
Breken en bouwen,
tentoonstelling ter herdenking van de Reformatie in Friesland
(1580)
— Rijksarchief in Friesland, Leeuwarden.
The Golden Age,
Dutch Seventeenth
Century Portraiture
— John and Mable Ringling Museum of Art,
Sarrasota (Florida) U.S.A.
Landbouwmuseum
Wij blijven pogingen ondernemen om de bijzondere verzameling betreffende landbouw en veeteelt op een waardige manier te huisvesten.
Deze verzameling, eigendom van het Fries Genootschap en de Friese Mij
van Landbouw, is nu al sinds vijf jaar geëvacueerd uit Stania state.
Huisvesting in een gerestaureerde Friese boerderij blijft voor ons de meest
aantrekkelijke oplossing.
Bezoek
Het bezoekersaantal was 49.999 (1979: 45.789). De langzamerhand
bekende "open dag" op 30 december trok 480 bezoekers.
Catalogi en gidsen
Van het bezoekersboek Fries Museum werden 535 exemplaren verkocht. Er werden 15.503 (12.718) gekleurde prentbriefkaarten, 824 (857)
zwart-witte, 14 (25) dia-series en 302 (45) dia-sets verkocht.

Kerkmuseum Janum
Het aantal bezoekers bedroeg 2.071 (4.326). Er werden 636 (1030)
gidsen verkocht.

Museum Fogelsangh state
Het aantal bezoekers bedroeg 2.878 (3.142). Er werden 436 (491) gidsen
verkocht.

Fries Munt- en Penningkabinet
Het kabinet werd door 1.042 (990) personen bezocht; er werden 50 (37)
gidsen verkocht.
C. Boschma
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Archeologische afdeling
In dit verslag moeten wij ons — opnieuw — tot enkele zaken beperken.
Al meermalen is opgemerkt, dat een steeds groter wordende achterstand is
ontstaan, vooral in de administratieve sector; de oorzaken daarvan zijn in
vorige verslagen uiteengezet. Wij menen er goed aan te doen dit alles hier
niet te herhalen, maar vermelden wel dat het ons verontrust dat, ondanks
alle pogingen daartoe, vooreerst géén verbetering valt waar te nemen, die
werkelijk hout snijdt. De ogenschijnlijk weinige (inderdaad geringe?) belangstelling van "hogerhand" en de steeds straffer wordende bezuinigingsmaatregelen doen hun ernstige gevolgen steeds sterker voelen en
daarmede een droevig gevoel van onmacht.
In de personele sector kon in de door het vertrek van de heer Miedema
in december 1979 ontstane vacature per 1 september 1980 worden voorzien door de komst van de heer J. Boonstra, die voorlopig voor een jaar
zijn taak als typist aanvaardde. Behalve aan achterstallig typewerk moest
hij ook veel tijd besteden aan het bijwerken van de archieven, het
kaartsysteem en de foto-collectie. Wij merken graag op dat hij met ijver
de hem gegeven opdrachten vervult. De heer N. Manshanden kon, bij
wijze van therapie, zijn werk in de spoel- en sorteerafdeling aan het eind
van het jaar weer voor halve dagen voortzetten.
De overige personeelsleden, al of niet in vaste dienst, verrichtten hun
werkzaamheden weer met de nodige opgewektheid en, gezien de vaak
moeilijke omstandigheden, ook met veel souplesse. De heer S. Dijk ordende weer een deel van het depot: alle gave voorwerpen hebben nu een
plaats gevonden en begonnen is met de grote scherven-verzamelingen.
Daar dit alles nog steeds de collecties van vóór 1960 betreft wacht hem
nog een gigantische taak. De heer K. Bekkema kon per 15 maart in
DSW-verband zijn werk bij het sorteren van nieuwe grote vondstcomplexen beginnen; hij doet daarbij ook lijm- en inventarisatie-werk. Zijn
komst betekent inderdaad een zekere verlichting. De heer J. K. Boschker
verrichte als van ouds zijn verkennende werkzaamheden in het veld en
deed — naast het ontdekken van weer tal van nieuwe vindplaatsen — ook
enige vondsten van zeer spectaculaire aard, waarover straks. De heer D.
M. Visser beschreef enige vondstcomplexen uit de stad Leeuwarden,
verrichtte restauratiewerk en was geruime tijd ingeschakeld bij opgravingen in de binnenstad en elders in de provincie.
Alle hier genoemden namen enige tijd des middags bij toerbeurt een
deel van de wastaak van de heer Manshanden over, ook de heer Dragt,
die in de numismatische afdeling werkzaam is.
Naast deze activiteiten van het personeel moeten ook die van de stagiaires vermeld worden, die in het kader van hun studie op instigatie van
het Klassiek Archaeologisch Instituut der R. U. te Groningen vele beschrijvende werkzaamheden verrichtten aan de collecties terra sigillata,
oudere Romeinse ceramiek, bronzen mantelspelden en pijpaarden
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beeldjes. Een en ander leidt soms tot verrassende resultaten op archeologisch wetenschappelijk terrein. Het programma wordt voortgezet in
overleg met Mevrouw prof. dr. M. Maaskant-Kleibrink en is voor het
Fries Museum buitengewoon belangrijk.
Ook aan incidentele onderzoekers, vooral gasten uit Engeland, werd
vee! medewerking verleend, in het bijzonder ten aanzien van onze collecties uit de periode van de Volksverhuizingen. Daarnaast ook aan studenten van prof. dr. H. T. Waterbolk van het Biologisch Archaeologisch
Instituut en van andere instellingen in den lande.
Aan spectaculaire "losse" aanwinsten was 1980 niet zo rijk, daarentegen
wel aan grotere vondstcomplexen, die bij opgravingen of anderszins te
voorschijn kwamen. Door eigen werkzaamheden werden vele 16de- tot
18de-eeuwse vondsten geborgen uit de bouwput van de Provinciehuisuitbreiding te Leeuwarden, uit kleinere onderzoek-putjes van de Gemeentelijke commissie voor het archeologisch stads(kern)onderzoek in de
Friese hoofdstad en in diverse plaatsen in de provincie. Graag noemen wij
in dit verband het zeer gunstig ontvangen eerste verslag van de genoemde
commissie, waarin wij een werkzaam aandeel mochten hebben.
Van de in de provincie verrichte opgravingen noemen wij als eerste het
uiterst minutieuze, maar ook uiterst belangwekkende onderzoek van een
door de heer J. K. Boschker ontdekt groot atelier van de jong-paleolithische Hamburg-cultuur bij Oldeholtwolde. Dit onderzoek, verricht met
grote steun van de Dienst Landinrichting en de betrokken grondeigenaren, groeit uit tot een uniek voorbeeld van een nieuwe methodiek voor het
opgraven van vuursteen-werkplaatsen. Het wordt verricht door het Biologisch Archaeologisch Instituut onder leiding van drs. D. Stapert in
nauwe samenwerking met het Fries Museum, waarvan de heren Boschker
en Visser regelmatig aan de opgraving deelnamen. Behalve de toegepaste
methode is ook de vindplaats zelve uniek: het is een der best bewaarde en
grootste nederzettingen van de Hamburg-cultuur in Nederland en levert
talrijke aanwijzingen op over de leefwijze en de werkmethoden van de
rendierjagers. De vuurstenen werktuigen en afvalproducten zijn er zeer
talrijk, terwijl ook de bodemkundige situatie zeer vele gegevens oplevert
over de geologische en milieu-omstandigheden van dit gebied rond 11.000
vóór Christus.
Een tweede belangrijke ontdekking van de heer Boschker was een
vindplaats uit de Neolithische periode nabij Oldeboorn. Hier bevond zich
op een zandkop onder het veen een nederzetting van personen die naast
vuurstenen, de in Friesland overigens uiterst schaarse klokbekers tot hun
dagelijks gerief hadden. Ook hier kon, dank zij de generositeit van de
Dienst Landinrichting en de eigenaars van het perceel een nauwgezet
onderzoek door het BAI, in samenwerking met het Fries Museum worden
verricht, onder leiding van drs. H. Fokkens en drs. J. N. Lanting. Naast de
scherven van bijna twintig individuele klokbekers en talrijke vuurstenen
werktuigen, waaronder ook brokstukken van bijlen en andersoortige stenen hamers, werden ook vele oecologische gegevens verkregen. De date198
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ring is op ongeveer 1900 vóór Christus te stellen maar zal nog nader langs
natuurwetenschappelijke weg worden bepaald. Vast staat echter dat een
zeer zeldzame vindplaats is ontdekt die van groot belang is voor de kennis
van de prehistorie van Friesland.
De derde grote opgraving had plaats op het kloosterterrein te Smalle
Ee, ook hier weer in het kader van de ruilverkavelings-werkzaamheden
door de Dienst Landinrichting en met grote financiële steun van de Gemeente Smallingerland. Dit terrein stond, sedert het proefonderzoek van
(toen nog) dr. A. E. van Giffen in 1922 (zie De Vrije Fries 1928, p.
101-110), steeds in de belangstelling wegens de verwachtingen die dit
onderzoek over met name de kloostergebouwen zelf had gewekt. Gelukkig
zijn die verwachtingen niet beschaamd geworden, al moet voorop staan
dat zij er grotendeels nog zijn, omdat de campagne 1980, die ook door het
BAI werd verricht en onder leiding van ons zelf mocht staan, niet kon
worden afgerond, maar toch vele verrassingen opwierp. Zo werd het in
1922 al gevonden kerkje opnieuw aangetroffen, maar eveneens de toen
niet ontdekte toren, terwijl ook bleek dat aan de stenen een houtbouw was
voorafgegaan. De omvang van het kerkhof werd vastgesteld, terwijl aan
de zuidzijde daarvan een groot rechthoekig bouwwerk moet hebben gestaan, dat op brede apart gestorte zandbanen was opgetrokken. Twee
bakstenen waterputten van zeer wijde diameter, een grote omgrachting en
vele overblijfselen van bakstenen grafkisten werden eveneens teruggevonden. Zeer belangwekkend was ook, dat vastgesteld kon worden dat de
natuurlijke heuvel, waarop de houtbouw van de kerk had gestaan, aan de
oostzijde sterk was aangeaard om de uitbreiding tot de, grotere, stenen
kerk te kunnen dragen en aan de zuidzijde om het kerkhof te kunnen
aanleggen. Tevens bleek dat zich ten noorden van de kerk zeer zware en
uitgebreide puinsporen bevinden en naar onze mening moet hier het
belangrijkste deel van het klooster worden gezocht. Door de verrassende
eerder genoemde vondsten bleef er dit jaar echter geen tijd en geen geld
meer over om ook dit noordelijk gedeelte te kunnen onderzoeken. Wij
hopen echter dat dit in de komende jaren wel het geval mag zijn, omdat
hiermede een zeer belangrijk deel van de sluier, die altijd nog over
"Smalle Ee" ligt, opgelicht kan worden en daardoor stellig opnieuw verrassingen onthuld zullen worden.
In Leeuwarden had een klein onderzoek plaats in de Speelmansstraat,
waarbij bleek dat de terp aldaar ongeveer 4 meter hoog is en in de 12de
eeuw stellig al bewoning ter plaatse aanwezig was. In de bouwput van het
Provinciehuis kon helaas slechts een "vondstenberging" plaats hebben;,
naar de opbouw van de stads-ondergrond kon daar in archeologisch opzicht helaas geen onderzoek worden ingesteld. Bij de rioleringswerkzaamheden op de Nieuweweg en de Wirdumerdijk werden vele waarnemingen naar oude stadsmuren verricht en werd ook de hoogte vastgesteld
waarop de zool van de dijk was aangelegd.
Incidenteel werden nog vele vondsten in de provincie geborgen, die nog
op bewerking wachten.
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Door ons zelf werden enige artikelen geschreven over o.m. de terpencultuur voor in 1981 te verschijnen boekwerken en over diverse aanwinsten voor het Fries Museum Bulletin.
Overzien wij dit helaas summiere verslag, maar ook wat nu (nog) niet
geschreven kon worden, dan is 1980 toch weer een interessant jaar geweest, waar wij met, weliswaar omfloerste, dankbaarheid op terug kunnen
zien.
Met moed maar weer verder!
G. Elzinga

Fries Munt- en Penningkabinet

Aan de reeds lang bestaande wens enige verbetering in de personele
situatie te brengen, met name voor het administratieve werk, kon op bescheiden, maar toch dankbaar aanvaarde wijze tegemoet worden gekomen
in het kader van een CRM-regeling, waardoor zonder lasten voor het
museum-budget de heer I. A. Dragt op 1 april in tijdelijke dienst kon
komen. De heer Dragt ordende sindsdien de correspondentie-archieven,
werkte een stuk van de achterstand bij het definitieve inventarissysteem
weg, beschreef enige grotere en kleinere medaille-collecties en maakte een
voorlopige inhoudsopgave van de laden in de penningkasten. Tevens was
hij behulpzaam bij het jaarlijks terugkerende inrichten en weer ontruimen
van het Kabinet in Franeker en deed hij voorbereidend werk voor de
expositie van Oranje-penningen, die ter gelegenheid van de inhuldiging
van H.M. Koningin Beatrix deze zomer in Franeker werd gehouden.
Mejuffrouw D. Pruim hield weer op de van haar bekende accurate
wijze het dagelijks toezicht te Franeker en verrichtte inmiddels ook veel
werk bij het determineren van nog niet geordende collecties van onszelf
en van derden. Het was bijzonder jammer te vernemen dat zij voor het
laatst haar taken mocht vervullen: zij moest na 30 september in het kader
van financiële ondersteuningsmaatregelen een werkkring bij het bibliotheekwezen aanvaarden. Van deze plaats af willen wij haar gaarne danken
voor haar vriendelijke inzet.
Van de heer M. de Ruijter te Valthe ondervonden wij veel medewerking bij het ordenen van Romeinse muntvondsten, terwijl het Koninklijk
Penningkabinet te 's-Gravenhage weer vele malen assistentie verleende bij
het determineren van moeilijk te herkennen munten en penningen. Helaas
moesten wij ambtelijk afscheid nemen van de directeur van dit Kabinet,
prof. dr. H. Enno van Gelder, die vervroegd uit dienst trad. Het was ons
echter een groot voorrecht bijna 30 jaar van zijn eminente kennis te
hebben mogen profiteren. Ons Kabinet is bijzonder veel aan hem ver200
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plicht. In "De Beeldenaar" van april 1980 beschreven wij te zijner ere een
in onze collectie aanwezige, maar verder onbekende gouden erepenning
uit 1597.
De Friesland Bank, in het bijzonder de vestiging te Franeker, gaf weer
in vele opzichten van haar belangstelling blijk, hetgeen zich o.m. uitte in
verbeteringen van de accomodatie in de expositieruimten. Ten aanzien
van de zorg voor de bestaande collecties (in grootte de tweede in den
lande!), moet worden gememoreerd dat zij opnieuw op vervangingswaarde werden getaxeerd, een bijstelling die geen overbodige luxe, maar
juist hoogst noodzakelijk bleek.
Met dr. D. A. Wittop Koning te Amsterdam werd weer een levendig
contact onderhouden over nieuwe gegevens terzake gildepenningen en
gildelepels, terwijl voor ruim 112 personen, die het Kabinet of het Museum bezochten determinaties van hun bezit werden verricht, hetgeen
meer dan eens in gelukkige aanwinsten resulteerde. Daarnaast werd met
ruim 200 personen en instellingen correspondentie over zeer uiteenlopende onderwerpen gevoerd; ook deze activiteit leidde verschillende
malen tot verrijking van onze collecties.
Van bijzondere aard waren de determinaties voor de musea te Workum
en Franeker. Zij werden met genoegen verricht omdat hieruit het vertrouwen spreekt in de centrale rol, die het Fries Munt- en Penningkabinet
in Friesland in de voorlichting over numismatische onderwerpen steeds
meer blijkt te spelen. Uit de reacties daarop komt telkens naar voren dat
deze voorlichtende taak zeer op prijs wordt gesteld, zodat deze dan ook
stellig gehandhaafd dient te blijven. Wij ontveinzen ons echter niet dat het
soms een niet geringe belasting van de in principe toch wel weinige beschikbare werkuren is. Aan de andere kant ontstaat hierdoor echter een
grote ervaring en een niet onbetekenende toename van kennis en
"goodwill", die steeds meer vruchten begint af te werpen.
Wij beschouwen het althans mede als een gevolg van deze "service" èn
de bekendheid die het Kabinet in steeds grotere kringen krijgt, dat het
bezoekerstal dit jaar gelukkig weer boven de 1000 is komen te liggen en
wij, wat de aanwinsten betreft, van een rijk jaar mogen spreken! Met
name op het gebied van de penningen en medailles zijn zeer belangrijke
aanwinsten verkregen. Ook de muntcollecties konden worden aangevuld,
maar omdat over het algemeen daarin slechts zeldzame stukken ontbreken, is het niet eenvoudig deze te verkrijgen, mede omdat de prijs van
dergelijke stukken boven'de draagkracht van het aankoopbudget ligt. Met
des te meer dankbaarheid vermelden wij dan ook dat toch enkele bijzonder gewenste munten voor onze collecties, dankzij veler inspanning,
konden worden verkregen.
Door aankoop, o.m. op de jubileumveiling van de 100-jarige Firma
Schulman te Amsterdam, en schenking werden voor de collectie Friese
munten o.m. verkregen: gouden dukaat 1599 over 1597, zilveren dukaat
1661, halve leeuwendaalder 1611 en 1626 en snaphaanschelling 1584 (uit
muntvondst Huizinge, Gr.), dubbele stuiver 1676 en 1678 (uit muntvondst
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Abbenbroek) en enige koperen oordjes en duiten.
De collecties andere Nederlandse provinciale munten en in Friesland
gevonden "vreemde" munten ondergingen uitbreiding met enige kleinere
zilveren en koperen waarden o.m. door schenkingen van mevrouw H. J.
Coppens-Postma te Heerenveen en de familie Sj. Pruiksma te Boksum, die
grote aantallen schonken, terwijl diverse "eenlingen" door de vinders op
royale wijze ter beschikking waren gesteld. Een der bijzonderheden
daaronder was een dubbele oord 1600 van het graafschap Rethel.
Naast een aantal oudere en nieuwe Koninkrijksmunten, werd een bijzonder stuk ten geschenke ontvangen van het A.G.O.-Verzekeringsconcern, nl. de thans vrij zeldzame gouden dukaat 1976, die in opdracht van
deze maatschappij was geslagen.
De penningencollecties ondergingen zeer verheugende uitbreidingen,
meest door schenking. Het betreft zowel Fries- als algemeen Nederlands-historische penningen en Oranje-penningen. Wat de laatste betreft,
is de meest bijzondere wel de grote gouden medaille, die Koning Willem
III in 1871 uitreikte aan de uit Dokkum afkomstige, toen te Utrecht
medicijnen studerende Sape Talma, die later hoogleraar aan zijn Alma
Mater zou worden. Deze penning, beschreven in het Fries Museum Bulletin maart 1980, kon door aankoop worden verkregen. Een belangrijk
stuk is de zilveren penning die de doortocht van Prins Willem IV door
Haarlem in 1747 herdenkt en geschonken werd door de heer ir. W. E. van
Rijswijk de Jong te Dronrijp. Diverse kleinere, uit verschillende jaren, en
abdicatie- en inhuldigingspenningen 1980 werden ook door schenking en
aankoop verkregen.
Een zeldzame Leeuwarder bakkersgildepenning uit 1803 kon worden
aangekocht, terwijl als Friese historie-penning een interessante te Harlingen in 1903 met ringrijden verkregen penning mag gelden, een geschenk van de familie Bierma te Dongjum. Dankzij de interesse van de
betreffende juwelier kon van deze een hem voor de smeltkroes aangeboden gouden erepenning, in 1930 uitgereikt aan de arts A. O. Bouwer in
de gemeente Dantumadeel door N. N. worden aangekocht en aan het
Kabinet worden geschonken, terwijl de heer H. G. van Slooten te Leeuwarden, naast andere interessante stukken ook de zilveren medaille van
de eerste Friesche Elf Steden-Rijwieltocht (1912) afstond. De Coöp.
Condens Fabriek te Leeuwarden schonk het bronzen model van de gouden legpenning, behorende bij de door dit concern in 1963 ingestelde
"Friesland-prijs" voor buitenlandse wetenschappelijke onderzoekers, vergezeld van toezeggingen voor andere geschenken.
De verzamelingen algemeen-Nederlandse historiepenningen werden
eveneens verrijkt. Wij noemen graag de schenking door de heer H. R.
Folkersma te Velsen van de zilveren penning op de ingebruikname van
het nieuwe Universiteitsgebouw te Groningen in 1850, en die op het
700-jarig bestaan van Haarlem in 1945 door de dames Postema te Menaldum.
De grootste uitbreidingen ondergingen in 1980 de collecties Friese of
202
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De prijzen-collectie van de Friesche Beschuitfabriek A. S. Veldema te Holwerd
in de aanwinstenvitrine van het Fries Museum,

door Friezen of Friese instellingen behaalde medailles. Zij betroffen dit
jaar vooral de rundveefokkerij, de varkens- en geitenfokkerij, het (beschuit-)bakkersbedrijf en de sport, met name de athletiek. Deze laatste
betreft vooral de collectie medailles en de beker, behaald door de helaas
op jeugdige leeftijd in 1933 te Leeuwarden overleden Akke Sieswerda.
Mevrouw J. de Vries-Sieswerda schonk deze collectie thans te harer gedachtenis. Een zeer bijzondere schenking betreft ook drie met o.m. gouden en zilveren prijzen en medailles gevulde kasten en de acht grote, door
hun stijl en grootte soms opvallende bekers, in binnen- en buitenland van
1922 tot en met 1932 behaald met Friese beschuit door de Firma A. S.
Veldema te Holwerd en thans door de heer en mevrouw A. S. en R.
Veldema-Stienstra en kinderen afgestaan (zie Fries Museum Bulletin
september 1980).
Door bemiddeling van de heer G. Brouwer te Bolsward werden twee
interessante collecties medailles en andere prijzen, behaald met het fokken
van geiten, verkregen, nl. die van wijlen de heer H. Kok te Lemmer en
wijlen de heer P. de Vries te Witmarsum. Beide verzamelingen werden
door de nabestaanden geschonken en betekenen een belangrijke uitbreiding van ons tot dan slechts zeer gering bezit op dit terrein. Ook het
overgrote deel van de medailles en prijzen, behaald door de varkensfokvereniging "Drachten en omstreken", welke vereniging ophield te bestaan,
werd dankbaar als een zeer welkom geschenk aanvaard, terwijl de heer
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mr. G. A. Bontekoe te Oosterwolde ons enige medailles deed toekomen
van de varkensfokvereniging Midden-Stellingwerf.
Uitzonderlijk verrijkt werd de collectie rundvee-medailles en -prijzen
door de grote schenking van de Erven S. A., K. S. en D. S. Knol te
Hartwerd en het in permanente bewaring geven van de verzamelingen
van het vroegere Friesch Rundvee Stamboek, in 1879 opgericht en in 1980
opgegaan in het Fries Rundvee Syndicaat. De schenking Knol omvat niet
alleen een groot aantal medailles, waaronder twee gouden, resp. behaald
in 1902 te Leeuwarden en 1913 te 's-Gravenhage, en zeer vele zilveren en
verguld zilveren, maar ook acht zilveren bekers, het schilderij van de
roemruchte stier Adema 197, vervaardigd door de kunstenaar G. J.
Adema te Huizum, twee prijsbordjes van Makkumer aardewerk en veel
diploma's, documentaire foto's en ander historisch materiaal. Bovendien
werden nog vele, meer persoonlijke bezittingen van de fokkers Knol geschonken, alsmede voorwerpen die met het boeren- en veefokbedrijf te
maken hebben. Op deze laatste wordt in het Verslag 1981 nader ingegaan.
De medaille- en prijzencollectie loopt van 1863 tot en met 1974 en is mede
daardoor historisch van groot belang. Zij werd afgestaan omdat de zo
vermaarde fokstal Knol door het overlijden van de heer D. S. Knol op 19
augustus 1980 moest worden opgeheven en de familie graag zag dat het
gehele medaillebestand als een blijvend monument in het Fries Museum
werd opgenomen. De familie Knol heeft hiermede een niet genoeg te
waarderen daad gesteld, niet alleen tegenover Friesland en de Friezen,
maar speciaal ook ten aanzien van de gehele rundveefokkerij, omdat de
roem van de legendarische fokstal Knol nu toch tastbaar in ons midden is
gebleven.
Van een ander, nl. minder persoonlijk, maar weer meer algemeen
Fries-historisch zeer belangrijk kaliber zijn de collecties die het Friesch
Rundvee Stamboek in permanente bewaring overdroeg. Hieronder bevinden zich nl. de prijzen en medailles, die het F.R.S. met de Friese
fokkerij vertegenwoordigende rundveecollecties in binnen- en buitenland
sedert 1879 behaalde. Onder deze prijzen bevinden er zich van goud en
zilver, meermalen door vorstenhoven beschikbaar gesteld. Behalve deze
eretekenen werden ook veel historisch belangrijke foto's, diploma's en
tekeningen in bewaring gegeven, alsmede de brandijzers voor het merken
van de horens en de oude maatstokken, gehanteerd om na te gaan of de
betreffende dieren in het stamboek konden worden opgenomen.
Op het F.R.S. bevonden zich ook enige interessante collecties van
particuliere fokkers, nl. van F. Wassenaar te Jelsum, N. A. en Wed. N. A.
Wassenaar te Leeuwarden en een gedeelte van de collectie A. N. Wassenaar-Th. Schuiling te Jelsum. Deze werden mee overgedragen, waardoor de collectie Wassenaar-Schuiling, waarvan zich reeds een groot deel
in ons Kabinet bevond, weer één geheel is en nu in aantal de grootste. Het
hoeft geen betoog dat het Fries Museum thans kan bogen op een belangwekkend geheel van medailles, prijzen en ander documentatiemateriaal betreffende de Friese rundveefokkerij vóór 1980. Dat dit zeer ver204

Wumkes.nl

FRIES MUSEUM - Jaarverslag 1980

heugend is, laat zich denken, omdat de rundveefokkerij van ouds toch tot
de roem van Friesland hoort. Men zie ook het Fries Museum Bulletin van
december 1980.
Tot een andere tak van het agrarisch bedrijf in Friesland behoort de
grote zilveren medaille van Koningin Wilhelmina, in 1912 uitgereikt aan
K. L. de Vries, de teler van het aardappelras "Bintje", en de gouden
medaille van dezelfde vorstin, in 1907 toegekend aan de Friesche Maatschappij van Landbouw. Beide medailles werden, naast nog enige andere
stukken, door deze Maatschappij ook in permanente bewaring gegeven.
Mevrouw D. Rienks-Wallinga te Leeuwarden schonk zes zilveren en een
bronzen medaille, van 1902 tot 1912 door haar grootvader K. L. Wallinga
te Finkum met "Friesche Witte Klaver" behaald (zie Fries Landbouwblad, Kerstnummer 1980).
In de rubriek "Varia" hoort thuis een fraaie zilveren, uit een WestFriese drie-gulden van 1794 door A. G. Kijlstra te Drachten rond 1865
vervaardigde rinkelbel, die in de familie Botma te Metslawier is gebruikt
en door aankoop werd verkregen, terwijl de heer D. Tilstra te Makkum
een aardig 19de-eeuws "spaar-blikje" afstond.
Zo zijn er nog wel meer bijzonderheden te noemen, maar wij moeten
het hierbij laten. Wij doen dat echter niet zonder eerst onze grote erkentelijkheid uit te spreken jegens allen, die tot de bovenvermelde aanwinsten op vaak zo uiterst royale wijze hebben bijgedragen. Mogen de
hier niet persoonlijk genoemden echter begrijpen dat ook hun zeer veel
dank is toegedacht voor hunne schenkingen, die, hoewel misschien wat
minder spectaculair, toch vaak een belangrijke aanvulling van onze collecties betekenden en soms juist een nog ontbrekende schakel in de ketting van de Friese numismatiek vormden. Wij zijn er dan ook bijzonder
blijde mee!
Tenslotte zijn wij er ons van bewust dat nog heel veel gedaan moet
worden om onze collecties ook administratief op het hoge peil te brengen,
dat de collecties zelve hebben. In dit verslag, dat een zo rijk aanwinstenjaar weerspiegelt, meenden wij echter niet gerechtigd te zijn te veel in
mineur te schrijven, veeleer het vertrouwen uit te spreken dat deze administratieve zorg "ter bevoegder plaatse" die aandacht zal ontvangen, die
zij zo ten volle verdient.
G. Elzinga
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Lijst van aanwinsten
Inv.nrs.
1980
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13 t/m 16
17 en 18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Portret van een oude dame. Doek 28,5 x 25 cm; gesigneerd rechts onder J.
W. Dijkstra 1926.
Interieur met lezende oude dame. Eikehout 22 x 26 cm., gesigneerd rechts
onder J. W. Dijkstra 1928.
Portret van een man. Doek 28 x 25 cm., gesigneerd rechts onder J. W.
Dijkstra.
Portret van een vrouw. Doek 28,5 x 25 cm., gesigneerd rechts onder J. W.
Dijkstra.
Landschap met boerderij. Triplex 19,5 x 23 cm., door J. W. Dijkstra, niet
gesigneerd.
Gezicht in de Midstraat te Joure. Doek 21,5 x 30 cm., gesigneerd rechts
onder J. W. Dijkstra, '45.
Gezicht in een oosterse stad. Doek 24 x 32 cm., gesigneerd rechts onder J.
W. Dijkstra 1929.
Gezicht op een bergstad in Frankrijk. Doek 32 x 51 cm., gesigneerd rechts
onder J. W. Dijkstra 1926.
Boslandschap met ophaalbrug over een vaart, "Bij de Haule". Doek 50 x
35 cm„ gesigneerd rechts onder J. W. Dijkstra 1946.
Subtropisch kustlandschap. Doek 40 x 80 cm., gesigneerd links onder J. W.
Dijkstra '56.
Bloemstilleven. Doek 70 x 50 cm., gesigneerd rechts onder J. W. Dijkstra
'58.
Bloemstilleven in blauwgedecoreerde aardewerken pot. Doek 65,5 x 50,5
cm., gesigneerd rechts onder J. W. Dijkstra '56.
De nummers 1 t/m 12 legaat van mejuffrouw P. Dijkstra, Witmarsum.
Vier gehoorapparaten.
Geschenk van A. de Vries, Noordbergum.
Twee droogrekken, XXa, vervaardigd door J. Oegema.
Eikehouten stoof.
Twee aardappelbakjes, gebruikt bij het rooien.
Twee aardappelschilbakjes.
Bietenmes.
Handzeis en haak voor het rietsnijden.
Twee bietentangen.
Bietenvork.
Bietenkopper.
Schoffel.
Bietenwipper.
Geschilderd houten zitbankje.
Verzameling klompenmakersgereedschap.
Grote houten lepel.
De nummers 17 t/m 31 geschenk van de erven J. Oegema te Hallum.
Geslepen glazen likeurfles.
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Gedenkschoteltje "Onafhankelijk Nederland 1813 - 1913", porselein.
De nummers 32 en 33 geschenk van T. Oostra te Leeuwarden.
Vijf ijzeren bakblikken, uit de bakkerij van A. Brouwer.
Geschenk van A. Brouwer te Leeuwarden.
Houten snijbonenmolen.
Twee aardappelschilbakjes.
Geëmailleerde ijzeren schuimspaan.
IJzeren gieter.
Soepbord, crèmekleurig geglazuurd.
Kopje, aardewerk, Société Céramique Maastricht.
Rood geëmailleerd ijzeren schaaltje.
Houten kistje voor korstloze kaas, Frico merk kruiwagen.
Bruin geglazuurde aardewerken stuiter.
De nummers 35 t/m 44 geschenk van mevrouw E. Dragstra-Siekmans te
Grouw.
Zilveren vork, merken Friesland, Leeuwarden, jl. Q (1710), mt. AA
(Andele Andeles), met gegraveerd alliantiewapen Van Unia-Rees.
Lang 18,8 cm.
Geschenk van A. Gerritsen te Zeist.
Zilveren avondmaalsschotel, Leeuwarden, met voorop het plat het
alliantiewapen Acronius-Aebinga van Humalda. Op de achterzijde de
inscriptie: Ter Gedachtenis Van / de Vijf en Twintig Jaerig Trouw dag /
Hebben den Hoog Edelen Gestrengen Heer / Martinus van Acronius
Generaal Majoor / van de Infanterie in den dienst van den Staet / Der
Vereenigde Neederlanden Colonel en Chef / Van een Resiment te Voet, en
den Hoog Wel Gebooren / Vrouwe Boudina Lucia AEbinga Van Humalda
/ Gegeeven dese Schotel aan de Kerk van Buitenpost / Om gebruikt te
Worden tot des Heeren Heiligen / En Hoog Weerdiger Avontmael / Anno
den 8 September / 1773. Merken: Friesland, Leeuwarden, jl. R (1711), mt.
Bernardus van Asten. Diameter 32 cm.
Zilveren avondmaalsschotel met achthoekig gegolfde rand.
Op de rand: GEDAGTENIS aen den Dorpe Buitenpost, om te gebruiken
op de Taefel van het Heilig Avontmaal. Door den HoogWelGebooren
Vrouwe, BAudina Lucia AEbinga van Humalda Echtgenoot van den
HoogEdelen Gestrengen Heer Martinus van Acronius, Generaal Majoor
van de Infanterie en Chef van een Regiment, Captein van een Compagnie
Granadiers etc,: in den Jaare 1778. Merken: Friesland; Leeuwarden;
jaarletter A = 1778; Meesterteken: Hendrik Dauw, Leeuwarden.
Diameter 25,5 cm.
Zilveren avondmaalsbeker.
Op de wand het wapen Haersma gegraveerd. Daaronder: Haersma / 1827.
Jaarletter: S = 1827; 2e geh. zilver: Keurkamer Leeuwarden. Hoog 13,3
cm.
Meesterteken: W. Schreuder, Leeuwarden.
Zilveren avondmaalsbeker.
Jaarletter: m = 1871; 2e gehalte zilver: Keurkamer Leeuwarden.
Meesterteken: S. F. Reitsma, Heerenveen. Hoog 13,3 cm.
Ovaal zilveren avondmaalsschaaltje.
Op de bodem gegraveerd: Haersma / 1827.
Jaarletter: S = 1827; 2e gehalte zilver: Keurkamer Leeuwarden.
Meesterteken: W. Schreuder, Leeuwarden. Lang 17,1 cm.
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52

53

54
55

56

57

58 t/m 64
65 t/m 75
76

1980

Verzilverde avondmaalskan met deksel.
Hoog 25,5 cm.
De nummers 46 t/m 51 bruikleen van de Kerkvoogdij der N. H. gemeente
te Buitenpost.
Zilveren koffiepot op voet. Merken: jl. P. (1874), mt. Chr. J. Bruinings,
Joure. Hoog 22,5 cm.
Bruikleen van mevrouw D. Bakker te Haarlem.
Achthoekig gedenkbord, aardewerk, voorzien van embleem F. P. S. (Friesch
Paarden-Stamboek) 1879-1979. L. Kunst & Zn te Workum.
Diameter 23,5 cm.
Geschenk van de Koninklijke vereniging "Het Friesch Paarden-Stamboek".
Blauw chinees porseleinen schotel met zilveren hengsel, jl. H (1817) en
opschrift I.L.K.( = Idske Lutzens Kleiterp) 1848. Diameter 27,3 cm.
Zilveren tasbeugel versierd met zaagwerk en medaillons waarin bijbelse
voorstellingen. Ingepunf. I.L.K. Merkteken op de beugel'. Peter Johan
Nicolaas Kruseman, Leeuwarden; op de haak: Hendrik van der Heide,
Leeuwarden. XlXa.
De nummers 54 en 55 geschenk van C. Ellerbroek te Epe.
Zilveren achtkante brandewijnskom. Merken: jl. ij (1908), merkteken P. van
der Woude, Sneek, en vier gefantaseerde oude merken.
Hoog 8,7 cm., diameter over de oren 19 cm.
Aangekocht.
Otto de Boer, De Marskramer, olieverf op doek, 66,5 x 54 cm.,
gesigneerd: O: de Boer pinx. 1821.
Legaat van mr. M. van Doorninck te Olst.
Collectie zilveren theelepeltjes, waarin munten verwerkt zijn.
Collectie zilveren theelepeltjes, betrekking hebbend op het Koninklijk Huis.
De nummers 58 t/m 75 legaat van mejuffrouw P. Dijkstra, Witmarsum.
S. Geertsma (geb. 1896), Zandduinen bij Appelscha met dagrecreanten.
Olieverf op doek 38,8 x 52 cm, gesigneerd S. Geertsma 1928.
Geschenk van S. Geertsma te Appelscha.

77

Zilveren brandewijnskom met gedreven voorstellingen van een marskamer
en een ruiter. Merken: jl. f (1865), merkteken L. van Manen, Sneek.
Hoog 8 cm., lang over de oren 25,4 cm.

78

Zilveren geboortelepel, b.ekroond met de Liefde. Achter op het blad
gegraveerd: Bouke T. Wiersma geboren 10 Februari 1910. Merken: jl. Z
(1909), Keurkamer Leeuwarden. Lang 19,5 cm.

79

Zilveren viertandige vork. Achterop de steel gegraveerd: P. T. Wiersma
17-1-08. Overl. 19 Febr. '12. Merken: jl. T (1903); merkteken J. M. van
Kempen en Zn., Voorschoten. Lang 20,5 cm.
De nummers 77 t/m 79 geschenk van Bauke Wiersma te Warns.

80

Bronzen vijzel, met onder de rand de tekst: ELLERUS DE WITT.
P. OVERNEY M.F.C. 1688. Hoog 9,6 cm.
Geschenk van de gezamenlijke apothekers te Leeuwarden.

81

Wandbord van Makkumer aardewerk. Op de voorzijde: De Noordkant, J.
N. W(assenaar) 1923-1952, voorzitter. Merk: T T in wapenschildje
(Tichelaar Makkum). Diameter 35,6 cm.
Afkomstig uit de boedel van mevrouw Wassenaar-Boelstra, Vijverzathe,
Jelsum. Geschenk van C. Reitsma, Leeuwarden.

82

Een paar schaatsen van staal en aluminium, vervaardigd door E. Vonk,
Oudeschoot, XX b.
Geschenk van de familie G. Spanninga te Joure.
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Jeanne Bieruma Oosting, Zelfportret, borstbeeld bijna en face. Olieverf op
karton 5 x 45 cm., gesigneerd rechts onder: Oosting. Geschilderd in 1967.
Geschenk van de kunstenares.
Jeanne Bieruma Oosting, Interieur in haar huis te Almen.
Doek 100,5 x 70,5 cm.
Jeanne Bieruma Oosting, Vaas met blauwe bloemen op vensterbank met
uitzicht op een tuin (te Almen). Doek 90 x 70 cm, gesigneerd rechts onder:
Oosting.
De nummers 84 en 85 aangekocht.
Chr. Fred. Franck (1758-1818), Zomers boslandschap. Doek 31 x 46 cm.,
gesigneerd rechts onder: C. Franck.
Chr. Fred. Franck, Winters rivierlandschap met schaatsers.
Doek 31 x 46,5 cm., gesigneerd rechts onder: C. Franck.
De nummers 86 en 87 aangekocht.
Gesneden eikehouten schoorsteenstuk, 165 x 118 cm., waarop o.m. de
figuren van Neptunus, Minerva en Mercurius en het wapen van
Leeuwarden. Toegeschreven aan Jacob Sydses Bruinsma. Tweede helft 18e
eeuw.
Aangekocht.
Lambert Jacobsz. (ca. 1596-1636), Jacob en Rachel bij de put.
Paneel 62 x 88 cm., gesigneerd rechts onder: L . . . Jacobsz fee.. . / 1631 (?).
Aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt.
Piet van der Hem, Portret van H. M. Koningin Juliana, kniestuk.
Doek 120 x 85 cm., omstreeks 1948.
Geschenk van Mr. E. Idema Greidanus te 's-Gravenhage.
Bordenrek, beschilderd met o.a. het wapen van Stavoren,
XVIII B. 150 x 81 cm.
Aangekocht.
Staand horloge met speelwerk, gesigneerd Sicco Haakma, Leeuwarden
XVIII d.
Bruikleen van mevrouw M. C. van Fenema-Brantsma te Vence (Fr.).
Zilveren theepot met zwarthouten oor. Merken: jl. F (1840), merkteken
Hermanus van Assen, Leeuwarden.
Zilveren roomkom, ± 1900. Valse keuren.
De nummers 93 en 94 legaat van J. van Wageningen te Haarlem.
Germ de Jong (1886-1967), Bretagne. Doek 71 x 55,5 cm., gesigneerd rechts
onder: Germ de Jong 1924.
Germ de Jong (1886-1967), Maanlandschap. Doek 76 x 105 cm., gesigneerd
links onder: Germ de Jong 1925.
De nummers 95 en 96 aangekocht.
Germ de Jong (1886-1967), San Gimignano. Doek 65 x 81 cm., gesigneerd
rechts onder: Germ de Jong 17 maart 1944.
Geschenk van de erven mevrouw Fanny Kelk-de Jong.
Germ de Jong (1886-1967), Zelfportret in atelier. Doek 82 x 68 cm.,
gesigneerd rechts onder: Germ de Jong 1946.
Aangekocht.
Sjoerd de Vries, Van Panhuyskanaal VII, VIII en IX. Gemengde techniek
op karton, elk 25 x 36 cm., 1979.
Aangekocht.
Ids Wiersma (1878-1965), Portret van de vader van de schilder, zittend,
gewend naar rechts. Doek 69,3 x 55,2 cm.
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Ids Wiersma (1878-1965), Portret van de moeder van de schilder, zittend,
gewend naar links. Doek 62,2 x 53,4 cm.
De nummers 102 en 103 geschenk van mevrouw A. de Jong-Wiersma te
Amsterdam.
Nachtkastje met marmeren blad. Hoog 81, breed 39 en diep 37 cm.
Kolenbak. Hoog 35, breed 31 en diep 41 cm.
Bloemtafeltje. Hoog 73,5 cm.
Tweedeurskastje met bovenlade. Hoog 159, breed 108, diep 46 cm.
Tweedeurskastje met bovenlade en marmeren bovenblad. Hoog 100, breed
108, diep 49 cm.
Wastafel met marmeren blad en opstand. Hoog 91,5, breed 81, diep 45 cm.
Marmeren Franse pendule met twee vazen.
Pendule hoog 36,5 cm. Vazen hoog 22 cm.
Marmeren Franse pendule. Hoog 30 cm.
Duitse régulateur, klein model. Hoog 85 cm.
Tweedeurskastje met bovenlade. Hoog 160, breed 105,5 en diep 43 cm.
Schildersezel van hout. Breed 50 cm.
Houten brieven- en /of krantenhanger. Hoog 40, breed 25 cm.
Electrische straalkachel. Merk: Inventum.
Zwartgelakt houten kistje met deksel. Lang 28,3, breed 20, hoog 9,5 cm.
Zwart gelakte schrijfdoos met deksel. Lang 27, breed 17 en hoog 8,5 cm.
Lichtbruin houten doosje met deksel. Lang 13, breed 9,5, hoog 6,5 cm.
Wasbord. Hoog 56, breed 38 cm.
Zitkrukje van hout met drie poten, opklapbaar. Lang 62,5 cm.
Zitkrukje van hout op vier poten, opklapbaar. Lang 51 cm.
Zitbankje van hout op vier poten, opklapbaar. Lang 38, breed 23,5 cm.
Blikken trommel N. V. Meel- en Broodfabrieken De Zeeuw / B. Huls.
Hoog 12, lang 23, breed 21,5 cm.
Blikken trommel. N. V. Paul C. Kaiser / Rotterdam - Holland - 1938.
Hoog 12, lang 23,5, breed 22 cm.
Ronde blikken bus met hengsel. Huishoudjam. De Betuwe — Tiel.
Abrikozenjam. Hoog 31, diameter 22 cm.
Ronde blikken bus met hengsel. Huishoudjam. De Betuwe — Tiel.
Frambozenjam. Hoog 31 diameter 22 cm.
Ronde blikken bus met deksel. Fabriek Van Slooten, Harlingen.
Hoestmelange. Hoog 26, diameter 15,5 cm.
Ronde koektrommel met blaadje.
Groen geschilderd, met bloemen versierd. Hoog 7,5 cm.
Ovale koektrommel met blaadje. Rood geschilderd, met bloemen versierd.
Hoog 7,5 cm.
Vier busjes met deksels: 500 gram koffiestroop, Buisman, Zwartsluis.
Hoog 12, diameter 8 cm.

132

Vierkante blikken bus: THEE, met deksel. Hoog 18 cm.

133

Twee ronde blikken met deksels: Prima Rinsche Appelstroop.
Hoog 8,3, diameter 12 cm.

134

Ronde blikken bus met deksel: Van Houten Cacao 500 gr.
Hoog 16,5, diameter 9,5 cm.

135

Blikken trommel met deksel: Rooktabak, Roode — Ster, ¼ kg. Theodorus
Niemeijer, Groningen. Lang 19,5, breed 11,5, hoog 7,5 cm.
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Vierkante blikken bus met deksel: Blooker's Daalders Cacao.
Hoog 19,5, vierkant 10,5 cm.
Blikken trommel met deksel beschilderd met jachttaferelen.
Lang 15, breed 9, hoog 13 cm.
Ronde trommel met deksel. Op het deksel drie vogels.
Diameter 15,5, hoog 5,5 cm.
Vierkante trommel met deksel: Van Nelle's Toffees / Biscuits / Drops /
Breskens / Holland. Hoog 16,5; vierkant 17 cm.
Blikken trommel met geschulpte hoeken. Lang 21,5, breed 13, hoog 8,5 cm.
Vierkante blikken trommel met deksel: J. A. Krul, Noord-Einde 44,
Den Haag. Hoog 8,5, vierkant 10,5 cm.
Trommel met deksel: Leeuwarden, Westersingel, De Beurs, Willemskade,
Station, Nieuwstad, De Voorstreek, Tweebaksmarkt.
Hoog 7,5, breed 9, lang 15 cm.
Petroleumlamp op metalen voet. Hoog 51 cm.
Petroleumlamp op metalen voet. Hoog 34 cm.
IJzeren strijkbout, Silvester's Patent.
Lang 15,5, breed 10,7, hoog 11,5 cm.
Bronzen kandelaar. Hoog 19 cm.
Borstelhanger met spiegel, waaraan twee borstels. Hoog 32, breed 31 cm.
Riga-napje. Gebarsten. Hoog 6, diameter 10 cm.
Japans gelakt napje. Made in Japan. Diameter 7,5, hoog 3,2 cm.
Glazen fles met drinkglas. Hoog 22 cm.
Leren aktentas met handvat. Lang 40, breed 26 cm.
Rieten koffertje met leren riempjes. Lang 50, breed 13,5, hoog 25 cm.
Ovaal, groen en blauw geëmailleerd afwasbakje met twee oren. Lang 46,
breed 28,5 cm.
Metalen bloempot in de kleuren rood, zwart, groen, wit en met vergulde
versiering. Hoog 24, diameter 28 cm.
Keulse pot met twee oren. Lichtgrijs met blauwe beschildering.
Hoog 39, diameter 26 cm.
Waskom met bloem- en bladversiering, in blauw beschilderd: merk
ASTER. Diameter 39,5, hoog 13 cm.
Houten dam- en schaakdoos met de stukken. Vierkant 39, hoog 11,5 cm.
Porseleinen servies met zwart-rode versiering.
Kop en schotel van aardewerk, in blauw beschilderd met landschappen.
Diameter 16 cm.
Kop en schotel van porselein in de kleuren zwart, rood, geel en groen
beschilderd. Diameter 15 cm.
Botervloot van porselein met bloemetjes beschilderd. Op de bodem: 02517.
Diameter 16 cm.
Vier bekers van aardewerk in bruin beschilderd. British Castles. Petrus
Regout en Co Maastricht. Hoog 10,5 cm.
Twee diepe witte borden van aardewerk. Petrus Regout en Co Maastricht.
Diameter 25,4 cm.
Drie platte witte borden van aardewerk. Petrus Regout en Co Maastricht.
Diameter 23,8 cm.
Vijf platte witte borden van aardewerk. Petrus Regout en Co Maastricht.
Diameter 25,4 cm
Diep schaaltje met twee rechte oren van wit aardewerk. Diameter 22 cm.
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Theelichtje met spiritusbrander en hengsel. Hoog 12,5 cm.
Theelichtje met spiritusbrander en hengsel. Hoog 11 cm.
Theepot van tin op vier pootjes. Hoog 16 cm.
Pot van lichtbruin aardewerk met vier grijsblauwe cirkels. Hoog 12,5 cm.
Potje van wit porselein met blauwe versiering. Hoog 9,5 cm.
Drinkbeker, wit geëmailleerd. Hoog 8, diameter 8,5 cm.
Drinkbeker met oor, wit geëmailleerd. Portretten van Juliana en Bernhard.
Hoog 7, diameter 7,5 cm.
Melkkan met tuit en oor van aardewerk, Goedewaagen Gouda.
Ik zal handhaven / 1898 W 1938 / 6 Sept. Hoog 16 cm.
Schoteltje van wit aardewerk. Vivat Prinses van Oranje. Zenith Gouda.
Diameter 15,3 cm.
Plooischotel van wit aardewerk, polychroom beschilderd met vruchtenmand.
Workum SD. Diameter 26 cm.
Schotel van wit aardewerk, polychroom beschilderd met afbeelding van de
St. Gertrudis kerk te Workum. Workum L. Kunst en Zn. Diameter 20,2
cm.
Schotel van wit aardewerk, polychroom beschilderd met huis.
Workum L. Kunst en Zn. Diameter 20,2 cm.
Kandelaar van kerfsnee-aardewerk. 19e eeuw. Hoog 8 cm.
Zevenorenpot van kerfsnee-aardewerk. Workum. Hoog 14 cm.
Pot van kerfsnee-aardewerk. Workum. Hoog 14,5 cm.
Bakje van aardewerk, bruin geglazuurd met ringeloor-rand.
De Boer, Workum. Hoog 8,3, diameter 14,5 cm.
Bakje met geschulpte rand, lichtbruin geglazuurd met ringeloor-rand.
Doting, Workum. Hoog 6,2, diameter 15 cm.
Paard van donkerbruin geglazuurd aardewerk. J. Hoekstra, Workum.
Hoog 16 cm, lang 16 cm.
Polychroom tegeltableau van 6 tegels met gezicht op Waag en Grote kerk
Workum. Aurora, Workum. Hoog 25,5, breed 38,5 cm.
Tegeltableau in blauw van 4 tegels. Binnen cirkel twee krijgslieden.
Aurora, Workum. Vierkant 26 cm.
Tegeltableau in mangaan van 6 tegels, voorstellende "De Docter".
Aurora, Workum. Hoog 39, breed 26 cm.
Glazen fruitschaal op voet. Hoog 10, diameter 18,5 cm.
Twee glazen bekers. Hoog 11, diameter 7 cm.
Vier glazen bekertjes. Hoog 9,5, diameter 5,5 cm.
Twee glazen roemers. Hoog 10,5, diameter 5,5 cm.
Glazen vaasje. Hoog 8,7 cm.
Glazen vaas. Hoog 15 cm.
Glazen jampot met deksel, schotel en lepel. Hoog 11,5 cm.
Glazen bonbonbakje met deksel. "De Lindeboom" fabrikaat Leerdam.
Vierkant 14,5 cm.
Doosje met los deksel ingelegd met stekels van stekelvarken.
Lang 11,5, breed 9, hoog 4,5 cm.
Wit geëmailleerde emmer met hengsel. Hoog 31, diameter 31 cm.

198

Groen geëmailleerde zeepkop. Hoog 16 cm.

199

Groen geëmailleerd zeepbakje. Hoog 9,5, lang 12,3 en breed 8 cm.

200

Zwart geëmailleerd zeepbakje. Hoog 9, lang 12,3 en breed 7,5 cm.
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Stofblik, groen met vergulde bies. Lang 30, breed 25 cm.
Hutkoffer. Lang 70, breed 43, hoog 43 cm.
Hutkoffer. Lang 70, breed 43, hoog 43 cm.
Hutkoffer. Lang 86, breed 48, hoog 36 cm.
Eikehouten kistje met deksel. Zwart geschilderd.
Lang 41.5, breed 26, hoog 21 cm.
Houten kistje met deksel. Bruin geschilderd.
Lang 36, breed 23, hoog 17.5 cm.
Blikken trommel: Speculaas van M. Ballintijn, Breda.
Met stadsgezichten, lang 19, breed 11.3 en hoog 7.8 cm.
Blikken trommel: DE Echte Friesche Heeren-Baai.
Met Friese landschappen. Lang 19.5, breed 11.5, hoog 7.5 cm.
Blikken trommel: Cubaantjes Kaveewee. Lang 12, breed 10, hoog 5.8 cm.
De nummers 104 t/m 209 legaat van mejuffrouw P. Dijkstra, Witmarsum.
Koperen doofpot op drie pootjes met hengsel. Hoog 37 cm.
Koperen beddekruik (warmwaterkruik). Hoog 31 cm.
Koperen ketel. Hoog 21 cm.
Koperen strijkijzer. Lang 20, hoog 18 cm.
Koperen steekketel (zonder deksel). Hoog 21.5 cm.
IJzeren strijkijzertreeft met handvat. Lang 36.5 cm.
Ovale besneden houten stoof met deurtjes en messing hengsel.
Hoog 19.5, lang 27.5, breed 20.5 cm.
Muziekdoos "Polyphon" met 14 platen. Lang 67, breed 62, hoog 34 cm.
Karaf met stop en oor. Hoog 35 cm.
Stopfles. Hoog 21 cm. '
Stopfles. Hoog 14 cm.
Twee glazen roemers. Hoog 13 cm.
Glazen roemer op zilveren voet. Hoog 13 cm.
Inscriptie: Tournooi H.T.C. 1944, Ie prijs G.D., onduidelijke merken.
Pepermuntdoosje van zilver. Diameter 4.5 cm. jl. I = 1818
(rest: onduidelijke merken).
Zilveren snuifdoosje. Hoog 4, lang 4, breed 3 cm. Gedateerd: 1843. jl. G =
1841. mt. KI = A. Kooiman, Schoonhoven (1837-1860).
Op hartschild: CKO/1861.
Zilveren theeschepje. Lang 9 cm. jl. M = 1846. mt.: JV = J. v.d. Velden,
Amsterdam (1839-1856).
Tinnen trechter. Hoog 13, diameter 10 cm.
Polychroom porseleinen beeldje: man met paard.
Hoog 12, lang 10.5, breed 6.5 cm.
Polychroom porseleinen beeldje: vrouw met paard.
Hoog 12, lang 10.5, breed 6.5 cm.

229

Polychroom beeldje van een vrouw. Hoog 21 cm.

230

Polychroom beeldje van een man. Hoog 21 cm.

231

Schotel van aardewerk in blauw beschilderd met bloemen en vogel.
Diameter 26 cm.

232

Lichtbruin geglazuurde test van Fries aardewerk.
Hoog 10, lang 14v breed 11 cm.

233

Kmjpkat zaklantaarn. Fabrikaat: S. van Embden, Amsterdam. Lang 9.5 cm.
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Een paar Friese schaatsen. Maat 27. Fabrikaat: Fa. G. S. Ruiter, Akkrum.
Lang 37 cm.
Dienblad, rood-oranje geschilderd. Lang 29, breed 22 cm.
Houten stokje met leren riempjes. Lang 63 cm.
De nrs. 210 t/m 236 legaat van mevrouw G. Statema, Heerenveen.
Wybrand de Geest, portret van Georg Wolfgang thoe Schwartzenberg en
Hohenlansberg (1638-1674), gedateerd 1656. Doek 57x68 cm.
Onbekende meester, portret van Anna Agnes thoe Schwartzenberg en
Hohenlansberg (1627). Paneel 60x71 cm.
Meester van de Schwartzenbergportretten, portret van Maria thoe
Schwartzenberg, gedateerd 1645. Paneel 60x70 cm.
Meester van de Schwartzenbergportretten, portret van Albertus Sybrandus
van Eminga op Roordaburg, gedateerd 1645. Paneel 60x70 cm.
Julius de Geest, schoorsteenstuk met voorstelling van Mucius Scaevola.
Doek 200 x 74 cm.
Onbekende meester, portret van Sophia Elisabeth thoe
Schwartzenberg-d'Aumale (1735-1807), gedateerd 1789. Doek 44x55 cm.
Onbekende meester, portret van Georg Wolfgang Carel Duco thoe
Schwartzenberg (1766-1808), gedateerd 1789. Doek 44x55 cm.
De nummers 237 t/m 243 geschenk van de heer G. W. C. D. Kan en
mevrouw J. B. Kan-van Marie te Eefde en mejuffrouw J. E. Kan te
's-Gravenhage aan het Fries Genootschap, afkomstig uit collectie Thoe
Schwartzenberg en Hohenlansberg en Kan-thoe Schwartzenberg en
Hohenlansberg.
Twee muilkorven voor kalveren (methode-Poels). Lang 16, diameter 12.5 cm.
Tinnen warmwaterkruik. Hoog 25.5 cm.
De nrs. 244 en 245 geschenk van S. D. Cuperus te Leeuwarden.
Een gefineerde houten schrijfdoos met langs de randen ingelegd parelmoer.
Lang 33, breed 23, hoog 13 cm.
Geschenk van J. Kampen te Leeuwarden.
Gietijzeren luchtrooster. Afkomstig uit pand Tweebaksmarkt 64, Leeuwarden.
Lang 35.5, breed 30.5 cm.
Schotel van geel aardewerk, geglazuurd, waarop: 1898 W 1938. 6 september.
Gemerkt: K. Diameter 18.2 cm.
Tegel van grijs geglazuurd aardewerk waarop: W. 1898-1948. Vierkant 13 cm.
De nrs. 248 en 249 geschenk van mevrouw D. Tilstra te Makkum.
Negen plankjes afkomstig uit de timmerwinkel van F. L. Doornik te Oudkerk
met aantekeningen van leveranties aan de klanten.
Geschenk van A. van Keulen te Leeuwarden.
Twee leren spijkerhalsters.
IJzeren schop die werd gebruikt bij het schoonmaken van duikers.
De nrs. 251 en 252 geschenk van J. Poortinga te Hallum.
Lepelboor. Lang 71.5 cm.
IJzeren hamer met de initialen KVDW. Lang 14.8 cm.
Malle Jan, voor het verslepen van bomen.
Wielen afkomstig van het onderstel van de reddingsboot op Ameland.
Houten toestel om bomen uit het water omhoog te halen, voorzien van een
lier met stok en een harpoen. Hierbij een pikhaak.
De nrs. 253 t/m 256 geschenk van Houthandel Banga en Raadsma B.V. te
Dokkum.
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Zwart gelakte ovale blikken theestoof met hengsel.
Lang 34, breed 27, hoog 31 cm.
Rood geglazuurd ovaal aardewerken theebladen metalen frame met twee
handvaten. Lang 34, breed 23 cm.
De nrs. 257 en 258 geschenk van M. Venema te Tietjerk.
Buiskachel met kachelplaat. Hoog 114 cm.
Plaatstoof. Lang 35, breed 25, hoog 13 cm.
Beschilderde blikken trommel'. Exentricos.
Lang 24.5, breed 11, hoog 9.3 cm.
Beschilderde blikken trommel: sport. Lang 24, breed 11.5, hoog 9 cm.
Brilletje in metalen frame met twee stangen. Lang 15.5 cm.
De nrs. 259 t/m 263 geschenk van mevrouw G. Fokkema te Hardegarijp.
Blokschaaf. Lang 51 cm.
Geschenk van mevrouw D. Eilander-Kerkhof te Leeuwarden.
Tegel van witgebakken aardewerk waarop het portret en profil van Koningin
Beatrix. Opschrift: 30-4-1980, BEATRIX Koningin der Nederlanden. Vierkant 15 cm. Made in Holland Sphinx.
Tegeltje van witgebakken aardewerk waarop het portret van Koningin Beatrix. Opschrift: 30-4-1980, BEATRIX Koningin der Nederlanden.
Vierkant 10.8 cm. Villeroy en Boch. Made in France.
Porseleinen beker met oor, wit-grijs geglazuurd, waarop het portret van Koningin Beatrix. Opschrift: Koningin Beatrix/30-4-1980/Je Maintiendrai.
Hoogte 8.6, diameter 7.8 cm.
Glazen drinkbeker met het portret van Koningin Beatrix (en profil). Opschrift: Koningin Beatrix/30-4-1980/Je Maintiendrai. Hoogte 13.5, diameter
6.1 cm.
Blikken bus met deksel, waarop de portretten van Koningin Juliana en Koningin Beatrix. Opschrift: Oranje Hagel/De Ruijter/Baarn/Koningin Beatrix
30 april 1980/Koningin Juliana 1948-1980./Daartussen de Nederlandse vlag
gedrapeerd. Hoogte 15, diameter 7.5 cm.
Grijs geglazuurde fles waarop in rood-oranje de portretten van Beatrix en
Juliana. Opschrift: Beatrix/Juliana/Regina/1980/1948. Op het etiket in
oranje gedrukt: Jubileum-/Pikeurtje/van Siebrand/in Herdenkingskruik/
Vruchtenwijn/Frambozen-bessen/met extract van/Jeneverbessen 0.7 ltr. VAB
12 % alc. Hoog 26.5, diameter 9 cm.
De nrs. 265 t/m 270 aangekocht.
Zilveren snuifdoosje. Jl. v = 1980, mt. M = J.H. van der Meulen en Zn. B.V.,
Joure. Lang 41.5, breed 3.5, hoog 4.2 cm. (Vervaardigd door fa. van der
Meulen, Joure met gebruikmaking van stamp F.M. 1949-25, uit onze zilversmederij.)
Aangekocht.
Platte kruiwagen. Lang 191, breed 56, hoog 52,5 cm.
Geschenk van de erven J. van der Duin, Oosterwolde.
Lappenbank. Lang 100, breed 29.5, hoog 46 cm.
Geschenk van mevrouw G. Fokkema, Hardegarijp.
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Lijst van aanwinsten Prentenkabinet
Inv. nr.
P.K. 1980
1

2
3
4

5

6
7

8
9

10

11

12

13

14
15

16

216

Prent ter herinnering aan het huwelijk van Jentje Reins Wiarda (1807-1860)
en Fetje Siemens Knol (geb. 1807). Gouddruk op blauw papier door Jentje
Jentjes Wiarda te Sneek, 3e kwart 19e eeuw. Afm. 47,3 X 37,6 cm.
Geschenk R. Oostra, Leeuwarden.
198 zwart-wit foto's, Friesland 1979.
Aankoop.
Linosnede door Marien Tissing, gesigneerd MT. Afm. 29 X 19,9 cm.
Bijlage Kwartaaltijdschrift nr. 1.
Kleurenlitho, in offset gedrukt, door Wout Muller, gesign. WM'79. Afm.
29,5 x 19,9 cm.
Bijlage Kwartaaltijdschrift nr. 1
4 kinderprenten, uitgegeven door Meyer, chromolitho's, 3e kwart 19 eeuw.
Afm. 43 X 34,5 cm.
Geschenk mevr. Douna, Leeuwarden.
20 foto's uit het begin van deze eeuw, meest familieportretten.
Geschenk G. Elzinga, Leeuwarden.
"Femme de la Frise" en "Homme de la Frise", 2 aquatints, begin 19e
eeuw. Afm. 16,2 x 10,8 cm. en 16,6 x 10,8 cm.
Aankoop.
3 glasnegatieven. Afm. 13 X 18 cm.
Geschenk dhr. Bakker, Leeuwarden.
"Groot A.B.C. Boek", gedrukt door de erven A. Valckenier te Kampen,
1805. Afm. 14,8 X 9,1 cm.
Aankoop.
"Op regt onderwijs van de Letter-konst", door B. Hakvoord, uitgegeven
door Adam Meyer te Amsterdam, 1802. Afm. 15,1 X 10,1 cm.
Aankoop.
4 kaarten uit de Atlas van Friesland, uitgegeven door W. Eekhoff,
gemeenten Gaasterland, Schiermonnikoog, Ameland en Oost Dongeradeel,
midden 19e eeuw.
Geschenk C. de Groot, Z.O. Beemster.
Friese koppermaandagprent 1980, handdruk en tekst door Jaco Bleeker,
Heerenveen. Afm. 63 x 45 cm.
Geschenk.
"Afbeelding der Hartstogten of middelen om de zelve volkomen te leeren
afteekenen door de Heer Le Brun", getekende copie naar de gedrukte
uitgave uit 1703, 19e eeuw. Afm. 19,7 X 16,4 X 0,9 cm.
Enveloppe met rekeningen uit het laatste kwart van de 19e eeuw, gericht
aan mr. Schmidt Schaaff, notaris te Stiens.
Brieven en andere bescheiden betreffende Jozef Israëls, J. G. van Wicheren,
mevr. Kleine Gartman, W. A. van Sloterdijck, burgemeester Bieruma
Oosting en Alma Tadema.
De nrs. 13 t/m 15 afkomstig uit de nalatenschap van notaris W. A. van
Sloterdijck te Stiens en geschonken door V. H. Justeren, Vinkeveen.
"Hardrijderij van vrouwen op schaatsen bij de Westerplantage te
Leeuwarden", 1805. Aquatint, wsch. proefdruk. Afm. 23 X 32,6 cm.
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17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28

29

30

31
32

33
34
35
36
37
38
39
40
41

1980

"Hardrijderij op schaatsen van vrouwen te Leeuwarden", repro naar
aquatint uit 1805, door Tresling en Co. te Amsterdam. Afm. 13 X 18,5 cm.
Ingooien van de ramen van het stadhuis te Leeuwarden, kopergravure uit
de "Staatkundige Historie", 18e eeuw. Afm. 6,9 X 11,3 cm.
Kaart van de gemeente Franeker, uitgave Hugo Suringar, lithografie, ±
1860. Afm. 19,1 X 23,5 cm.
"La grande église de Lewarde", kopergravure door J. Harrewijn, 2e helft
17e eeuw. Afm. 14,6 X 19,3 cm.
"La Grande Eglise de Lewarde" etc, kopergravure, ingekleurd, 18e eeuw.
Afm. 16,1 X 21,1 cm.
Serie van 4 litho's met gezichten in Harlingen, Sneek en Leeuwarden, naar
tek. van F. van Wolde, 20e eeuw. Afm. ± 21 x 15 cm.
"Femmes de Hindeloopen (jeune fille et veuve)", houtgravure naar een
schets door Henry Havard, ± 1875. Afm. 18,1 X 11,7 cm.
"Leeuwarden/La tour de Saint Vitus", heliogravure door Dujardin,
uitgegeven door Decaux en Quantin, begin 20e eeuw. Afm. 21,8 X 15,9 cm.
Sicco van Goslinga, portretgravure, tek. door H. Pothoven naar een
schilderij van B. Accama, gravure door J. Houbraken, midden 18e eeuw.
Afm. 21,1 x 12,2 cm.
"Harlingen/van het zuiderhavenhoofd gezien", staalgravure door J. Poppel
naar tekening van H. Siderius, ± 1855. Afm. 12,9 X 18,6 cm.
Gezicht in de Prinsentuin te Leeuwarden, fotolitho, begin 20e eeuw, afm.
16,9 X 23,3 cm.
3 Stadsgezichten uit de zakatlas van Meissner (Sneek, Franeker,
Leeuwarden), kopergravures, ± 1625. Afm. ± 10 X 15 cm.
De nrs. 16 t/m 28 schenking van mevr. T. Sterenberg te Ezinge.
Spreuk in handschrift op voorgedrukt papier, gesign. A. K. van der
Meulen, 1813. Afm. 40,3 X 30,6 cm, in lijst.
Geschenk van A. Dijkstra, Langezwaag.
"Leuwarde, Capitale de la Frise", kopergravure met apart gedrukte
sierrand, uitgegeven door Pierre van der Aa te Leiden. Afm. 32,4 X 39,9
cm, begin 18e eeuw.
Aankoop.
35 Kinderprenten, eind 18e en 19e eeuw.
Aankoop.
Album met prentbriefkaarten van Groningen, Friesland en Drente, begin
20e eeuw. Afm. 39 X 22,5 X 3,5 cm.
Geschenk mej. G. Fokkema, Hardegarijp.
268 architectuurtekeningen, midden 19e eeuw en Ie helft 20e eeuw.
Geschenk mevr. J. Dijkstra, Tiel, en mevr. B. Meines-Dijkstra, Harlingen.
"Duinen Appelscha", tekening in potlood en kleurpotlood, 1949.
Afm. 15,8 x 24 cm.
"Jonge spar", tekening in potlood, kleurpotlood en zwart krijt.
Afm. 14,3 X 19,2 cm.
"Willemstad App.,", tekening in potlood, 1945. Afm. 17,8 X 23,6 cm.
"Duinen App.,", tekening in krijt en pen. Afm. 14,3 X 19,6 cm.
"Duinen App.", tekening in krijt en pen, 1937. Afm. 14,3 X 19,6 cm.
"Herv. Kerk, Appelscha", tek. in krijt, 1937. Afm. 14,3 X 19,6 cm.
"Geknakte den", tekening in potlood en krijt, 1937. Afm. 19,7 X 14,3 cm.
"Apemeer App..met weekhout", tekening in potlood, 1941.
Afm. 21,2 X 25,1 cm.
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

"Willemstad bij Appelscha", tekening in potlood en kleurpotlood, 1945.
Afm. 19,6 X 24,4 cm.
"Huisje a.d. Smidslaan App." tek. in krijt, 1937. Afm. 14,3 X 19,9 cm.
"Koarte Himmen", tek. in potlood, kleurpotlood en krijt, 1944.
Afm. 20,3 x 24 cm.
"Oud Appelscha", tekening in potlood en zwart krijt, 1935.
Afm. 22 X 22,9 cm.
"In de vennen", tekening in potlood, 1937. Afm. 21,8 X 25 cm.
"Veenpet", tekening met pen en potlood, 1925. Afm. 22,3 X 17,7 cm.
"Zwavelkopjes op boomstronk", tekening in potlood, 1950.
Afm. 25,9 X 21 cm.
"Duinen App.", tekening in potlood, 1945. Afm. 21,8 x 26,1 cm.
"Duinweg", tekening in potlood, 1947. Afm. 18,3 x 26,3 cm.
"Oud Appelscha Exteurshuisje", tekening in potlood, 1937.
Afm. 21,9 x 22,8 cm.
"Planwijk", tekening in potlood, 1937. Afm. 19,8 X 25,1 cm.
"Duinen Appelscha", tekening in potlood en kleurpotlood, 1939.
Afm. 21,7 X 25,1 cm.
"Ld. vennen", tekening in potlood, 1943. Afm. 23,9 x 20,3 cm.
"Bij de grenspoel", tekening in potlood, 1947. Afm. 21,1 X 18,9 cm.
"Duinen App. w.z.", tekening in potlood, 1943. Afm. 21,9 X 21,9 cm.
"Boerderij H. Gorter", tekening in potlood, 1936. Afm. 21,7 X 22,2 cm.
"Korenschoven", tekening in krijt, 1937. Afm. 22,2 X 28,2 cm.
"Boerenerf', tekening in potlood, 1948. Afm. 22,2 X 26,4 cm.
"Ravenswoud", tekening in potlood, 1938. Afm. 21,9 x 22,4 cm.
"Duinen n.z. Appelscha", tekening in potlood, 1941. Afm. 21,9 X 23 cm.
"Oud huisje bij reservebos", tekening in potlood, 1937.
Afm. 18,5 x 22,3 cm.
"Bruggelaan g.v.a. vennen", tekening in potlood en kleurpotlood, 1944.
Afm. 19,8 X 23,9 cm.
"Ravenswoud. Derde wijk. Thans gedempt", tekening in potlood, 1936.
Afm. 21,2 x 22,8 cm.
"Kortehemmen", tekening in potlood en kleurpotlood.
Afm. 21,6 X 26,0 cm.
"Appelscha. In de veenderij", tekening in potlood. Afm. 21,6 x 25,1 cm.
"Smalle Ee", tekening in potlood en kleurpotlood, 1945.
Afm. 21,8 X 23,9 cm.
"Smelle Ie", tekening in potlood en kleurpotlood, 1945.
Afm. 21,9 x 26,1 cm.

69

"Brandsingel. Uitgebloeide wilgenroosjes", tekening in potlood en
kleurpotlood. Afm. 21,3 X 25,0 cm.

70

"Oud huisje, n.z. Comp. vaart. Bij avond", tekening in pen, 1937.
Afm. 18,6 X 15,4 cm.

71

"Riemsloot", ets. Afm. 12,4 X 9,3 cm.

72

Boerderij in de sneeuw, houtsnede ingekleurd met potlood.
Afm. 18,5 x 15,7 cm.

73

"Werklozen", houtsnede. Afm. 11,6 X 18,2 cm.
De nrs. 34 t/m 73 zijn alle vervaardigd door Siert Geertsema te Appelscha
en door deze geschonken.
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74

75
76
77

78

79

80
81

82

Bundel met tekeningen van verschillende kerken in Friesland, potlood, door
A. Baart sr., 20 bladen.
Geschenk G. Elzinga, Leeuwarden.
3 Houtsneden van Dirk Kerst Koopmans, Nieuwjaarswens 1980.
Afm, 11.2 X 14,4 cm. (2x) en 14,2 X 7,5 cm.
Marmer voor boekband, door Karli Frigge, 1979. Afm. 71,7 X 51,5 cm.
Aankoop.
Verzameling bestekken en bouwtekeningen, afkomstig uit het bezit van de
fam. Dijkstra, eigenaars van een theehandel te Leeuwarden; merendeels
vervaardigd door de architect H. H. Kramer.
Geschenk G. Dijkstra, Leeuwarden.
2 Foto's op carte-de-visite formaat voorstellende Wietske Posthuma en haar
zuster, 3e kwart 19e eeuw. Afm. 10 X 6,2 cm en 10,5 X 6,1 cm.
Geschenk J. Posthuma, Den Haag.
2 Foto's van bestuur en inwoners van het Talmahuis te Veenwouden, ±
1925, afm. 16,3 X 22,6 cm en 16,6 x 23,3 cm.
Geschenk.
Berglandschap, litho door G. C. van Norden, 1980. Afm. 65 X50 cm.
Geschenk.
Foto op carte-de-visite formaat van Agatha Wilhelmina Hamerster Dijkstra
(1798-1867), door H. A. K. Ringler.
Geschenk H. van Weelden, Amsterdam.
47 Architectuurtekeningen en 3 prenten, 18e en 19e eeuw.
Geschenk.

83

2 Gekleurde aquatints van de slag bij Waterloo, tekening en gravure door
J. A. Langendijk Dzn., uitgave J. M. van Os en Compagnie.
Afm. 41,5 x 55,5 cm en 42,1 X 54,4 cm.
Bruikleen.

84

Landschap, houtsnede door Joh. Mulders, Nieuwjaarswens 1980.
Afm. 5,7 x 7,4 cm.
Geschenk.

85

3 Houtsneden van J. A. Deodatus, nieuwjaarswensen voor 1967, 1977 en
1980.
Geschenk G. Elzinga, Leeuwarden.

86

"Eerste lustrum prent de Cirkel", zeefdruk door Rein de Vries, 1980.
Afm. 43,1 X 61 cm.
Geschenk.

87

Silhouetportret (ds. Nieuwold?), tekening in pen en gewassen inkt door
Jacob Bonga, Ie helft 19e eeuw. Afm. 11,6 x 8,2 cm.
Geschenk.

88

"12 Gezichten uit Friesland", album uitgegeven door gebrs. De Grouw,
Ouderkerk a/d Amstel, lithografie gebr. Braakensiek. Afm. 8,2 x 12,5 cm.
Door ruiling verkregen.

89

"Korendragershuisje/Franeker", tekening met pen en waterverf, gesign. r.o.
D. J. W. Afm. 21,5 X 10 cm.

90

Oproer in de straten van de stad Leeuwarden in 1626, kopergravure uit de
"Staatkundige Historie", 18e eeuw. Afm. 6,7 X 10,9 cm.
Aankoop.

91

Portret van G. Benthem Reddingius, lithografie van Desquerrois en Co., ±
1865. Afm. 29,9 >x 25,8 cm.
Aankoop.
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92
93
94
95

96

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

113
114
115

Staatsiefoto's van Koningin Beatrix en haar gemaal, door Max Koot, 1980.
Aankoop.
Zeefdruk van Hans Boer en Getekend bouwsel (druk) van Ruud de Rode.
Bijlagen Kwartaaltijdschrift nr. 2, 1980.
Portret van dr. P. C. Romer, lithografie door S. M. A. ter Horst, naar
tekening van W. Troost, ± 1860. Afm. 17,6 X 13,4 cm.
Oorkonde van de Algemene Nederlandse Bouwbedrijfsbond, uitgereikt aan
F. B. Douma in 1955, lithografie naar tekening van Hahn in 1937.
Afm. 38,1 X 30 cm.
Geschenk van B. Douma, Leeuwarden.
Blad bedrukt met 8 kwitanties voor de Belasting op het gemaal, 18e eeuw.
Afm. 41,4 X 32,7 cm.
De nrs. 89, 91, 94 en 96 geschenk van J. B. Westerhof, Sneek.
Man in tuin, houtsnede, 1925-'30. Afm. 11,3 X 11,1 cm.
Man en vrouw op straat, houtsnede, 1925-'30. Afm. 11,3 X 11,1 cm.
Markt, houtsnede, 1925-'30. Afm. 11,6 x 10,4 cm.
Zondagmorgen, houtsnede, 1925-'30. Afm. 9,8 X 10,9 cm.
St. Bernhardhond, houtsnede, waterverfdruk, 1921. Afm. 15,3 X 13,8 cm.
School, houtsnede, 1925-'30. Afm. 11,2 X 11,6 cm.
Man, koe en jongen, houtsnede, ± 1927. Afm. 11,2 X 11,6 cm.
Vioolspeler, houtsnede, ± 1927. Afm. 12,8 x 10,8 cm.
Boelgoed, houtsnede, 1925-'30. Afm. 11,0 x 11,6 cm.
Geit, houtsnede, 1925-'30. Afm. 12 X 12,3 cm.
Dorp aan plas, houtsnede, 1925-'30. Afm. 13,1 X 14,4 cm.
Rood dorp, linosnede in twee kleuren, 1925-'30. Afm. 12,1 X 12,3 cm.
Zondagmiddag, houtsnede, 1925-'30. Afm. 13,4 X 11,1 cm.
Optocht van kinderen, houtsnede, ± 1927. Afm. 14,8 X 23,9 cm.
Straat met stoomtram, houtsnede, 1925-'30. Afm. 11,6 x 11,2 cm.
Sneeuw, houtsnede, 1925-'30. Afm. 15,1 X 13,4 cm.
De nummers 97 t/m 112 door Johannes Mulders, Noordwolde, en
geschonken door de kunstenaar.
Gezicht op Deinum, tekening in zwart krijt door Germ de Jong, 1944.
Afm. 29 x 36 cm, in lijst.
St. Enemie, Frankrijk, tekening in inkt, waterverf en pastel door Germ de
Jong, 1937. Afm. 35 X 41,5 cm, in lijst.
Centraal Station te Amsterdam, aquatint door Germ de Jong.
Afm. 39 X 56 cm, in lijst.

116

"La nuit no. 2", tekening in zwart en rood krijt door Germ de Jong, 1925.
Afm. 42,5 X 34,5 cm, in lijst.

117

Gezicht in Fez, Marokko, tekening in zwart, bruin en blauw krijt door
Germ de Jong, 1929. Afm. 33,5 X 40 cm, in lijst.

118

Gezicht op Castellane, Frankrijk, tekening in zwart en rood krijt door
Germ de Jong, 1930. Afm. 63 x 78,5 cm.

119

Straathoek in een Franse stad, tekening in zwart krijt door Germ de Jong.
Afm. 41,7 x 35 cm.

120

Boom, ets door Germ de Jong, 1921. Afm. 21,7 X 29 cm.

121

10 Lithografieën van stadsgezichten in Nederland, gedrukt door Senefelder
te Amsterdam naar tekeningen in krijt van Germ de Jong, ± 1925.
Afm. 26,2 X 19,1 cm.
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122
123

124
125
126

127

128

129

130

131

132

133

134
135
136
137

Molen, lithografie naar tekening in zwart krijt door Germ de Jong, 1952.
Afm. 56,3 X 42 cm.
6 Bladen uit de kalender van 1926, uitgegeven door de "Nieuwe
Toonkamer van Kunst en Kunstnijverheid te Rotterdam", kleurenlitho's
naar tekeningen van Germ de Jong. Afm. 40,8 X 32 cm.
6 Bladen uit de kalender van 1927, verder als nr. 123.
Dorpsgezicht, lithografie door Germ de Jong, 1916. Afm. 22,4 x 17,6 cm.
De nummers 113 t/m 125 aangekocht.
Westersingel te Leeuwarden met gezicht op de molen "'t Lam", gemengde
techniek, door W. Ph. Slaterus, ± 1900. Afm. 31 X 46 cm, in lijst.
Geschenk van J. Seron (artiestennaam van J. L. Slaterus), 's-Gravenhage.
Gezicht op Gauw, zwartkrijttekening, begin 20e eeuw.
Afm. 48,5 X 68 cm, in lijst.
Geschenk van mevr. van Woerden-van der Meer, Utrecht.
Groepsfoto van leerlingen van de Christelijke School te Tietjerk, ± 1920.
Afm. 12 x 16,5 cm, in lijst.
Geschenk van M. Venema, Tietjerk.
Tjitske Oegema (1929-1931), sterk geretoucheerde foto, 1931.
Afm. 38,5 X 29 cm, in lijst.
Geschenk erven J. Oegema, Hallum.
2 Foto's van de amateur wielrenner Jan Feites uit Leeuwarden.
Afm. 21 X 15 cm en 31 X 40 cm, in lijst.
Geschenk van G. Dijkstra, Leeuwarden.
Map met familiepapieren en foto's, prentbriefkaarten, boekjes met
voordrachten in handschrift, zakatlasjes, bidprentjes, foto's
Zuiderzee-werken, foto's, foto-album en 3 souveniralbums.
Legaat van mevr. G. Statema (1911-1980).
Collectie wandteksten, foto-albums, menu's, brochures en reclamemateriaal
betreffende Stoomvaartmij. Nederland, notitieboekjes, kaarten en prenten,
onderwijsmateriaal, schabionen voor tekeningen, schetsboeken, tekeningen
en aquarellen van Joh. W. Dijkstra, Oranjeprenten, bijbelprenten, foto's,
poëzie-albums, album met prentbriefkaarten, diploma's en getuigschriften
en diverse andere papieren.
Legaat van mevr. P. Dijkstra (1901-1980).
Collectie foto's in lijst, honderden losse foto's, wenskaarten en
prentbriefkaarten.
Legaat van mevr. K. W. Brunia (1907-1977).
Bosgezicht met paddestoelen, tekening in vetkrijt, ± 1950.
Afm. 57,5 x 46,5 cm, in lijst.
"Dieren in het bos", tekening in zwart krijt, ± 1930.
Afm. 49 X 63,5 cm, in lijst.
Man, die vogel uit zijn hand laat eten, tekening in krijt, ± 1960.
Afm. 64,5 X 49 cm, in lijst.
Gezwel aan de voet van een berk, tekening in vetkrijt, ± 1950.
Afm. 62,5 x 47 cm, in lijst.
De nummers 134 t/m 137 door Siert Geertsema te Appelscha en
geschonken door de kunstenaar.
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Lijst van aanwinsten Textielafdeling
Inv. nr.
T.K. 1980
1
2 t/m 5
6
7
8
9 t/m 12
13
14
15
16 t/m 18
19
20 t/m 22
23
24
25
26
27
28 t/m 32
33
34
35
36
37

38
39
40
41
42

Kypske.
Floddermutsen.
Dagmuts.
De nummers 1 t/m 6 bruikleen van mevr. J. Brugman-v.d. Nagel, Bunnik.
Hoedje.
Korfje.
De nummers 7 en 8 geschenk van mevr. D. Spoelstra-de Boer, Leeuwarden.
Tafellakens van katoen en damast.
Geschenk van mevr. A. G. Regnery-van Doleweerd, Hoevelaken.
Linnen borduurlap, kruissteekborduursel, kopie F.M. 1957-106 uit 1816.
Gouden oorijzer, 1852, gemaakt door R. S. Zijlstra te Drachten.
Geschenk van mevr. J. Akkerman, Oldeboorn.
Celluloid pop.
Geschenk van mevr. M. Bosmans-Moltmaker, Warga.
Borduurlappen gewijd aan de inhuldiging van koningin Beatrix.
Aangekocht.
Zwarte enveloppe tas.
Geschenk van mevr. E. Dragstra-Sielemans, Grouw.
Kragen van tule.
Sjaaltje met applicatie op tule.
Groene katoenen tricot handschoenen.
Vier kantjes.
Vlinder van filet doorstopwerk.
De nummers 20 t/m 26 aangekocht.
Drukkerijspel: la petite Imprimerie.
Floddermutsen.
Sjaaltje.
Muts.
Bont.
De nummers 27 t/m 35 geschenk van A. de Vries, Noordbergum.
Groen velours vaandel van V.V. Leeuwarden, opgericht in 1917.
Bruikleen van Sport Club Leeuwarden.
Vlag, rood-wit-blauw met tekst: God gaf aan Nederland de beste vorst van
d'Aard. Dus Vrije Friezen, Juicht! Uw Koning is dit Waard.
Aangekocht.
Katoenen merklap, met wollen kruissteekborduursel.
Geschenk van mevr. E. R. Atsma, Sneek.
Hoed, zogenaamde canotier.
Geschenk van B. J. de Vries, Stiens.
Handdoek van katoenen badstof, ingeweven gelaat van koningin Beatrix.
Aangekocht.
Wikkelkleed van Europese sits.
Geschenk van dr. S. J. Detmar, Leeuwarden.
Speelgoedparaplu.
Geschenk van prof. dr. J. M. G. v.d. Poel, Wageningen.
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43
44
45
46
47
48
49 t/m

65 t/m
70
71
72, 73
74
75

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86 t/m
89 t/m
94 t/m
98
99
100
101 t/m
123

1980

Muts van wit katoen.
Geschenk van D. W. Woertman, Empe.
Armband van 12 vernikkelde uitgezaagde halve centen uit 1906.
Geschenk van mevr. N. Wielinga-de Vries, Nieuw St. Antoon, Leeuwarden.
Twee badges.
Aangekocht.
Floddermuts, ajourbreiwerk van machinale kant.
Geschenk W. Reidsma, IJlst.
Gedenkdoek 1812.
Geschenk mej. Hendriks, Den Haag.
Pluche reisdeken, antracietgrijs.
Geschenk prof. dr. H. J. Prakke, Roden.
64
Collectie textilia waaronder trouwblouse, floddermuts, schorten,
omslagdoek, kinderkleding.
Geschenk van mevr. R. Oostra-Sytsma, Leeuwarden.
69
Rok, twee omslagdoeken, rabat en hoek.
Geschenk mej. G. Fokkema, Hardegarijp.
Naaimachine J. Smit Ezn. Sneek.
Geschenk van mevr. E. de Vries-Bolken, Arnhem.
Borduurlap met voorstelling van de Oldehove.
Letterlap in kruissteektechniek (modern).
Minisportdress met kapstok en zuiger.
Vaandel van wijnrood fluweel, tekst: Friese Fietsbedevaart naar
Dokkum/Leeuwarden.
Geschenk van Stichting Friese Fietsbedevaart.
Vaandel V.V.V. Leeuwarden, 1897-1922.
De nummers 71 t/m 76 aangekocht.
Verzameling tipmutsranden.
Geschenk van J. Dijkstra, Oosterwierum.
Fluwelen vaandel van de zang en reciteervereniging T.O.G.
Bruikleen van de vereniging T.O.G. Leeuwarden.
Kwartetspel, Sneek kwartet.
Aangekocht.
Springtouw met rode klossen.
Geschenk.
Vrouwenhemd van linnen uit 1730.
Manshemd van linnen uit 1748.
Vrouwenhemd van katoen.
Kinderhemd.
Handwerkrol St. Gertrudisgesticht Workum.
88
Drie paar kousen.
93
Verzameling proef- en verstellappen.
97 Verzameling letterlappen, begin 20e eeuw.
De nummers 81 t/m 97 aangekocht.
Vrouwenjak, van katoen, XIX a.
Vrouwenjak, XIX b.
Vrouwenjak, XIX B.
122 Collectie kleding.
Bouten, voor mutsopmaken gebruikt.
De nummers 98*t/m 123 geschenk van mevr. B. Heeres-Veenland, Burum.
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124 t/m 126 2 jacquets en japon.
Geschenk van mevr. A. Engelsma-de Vries, Sneek.
127 t/m 198 Collectie textiel, speelgoed en sieraden, waaronder een merkletterlap,
poppen met toebehoren en auto'tjes.
Legaat van G. Statema, Heerenveen.
199 t/m 226 Borduursels.
227 t/m 338 Collectie textiel, speelgoed en sieraden.
De nrs. 199 t/m 338 legaat van P. Dijkstra, Witmarsum.
339
Sabel.
Legaat van S. Procee, Leeuwarden.
340 t/m 364 Collectie textiel en speelgoed.
Geschenk uit de nalatenschap van S. J. Dijkstra, Wommels.
365
Kleedje (2).
366
Letterlap.
367
Proefstuk breien.
De nrs. 365 t/m 367 geschenk van mevr. G. van Terwisga-Maarschalk,
Vlieland.
368
Hoed.
369
Tuigje.
De nrs. 368 en 369 geschenk van mej. D. Tilstra, Makkum.
370
Schort.
371
Toverlantaarn met 21 glaasjes.
372
Speelgoedtrein.
De nrs. 370 t/m 372 geschenk van S. D. Cuperus, Leeuwarden.
373 t/m 437 Collectie handwerken en andere textilia.
Schenking en deels bruikleen van Fryske Kultuerried.
438 t/m 453 Collectie kleding.
Geschenk van M. Venema, Tietjerk.
454
Servet, linnen damast, 1632, met bijbelse voorstelling en tekst: DIE
HISTORI VAN DANIEL, de wapens OCKINGA en CAMMINGA en de
naam: IVFFROW AELTIE VAN OCKINGA.
455 A + B
Twee servetten, linnen damast, 1645, met vissen en zeemotieven en de
wapens CAMMINGA, OCKINGA, GROVESTINS en IONGEMA.
456 A + B
Twee servetten, linnen damast, 1655, met vissen en zeemotieven en de
wapens CAMMINGA, OCKINGA, GROVESTINS en IONGEMA.
De nrs. 454 t/m 456 geschenk van C. A. Burgers, Laren.
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