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Fryslân sjongt 
net, mar leit 
dwers 

De anti-gesangeaksje 
fan 1807 

J. / . Kalma 

Doe't de earste jannewaris 1807 oeral yn ús lân de nije Evange-
lyske gesangebondel offisjeel yn de Grifformearde Tsjerke ynfierd 
waard wienen in bulte lju bliid. Der waard yn 'e tsjerke net sa best 
songen. Dat kaam ek, om't de psalmberiming fan 1773, dy't dy 
fan Petrus Dathenus ferfongen hie, deselde âlde, net sa gaadlike 
wizen bewarre hie. De lju hienen it net oandoarst nije wizen te 
sykjen. Doe't der wat mear faasje efter it sjongen set waard, joech 
dat hjir en dêr sels al grut spul. De nije heten fan 1807 wienen 
folie sjongsumer as de psalmen Davids. Der kaam no ek mear kar. 
Der soe yn de kristlike tsjerke no mear fan Kristus songen wurde 
kinne en fan syn wurk. De hûndertfyftich berime psalmen moch
ten dan yn sommige opsichten moai wêze en dêrom ek ieuwen 
lang brûkt, echt kristlik wie dy joadske poëzy net te neamen. De 
namme fan Kristus kaam net foar. It wie no mooglik út de romte 
te tarren. 
De tsjerklike lieders hienen yn 1773 net tefreden west en dêrom 
waard lang om let de opdracht jûn ek oan in gesangebondel te 
wurkjen. De oars frij optimistyske bestjoerders wisten wol, dat der 
ferset libbe. De gemeenten wienen de tiden troch bang fan nijich-
heden. Yn sommige hoeken fan it lân libbe de leafde foar it âlde 
sels tige sterk. Ek foar 1773 wie der al faker as ienris besocht 
ferbettering yn de psalmen te bringen, maar Constantijn Huygens 
hie al yn de santjinde ieu sein "maer dat een van Datheen, daer 
is de werelt sot nae". Huygens seach grutte beswieren en liet dat 
ek hearre " 't magh wesen; maer ick vrees, 't is all te vréen op God 
nae". It hie lykwols earst neat jûn en it soe noch lang duorje, foar't 
de dichter-dûmnys har weagje mochten en doarsten oan wat nijs. 
Der waard yn 1807 ek ferwachte, dat it tsjerklik konservatisme 
fan de âlde echt-"rjochtsinnige" gemeenten noch sterker nei foar-
en komme soe as yn 1773. 
Der is dêrom ek dalik sein, dat it saak wie mei ferdrach te wurk 
te gean en ek wat oer te litten oan de "frijheid fan de kristen-
minske", dêr't men oars altiten tige huverich foar wie. Geastdriu-
werij, anarchy hie der yn de ieu fan de Herfoarming fierstefolle 
west (Werdopers). Ek yn it begjin fan de santjinde ieu hie yn de 
striid tusken Arminianen en Gomaristen, Remonstranten en Con
tra-Remonstranten, dat gefaar drige en letter noch ris wer yn it 
Labadisme en by sommige uteringen fan de Neiere Reformaasje 
mei syn konventikelwezen. Wis, der hienen neist de psalmen alti
ten geastlike heten west, b.g. fan Jodocus van Lodenstein en fan 
Joh. Groenewegen, mar it wie net goed de mûs op it spek te binen. 
De minske, ek de kristenminske, wie in dwerskop. Sa kamen de 
tsjerkebestjoerders de konservativen wat yn 'e mjitte. Der waard 
foarskreaun, dat der yn elke tsjinst op syn minst ien psalm songen 
wurde moast! 

De lju hienen it sa goed foar 
Dat it optimisme beskamme is en der dochs skerpe maatregels 
kommen binne, komt ek, om't de lieding fan de tsjerke it gefoel 
hie, dat it fertrouwen dat hja jûn hie, beskamme wurden wie. It 
die bliken, dat der dwersbongelders, "aksjegroepen", wienen, dy't 
gjinien it nei 't sin dwaan koene en har ferset hie mear ynfloed as 
goed wie. Sa komt it yn Fryslân ta it bef el: Goed, ien psalm, mar 
op syn minst ek ien gesang yn de tsjinst! De psalmen moasten har 
gerak hawwe, mar de gesangen ek. 
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Demokrasy, sa wie it betinken fan de lieding hjirre, joech ornaris 
in grutte tizeboel en dan kaam der neat op de hispel. De earste 
jierren fan de Frânske oerhearsking hienen dit sjen litten. Meas-
tentiids wie it ek sa, dat de frjemdste mieningen foar inoar oer 
kamen te stean en dat de radikalen, dy fan lofts of dy fan rjochts, 
it dan wûnen. It wie bekend, dat der yn de tsjerke, krekt lyk as yn 
de steat, stadichoan in grut wantrouwen tsjin alle feroaringen 
kommen wie. Ek al wie it nije better as it âlde, alle káns, dat it 
âlde it dochs wûn. Ek by it tsjerkefolk libbe dat ferset tsjin nije 
dingen, mar it utere him oars as yn de steat. Polityk ferset tsjin de 
Fransen koe him net maklik uterje, mar yn de tsjerke wie it al 
mooglik de passive wjerstân fiele te litten en dat koe krekt by sa'n 
kwestje as de nije gesangen. It wie dochs net mooglik de lju ta 
sjongen te twingen? Wienen dy gesangen ek net troch lju makke, 
dy't winliken de nije oarder oannaam hienen? De saak wie ûnder 
R. J. Schimmelpenninck, de setbaas fan Napoleon, bereden en 
kaam ûnder koaning Lodewyk ta in útdragene saak. Wie dy bon
del ek net optocht troch lju, dy't ta de foaroansteanden behearden, 
lju, dy't altiten wer de smelle gemeente koarthâlden hiene? 
Der kin no wol sein wurde, dat de twang fan boppen mis west hat 
en ek, dat krekt dy tiid (1807) o sa ûngeskikt wie om in nij liet 
der yn te bringen, mar is dit wol sa wis? Hokker tiid is wol geskikt? 
Wurdt der ek net krekt yn tiden fan ynsinking socht om wat nijs? 
Hoe hie it oars moatten? De minske is no ienris dôfhûdich en stiet 
faak tsjin himsels. Yn alle gefallen is er net maklik fan it stee te 
bringen. Sa't de Herfoarme Tsjerke no de frou yn it amt talitten 
hat, ek al binne der guods tsjin, sa hat it doe west. Men mei ek 
net ferjitte, dat it oerhtten oan de frijheid likegoed beswieren hie. 
Net al te striidbere foarstanners soenen it maklik op in sêft sin 
sette en yn de sleur bliuwe of tajaan oan it ferset. Bûtensteanders 
— en dy wienen der folie mear as no faak tocht wurdt — soenen 
keard wurde út sa'n âldwrâldsk gefal as de tsjerke wie en bleau. 
Men kin no ienkear net wachtsje, oant alleman bekeard is. De 
saak hie ek al hiel lang yn de mûne west. Earst doe't alle provin-
sjale synoaden tasein hienen wie men der mei begûn. Der wie yn 
dy dagen fan unitarisme in grutte bewûndering foar uniformiteit, 
mar hoe koe men dêr ta komme, as net trochbiten waard? 
Wat in bulte lju dus wol oankommen sjoen hienen is bard en it 
ferset hat heftich west. Fryslân hat der net it minst mei te meitsjen 
hân. Ek nei 1807 hat dy opposysje hjir noch lang libbe en it soe 
yn 1834 bliken dwaan, dat it ferset winliken nea de holle alhiel yn 
de skurte lein hat. Alderlei lju, ja ek hiele gemeenten, hongen swier 
yn it gat. Krekt as yn oare gewesten (Seelân) hearre wy yn Fryslân 
yn it noardeasten fan ûnderskate passive en ek soms tige aktive 
fersetsdieden. 

De nije boekjes, dy't de tsjerkfâdy foar in skiklike priis krije koe, 
mar dy't foar partikulieren nochal prizich wienen, waard faak net 
nei omsjoen. Óm't men temjitte komd wie oan de tradysje en hiel 
wat gesangen op psalmwizen songen wurde koenen, songen de lju 
faak psalmen yn stee fan gesangen. Dat koe, om't sommige dûm-
nys de sjongwizen der by seinen en der dus in ûntwykmooglikheid 
wie. Foarsjongers dy't har best dienen, het men fan en ta allinne 
sjonge. Guods dienen de hoed op, as in gesangfers opjûn waard 
of hja dienen de hân foar de mûle. Op oare plakken wegeren de 
lju om oan it nachtmiei oan te sitten of runen hja fuort foar it 
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neisjongen, as it gesangfers opjûn waard. En no neame wy noch 
net iens it malste. Hjir en dêr kamen foar- en tsjinstanners skerp 
foarinoar oer te stean en waard it krijen. Dûmnys waarden mo-
lestearre en wienen der glêd mei oan. Yn Gelderlân moat ien fan 
har it bestoarn wêze. De Bibel joech wol de opdracht, dat alles yn 
goede oarder barre moast (1 Kor. 14:40), mar dat like wol nei 
fleanen en it duorre net male lang of ek de foarstanners klagen: 
Wat binne wy begûn? 
It grutte beswier, spesjaal yn Fryslân, wie de twang. Der moast yn 
alle gefallen ien gesang songen wurde. Hâlde in dûmny dêr de hân 
net oan, dan koe hy ôfset wurde. Mar it gie net allinne tsjin dy 
twang. It stiet ek fêst, dat de foarstanners it soms slim ûntaktysk 
oanpakten. De ûnhandigens, of hoe't men it neame wol, hat ek 
wol in rol spile. 

Spul te Bûrum 
Sa witte wy, dat de jonge dûmny Isaac Sannes, dy't de tsiende 
maaie 1807 te Bûrum kommen en in foarstanner fan de nije ge-
sangen wie, grut spul yn syn gemeente krige hat. Hy seit it yn in 
brief oan it Dokkumer classis sa: "Nadat er vier verzen uit een 
der Evangelische gezangen bij den aanvang der Godsdienstoefe
ning waren afgelezen en één regel van dezelve door de voorzanger 
was gezongen, viel een aantal uit de gemeente in met het aanheffen 
van Ps. 119 en bragt den voorzanger tot zwijgen. Twee verzen 
daarvan gezongen zijnde, zei ik van den predikstoel: 'Ik zal an
dermaal de vier gemelde verzen opgeven en wanneer de gemeente 
wederom invalt met het zingen van eenen Psalm, houde ik de 
godsdienstoefening voor gestoord.' Ik deed alzoo; de gemeente viel 
andermaal in en toen verliet ik den predikstoel; de een lachte, de 
ander vloekte, een derde schreide en er kwam niets van de gods
dienstoefening." 
De Bûrumer kwestje wie dêrmei noch net útiten. Ut in kriminele 
sentinsje (R.A.455- 15 septimber 1807) hearre wy, dat der in 
rjochtsaak fan makke waard. De fersteuring fan de tsjinst barde 
op 6 septimber. Ds. Sannes hie gesang 81 opjûn. It hie foaral in 
groep jongeren west, dy't yn it efterste diel fan de tsjerke, de "bol-
lestâl" siet, dy't it spul yn disoarder jage en de jonge skoalmaster 
Jan Klazes Klamer fan de wize brocht hie. De earste kears begûn 
in frij grutte kliber te balten. De twadde kears wienen it foaral de 
skroar Lubbert Jans (30), Jelle Jans, in jonge fan trjettjin jier, dy't 
troch syn heit keapman Jan Jelles oantrune waard en Cornelis 
Pieters. De léste wie sels nei de tsjinst nei de pastory tagien en hie 
dêr ds. Sannes besocht dúdlik te meitsjen, dat er folslein mis wie. 
Cornelis hie Sannes, dy't mei de wurden "Ga in vrede" fan de 
stoel gien wie, sein, dat as er it wer weage gesangen op te jaan, hy 
dan fan de stoel helle wurde soe! 
Wy hearre net, oft ds. Sannes sels de saak oanjûn hat, mar it 
gerjocht pakte dalik oan. De tiisdeis (8 septimber) waarden Isaäk 
Sannes, master Jan Klazes Klamer, Louwe Cornelis (45), in 
húsman, Jacob de Boer (27), in wolkjimmer, as tsjûgen heard. Fan 
gefolgen waard de grutste opporteur Lubbert Jans nei Ljouwert 
oerbrocht en finzen set fanwegen "rustverstorende bewegingen." 
De fjirtjinde septimber kaam syn saak foar en de fyftjinde fan dy 
moanne waard er al feroardiele. De straf liigde der net om. Lub
bert waard in heal jier út Fryslân ferballe en moast boppedat foar 
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de kosten fan it proses stean. Wy hearre neat oer syn lytse maat 
Jelle Jans en oer de oare dwerskop, Cornelis Pieters. Faaks hawwe 
de rjochters tocht, dat de feroardieling fan de skroar de skrik der 
wol genôch ynbringe soe. 
Wy kinne laitsje, as wy hearre, dat de dwersbongelders de káns 
krigen te Bûrum krekt de langste psalm foar har aksje te brûken. 
Wy begripe ek, dat yn de Hanlingen fan de classis Dokkum stiet: 
"De classis, dit berigt met aandoening gehoord hebbende..." It 
skuorde der raar troch, benammen yn it súdlik diel fan dy classis, 
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de streek, dêr't ek it Kollumer oproer ynfloed hân hie en dy't letter 
de Ofskieding krije soe. No wie de tweintichjierrige ds. Sannes, 
dy't as yntreetekst hie Filippiërs 3, de ein fan fers 16: "Yn dat 
spoar fierder..." faaks in "Draufgänger", dy't mei de radikalens, 
de jeugd eigen, te wurk gien is. It hoecht ús gjin nij te dwaan, dat 
er 30 oktober 1808 al wer ôfskie fan syn earste gemeente naam. 
Hy wie net de iennichste, dy't mei syn gemeente yn tsjûk waar 
rekke. 
Der wienen lykwols ek guods, dy't de line oars om it hea leinen. 
Sa hearre wy fan It Fean, dêr't David Flud van Giffen stie, dy't 
ek in foarstanner fan gesangen wie, hoe't de dûmny dêr in sjong-
koar de nije lieten ynstudearje liet en sa de gemeente op de lije 
side kaam. "Frisia cantat" wie ommers it sizzen. Lyk as hy wienen 
der mear, dy't de lju op de smaak brochten, mar it is wol dúdlik, 
dat soks net oeral koe. Der wienen der dêrom guods, dy't it fer-
plichte fers opsetlik oan de ein sjonge lieten. Dan koenen de 
"njet"sizzers, as se dat woenen, te foaren - dus foar de segen! — 
út de tsjerke gean. Wer oaren joegen it fers — en dan leafst in 
koarten ien - wol op, mar songen sels net mei en Heten de foar-
sjonger allinne sjonge. Wy hawwe der al op wiisd, hoe't it neamen 
fan de psalmwize de anti-lju yn de kaart spile. Sa waard der fan 
alles útfûn. 
Party dûmnys, dy't sels ek neat mei de gesangen op Menen, hawwe 
it yn goedens besocht en kamen mei klachten by de classis. De 
orthodokse ds. Otto Schuilinge fan Droegeham sei b.g. te Dok-
kum: "De gezangen komen mij te algemeen voor. Ik had wel ge-
wenscht, dat ze wat meer onderscheiden waren. De mensch wil 
zich zoo gaarne op valsche gronden gerust stellen. Men moet toch 
wedergeboren, krachtdadig door genade veranderd worden, zal 
men zalig worden." It is in beswier, dat wy faker tsjinkomme en 
dêr't ek neat tsjin yn te bringen is. Schuihnge woe dêrom hawwe, 
de classis soe dispensaasje ferliene. Hy krige lykwols nul op it 
rekest. De classis — en dat lit in hâlding sjen, dy't in bulte kwea 
dien hat en dêr't in lettere dûmny fan De Ham, Simon van Velzen, 
ek stomp op rûn is — woe net prate oer de beswieren fan Schui
hnge en frege Mm op de man ôf, oft er tajaan woe, dat de ynhâld 
fan de heten rjochtsinmch wie en dus joech Schuihnge mar gau 
belies. Der wienen dûmnys, dy't yn de knipe rekken tusken sy-
noade en tsjerkefolk en dan oan de synoade tajoegen. Oaren gie-
nen net sa makhk troch de wyn en men moat soms respekt hawwe 
foar har moed. 
Der wienen tsjinstanners, dy't de saak tige earnstich namen. Sa 
witte wy fan de âlde Wytzo Fenema (77), dy't meiïnoar 56 jier 
dûmny west hat en dêrfan fjirtich jier te Hantum stien hat. Hy Me 
ek beswieren. De striid oer de ynfiering fan it mje Psalmboek yn 
1773 Me er meimakke. No krige er op syn âlde dei ek noch it 
Gesangboek te ferwurkjen. As foarstanner fan de "neiere refor-
maasje" wie er - krekt as Schuihnge - bang, dat it boek net 
grifformeard genôch wie. Hy Me it dêrom "pour acquit de con-
science" o sa krekt neigien. Yn in berjocht yn de Boekzaal fan 
1809, dat wol opsetlik opnommen is, waard nei syn dea meidield, 
dat hy mar op acht plakken wat fûn Me, dat er wol oars wollen 
Me. Dêr stiet, dat er bMd mei it nije gesangboek west hat en ek 
de gemeente oertsjûge Me, hja koenen it better yn de jamkste fâlde 
slaan. 
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Hiel wat orthodokse tsjinstanners hawwe de saak lykwols minder 
gemoedlik oplost as dy âld man, dêr't men altiten noch fan sizze 
koe, dat er tsjin de striid opseach. Mei har gemeenten seagen dy 
oaren yn it boek in produkt fan de nije geast, de oanwinnende 
rjochting fan it rationalistysk supra-naturalisme, dy't foar it each 
noch wol oan de âlde lear trou bliuwe woe, mar yn wezen der los 
fan wie. Hja ûntdieken, dat der feitlik twa streamen troch it ge-
sangboek hinne gienen, dy fan de âlde lear, mar ek ien fan in nije, 
dy't op God, deugd en ûnstjerlikens klam lei. Hja moasten neat 
hawwe fan ferzen as dit (Ges. 53): 

"Mijn God, wat ooit in mij verdoov' 
Dat ik altijd aan U geloov' 

Aan deugd en eeuwig leven! 
Dan zal't gevoel van mijn waardij, 
Hoe hobb'lig hier mijn pad ook zij, 

Mijn boezem nooit begeven." 

Dit fers stie ek net op himsels. Wa't de gesangen 31, 49, 98 en 177 
fan de âlde bondel fan 1807 neigiet, sjocht wol, hoe't it lân dêr-
hinne lei. De dingen waarden faak te maklik nommen, b.g. yn 
gesang 98: "Aanschouw uw kroost thans door de doop herboren." 
It is opmerklik, dat sokke "patriotske" heten, dêr't de boppeneam-
de ds. Schuilinge fan sei, dat se him te algemien foarkamen, al 
lang net mear songen wurde en ek wol gjin inkelde ferdigener 
mear fine sille, mar dat hja destüds noch troch de grutte mearheid 
fan it tsjerkefolk akseptearre waarden. Lykas bekend is hawwe 
foaral ds. H. de Cock en syn freonen om 1834 hinne tsjin dizze 
"huorrelieten" stoarm rûn. It sil net alhiel tafallich wêze, dat de 
earste ôfskieden gemeente yn Fryslân 21 juny 1835 krekt te Bûrum 
ynsteld waard. 

Learbeswier ofpolitike aksje? 
Der is lang sein, dat de beswieren tsjin it nije sjongboek foaral 
prinsipieel west hawwe. It soe formeel foaral tsjin de twang gien 
wêze en materieel tsjin de ynhâld. Wy leauwe lykwols net, dat der 
alle klam lein wurden moat op dizze beswieren, hoe faak se ek 
herhelle wurde binne. As sels sa'n yngreven grifformearde as de 
Hantumer ds. Fenema mar acht ketterijen fine koe mei men oan-
nimme, dat it noch sa'n feart net rûn mei it anti-grifformeard 
karakter. Letter soe der sein wurde: "Zeer velen, die tegen de 
Evangelische gezangen zijn, kennen inderdaad het Evangelie niet" 
(K. J. van Rhijn, 1867). Foaroansteande lju út de Ofskieding 
(Brumrnelkamp, Van Velzen, Gezelle Meerburg, Budding) songen 
earst wol gesangen. 
Wy meie net ferjitte, dat de supra-naturalistyske opfetting, alteast 
wat de letter oangiet, trou oan it âlde wie. De nijljochters sûnder 
mear "frijsinnich" achtsje giet net op. De gearstalders fan it boek 
hawwe har best dien om de dogma's yn de nije bondel útkomme 
te litten. Tige orthodokse lju, lyk as Groen van Prinsterer, Capa-
dose en oare rjochtsinnige herfoarmen wienen net tsjin alle gesan
gen fan de bondel, krekt oarsom. Ek goed orthodokse lju hawwe 
yn dy dagen gesangen levere, dêr't wy no de skouders by oplûke. 
It bekende gesang 98: "De ware Christen de beste burger" is b.g. 
fan de Rotterdammer ds. Jan Scharp, in echte orthodokse prin-
seman. Fansels, it learbeswier hat der west, mar dit beswier wurdt 
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hast altiten tagelyk mei oare neamd en itselde jildt ek fan de 
twang. Sommigen griepen werom op de Dordtske synoade, dy't it 
ferbean hie, om gesangen te brûken. Oaren kamen op de mono-
poaljeposysje fan de útjouwer of op de faak Dútske sjongwizen. 
Mar faak is der it gefoel, dat hokker beswier ek neamd wurdt, it 
aloan "pour besoin de la cause" is en dat it der om giet in negative 
fersetshâlding te uterjen en in motyf dêrfoar te sykjen. Glasius 
wiist op in rigel fan in Dútsk dichter: "Konnten sie streichen die 
Predigt vom Berge — sie würden sie streichen; Christus der Herr 
selbst ist innen nicht christlich genug." Der bestie ek gelegenheid 
genôch, om, as men al beswieren hie tsjin de gedachte fan God, 
deugd en ûnstjerlikens, oare lieten op te sykjen. Soks barde al lang 
mei it psalmboek, dat ommers ek net oeral like "kristlik" is en it 
is ek de hâlding, dy't men al oan wer ynnimt by elk nij sjongboek, 
ja sels foar de Bibel oer. 
Ik leau dus ferfêst, dat it learbeswier de boer syn guozzen net 
wienen. Dan hat de twang, dy't earst yn 1864 opheve waard, de 
lju noch folie mear dwers sitten. Faaks kinne wy it better sa sizze: 
De lju hawwe dizze gelegenheid oangrypt, om har ûnrêst en ûn-
tefredenens ôf te reägearjen. Tsjin Napoleon en letter tsjin Willem 
I koe men neat begjinne, mar de ûnfrede moast der út en wat leit 
dan mear yn de reden om ûnderling te fjochtsjen en op lytse din
gen de klam te lizzen? Der hie in blinkje fan demokrasy west, dêr't 
ek de tsjerkeminsken each foar hienen. Hja mochten dan letter 
foar in part anti-revolusjonair wurde, hja woenen leaver net we
rom nei it âlde aristokratysk bewâld. It hoecht ús gjin nij te dwaan, 
dat de lettere Ofskiedenen en Dolearenden yn bepaalde opsichten 
demokratysker west hawwe as de lju fan de Grutte Tsjerke. Fan 
sa'n âldwrâldsk stelsel as de ferkiezing troch florienplichtigen 
hawwe hja neat witte wollen, foaral doe't bliken die, dat dit stelsel 
meiholp om har derûnder te halden. Lyk as yn de sechstiger jierren 
fan ús ieu studinten en oare nij-lofts-minsken alles oangrypt 
hawwe, om har beswieren te uterjen, lyk as ek "readen" yn de 
léste oarloch goudsjeblommen yn har túntsje hienen, sa hat it 
"mutatis mutandis" doe ek west. 

It ferset siet — wy wiisden der al op - foaral yn de hoeke om 
Dokkum hinne. Wy notearren Mitselwier en Nijwier en súd fan 
Dokkum: Ikkerwâld, Moarmwâld, Damwald, Wâlterswâld, Drie-
zum, Droegeham, Stynsgea, Surhuzum, Surhústerfean, Bûrum. It 
is de krite fan it Kollumer oproer (1797). Men soe hast sizze: Der 
moat ek in politike oertsjûging meispile hawwe yn it ferset. Alle 
káns, dat op plakken, dêr't de reäksje op de Oranjeleafde fûl west 
hie of dêr't radikale dûmnys wurke hienen no de tebekslach kom
men is. Mooglik hawwe oefeners ek in rol spile. Fansels wie der 
ek it echo-effekt. Foar prins Willem V, dy't yn 1806 út de tiid 
rekke wie, koe men net mear wêze. Dat men lykwols dochs foar 
it âlde wie hat men uterje wollen. Men hat dit namste earder dien, 
no't men wol fielde, dat der aloan mear terrein ferlern gie. De 
tsjerke hat altiten in gebiet west, dêr't de wrâldske machten it 
langst de hannen ôfhâlden. Dit moat de lju in frijmoedichheid jûn 
hawwe, dy't hja troch 'en dei net sjen ütte doarsten. Doe't it yn 
1813'bliken die, dat de erfprins foar de gesangen wie, fielden de 
anti-minsken har te'n earsten ridderslein en sa is it mei te ferklear-
jen, dat it dêrnei oan 1834, de tiid fan de Belgyske opstân, ta 
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duorret, foar't de opposysje wer los komt. Lykwols hearre wy noch 
yn 1815 fan ferset te Kimswert. 

In ûndemokratysk wetboek 
Der is al faker op wiisd, dat it nije Fryske tsjerklike wetboek fan 
1806 in ûndemokratyske eftergrûn hie. Yn de anti-gesangeaksje 
fan 1807 komt dêr foaroer in demokratyske reäksje út. Sa wurdt 
ús b.g. ferteld, dat de kommisje, dy't de classis Dokkum by de 
gemeenten rûnstjoerde om it hear oer te sjen en dy't bestie út de 
dûmnys L. Napjus fan Holwert en W. N. Bolt fan Ikkerwâld, ek 
te Stynsgea kaam, dêr't ferset libbe. De doarpslju, dy't fan de 
komst fan de hearen ôfwisten, wienen moai machtich nei de tsjer-
ke tagien, om har beswieren te uterjen. Oft de kommisje in bytsje 
kjel wurden is fan dy opkomst? Yn alle gefallen gienen de beide 
hearen net nei de tsjerke, dêr't oars wol deeglik grutte folksgear-
komsten halden waarden. Hja gienen nei in oar gebou, wierskynlik 
de herberge. Troch de skoalmaster heten hja de lju útnoegje om 
foar har te ferskinen. Wy moatte ús de sitewaasje efkes foarstelle: 
Yn it earste gefal wie de kommisje foar it tsjerkefolk ferskynd, no 
soe it krekt oarsom barre moatte. Dit wie net nei it sin fan de 
gemeente en algemien wegeren de lju om nei de hearen ta te gean. 
Inkeld de pastor loei, ds. J. W. Snethlage en in pear âlderlingen 
ferskynden foar de kommisje en fertelden fan it spul, dat der yn 
de gemeente bestie. It is dúdlik, dat wy hjir wat oars yn sjen moat
te as eangst om foar de hearen te kommen. Der hat it gefoel west, 
dat men meünoar yn de tsjerke mear te sizzen hie as mei in lyts 
keppeltsje yn in jachtweide. Mar de wegering moat dochs al-
derearst ferklearre wurde út it demokratysk fielen. Dy gesangen 
gienen de hiele gemeente oan. De gemeente woe har ek as gehiel 
hearre litte. As dy twa dûmnys witte woenen, hoe't de krekte 
tastân wie, moasten hja mar opkomme! 

As wy de feiten kennen leare sjogge wy, dat it der oeral sa hinne 
lei. In soartgelikense reäksje libbe b.g. ek by ien fan de grutste 
opporteurs yn de classis, de âlderling Klaas Gerbens fan Nijwier. 
Hy hie, doe't de dûmny yn tsjerke in gesangfers opjoech, faker as 
ienris protestearre troch de hoed op te setten en waard dêrom de 
trettjinde augustus 1807 mei oare "protestanten" yn de weeskea-
mer te Dokkum foar de classis sitearre. Dy earste kears kaam hy 
krekt as oare tsjinstanners ek op, mar de ûntfangst hie him net 
sinnige. Om't it de Dokkumer hearen wol dúdlik wurden wie, dat 
hy ien fan de ûnfersetliken wie, waard er jitris oproppen, mar no 
kaam er net en ek in tredde kear bleau er thús. Mar hy het al fan 
him hearre. Hy skreau nammentlik in brief, dêr't er him yn bekla
ge oer de ûnfreonlike behanling, dy't er krige hie. Hy gie lykwols 
fierder en sei tagelyk, dat de deputaten ek wol by him komme 
koenen. Hja koenen der op rekkenje, sa sei er, "dat zij bij mij met 
respect zullen ontvangen worden. Een pijp Tabak met een kopje 
thee - it is de Frânske tiid en tabak en thee waarden krap, mar 
der waard yn de Dongeradielen doe al slûke! - zal hun voorgezet 
worden, mitsgaders een stoel met een kussen, niettegenstaande 
toen ik in uwe vergadering verscheen, (mij) gene enkele stoel beu
ren mogt, maar daar als een kwaaddoener, ja, als een schelm of 
schurk staan moest, (een ontvangst) die ik niet weet dat ik ver
diend had." 
Der sieten yn de classis âlde patriotten, lyk as ds. Petrus Brouwer 
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fan Blije, ds. Ahasverus van Vliet fan Waaksens-Brantgum en ds. 
Thomas Joha fan Reitsum. It wienen lju, dy't mei troch har erfa-
ringen stadichoan nei rjochts opskood wienen, mar wy meie ek net 
ferjitte, dat de foarsitter fan de classis ds. Lucas Fockens fan Twi-
zel wie, dy't 25 oktober 1807 nei Snits ta gean soe en dêr in drager 
fan it âlde ljocht wurden is. Alle dûmnys wienen min of mear 
ûndemokratysk yn har halden en dragen. Hja behearden ta in be
paalde "stand" en soenen noch lang boppe it folk stean. Hja wie
nen hearen en koenen net gedoge, dat sokke lju as Klaas Gerbens 
wegeren om mei de hoed yn de hân te stean en dat hja ek op it 
kessen sitte woenen. Wa't de njoggentjinde-ieuske tsjerkeskiednis 
bestudearret wit, dat de dûmnys - ek de earste ôfskieden dûmnys 
lyk as Simon van Velzen! - dy hâlding lang folhâlden hawwe. 

Emansipaasje 
Sa'n revolusjonaire hâlding as dy fan de man út Nijwier wie al-
gemiener as wy wol tinke. Ek Hindrik Raap, in âlderling fan Drie-
zum, dy't tagelyk mei Wytse Jacobs fan Damwâld en Jacob Floris 
fan Walterswâld ek op 13 augustus 1807 foar west hie, ferpofte it 
om belies te jaan. Hy kaam dêrom likemin foar de twadde kears 
op en stjoerde krekt as Klaas Gerbens in brief op poaten "op het 
tegenblad der citatie"(!). 
De deputaten sil er by him oan hûs te Driezum graach te wurd 
stean, "maar om voor UWel Eerw. te compareeren, met den hoed 
in de hand te staan, geen zit aan ons te vergunnen en dan nog 
mogelijk van UWel Eerw. onschuldig te worden gecorrigeerd, 
zulks behaagt ons ganschehjk niet, want als wij voor UWel Eerw. 
verschijnen, willen wij gerespecteerd worden, dat wij eene groote 
gemeente representeren." Hindrik Raap fielt him folksrepresentant! 
It léste is dúdlik en komt ek by oare gelegenheden as de oertsjû-
ging fan Raap c.s. út. De dûmnys kinne wol tinke, dat hja de 
gebieders fan de gemeente binne. Dat hat sa west, mar it is no 
krekt oarsom: de gemeente hat it te sizzen en de dûmnys moatte 
de wil fan de gemeente útfiere. Doe't ds. H. P. van Huisum fan 
de kombinaasje Damwâld-Driezum-Walterswâld him tsjin syn âl
derling Raap fersette doarst en op it befel wiisde, dat sei, dat de 
gesangen songen wurde moasten, hie Raap him oanblaft en sein, 
dat de dûmny ûnder de âlderling stie. Der wie nei 1795 in oare 
wyn begûn te waaien, sels yn de orthodokse hoeke. Raap woe 
inkeld foar it gesach fan de Hillige Skrift bûge. Syn soan Doeke 
fine wy letter by de ôfskiedenen. Wylst Wytse Jacobs en Jacob 
Floris de holle bûgden en de sensuer fan 7 desimber 1807 oer har 
op 2 oktober 1809 opheve waard, gie Raap net foar Baal op de 
knibbels. Der waard yn dy dagen sein en letter yn de tiid fan de 
Ofskieding soe it herhelle wurde, dat it net de ûntwikkelen wienen, 
dy't har fersetten. Ds. Fokko Liefsting fan Raard (Rh.) sil dat yn 
1807 sizze en syn kollega M. T. Laurman fan Easterlittens yn 1833 
en it sil wol wier wêze, mar de lju fan de smelle gemeente koenen 
der op wize, dat der no ienkear dingen wienen, dy't foar de wizen 
ferburgen bleauwen en oan de lytse bern iepenbier waarden. De 
tiid, dat de lytse lju swijden yn de gemeente wie foarby en soe, 
no't it "ferbettere ûnderwiis" - produkt mei fan it patriottisme en 
de Ffânske tiid! - der kommen wie, ek nea weromkomme. Dat 
dizze lju net bûgden yn de tsjerke kaam ek, om't hja har yn 'e 
maatskippij sa swak fielden. 
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Ynterieur fan de 
tsjerke yn Bûrum 
(foto Inst. v. 
Liturgiewetenschap 
R U Groningen). 

De emansipaasje fan de fjirde stân begjint, mar de measte dûmnys 
wienen der net klear foar. Dêrom ferwyt de foarstanner fan de 
nije gesangen yn Liefsting syn boekje oan de tsjinstanners ek "on
gehoorzaamheid en muiterij" en hy hat mear gelyk, as er sels tocht 
hat. It wie net inkeld oerhearrigens foar de tsjerklike machthaw-
wers oer, mar in nije geast, dy't oeral iepenbier waard. As de 
tsjinstanner Petrus by Liefsting seit, dat de gemeenteleden net 
heard binne, dan antwurdet Godart, de foarstanner: "Dan hadden 
wij in de kerk dezelve verwarringen gehad, welk wij in de bur-
gerstaat beleeft hebben." Sa'n sintsje makket wol dúdlik, út hok-
ker hoeke de wyn waaide. De tsjerklike hearen woenen beleaven 
net wer it spul fan 1795-1798. Godart seit ek, dat as de gemeente 
te folie frijheid hat de anarchy driget en hy wiist der op: Wa't de 
oarder — wy meie wol sizze: de lullige oarder - fersteurt, dy kin 
troch de steat straft wurde. Dat hawwe inkelden yn 1807 al ûn-
derfûn en dat soenen de lju fan 1834 noch mear gewaar wurde. 
De tsjinstanners kweke in oproergeast en soks kin ek de steat net 
brûke. Fansels, der hie Godart (Liefting) wol een bytsje gelyk oan 
- wy hawwe dat by it gefal fan ds. Sannes te Bûrum sjoen - mar 
men mei net ferjitte, dat men yn de tiid fan de Fransen en letter 
gau klear stie mei dat wurd. Machthawwers, dy't har yn wezen 
swak fïele, sizze al gau: "Ordnung musz sein!" It feit, dat de 
tsjerklike hearen de oerheid brûkten, om har wil op te lizzen, sil 
ek mâl jern spûn hawwe, want de gesachdragers wienen om 1807 
hinne de Fransen of alteast troch de Fransen akseptearre lju. 
Dat de Fryske synoade te Harns yn july 1808 in beslút naam yn 
tolve artikels, dat him kearde tsjin "de moedwillige perturbateurs 
van den openbaren eeredienst", dy't gjin gesangen sjonge woenen, 
barde foaral ek, om't de tsjerklike hearen har nocht hienen fan 
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wat dêr yn de classis Dokkum barde. Mar it wie oalje op it fjoer. 
Dêr feroare it feit, dat de synoade "op eene decente wijze" oan de 
oerheid kundskip fan it beslút die, neat oan, krekt oarsom. 
De lju, dy't foaral op de lear wize, hawwe yn safier gelyk, dat by 
de ûntwikkelen, de hegerein, de hearskjende "stand" de ortho-
doksy winliken dea wie, "lichte spize yn Dortske skûtels". Dat wol 
lykwols net sizze, dat it folk de formulieren, dêr't it foar opkaam, 
wol koe. Dat mei net lykje. Likemin as de Russyske kommunist 
it Kommunistysk Manifest fan Marx en Engels ken, wisten de lju 
doe en letter, wat hja seinen te leauwen. De strange ferkiezingslear, 
wy sille it fierderop yn de ieu aloan wer sjen kinne, wie lang elke 
orthodokse it net mear mei iens. It al of net sjongen fan de gesan-
gen wurdt al in sjibbolet, mar it is wol tige de fraach, oft dit 
sjibbolet werklik helpe kin, om de partijen te ûnderskieden. De 
fraach is foaral, oft him yn dy anti-gesangeaksje gjin revolusjo-
nair-demokratysk sentimint utere, dat strak troch "lieders" oan-
wakkere wurde soe. Dr. J. H. Gunning J.H.z. gie sa fier, dat er 
skreau: "De predikanten zijn de makers der gezangenkwestie" 
(1910). Dat mei foar de lettere tiid opgean, yn 1807 komt it ferset 
benammen út de gemeente. Om't de lju, dy't net foar de goaden 
fan de ieu bûge woenen, earst net genôch lieders krije, rint har 
aksje, sa't it liket, op 'e non. Mar yn 1834 soe bliken dwaan, dat 
der berutsen fjoer wie. It léste wurd oer de aksje fan 1807 is hjir-
mei noch net sein. Wy soenen graach alle nammen fan de "akti-
visten" kenne wolle en dan b.g. ek neigean moatte, hoefolle Ja-
kobynske patriotten ûnder har of har âlden wienen. De sucht nei 
emansipaasje, de leafde ta de frijheid wurde oerurven, mar uterje 
har net altiten op deselde wize. 
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brosjueres en boeken út de tiid om 1807 hinne, dy't dan wer be-
spruts'en wurde yn de theologyske tiidskriften fan dy dagen. De 
Classisboeken fan de Fryske classes - útsein dy fan Dokkum -
binne op it Ryksarchyf te Ljouwert. 
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Verhalende 
volkskunst 
Notities over 
beschilderd huisraad in 
het Fries Museum 

Marlies Boiten-
Heijbroek 

1. H. Lap, Hindelooper ka
mer, 1849 (TA. 186-21; fo
to's, tenzij anders vermeld, af
komstig van Fotodienst Fries 
Museum). 

Het verven van meubilair is ontstaan uit noodzaak: wanneer een 
meubelstuk van een zachte, goedkope houtsoort was vervaardigd, 
werd het geverfd uit een oogpunt van conservering. Toen mode, 
smaak en geld het toelieten, was de stap van verven naar beschil
deren klein. Gedateerde beschilderde meubelen zijn ons bekend 
van ca. 1690 tot ca. 1790. 
Het was de verver (huisschilder) die ook beschilderde. Het am
bacht van verver was in vroeger tijden immers veel gedifferentieer
der (hij verfde ook reclameborden, etc). Deze mensen waren zeer 
bedreven in het marmeren en letterschilderen en het is haast van
zelfsprekend, dat enkelen van hen ook enige handigheid hebben 
gekregen in het naschilderen van prenten. Bewust spreek ik van 
"enkelen"; de ex-conservator van het Hidde Nijlandmuseum te 
Hindeloopen, de heer W. Le Febre, meent uit stilistische kenmer
ken te kunnen opmaken dat het aantal beschilderaars in het acht-
tiende-eeuwse Hindeloopen op de vingers van twee handen te tel
len is. 

Het beschilderen van huisraad was een kwestie van (regionale) 
mode. Toen aan het eind van de zeventiende eeuw in Amsterdam
se patriciërshuizen de statige eikehouten wandbetimmeringen 
plaats moesten maken voor beschilderde wandbespanningen, wer
den in Hindeloopen de nieuwe huizen voorzien van beschilderde 
grenehouten bedschotten. Toen in Amsterdam het meubilair werd 
ingelegd met parelmoer en exotische houtsoorten, beschilderde 
men in Hindeloopen tafels, kasten en kastjes, waardoor in wezen 
hetzelfde luchtige effect werd verkregen. Het is opmerkelijk, dat 

18 De Vrije Fries, LXII (1983) 18-33 
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2. C. Bisschop, Hindelooper 
vissersjongen, ca. 1880 
(FM 6471). 

beschilderde meubelen zoals we die kennen uit onze musea, lang 
niet alle van zacht hout zijn vervaardigd; we zien veel beschilderd 
eikehout. 
Moeten we ons nu het Hindelooper interieur uit de achttiende 
eeuw voorstellen als geheel bont beschilderd? Het is moeilijk om 
hier een helder inzicht in te krijgen; daarvoor is te veel (materiaal 
en bronnen) verloren gegaan. Wij moeten voor ogen houden, dat 
Hindelooper kamers, zoals wij ze kennen, getrouwe kopieën zijn 
naar beschrijvingen en tekeningen van pronkkamers, gedaan door 
pioniers van het volkskundig onderzoek, zoals Eekhoff. Deze heeft 
de naïeve schilder Hendrik Lap tekeningen laten maken van Hin
delooper kamers, zoals hij die nog gekend had '. Doch ook 
Hendrik Lap heeft alleen de tijd van neergang van de plaatselijke 
wooncultuur meegemaakt, en hij kan als veel naïeve schilders de 
zaken misschien wat rooskleuriger hebben weergegeven, dan ze in 
werkelijkheid waren (afb. 1). 
Hoeveel Hindelooper pronkkamers er in de achttiende eeuw be
stonden is niet meer na te gaan. We weten dat Hindeloopen in de 
zeventiende en achttiende eeuw zeer welvarend was (armen waren 
er haast niet) en dat er een kleine tweeduizend mensen woonden. 
In 1615 woonden er circa honderd grootschippers, aangenomen 
mag worden dat het er een eeuw later wat meer waren. Volgens 
Roosjen, Kroese en Eekhoff stonden er aan het begin van de acht
tiende eeuw 530 huizen, in 1855 waren het er nog 230. "De aan
zienlijkste huizen, welke met de meeste weelde in den ouden trant 
betimmerd waren" waren "thans zeldzaamheden geworden" 2. Na 
1780 "was de stad door economische malaise (Engelse oorlogen) 
snel verarmd, zodat schippersfamilies werden gedwongen hun heil 
elders (bij Hollandse rederijen) te zoeken. 
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Er bestaat veel Hindelooper schilderwerk uit de tijd van de eeuw
wisseling, waarbij toch wel duidelijke verschillen te zien zijn met 
het achttiende-eeuwse materiaal. Verschillend zijn vooral de voor
werpen die beschilderd werden. Naast traditioneel huisraad zien 
we nu ook kapstokjes, schilderijlijstjes, stoelen, lepelrekken, ar-
resleden etc. beschilderd met Hindelooper ranken. Verschil is er 
ook in het kleurgebruik; zo wordt er bijvoorbeeld oranje gebruikt 
(Jugendstil), en streeft men naar één Hindelooper rood. Bezien we 
achttiende-eeuwse voorwerpen in het Fries Museum, dan blijkt 
dat er vele kleuren Hindelooper rood bestaan, die variëren van 
een gelig bruin tot paarsrood. 

De tijdgeest schrijft over volkskunst 
De belangstelling voor beschilderde meubelen is steeds een voort
vloeisel geweest van de eigentijdse mode en filosofie. De tijden, 
waarin over dit onderwerp publikaties verschenen, kenmerken zich 
meestal door een idealisatie van het verleden. 
De eerste geschriften over Hindelooper interieurs dateren uit de 
Romantiek, een nieuwe serie artikelen uit de periode van de Ju
gendstil en een groot aantal uit de jaren dertig van deze eeuw. In 
de laatste wereldoorlog, toen het schrijven over kunst een hache
lijke zaak kon zijn, vormde de volkskunst een terrein, waarover 
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men zonder veel problemen kon publiceren. Na de oorlog ont
stond het besef, dat deze voorkeur goed aangesloten had bij de 
"Blut und Boden"-theorieën van de bezetter. Het terrein leek nu 
wat "besmet" te zijn. 
Een ander probleem was, dat de diverse auteurs hun fantasie wel 
eens de vrije loop hadden gelaten. Voorwerpen van volkskunst 
lenen zich daar snel toe: er zijn duidelijke slijtageplekken, soms 
zijn er initialen te zien, kortom, het gaat om gebruiksvoorwerpen 
uit plaatsen met vaak een groots verleden. In 1958 gaf K. Boonen
burg een overzicht van de bestaande literatuur op het gebied van 
de beschilderde boerenmeubelen en kwam tot de volgende conclu
sie: "Aangetoond is, dat de deskundigen het onderhng vaak niet 
eens zijn, en hun mening niet altijd op concrete feiten baseren. 
Intuïtie is in deze zaken vaak een slechte raadgeefster . . . " 3. 

3a. Val van Saulus. Prent uit 
laat-zeventiende-eeuwse bijbel. 

4a. Christus in het huis van 
Martha en Maria. Prent uit 
laat-zeventiende-eeuwse bijbel. 
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De kwaliteit van de publikaties over volkskunst is sindsdien sterk 
verbeterd. Vooral L. F. Triebels en S. J. van der Molen hebben 
waardevolle onderzoeken gedaan, waardoor de kennis van de meu-
belschilderkunst wezenlijk toegenomen is 4. 

Prenten als voorbeeld 
Het besef, dat de prentkunst van beslissende betekenis is geweest 
voor de beschildering van meubelen, kwam halverwege deze eeuw 
eigenlijk als een verrassing. Toch moet dit in Hindeloopen wel 
bekend zijn geweest, evenals bij de schilder Christoffel Bisschop, 
die een sterk geromantiseerd schilderij maakte met het tafereel van 
een vissersjongen, die een wieg beschildert. De jongen heeft een 
voorbeeldboekje aan zijn voeten liggen. Het doek werd circa 1880 
geschilderd, in een tijd, dat de herleving van de Hindelooper schil-

5a. De Verkondiging. Prent 
uit laat-zeventiende-eeuwse 
bijbel. 

6a. De aanbidding van de her
ders. Prent uit laat-zeventien
de-eeuwse bijbel. 
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5. De Verkondiging. , . 
Schrijflessenaar, achttiende derkunst nog met was begonnen; Arend Roosje opende zijn atelier 
eeuw (FM 5234). in 1894 (afb. 2). 

6. De aanbidding van de her- Wanneer de ongeschoolde schilder geconfronteerd werd met het 
ders. Schrijflessenaar (FM probleem een prent te kopiëren binnen een begrenzing, waarvan 
5234)- d e l e n g t e en de breedte zich anders tot elkaar verhielden dan bij 

het voorbeeld, dan was de oplossing vaak van een kinderlijke een
voud. 

De schilder van de zgn. "Amelander" klaptafels en hoekspinden 
werkte met sjablonen 5. Was het sjabloon voor een klaptafel ei
genlijk te klein voor de beschikbare ruimte bij een hoekspinde, 
dan werd de overgebleven ruimte gevuld met bijvoorbeeld nog een 
voorstelling of met een eenvoudig motief of marmering. 
Soms probeerde een volksschilder zijn figuren zeer sterk uit te 
vergroten, wat te zien is bij de beschilderde bedstedewand in de 
kleine Hindelooper kamer van het Fries Museum. Vooral het pa
neel met de val van Saulus is ongewild bijzonder expressief ge
worden. Vergelijken we deze schildering met de oorspronkelijke 
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7. Potifars vrouw beschuldigt 
Jozef. Schoorsteenpaneel Wor-
kumer kamer, achttiende 

7a. Potifars vrouw beschuldigt 1 M 
Jozef. Prent van Jan Goeree "~"~ 
uit bijbel van 1700. 
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prent6, dan wordt het duidelijk, hoe deze knoop van armen, benen 
en hoofden in elkaar zit (afb. 3, 3a). 
Vermoedelijk van dezelfde schilder zijn de voorstellingen op een 
schrijflessenaar (FM 5234), eveneens in de kleine Hindelooper ka
mer. Op de voorzijde: Christus in het huis van Martha en Maria 
(Lucas X), geschilderd naar een detail (de achtergrondscène) van 
een prent7 (afb. 4, 4a). Op de linkerzijde: de verkondiging, nage
schilderd van een prent uit dezelfde bijbel (afb. 5, 5a). Op de 
rechterzijde: de aanbidding van de herders, op een zeer gemanië-
reerde wijze geschilderd. Er werden overeenkomsten gevonden bij 
een prent uit dezelfde bijbel8 (afb. 6, 6a). 

8. De aanbidding der konin
gen. Klaptafel, achttiende 
eeuw (FM 1955-215). 
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8a. De aanbidding der konin
gen. School van Rubens, ze
ventiende eeuw (foto Bayeri-
sche Staatsgemäldesammlun-
gen, Múnchen, nr. 3752). 

9. Schrijntje (FM 5254). 

Een heel bijzondere manier om het ruimteprobleem op te lossen 
is te zien in de Workumer kamer van het museum. De voorstelling 
op het schoorsteenpaneel was tot nog toe niet te duiden. Toen de 
prent9 gevonden werd, die als voorbeeld gediend had, bleek dat 
de figuren op de voorstelling (Potifars vrouw beschuldigt Jozef) 
op een ingenieuze wijze waren samengedrukt. De schilder heeft 
hier zóveel moeite moeten doen om alles er op te krijgen, dat men 
zich afvraagt waarom hij niet een staande prent heeft uitgekozen. 
Mogelijk is hier sprake geweest van een speciale opdracht (afb. 7, 
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Ook van de schilders van de "Amelander" tafels en hoekspinden 
is bekend dat zij naar prenten schilderden. Bij het zoeken naar een 
voorbeeld voor de voorstelling van De aanbidding der Koningen 
op de tafel in de Amelander kamer (FM 1955-215), stuitte ik op 
een tot nog toe onoplosbaar probleem. Voor deze tafel heb ik geen 
ander voorbeeld kunnen vinden dan een schilderij uit de school 
van Rubens, nu aanwezig in Schlosz Schleiszheim (een dependan
ce van de Alte Pinakothek te München). Er bestaat van dit schil
derij wel een prent10 (uiteraard, gezien het drukproces, in spie
gelbeeld), doch deze wijkt sterker af van het schilderij dan de klap-
tafel in het Fries Museum (afb. 8,8a). 

Keuze van de voorstelling 
De keuze van het programma van voorstellingen op een beschil
derd voorwerp is voor ons niet altijd meer te begrijpen. De voor
keur voor sommige onderwerpen sprak voor zichzelf. Op wiegen 
zien we vaak De vondst van Mozes of De aanbidding. 

10. Apollo, Marsyas en de 
muzen. Theeblad, achttiende 
eeuw (FM 5108). 
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De voorstelling van Jozef beschuldigd door Potifars vrouw op het 
schoorsteenpaneel in de Workumer kamer van het museum, is, 
zoals hierboven beschreven, waarschijnlijk volgens opdracht ge
schilderd. De keuze van dit onderwerp lijkt in onze tijd wat won
derlijk, doch in de achttiende eeuw was het verhaal van Jozef zeer 
populair. Een van de oudste schoolboeken is De schoone Historie 
van den vroomen en godvruchtigen jongeling Joseph, een boekje, dat 
met kleine aanpassingen in de schrijfwijze, gedurende circa drie 
eeuwen gebruikt werd u . In een achttiende-eeuws kinderbijbel
tje 12 wordt bij het verhaal over Potifars vrouw de kuisheid van 
Jozef geprezen: 

De kuische Jongeling, die wykt niet van de deugd, 
Om 't vleien van zijn vrouw, en 't vleien van zijn jeugd: 

Hy blyft zyn heer getrouw; heeft zy haar trouw vergeten, 
Wat baard verboden lust een onlust in 't geweten! 

Symboliseerde Jozef misschien op dit schoorsteenpaneel de deugd
zame levensweg? 
Interessant is het programma van bijbelse voorstellingen, dat ge
kozen werd voor een schrijntje (FM 5254) uit Hindeloopen. Alle 
vier beschilderde vlakken geven de ontmoeting weer tussen een 
bijbelse man en een vrouw, waarbij de vrouw in het verhaal een 
positieve rol speelt: 
Richt. XI 34:37 Jefta's dochter komt haar vader tegemoet 
Esther V 1:3 Esther voor Ahasverus 
I Kon. X 1:12 De koningin van Sheba bezoekt Salomo 
Judith X 10:13 (apocrief) Heldhaftigheid van Judith 
Men zou zich kunnen voorstellen, dat hier sprake is geweest van 
een geschenk van een man aan een vrouw (afb. 9). 
Het Hindelooper huisraad in het Fries Museum is voornamelijk 
beschilderd met bijbelse voorstellingen. Het is dan ook niet ver
wonderlijk, dat de voorstelüng op het theeblad (FM 5108) aan de 
wand van de grote Hindelooper kamer in de catalogus beschreven 
staat als: De verheerlijking op de berg. Het gaat hier evenwel om 
een voorstelling van Apollo (met stralenkrans), Marsyas en de 
Muzen. Het Nederlands Openluchtmuseum bleek een deurpaneel 
te bezitten met vrijwel dezelfde afbeelding (NOM 2078), echter 
van een betere kwaliteit en stijl. Een voorbeeld van deze beschil
dering heb ik niet kunnen vinden, mi . past de compositie der 
figuren bij prenten van laat-zeventiende-eeuwse classicisten als 
Houbraken en De Lairesse (afb. 10, 10a). 
Bij nadere beschouwing bleek op een poppen wieg (FM 1971-47), 
afkomstig uit Molkwerum, dezelfde voorstelling voor te komen. 
Deze poppenwieg is zo primitief beschilderd, dat de voorstelling 
onherkenbaar is, en gecatalogiseerd staat als De vondst van Mo-
zes. Het Museum Hidde Nijland bezit ook twee schilderingen van 
Apollo en de Muzen. Compositie en stijl zijn echter weer geheel 
anders (afb. 10b). 

Raadsels bij de documentatie van de herkomst van beschilderde 
meubelen 
"De verzamelaar zou de waarde van zijn schenking aan de ge
meente Hindeloopen aanmerkelijk kunnen verhoogen door eens in 
volle oprechtheid, liefst met bijvoeging van bescheiden, de her
komst meede te deelen der verschillende bestanddeelen waaruit 
zijn Hindelooper kamer is geconstrueerd. ( . . . ) De meeste parti-
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10a. Apollo, Marsyas en de 
muzen. Deurpaneel, achttiende 
eeuw (foto Nederl. Openlucht
museum, Arnhem; N.O.M. 
2078). 

10b. Apollo, Marsyas en de 
muzen. Zijwand poppewieg 
(FM 1971-47). 
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culiere verzamelaars verzuimen helaas om aan te tekenen op welke 
wijze de oudheden in hun bezit kwamen. (. . .) Bij de beschrijving 
van de verzameling Bisschop, die veel belangrijks bevat op het 
gebied van volkskunst, uit verschillende Nederlandsche centra af
komstig, hebben wij het gemis van een dergelijken inventaris ten 
zeerste gevoeld " (Mr. P. C. J. A. Boeles over Hidde Nijland) u . 
Het gemis van uitvoerige aantekeningen over de herkomst van de 
beschilderde meubelen in het Fries Museum brengt ons soms voor 
raadsels. Vooral in de vorige eeuw en het begin van deze eeuw was 
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/ / . De advocaat. Beddebankje, 
1720 (FM 5249). 

de documentatie van het Fries Genootschap erg summier, terwijl 
er juist in die tijd veel voorwerpen van volkskunst werden ver
worven. Dit wreekt zich, wanneer we in een verzameling een 
"vreemde eend" tegenkomen, zoals bijvoorbeeld de klaptafel (FM 
5253), die uitgeklapt staat in het midden van de grote Hindelooper 
kamer van het museum, met enkele stoelen er om heen. 
Deze tafel heeft niet de voor Hindelooper tafels zo kenmerkende 
ui-vormig gedraaide poten, en wanneer men de beschildering (aan 
de onderkant) vergelijkt met die van tafels, zoals beschreven door 

1 la. De advocaat. Prent uit 
Verbeeldingen van ambachten, 
Jan Luyken. 
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12. De koopman. Beddebank-
je, 1720 (FM 5249). 

S. Honig Jzn.u, blijkt het hier om een Hollandse flap-aan-de-wand 
te gaan. Het is niet onwaarschijnlijk, dat deze tafel, die een eeuw 
geleden als vanzelfsprekend in een Hindelooper kamer van het 
museum geplaatst werd, inderdaad uit een Hindelooper boedel 
stamt. Het kan ook zijn dat de tafel destijds als Hindelooper be
stempeld is, en daarom zijn ereplaatsje verworven heeft! 
Er staat in de grote Hindelooper kamer meer meubilair, dat niet 
Hindeloopers van oorsprong is. Zulke "onzuiverheden" maken 
deze kamer daarmee wel zeer authentiek. De Hollandse hangoor-

•1 V ! 

12a. De koopman. Jan Luy-
ken. 
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tafel, aan de linkerzijde bij binnenkomst, is in een totaal afwijken
de stijl beschilderd met een eenvoudig bloemmotief15. Een zelfde, 
ook in beschildering overeenstemmende hangoortafel is te zien in 
de zgn. Zwitserse kamer van het Hidde Nijlandmuseum te Hin-
deloopen. Deze Zwitserse kamer bevat een interessante verzame
ling beschilderde objecten, die wel in Hindeloopen aangetroffen 
zijn, maar daarmee nog niet Hindeloopers zijn! 
Een beroemd en veel beschreven meubelstukje uit de grote Hin-
delooper kamer is het beddebankje (FM 5247), gedateerd 1720. 
Dit bankje is aan de voorzijde beschilderd met taferelen uit het 
verhaal van de verloren zoon (een voorbeeld van de beschildering 
werd tot dusver niet gevonden). De zijkanten zijn beschilderd naar 
prenten van Jan Luijken in Verbeeldingen van Ambachten. Het gaat 
hier om de nrs. 89 en 91: de Advocaat en de Koopman. Van deze 
laatste is ook het bijbehorende motto te lezen op medaillons op 
de poten: 

COOP MAN 
Sied veer Om Eeu 
en wroet wich Goed 

Zowel bankje als beschildering is niet van Hindelooper oorsprong, 
maar daar waarschijnlijk wel altijd gebruikt. 
De gebrekkige documentatie van vroeger, en het onzorgvuldige 
gebruik van een bijvoeglijk naamwoord als "Hindelooper" en 
"Amelander" heeft nogal eens aanleiding gegeven tot misverstan
den, die in het volkskunstonderzoek een eigen leven zijn gaan lei
den. Dit zien we bijvoorbeeld, wanneer een kast afkomstig van 
Molkwerum (FM 5249) een "Molkwerumer kast" gaat heten. Dit 
heeft er toe geleid dat men langzamerhand van Molkwerumer 
schilderkunst is gaan schrijven, met als typerend voorbeeld steeds 
weer dezelfde kast. 
Ook bestaan er in de Nederlandse musea en de kunsthandel ty
pische Marker kasten, waarschijnlijk voortbrengsels van het typi-
sch(e) Marker gebruik om kasten van het Assendelftse type door 
te zagen bij boedelverdelingen 
Uit het bovenstaande moge blijken, dat het betreurd kan worden, 
dat er in de vorige eeuw meer verzameld dan gedocumenteerd 
werd, en dat de eerste verzamelaars van volkskunst de wetenschap, 
waar hun materiaal vandaan kwam, niet hebben overgedragen 
naar volgende generaties 16. 

Noten 
1. Het Hindeloopen van Hendrik Lap (Leeuwarden, 1979). 
2. S. O. Roosjen, N. D. Kroese, W. Eekhoff, Merkwaardigheden van Hindeloopen 

(Leeuwarden, 1855). 
3. K. Boonenburg, "Beschilderde boerenmeubelen in het Zuiderzeegebied", Bul

letin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 6e serie, (1958) kol. 
9-28. 

4. Zie bibliografie 
5. Hoogstwaarschijnlijk werkte men met een tekening op een groot vel papier. 

Met spelden werden gaatjes in de belangrijkste lijnen van de tekening geprikt. 
De tekening werd nu op het te beschilderen oppervlak gelegd, waarna poe
derhoutskool door de gaatjes werd gestoven. De nu ontstane puntjes werden 
met een lijntje verbonden, waarna de tekening er op stond. Op deze wijze kon 
men natuurlijk dezelfde tekening ook in spiegelbeeld maken. 

6. Afbeeldingen der voornaamste Historiën soo van het Oude als Nieuwe testament, 
door verscheide van de geestrijkste en vermaardste Tekenaars en plaatsnyders 
zeer kunstig afgebeeld, etc. Tot Amsteldam, uitgegeven door Nicolaus Vis-
scher, met privilege. 
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7. Ibidem. 
8. Ibidem. 
9. Historie des Nieuwen Testaments, verrijkt met veele printverbeeldingen in ko

per gesneeden. Eerste deel. 't Amsterdam, by Pieter Mortier, Boekverkoper. 
MDCC. 

10. N. Ryckemans naar Rubens. R.K.D. L 10189. Naar een schilderij uit Le
ningrad (Hermitage). Dit schilderij vertoont enige verschillen met dat uit 
Schlosz Schleiszheim. 

11. G. D. J. Schotel, Vaderlandsche volksboeken en volkssprookjes (Haarlem, 1873) 
353-368. 

12. Historische KINDER-BYBEL, of schriftuurlijke LUSTHOF. Behelzende 
Twee-honderd tweënvijftig afbeeldingen Der voornaamste geschiedenissen 
van het oude en nieuwe testament, Ter gemakkelijke bevatting voor de Jeugd, 
met Byschriften, Vaarsjes en den Bybeltext voorzien. Vierden druk. Te Am
sterdam By de Wed. Loveringh en Allart, Boekverkopers op de Nieuwendyk, 
het twede huis van den Dam, 1777. 

13. Zie bibliografie, nr. 4. 
14. S. Honing Jz., 'Tets over beschilderde Zaanse meubels n.a.v. een nieuwe aan

winst", Bijdragen en Mededelingen van het Nederlands Openluchtmuseum, 
(1972) 15-21. 

15. Op de tekening van Hendrik Lap, afb. 1, zien we tegen de wand eveneens een 
hangoortafel staan, op een typisch Zaanse wijze beschilderd. 

16. Een pijnlijk voorbeeld van de hierdoor ontstane misverstanden is het begrip 
"Amelander schilderkunst". S. J. van der Molen heeft duidelijk verklaard, noe 
ook dit begrip is ontstaan door o.m. een onzorgvuldige aantekening in de 
eerste catalogus van het museum (1881). Dit waarschijnlijk laat-achttiende-
eeuwse meubilair (het gaat mij hier alleen om hoekspinden en klaptafels) is 
m.i. afkomstig van een atelier dat niet ten plattelande hoeft te worden gezocht. 
De harde kleuren doen on-Noordnederlands aan. 
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Op 6 april 1626 schreef professor Sixtinus Amama uit Franeker 
een brief aan raadsheer Johannes Saeckma te Leeuwarden '. Na 
een inleiding over de curatoren en over Saeckma en Amama geven 
we deze Latijnse brief ten gerieve van de lezer vertaald weer in 
vier delen, die telkens gevolgd worden door een nadere verklaring. 
Het tweede en het derde deel van de brief leren ons het een en 
ander over het toenmalige acquisitiebeleid van de Franeker aca-
demiebibliotheek. In het vierde deel maakt Amama een opmerking 
over collega Bernardus Schotanus. Het eerste deel, de eigenlijke 
aanleiding tot de brief, gaat over een In memoriam voor raadsheer 
Gellius Hillama, een van de vier curatoren van de universiteit. 

M. H. H. Engels Curatoren 
De universiteit van Franeker (1585) kende niet zoals de tien jaar 
oudere Leidse academie vanaf haar stichting een curatorium. De 
statuten van Leiden spreken over drie curatoren, in de Franeker 
academiewetten is iets dergelijks niet vastgelegd. De academieza
ken werden in het begin door de Staten van Friesland zelf behar
tigd. Keimpe van Donia trad tot zijn afvaardiging naar de Staten 
Generaal in 1588 als scholarch op, Hobbe van Waltyngha van 
1594 tot 1601. Op 6 maart 1596 droegen de Staten het bestuur van 
de academie aan Gedeputeerde Staten op. Een college van vier 
curatoren, door de Staten voor het leven benoemd, kwam er op 25 
februari 1604: één curator uit elk van de kwartieren Oostergo 
(Keimpe van Donia), Westergo (Joachim Hoppers), Zevenwouden 
(Elardus Reinalda) en de steden (Taco van Camminga)2. Cam-
minga bedankte; Hoppers overleed op 29 augustus 1604. Hun op
volgers werden Gellius Hillama en Jelger van Feytsma. De pro
fessoren, o.a. Lollius Adama3, hadden graag Johannes Saeckma, 
geboortig van Kollum, als curator gezien, door de volmachten 
(= Staten) van Oostergo werd echter Keimpe van Donia benoemd. 

Johannes Saeckma 
Saeckma's bemoeienis met de Franeker academie dateerde van 
1595, toen hij na de voltooiing van zijn studie in Zwitserland -
doctor in de rechten te Bazel op 10 april 1595 - uit Genève naar 
Friesland terugkeerde en zich op 5 november als advocaat bij het 
Hof van Friesland liet inschrijven. Hij was door zijn veelzijdige 
geleerdheid 4 de vraagbaak van de professoren, met wie hij veelal 
bevriend was. Het bestuursvacuüm waarin de universiteit aanvan
kelijk min of meer verkeerde, maakte zijn officieuze optreden mo
gelijk als vertrouwensman en bemiddelaar tussen de professoren 
te Franeker en de bestuurders van Friesland te Leeuwarden, met 
wie hij ook goede betrekkingen onderhield. Veel brieven ontving 
hij in het begin van professor Henricus Schotanus 5, bij wie hij in 
1590 als eerste Franeker student het baccalaureaat in de rechten 
had behaald. Schotanus trachtte in 1597/98 Saeckma - die toen 
secretaris van de Admiraliteit te Dokkum was - als hoogleraar 
rechten naar Franeker te halen. Er was een opvolger nodig voor 
Julius van Beyma, die raadsheer was geworden. We denken dat 
Saeckma daar niet voor voelde. Uiteindelijk werd een niet-Fries, 
de Geldersman Johan van den Sande, op 28 juni 1598 door Ge
deputeerde Staten benoemd op aanbeveling van de juridische fa
culteit van Leiden. De dertigjarige Van den Sande werd door ge
deputeerde Doeke van Martena zelfs als professor primarius bo-
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ven de vijftigjarige Schotanus gesteld. Ook na de benoeming van 
Johan van den Sande hoopte Schotanus nog, dat Saeckma, als 
derde professor iuris, te Franeker aangesteld zou worden 6. Saeck
ma echter werd in 1600 procureur-generaal en in 1603 raadsheer 
in het Hof van Friesland. Door het overlijden van Hillama werd 
hij in 1626 eerste, presiderende raadsheer. 
Ondanks de inspanning van vele vrienden, onder wie professor 
Sibrandus Lubbertus 7, kozen de volmachten van Oostergo weer 
niet Saeckma maar Frans van Scheltema tot opvolger van curator 
Keimpe van Donia, toen die op 3 november 1622 overleden was. 
Scheltema is niet zoals gebruikelijk was zijn leven lang curator 
gebleven, maar heeft blijkbaar in 1625 ten gunste van Saeckma 
afstand gedaan van deze functie. In een brief van 25 maart 1625 
schrijft Bernardus Schotanus 8 aan Saeckma met vreugde het be
richt van diens uiteindelijke benoeming tot curator te hebben ver
nomen. In het adres van een brief d.d. 11 januari 1625, naar aan
leiding van het overlijden van Sibrandus Lubbertus de nacht te
voren, betitelt Festus Hommius 9 uit Leiden Saeckma reeds als 
curator. Pas in derde instantie zag de Franeker universiteit Johan 
Saeckma dus officieel als curator aan zich verbonden. 

Sixtinus Amama 
Sixtinus Amama (1594-1629) was een zoon van Johannes Henricus 
Amama, die provinciaal bouwmeester en burgemeester te Frane
ker en van 1608 tot 1610 gedeputeerde was. Hij werd door pro
fessor Johannes Drusius, nadat diens enige zoon in 1609 was over
leden op verzoek van de Staten van Friesland tot opvolger opge
leid. Drusius nam hem voor dat doel in huis. Toen Drusius op 12 
februari 1616 overleed, volgde Amama hem als hoogleraar He
breeuws op 10. 
Op 26 januari 1626 benoemden Gedeputeerde Staten van Fries
land Sixtinus Amama tevens tot bibliothecaris van de academie-
bibliotheek. Met Sibrandus Lubbertus (godgeleerdheid), Timaeus 
Faber (rechten) en Menelaus Winsemius (geneeskunde) was Ama
ma (voor de faculteit der zeven vrije kunsten) in 1622 door de 
senaat belast met de collectievorming. Academiesecretaris Cou-
mans, bibliothecaris sedert 14 september 1621, bleek namelijk niet 
geschikt; hij verwaarloosde zelfs de bibliotheek. Toch was hem 
volgens de Handelingen van de senaat op 3 juni 1625 wel weer het 
toezicht op de bibliotheek opgedragen, met herhaling van zijn in
structie u . Op 8 maart 1626 ontsloegen de curatoren Johannes 
Saeckma en Hobbe van Aylva uit naam van Gedeputeerden se
cretaris Coumans definitief als bibliothecaris en installeerden pro
fessor Amama als zodanig n. De beknopte alfabetische catalogus 
van de bibliotheek, die in 1626 verscheen — voorwoord gedateerd 
1 februari — is vermoedelijk door Amama samengesteld. Amama 
was een uitstekend hebraïst; dat hij ook een op velerlei gebieden 
deskundig bibliothecaris was, mag uit (het tweede gedeelte van) 
de brief van 6 april 1626 aan Saeckma blijken. 

De brief (1) 
Hooggeëerde Heer, 
De bewuste lijkrede heb ik ontvangen. Voor de dienst die U Edele mij in deze 
heeft bewezen, zeg ik U dank. Maar wat me een beetje stoort, is dat ik zelf voor
heen ook enkele regels heb verwijderd. Wat de burgemeester [Atsma] betreft ben 
ik zeer bezorgd dat ik zijn vrienden beledig, onder wie de Heer Johan Scheltinga, 
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die reeds ter ore is gekomen, dat ik hem [Atsma] eervol heb vermeld. Hij [Atsma] 
is mijn wensen altijd zeer gunstig gezind geweest, maar daarom denk ik er niet aan 
zijn vrienden of volgelingen evenzo ter wille te zijn, zoals ik mijn gevoelens en 
genegenheid voor hem [Atsma] gedenk te bewijzen, immers de lofrede moest ge
matigd zijn om andere redenen, die hier nauwelijks vermeld hoeven worden. Wij 
kamergeleerden en halve monniken, wat we weten houden we voor ons, maar des 
te gemakkelijker verwerven we zo de gunst van staatslieden die opzij zien. Er zijn 
enkele beweringen uit het ontwerp van de Heer Bouricius zelf, waarin hij [Bouri
cius] mij het leven van de overledene schetste, die hij [Bouricius] gemakkelijk zou 
kunnen uitwissen, of het moest zijn dat hij [Bouricius] ze zelf in eigen persoon 
gehoord zou hebben. Intussen zie ik dat veel door U Edele voorzichtig is aange
tekend, wat naar ik vertrouw ook de schoonzoon zelf [Bouricius] van een kritisch 
streepje voorzien zou hebben. Ik zal hem [Bouricius] de rede, in het net geschreven, 
in de Paasvakantie doen toekomen, zoals ik hem [Bouricius] gisteren beloofd heb. 

In memoriam Hillama 
Het bovenstaande eerste gedeelte van de brief betreft Gellius Hil
lama, die raadsheer in het Hof van Friesland was sedert 1597, 
staatsman en de belangrijkste curator van de Franeker universiteit 
vanaf 1605: hij is op 2 januari 1626 overleden 13. Amama heeft 
een concept-herdenkingsrede (Oratio funebris) geschreven en die 
aan Saeckma ter beoordeling toegezonden. Evenals Amama zelf 
heeft Saeckma enkele regels weggestreept. Rienck Atsma, burge
meester van Leeuwarden, gedeputeerde en staat-generaal, eind 
1625 overleden, wordt eervol vermeld in de rede; diens zwager 
Johan van Scheltinga niet. Scheltinga 14 is sedert 20 mei 1615 ad
vocaat bij het Hof van Friesland. Zijn echtgenote heet Dirckje 
Phaesma; haar zuster Fockje was de tweede vrouw van Atsma. De 
grootste zorg van Amama is het om scherpe opmerkingen te ver
mijden, om niet alles uit te spreken wat men weet15. 
Hector Bouricius, gehuwd met dochter Houckje van Gellius Hil
lama en Auck Haersma, heeft aan Amama biografische gegevens 
over zijn schoonvader verstrekt. Bouricius was hoogleraar rechten 
te Franeker van 1620 tot 1624, toen hij griffier van het Hof van 
Friesland werd. Op 30 maart 1626 is hij zijn schoonvader als 
raadsheer opgevolgd. Amama twijfelt aan de juistheid van enkele 
mededelingen van Bouricius. Naar analogie van een woordenspel 
van Augustus meent hij, dat Bouricius die opmerkingen met een 
klein zetje in de spons I6 zou kunnen laten vallen, tenzij (ironisch) 
hij ze zelf gehoord zou hebben. Saeckma heeft blijkbaar dezelfde 
kritiek. 
Na goedkeuring door Bouricius zou de rede gedrukt worden door 
academiedrukker Uldericus Balck; tijdens een plechtige herden
kingsbijeenkomst 17 in de academiekerk zou Amama de rede voor
lezen 18. 

De brief (2) 
Ik heb met hem [Bouricius] schertsensenderwijs gesproken over de Annalen van 
Baronius, die wij graag zouden willen hebben en waarnaar we des te begeriger 
uitzien, omdat we de Maagdenburgse centuriën reeds bezitten. Het geschenk dat 
hij [Bouricius] in de bibliotheek inbracht toen hij [Bouricius] van ons wegging, 
stond onder ons gezegd in geen verhouding tot zijn vermogen. Ik heb hem [Bou
ricius] derhalve de gastvriendschap van onze bibliotheek aangeboden, om te be
proeven of hij [Bouricius] soms daarvoor niet geschikt zou zijn. En waarachtig, wat 
betekent het voor een raadsheer met zulke grote jaarinkomsten? Bartolus, Baldus, 
Menochius en zij die gerechtelijke uitspraken aan het nageslacht hebben overge
bracht, zullen nu zelf uitgelegd moeten worden. Maar ik weet dat mijn woorden 
niet krachtig genoeg zullen zijn om die tand te trekken, die naar ik meen ook nog 
niet los zit. Daarom neem ik wederom mijn toevlucht tot U Edele, opdat met U 
als vroedvrouw deze bevalling gemakkelijker verloopt. En als hij [Bouricius] zelf 
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zich bezwaard voelt dat werk te schenken, zal hij [Bouricius] gemakkelijk deze 
schenking uit naam van de hele familie Hillama in onze bibliotheek kunnen in
brengen. En als zelfs dat niet lukt, zal onderzocht moeten worden, als het U Edele 
goed dunkt, of niet de Heer Scheltinga dat werk kan kopen uit naam van de 
Rekenkamer, en de overige uit de bibliotheek van de Heer Lycklama aangevuld 
kunnen worden. Het kost in perkament gebonden 52 gulden, maar hij [Bouricius] 
heeft het gehele werk fraai gebonden op de veiling Furmerius voor 36 gulden 
verworven. 

Bibliotheek 
De vorige dag heeft Amama met Bouricius behalve over de her
denkingsrede ook over de universiteitsbibliotheek gesproken. 
De bibliotheek van de Franeker academie beschikte slechts over 
een klein boekenbudget uit promotiegelden. Voor veel desiderata 
was men dan ook aangewezen op schenkingen van particulieren. 
Bij zijn afscheid als hoogleraar (1624) schonk Bouricius reglemen
tair een boek aan de bibliotheek, namelijk de juridische commen-
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taren van Paulus de Castro: Commentarius in Digestum vetus 
(2 dln.; Lyon, 1547; tegenwoordig in de Provinciale Bibliotheek 
onder signatuur 2496 R), Commentarii in Codicem Justinianum 
(2 dln.; Lyon 1547; 2641 R). Dit vindt Amama van de rijke Bou-
ricius onder de maat. Graag zou hij van hem Caesar Baronius' 
Annales Ecclesiastici (12 delen; Antwerpen, Plantijn, 1612) voor 
de bibliotheek willen hebben. De Ecclesiastica historia secundum 
singulas centurias, in 1553 begonnen door Matthias Flacius te 
Maagdenburg, bezat men reeds, en wel de eerste editie (8 dln.; 
Bazel, J. Oporinus, 1559-1574; nu PB sign. 3582 G). De Maagden-
burgse centuriën waren de eerste poging om de algemene kerkge
schiedenis vanuit protestants oogpunt te behandelen. De katholie
ke tegenhanger was het werk van kardinaal Cesare Baronio 
(1538-1607). 
Volgens de catalogus van 1644, blz. 14, is de bibliotheek inderdaad 
in het bezit gekomen van Baronio's Annalen (nu sign. 3583 G), 
maar niet als een geschenk van Bouricius en ook niet van de Re
kenkamer, waarvan Lieuwe van Scheltinga, broer van Johan, se
dert 17 juni 1620 secretaris was. In de boekhandel kostte het werk 
52 gulden, gebonden in eenvoudige perkamenten banden. Het 
exemplaar dat Bouricius bezat, was in fraai leder gebonden; hij 
had het voor slechts 36 gulden gekocht op de veiling van de bi
bliotheek van Furmerius. De historicus Bernardus Gerbrandi Fur-
merius was op 6 augustus 1616 overleden. 

Desiderata juridica 
Bij zijn poging om Bouricius tot begunstiger van de bibliotheek te 
maken vraagt Amama in beeldrijke bewoordingen Saeckma's hulp. 
Dat de bibliotheek financieel gesteund moet worden, bewijst hij 
de jurist Saeckma aan de hand van wensen op juridisch gebied: de 
middeleeuwse postglossatoren Bartolus, Baldus, Menochius en an
deren moeten nu zelf uitgelegd worden, dat wil zeggen door nieu
we uitgaven aangevuld worden. 
De glossatoren uit de twaalfde en dertiende eeuw bepaalden zich 
hoofdzakelijk tot de tekstverklaring van het Corpus iuris civilis, 
dat zij door aantekeningen (glossae) uitlegden; Accursius (ca. 1260 
overleden) verzamelde de glossen van zijn voorgangers; deze ver
zameling heet de glossa ordinaria. De postglossatoren waren voor
al Italiaanse juristen, die zich na de glossatoren wijdden aan een 
vernieuwde beoefening van het Romeinse recht. Zij maakten rui
mer gebruik van bronnen buiten het Corpus iuris: het in de Ita
liaanse steden door wetgeving en gewoonte ontstane nieuwe recht 
en het canonieke recht. Door de versmelting van het Romeinse 
recht met elementen uit deze andere rechtsbronnen en door steeds 
zoveel mogelijk rekening te houden met de eisen van hun tijd, 
schiepen zij een (al)gemeen recht, dat o.a. ook in de Nederlanden 
ingang vond. 
De belangrijkste figuren onder de postglossatoren waren Bartolus 
van Sassoferrato (1313-Perugia 1357), zijn leerling Baldus de 
Ubaldis van Perugia (1327- Pavia 1400) en Paulus de Castro 
(gestorven 1441). Jacobus Menochius (Pavia 1532-1607) werd de 
Bartolus van de zestiende eeuw genoemd; met overdrijving en ten 
onrechte, daar hij een vertegenwoordiger was van de praktische 
school. Van hem verscheen posthuum een belangrijke verzameling 
Consilia (rechtsgeleerde adviezen). Dit werk in vijf delen (Frank-
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furt/Hannover, 1605-1616; nu sign. 3091 R) was blijkens de ca
talogus van 1626 in de bibliotheek aanwezig; het was geschonken 
door het Hof van Friesland. Bartolus' In ius universum civile com-
mentaria (5 dln.; Bazel, Froben, 1562; 2398 R) werd op 22 juli 
1626 geschonken door de weduwe en kinderen van Paulus Ghem-
menich, secretaris van Franeker. Baldus' werken (5 dln.; Venetië, 
apud Juntas, 1595-1615; 2459 R) werden nadien verworven 19, 
mogelijk uit de bibliotheek van Marcus Lycklama. 

Legaat Lycklama 
Marcus Lycklama was van 1604 tot 1610 hoogleraar rechten te 
Franeker. Daarna werd hij grietman van Ooststellingwerf en se
dert 1623 was hij grietman van Weststellingwerf tot aan zijn dood 
op 9 augustus 1625. Doordat hij in 1610 Reinalda als curator uit 
de Zevenwouden opvolgde, bleef hij met de universiteit in contact. 
Hij was nauw bevriend met Saeckma. Zijn huwelijk met Perk van 
Goslinga20 bleef kinderloos. Bij zijn dood heeft hij twee boekwer
ken aan pe universiteitsbibliotheek vermaakt. Amama tekende op 
het titelblad van Joannis Bologneti Repetitiones in Digesta et in 
Codicem (3 dln.,; Venetië, 1571; nu sign. 2399 R) in het Latijn 
aan: Dit werk samen met [Hieronymus Hennings'] Theatrum ge-
nealogicum [4 dln. in 2 bdn.; Maagdenburg, 1598; nu sign. 84 G], 
dat ge bij de [afdeling] historici kunt vinden, heeft aan de bi
bliotheek gelegateerd de Zeer Edele en Hooggeëerde Heer, de 
Heer Marcus Lycklama van Nijeholt, zeer vermaard doctor in de 
rechten, ridder van San Marco, uit het Westerlauwerse vele jaren 
afgevaardigde naar de Hoogmogende Staten-Generaal, curator 
van de universiteit etc; ingebracht in de bibliotheek op 31 maart 
in het jaar des Heren 1626. Hieruit en uit de zinsnede "caetera ex 
Bibliotheca D. Lyclamae suppleri 21" maken we op, dat de bi
bliotheek van Lycklama op 6 april 1626 nog niet geveild was. Met 
de overige (caetera) zullen de juridische desiderata bedoeld zijn. 

De brief (3) 
De Heer Crack heeft 50 gulden geschonken, die hij zal besteden aan enige uitge
lezen auteurs, die in de Pinkstervakantie verkocht zullen worden. De catalogus zal 
deze week voltooid worden, en als het U Edele goed dunkt, zal ik spoedig alle 
exemplaren naar de weduwe [Lycklama] sturen. 

Schenking Crack 
Hippolytus Crack uit Heerenveen was grietman van Ængwirden 
en gedeputeerde van Zevenwouden. Hij overleed op 17 oktober 
1626. Zijn schenking omvatte de volgende zeven geschiedkundige 
werken, die volgens de aantekeningen van Amama op de titelbla
den in de bibliotheek werden opgenomen op 22 juli 1626: 

— Anglica, Normannica, Hibernica Cambrica a veteribus scripta 
C Frankf., 1603) - Catalogus Franeker 1644, blz. 26; PB: 1208 G. 
— Rerum Sicularum scriptores (Frankf., 1579) - Cat. 1644, blz. 26; 
in 1648 ontvreemd 22. 
— Petri Bizari Rerum Persicarum historia (Frankf., 1601) - Cat. 
1644, blz. 27. PB: 1370 G. 
— Heliodorus, Historia Aethiopica (Bazel, 1552) — Cat. 1644, blz. 
28; in 1648 ontvreemd. 
— Historiae Augustae scriptores VI (Parijs, 1620) — Cat. 1644, blz. 
30; in 1648 ontvreemd. 
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— Xenophon, Opera gr. & lat. cum nous Henric. Stephani (1581) 
Cat. 1644, blz. 32; in 1648 ontvreemd. 
— Ubbo Emmius, Rerum Frisicarum historia (Leiden, 1616) - Cat. 
1644, blz. 36. PB: 3153 G. 
Crack heeft de boeken zelf gekocht tijdens een boekverkoping die 
in de Pinkstervakantie plaatsvond 23. 

Veiling Lycklama 
De gedrukte catalogus, die dezelfde week nog waarin Amama zijn 
brief schrijft klaar zal zijn, moet volgens ons de veihngcatalogus 
van de bibliotheek van Marcus Lycklama zijn 24. De weduwe is 
Perk van Goslinga. Omdat zij geen kinderen heeft, verkoopt zij de 
boekerij van haar echtgenoot. De weduwe Hillama kan niet be
doeld zijn: Hillama's bibliotheek is erfgoed voor zijn zonen en 
schoonzoon Bouricius. Alle exemplaren van de vermoedelijk te 
Franeker gedrukte catalogus zullen door Amama, de samensteller 
(?), naar de weduwe Lycklama te Nijeholtpade worden gezonden. 
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De boeken werden waarschijnlijk, zoals toen wel meer gebeurde, 
ten huize van de overledene verkocht. Geïnteresseerden konden 
bij de weduwe een exemplaar van de verkoopcatalogus verkrijgen. 

De brief (4) 
Onze collega [Schotanus] ambieert vurig, zoals ik hoor, het ambt, dat naar mijn 
oordeel meer een rechtsgeleerde in formulieren dan een leraar in het recht waardig 
is. Ik geloof toch dat hij met de Phrygiërs te laat gekomen is en tegen de stroom 
streeft. 
Moge God Almachtig U Edele lang behouden voor het algemeen welzijn. Gegeven 
6 april 1626. U Edele hoog achtende vereerder S. Amama. 
[Adres:] Aan de Hooggeëerde en Luisterrijke Heer, de Heer Johan Saeckma, doctor 
in de rechten, onkreukbaar raadsheer van het hoogste Hof en altijd waakzaam 
curator van de universiteit, mijn vereerde Heer en beschermer, te Leeuwarden. 

Bernardus Schotanus 
Aan het slot van zijn brief maakt Amama een opmerking over een 
van zijn collega's. Bernardus Schotanus, hoogleraar rechten sedert 
1624, wil graag griffier worden bij het Hof van Friesland als op
volger van Bouricius. De volmachten van Westergo hebben hem 
op de dag dat Amama zijn brief schrijft, voor dat ambt voorge
dragen 25. Amama heeft geen hoge dunk van het griffiersambt en 
vermoedt dat de functie al vergeven is. Schotanus komt er zoals 
de Phrygiërs 26 te laat achter. Inderdaad, op 17 april 1626 werd 
Sebastiaan Pruissen benoemd tot griffier bij het Hof. Pruissen was 
sedert 1610 substituut-griffier. Ongetwijfeld ambieerde Schotanus 
het griffiersambt slechts als springplank om het raadsheersambt te 
bereiken. 
Het ambt van raadsheer in het Hof van Friesland stond in hoger 
aanzien dan dat van hoogleraar. Het jaarsalaris van hoogleraren 
varieerde in het begin van de zeventiende eeuw van vijfhonderd 
tot achthonderd gulden. Een raadsheer ontving duizend gulden 
fier jaar en daarnaast commissiegelden; hij was belastingvrij. 
Saeckma werd raadsheer via het ambt van procureur-generaal. Het 
raadsheersambt was zeer in trek bij de juridische hoogleraren van 
de Franeker universiteit: Julius van Beyma vertrok in 1597 naar 
Leeuwarden, Johan van den Sande in 1604. Hector Bouricius werd 
raadsheer via het ambt van griffier. Henricus Schotanus slaagde 
er niet in die hoge functie te bekleden; evenmin zijn zoon Bernar
dus, die via het ambt van griffier carrière wilde maken. De laatste 
twee waren echter juist als hoogleraar bijzonder verdienstelijk 27. 

Amama-Saeckma 
Uit deze brief alleen al leren wij Amama kennen als een veelzijdig 
geleerde, als iemand die omzichtig formuleert en ook op de hoogte 
is van de verhoudingen te Leeuwarden, en niet op de laatste plaats 
als een toegewijd bibliothecaris 2S. Helaas zou juist zijn zoon Ni-
colaas zich in 1648 mede schuldig maken aan de ontvreemding 
van boeken uit de academiebibliotheek 29. 
De verhouding Amama-Saeckma is er een van geleerden en boe
kenvrienden die vertrouwelijk met elkaar omgaan. De hoogleraar 
Amama heeft eerbied voor zijn beschermheer, de curator Saeckma, 
die zijn benoeming tot bibliothecaris bevorderd heeft. Daarnaast 
is er het meer vormelijke respect van professor Amama voor 
raadsheer Saeckma, wiens hoge ambt in rang volgde op dat van 
gedeputeerde. Ten opzichte van Bouricius is Amama's houding 
gereserveerder. 
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De brief: bezorging 
Bij het adres van deze brief vinden we geen aanwijzing over de 
manier van bezorging: die had in dit geval vermoedelijk door de 
academiebode 30 plaats. Op andere brieven 31 tekenden de afzen
ders bijvoorbeeld aan: "de bode/brenger/schipper is betaald" of 
"per amicum/amicos". Meestal werden brieven aan de schipper 
van de trekschuit meegegeven. De trekschuit voer geregeld 32 en 
op tijd, en werd daarom geprezen. Niet alle schippers waren even 
zorgvuldig, zodat men bepaalde brieven liever door vrienden üet 
overbrengen. 

Noten 
1. Origineel in de brievenverzameling van S. A. Gabbema, Provinciale Bi

bliotheek (PB). De tijdrekening geschiedde in Friesland tot 1700 volgens de 
oude stijl. 

2. W. B. S. Boeles, Frieslands hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker. 
(Leeuwarden, 1878-1889) I, 220. 

3. Codex Saeckma nr. 196. Codex Saeckma: brievenverzameling in PB. 
4. Hij had Romeinse geschiedenis, Grieks, logica en Romeins recht gestudeerd 

en toonde grote belangstelling voor de letteren en theologie. Als jurist genoot 
Saeckma groot aanzien en vertrouwen: hij werkte mee aan de voorbereiding 
van de publikatie van de Statuten, ordonnantiën en costumen van Friesland 
(1602). 

5. In de brievenverzameling Gabbema, resp. Saeckma. 
6. Codex Saeckma nrs. 83 en 84. Behalve Schotanus hadden ook andere profes

soren bezwaar tegen de benoeming van Van den Sande. In de nacht voor de 
(uitgestelde) introductie van Johan van den Sande op 6 september 1598 werd 
professor Alardus Auletius zelfs uit de stad geleid door de burgemeesters Jan 
Harings en Wybe Jacobs, "ter voorkoming van grooter onheilen" (A. Telting, 
Register van het archief van Franeker (Franeker, 1867) nr. 380). 

7. Codex Saeckma nr. 44. 
8. Codex Saeckma nr. 89. 
9. Origineel in de brievenverzameling 515 Hs van de PB. 

10. L. Fuks, "Hebreeuws en Hebraïsten in Franeker in de 17e en 18e eeuw", in: 
Travels in the world of the Old Testament (Assen, 1974) 50-70. Op blz. 56 
vermeldt Fuks, dat zich in de PB 47 brieven van Drusius aan Thomas Bodley 
zouden bevinden. Het bedoelde handschrift (sign. 729 Hs) bevat echter slechts 
één brief van Drusius aan Bodley (nr. 59). De verwarring is ontstaan door 
H. Amersfoordt, Novus catalogus bibl. publ. Franequeranae (Leov., 1842), 193 
(nr. 16): Subiiciuntur porro Epistolae 47 ad Bodlejum Epistola Hebraica ad 
Mosen Lev i . . . Dit moet zijn Subiicitur... en betekent: Verder is aan brief 
nr. 47 [moet zijn nr. 59] aan Bodley een Hebreeuwse brief aan Mozes Levi 
toegevoegd. 

11. Acta senatus 3-6-1625. Kopie in Codex Saeckma nr. 213. 
12. E. L. Vriemoet, Athenarum Frisiacarum libri duo (Leovardiae, 1763) 891. 
13. Boeles, Frieslands hoogeschool, I I / I , 4. 
14. W. Wijnaendts van Resandt, Geschiedenis en genealogie van het geslacht Van 

Scheltinga (Z. pi. 1939). 
15. Letterlijk schrijft Amama quae scimus, nescimus: wat we weten, weten we niet, 

naar een citaat van Plautus en Terentius; vrij vertaald: dienaren moeten meer 
weten dan praten. Vgl. A. Otto, Die Sprichwôrter und sprichwòrtlichen Redens-
arten der Romer (Leipzig, 1890) 312. 

16. Ajacem suum in spongiam incubuisse: dat zijn Ajax - het treurspel van die 
naam, dat Augustus onder handen genomen had - in de spons, waarmee men 
het perkament weer schoonmaakte, was gevallen, zoals de werkelijke Ajax zich 
in zijn zwaard had gestort (Suetonius, Augustus 15). 

17. Na de Paasvakantie, de datum hebben we echter niet gevonden. Pasen viel op 
9 april. 

18. Naast deze rede verschenen klaagzangen (lett.: tranen) van Hector Bouricius 
en Fredericus en Abraham Hillama in druk: In obitum Amplissimi et Clarissimi 
viri D. Gelli Hillama, I. C. et Senatoris, parentis p.m. optimi liberorum et here-
dum lachrymae funebres. Franekerae, apud Uldericum Balck, Ordinum Frisiae 
et eorundem Academie typographum, anno 1626. 
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19. Ze worden althans genoemd in de Catalogus librorum bibliothecae publicae, 
quae est in illustrium Frisiae ordinum Academia Franekerana (Franeker, 1644) 
76-77. 

20. Er is een Fries huwelijksgedicht door Johan van Hichtum: Een tsamenspre-
kinghe van twee boersche persoonen, Wouter en Tialle, beschryvende den bruy-
loftstaet van den Edelen en Hoochgheleerden Marco à Lycklema, der beyder 
Rechten Doctore ende Professore derselvigen in den universiteyt tot Franiker, 
ende der Edele ende Welghemanierde Iuffrou Perck van Goslinga, haer residentie 
houdende in den dorpe Schraard. Tot Leeuwarden, voor Berent Arentsz boec-
vercoper, anno 1609. 

21. Er stond oorspronkelijk: suppleat. Dat zou betekenen: te kopen door de Re
kenkamer (Scheltinga). 

22. M. H. H. Engels, "De Franeker academiebibliotheek vóór 1700" in: Freonen 
omdsJ. J. Kalma hinne (Ljouwert, 1982) 266-284, i.h.b. 274. 

23. Pinksteren viel op 28 mei. Een catalogus hebben we niet gevonden. 
24. De dag waarop Amama zijn brief schreef, 6 april 1626 oude stijl, was een 

donderdag. Van de veilingcatalogus Lycklama hebben we ook geen exemplaar 
kunnen vinden. 

25. Boeles, Frieslands hoogeschool, II/1, 124 noot 1. 
26. Sero sapiunt Phryges: de Phrygiërs (Trojanen) worden te laat wijs. Versdeel 

uit een Romeinse tragedie Het Trojaanse paard. De Trojanen begonnen pas in 
het twaalfde jaar erover te denken om Helena aan de Grieken terug te geven. 
Otto, Sprichwörter, 278. 

27. M. J. van Lennep, "Henricus Schotanus, jurist 1548-1605" in: Gens Schotana 
8B (1980) 13-17. Idem, "Bemardus Schotanus, jurist 1598-1652" in: Gens 
Schotana 9 (1980) 87-91. F. Postma en A. Krikke, "Bernardus Schotanus 
(1598-1652). Een schets van zijn rechtsgeleerd onderwijs" in: Freonen, 
285-301. 

28. Vgl. ook Meinardus Schotanus, Oratio in obitum clarissii viri D. Sixtini 
Amama, Franekerae 1630:... cura Bibliothecae illi demandata fuit, in qua 
instruenda et adaugenda numerosa et exquisitissima librorum supellectile, tan
tum allaboravit, ut pari diligentia nemo, nisi alter Amama posset. 

29. Engels, "De Franeker academiebibliotheek" in: Freonen, 266-284, i.h.b. 274. 
30. Boeles, Frieslands hoogeschool, I, 306. 
31. In de Codex Saeckma. 
32. Franeker-Leeuwarden, eind 17e eeuw: 's morgens 4 en 9 uur, 's middags 1 en 

4 uur. Zie: Reis-boek door de Vereenigde Nederlandsche provinciën. Derden 
druk. Amsterdam, bij Jan ten Hoorn, 1700. 
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De brief 
Amplissime Domine, Orationem Ulam funebrem recepi. Pro officio quod T. A. 
mihi hac in re praestitit, gratias ago. At illud me aliquantulum turbat, quod ipse 
quoque lineas quasdam subduxeram antea. De consule, valde vereor ne offendam 
ejus amicos, inter quos D. Joh. Scheltinga, ad quorum aures jam pervemt, me ejus 
honorificam mentionem fecisse. Habui illum semper meis desideriis faventissimum, 
ac proinde non tàm amicis ejus aut assecüs gratificandi, quàm animi et affectus 
mei testandi causa ejus memini, temperandum tarnen erat elogium ob alia, quae 
hac referre haud est necesse. Nos umbratici Magistri et semi-monachi, quae scimus, 
nescimus, atque adeo facilius ejusmodi Trapopaiiaiw politicorum vernam meremur. 
Quaedam ex ipsius D. Bouricii praescripto, dum lineavit mihi TOV (laKapi/rou piov, 
dicta sunt, quae nisi ipse coram audivisset, minori cum offensione posserit spongiae 
incumbere. Interim multa video a T.A. prudenter notata, quae ipsum quoque ge-
nerum censoria virgula notaturum fuisse confido. Transmittam ei orationem nitide 
descriptam in feriis Paschahbus, id quod ei heri promisi. 
Jocatus fui cum eo super annalibus Baronii, quos valde desideramus, eoque avidius 
expectamus, quod jam Magdeburgensium centurias habemus, Donum, quod ille a 
nobis discedens in Bibliothecam intulit, non fuit pro ejus facultatibus, id quod 
inter nos pereat. Obtuli ergo üs Hospitium Bibliothecae nostrae, si forte ejus minus 
esset capax. Et certe quid Senatori cum vastis illis Annalibus? Bartolus, Baldus, 
Menochius et qui Decisiones ad posteritatem transmisere, ipsi jam versandi erunt. 
Sed scio verba mea non fore satis efïîcacia extrahendo huic denti, quem necdum 
vacillare autumo. Itaque ad T.A. confugio rursus, qua obstetricante facilius pro-
cederet hic partus. Quod si ipse de suo opus illud donare gravabitur, facile poterit 
universae familiae Hillamanae nomine hoc donarium in Librariam nostram inferre. 
Quod si ne illud quidem processerit, tentandum erit, si T.A. ita videbitur, annon 
D. Scheltinga Camerae Rationalis nomine illud opus possit emere, et caetera ex 
Bibliotheca D. Lyclamae suppleri. Constat in albis 52 florenis. At ille universum 
illud pulcre compactum in auctione Furmerii 36 florenis sibi comparavit. 

D. Krak florenos L. donavit, quos in selectos aliquot Authores, qui in feriis Pen-
tecostalibus distrahentur, impendet. Catalogus hac septimana ad umbilicum per-
ducetur, et si T.A. ita videbitur, mox omnia exemplaria ad viduam transmittam. 

Noster collega, ut audio, calide ambit munus, meo judicio, magis Formulario, 
quam Antecessori dignum. Existimo tarnen eum cum Phrygibus sero venisse, et 
contra torrentem niti. 

Deus O.M. Tuam Amplit. diu sospitet bono pubhco. Dabam 6. Aprilis 1626. Tuae 
Amp. observ. cultor S. Amama. 

[Adres:] Ampliss. & Magnifico D. D. Joh. Saeckma J. U. D. Curiae supremae 
Senatori integerrimo & Academiae Curatori semper-vigili Domino & Patrono co-
lendo Leovard. 
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Hooggeëerde Heer, 

De bewuste lijkrede heb ik ontvangen. Voor de dienst die U Edele mij in deze 
heeft bewezen, zeg ik U dank. Maar wat me een beetje stoort, is dat ik zelf voor
heen ook enkele regels heb verwijderd. Wat de burgemeester [Atsma] betreft ben 
ik zeer bezorgd dat ik zijn vrienden beledig, onder wie de Heer Johan Scheltinga, 
die reeds ter ore is gekomen, dat ik hem [Atsma] eervol heb vermeld. Hij [Atsma] 
is mijn wensen altijd zeer gunstig gzind geweest, maar daarom denk ik er niet aan 
zijn vrienden of volgelingen evenzo ter wille te zijn, zoals ik mijn gevoelens en 
genegenheid voor hem [Atsma] gedenk te bewijzen, immers de lofrede moest ge
matigd zijn om andere redenen, die hier nauwelijks vermeld hoeven worden. Wij 
kamergeleerden en halve monniken, wat we weten houden we voor ons, maar des 
te gemakkelijker verwerven we zo de gunst van staatslieden die opzij zien. Er zijn 
enkele beweringen uit het ontwerp van de Heer Bouricius zelf, waarin hij [Bouri-
cius] mij het leven van de overledene schetste, die hij [Bouricius] gemakkelijk zou 
kunnen uitwissen, of het moest zijn dat hij [Bouricius] ze zelf in eigen persoon 
gehoord zou hebben. Intussen zie ik dat veel door U Edele voorzichtig is aange
tekend, wat naar ik vertrouw ook de schoonzoon zelf [Bouricius] van een kritisch 
streepje voorzien zou hebben. Ik zal hem [Bouricius] de rede, in het net geschreven, 
in de Paasvakantie doen toekomen, zoals ik hem [Bouricius] gisteren beloofd heb. 

Ik heb met hem [Bouricius] schertsenderwijs gesproken over de Annalen van Ba-
ronius, die wij graag zouden willen hebben en waarnaar we des te begeriger uitzien, 
omdat we de Maagdenburgse centuriën reeds bezitten. Het geschenk dat hij [Bou
ricius] in de bibliotheek inbracht toen hij [Bouricius] van ons wegging, stond onder 
ons gezegd in geen verhouding tot zijn vermogen. Ik heb hem [Bouricius] derhalve 
de gastvriendschap van onze bibliotheek aangeboden, om te beproeven of hij [Bou
ricius] soms daarvoor niet geschikt zou zijn. En waarachtig, wat betekent het voor 
een raadsheer met zulke grote jaarinkomsten? Bartolus, Baldus, Menochius en zij 
die gerechtelijke uitspraken aan het nageslacht hebben overgebracht, zullen nu zelf 
uitgelegd moeten worden. Maar ik weet dat mijn woorden niet krachtig genoeg 
zullen zijn om die tand te trekken, die naar ik meen ook hog niet los zit. Daarom 
neem ik wederom mijn toevlucht tot U Edele, opdat met U als vroedvrouw deze 
bevalling gemakkelijker verloopt. En als hij [Bouricius] zelf zich bezwaard voelt 
dat werk te schenken, zal hij [Bouricius] gemakkelijk deze schenking uit naam van 
de hele familie Hillama in onze bibliotheek kunnen inbrengen. En als zelfs dat niet 
lukt, zal onderzocht moeten worden, als het U Edele goed dunkt, of niet de Heer 
Scheltinga dat werk kan kopen uit naam van de rekenkamer, en de overige uit de 
bibliotheek van de Heer Lycklama aangevuld kunnen worden. Het kost in perka
ment gebonden 52 gulden, maar hij [Bouricius] heeft het gehele werk fraai gebon
den op de veiling Furmerius voor 36 gulden verworven. 

De Heer Crack heeft 50 gulden geschonken, die hij zal besteden aan enige uitge
lezen auteurs, die in de Pinkstervakantie verkocht zullen worden. De catalogus zal 
deze week voltooid worden, en als het U Edele goed dunkt, zal ik spoedig alle 
exemplaren naar de weduwe [Lycklama] sturen. 

Onze collega [Schotanus] ambieert vurig, zoals ik hoor, het ambt, dat naar mijn 
oordeel meer een rechtsgeleerde in formulieren dan een leraar in het recht waardig 
is. Ik geloof toch dat hij met de Phrygiërs te laat gekomen is en tegen de stroom 
streeft. 

Moge God Almachtig U Edele lang behouden voor het algemeen welzijn. Gegeven 
6 april 1626. U Edele hoog achtende vereerder S. Amama. 

[Adres:] Aan de Hooggeëerde en Luisterrijke Heer, de Heer Johan Saeckma, doctor 
in de rechten, onkreukbaar raadsheer van het hoogste Hof en altijd waakzaam 
curator van de universiteit, mijn vereerde Heer en beschermer, te Leeuwarden. 
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Aanleg van de 
Algemene 
Begraafplaats 
te Leeuwarden 
(1827-1833) 

Roel Canrinus 

In 1833 bezoekt de Groningse hoogleraar Barthold Henrik Lulofs 
(1787-1849) de Spitalkirche in Baden-Baden met de daarachter 
gelegen begraafplaats. In zijn reisverslag prijst hij het "romantisch 
voorkomen" van de begraafplaats, de landschappelijke aanleg, 
"waarvan men bij ons te lande (getuige de kerkhoven te Zutphen, 
Arnhem, Leeuwarden enz.) meer en meer de waarde begint te ge
voelen" '. De nieuwe begraafplaats in Leeuwarden aan de Span-
jaardsdijk, geopend in 1833, had kennelijk reeds een dusdanige 
bekendheid, dat Lulofs haar vermeldde in zijn reisverslag. Dat de 
aanleg heel wat voeten in de aarde had gehad, zal uit dit artikel 
blijken. 

Een "verfoeielijke gewoonte" 
Sinds het begin van de middeleeuwen was het gebruikelijk de do
den in en rond de kerk te begraven. Alleen de weigestelden en 
aanzienlijken konden zich een plaats in de kerk veroorloven; het 
volk moest genoegen nemen met een graf naast de kerk. In de 
tweede helft van de achttiende eeuw kwam er veel kritiek op het 
begraven in kerken. Dit was vooral kritiek van praktische aard. 
Zij kwam van geneesheren, die wezen op de onhygiënische toe
standen bij het begraven in en rond de kerk. 
In de Westerkerk te Leeuwarden kwam het zomers regelmatig 
voor, dat "menschen flaauw uit de kerk werden gedragen; in die 
staat gebragt, niet door eenige onzeekere, maar door een bekende 
en gedecideerde cadavereuze reuk" 2. In 1776 hield de geschied
kundige Adriaan Kluit (1735-1809) een rede, waarin hij de rege
ringen veroordeelde, die een "zoo schandelijke als verfoeielijke ge
woonte" in stand houden "om de lijken der dooden in de meest-
geheiligste plaatzen, in de talrijkste bijeenkomsten der menschen 
in den grond te laaten verrotten" 3. 
Deze verlichte ideeën vonden ook hun weerklank bij Abraham 
Perrenot (1724-1780), een Zwitser werkzaam aan het stadhouder
lijk hof in Den Haag4. Hij kocht in 1778 een stuk duingrond in 
Scheveningen, waar hij voor zich en enkele medestanders een om-

Detail van het toegangshek 
(foto A. P. de Moor; okt. 
1982). 
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Staartbijtende slang en vlin
der, symbolen van het eeuwige 
leven en de ziel. Detail van 
het toegangshek van de 
begraafplaats (foto A. P. de 
Moor; okt. 1982). 

muurd kerkhof, of beter gezegd begraafplaats liet aanleggen. Deze 
kreeg de wervende naam Ter Navolging. Bekende Nederlanders 
als Betje Wolff, Aagje Deken en Groen van Prinsterer liggen er 
begraven. De motieven van Perrenot blijken uit het opschrift bij 
zijn graf. Het vermeldt, dat de overledene "als menschenvriend" 
zijn medeburgers niet wilde ontrieven met zijn ontbindend over
schot en zich daarom buiten de stad heeft laten begraven. 
Nederland liep met zijn wijze van teraardebestelling achter bij lan
den als Frankrijk en Oostenrijk, waar het begraven van doden in 
kerken reeds lang verboden was. Het duurde dan ook tot de Fran
se bezetting, voor er in Nederland een verbod kwam. In 1811 werd 
bij keizerlijk decreet het begraven in kerken verboden. De maire 
van Leeuwarden stuurde in dat jaar de prefect een schets van de 
door hem gedachte inrichting van een nieuwe begraafplaats. Hij 
gaf te kennen een sterke scheiding van de kerkelijke gezindten 
voor te staan en geen aandacht meer te willen schenken aan de 
materiële verschillen tussen de doden. De vorm van de begraaf
plaats is een vierhoek, omgeven door een gracht en verdeeld in vijf 
perken voor "Lutersen, Grifformeerden, Doopsgesinden, Rooms-
catolijken en Jooden" 5. Tot uitvoering van dit plan kwam het 
niet. In 1813 werd de nationale onafhankelijkheid hersteld en kre
gen de burgers ook het recht terug hun dierbare doden in en rond 
de kerken te begraven. 
Op 24 mei 1825 werd bij Koninklijk Besluit het begraven in kerken 
verboden. Het jaar daarop werd het stadsbestuur van Leeuwarden 
door Gedeputeerde Staten daarvan op de hoogte gesteld en ver
zocht "om zoo spoedig mogelijk plaatsen buiten de Kerken aan te 
wijzen, geschikt om de lijken ter aarde te bestellen en om te zor
gen, dat niet meer in de kerken begraven worde" 6. Een jaar later, 
28 augustus 1827, kwam er een nieuw Koninklijk Besluit af, dat 
het begraven in kerken algemeen verbood en voorschreef dat ge
meenten met meer dan duizend inwoners "ten spoedigste begraaf
plaatsen buiten de kom der Gemeente moeten tot stand brengen". 
Dit besluit diende voor 1 januari 1829 uitgevoerd te zijn 7. Overal 

Detail van het toegangshek 
(foto A. P. de Moor; okt. 
'1982). 
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Eerste, niet aangenomen ont
werp voor de Algemene 
Begraafplaats te Leeuwarden 
door Lucas Pieter Roodbaard, 
1829; 53 X 73 cm; Stedelijke 
kunstverzameling nr. D 75; 
Gemeentearchief Leeuwarden 
(foto Dikken en Hulsinga). 

gingen de plaatselijke overheden zich nu beraden over de vraag 
hoe de nieuwe begraafplaatsen er uit moesten zien. 
In Sneek werd een begraafplaats ontworpen, bestaande uit twee 
rechthoekige stukken land, omgeven door een gracht en verbonden 
door een stenen brug. Het ene stuk werd ingericht als wandelge
bied "met plantsoenen van stam- en heestergewassen", terwijl het 
andere de eigenlijke begraafplaats vormde 8. De architect van de 
Leeuwarder begraafplaats aan de Spanjaardsdijk, Lucas Pieters 
Roodbaard (1782-1851), ging van een ander idee uit. Wan-
delplaats en begraafplaats integreerde hij tot een begraafpark. In 
zijn ontwerpen kan men de invloed zien van de funeraire poëzie 
van achttiende-eeuwse dichters als Rhijnvis Feith en Cornelis 
Poot, waarin het gebruikelijk was om bij tijd en wijle naar het graf 
van een dierbare overledene te wandelen en aldaar, zittend op een 
bank en liefst bij maanlicht, te mediteren over leven en dood. 
Voordat Roodbaard zijn plannen kon verwezenlijken zou de Leeu
warder raad nog heel wat praten en discussiëren. Toen de raad 
kennis had genomen van het besluit van 1827 waren de leden in 
het geheel niet enthousiast om geld uit te geven voor een nieuwe 
begraafplaats. Hadden ze het jaar daarvoor niet net het Olde-
hoofster kerkhof laten verbeteren? Leeuwarden had genoeg capa
citeit om het gemiddeld aantal doden van 500 per jaar te begraven. 
Nadat in 1824 het Jacobijner kerkhof was gesloten wegens over
bevolking werd in Leeuwarden nog begraven in de Westerkerk, op 
de begraafplaats van de Oldehove en het kerkhof van de Galileër-
kerk. Het laatste was alleen bestemd voor hen, die in gevan
genschap waren overleden en voor misdadigers die ter dood waren 
gebracht. Ook werd er door de Leeuwarders gebruik gemaakt van 
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de kerkhoven in de omliggende dorpen, waaronder Huizum en 
Lekkum. 
De verbetering en beoogde uitbreiding van de Oldehoofster 
begraafplaats werd, naast het Koninklijk Besluit van 1825, gesti
muleerd door de in dat jaar heersende "zenuwziekte" die veel 
sterfte onder de bevolking veroorzaakte 9. Op 9 april 1827 was er 
op voorstel van de burgemeester vanuit de raad een commissie 
van vijf personen samengesteld, die moest nagaan of het nuttig 
was om naast het Oldehoofster kerkhof nog een tweede begraaf
plaats aan te leggen, waar eventueel een geschikte plaats zou zijn 
en hoe die begraafplaats er uit zou moeten zien 10. 

Grafmonument van de Leeu
warder predikant Jan Bernard 
Weerman (1835-1882) (foto 
A. P. de Moor; okt. 1982). 
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De terp ten noorden van de Spanjaardsdijk 
Als het nieuwe besluit van de koning ten aanzien van het begraven 
de Leeuwarder raad bereikt, wordt dit aan de commissie doorge
geven. In september brengt deze verslag uit. Gebleken is, dat het 
Oldehoofster kerkhof geen nadelige gevolgen voor de gezondheid 
van de stadsbewoners heeft. Verder heeft de commissie berekend, 
dat gelet op het aantal graven van het Oldehoofster kerkhof 
(4600), de "rottingstijd" van zeven jaar en het gemiddeld sterfte
cijfer van ongeveer vijfhonderd geconcludeerd mag worden dat 
een tweede begraafplaats overbodig is. De raad besluit na dit rap
port een beslissing voorlopig uit te stellen " . 
Op initiatief van burgemeester en wethouders wordt een maand 
later besloten een verzoekschrift bij de koning in te dienen "ten 
einde de thans bij de Oldehoof alhier bestaande begraafplaats 
voorlopig te mogen behouden" 12. De koning wordt er op gewezen, 
dat als het Oldehoofster kerkhof "slechts 35 ellen buiten de be
bouwde kom" was gelegen "in plaats van in deszelfs nabijheid, 
ofschoon geheel aan het uiteinde van de stad, (...) er aan Uwer 
Majesteits verlangen voldaan (zou) zijn" 13. Daarnaast wordt nog 
vermeld, dat de kleigrond buiten de stad in het geheel niet geschikt 
is voor een begraafplaats gezien de slechte afwatering. In afwach
ting van antwoord op het verzoekschrift wordt het Koninklijk 
Besluit van 28 augustus 1827 voor kennisgeving aangenomen. 
Op 2 februari 1829 wordt de raad er door burgemeester en 
wethouders van in kennis gesteld, dat zij een week tevoren het 
besluit van de koning op het verzoekschrift hebben gekregen. Het 
verzoek "om voorloopig van het binnen deze stad bestaande Ol
dehoofster Kerkhof als begraafplaats te mogen blijven gebruik 
maken is gewezen van de hand". De raad neemt dit voor kennis
geving aan en verzoekt de burgemeester, gedwongen door deze 
nieuwe ontwikkeling, een voordracht te doen "ten aanzien van de 
plaats waar, en de wijze hoe eene nieuwe begraafplaats aan te 
leggen" 14. Van enige haast is geen sprake, hoewel officieel vanaf 
1 januari 1829 geen doden meer binnen de bebouwde kom mogen 
worden begraven. 

In verschillende steden wordt geïnformeerd hoe men daar het be
wuste besluit van de koning heeft aangepakt. Zo worden de stads
besturen van Groningen en Zwolle verzocht een exemplaar van 
hun begrafenisverordening te sturen 15. Aan Sneek, waar de nieu
we begraafplaats inmiddels geopend is, wordt gevraagd "de teeke-
ning, de hoogte van de grond boven het winterwater voor gedane 
ophoging" naar Leeuwarden te zenden 16. Uit Den Haag en Haar
lem ontvangt het Leeuwarder stadsbestuur de daar geldende 
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begrafenisreglementen. Op 31 augustus 1829 stellen burgemeester 
en wethouders voor de nieuwe begraafplaats aan te leggen op de 
"terp of het hooge stuk land, gelegen ten noorden van den Span-
jaardsdijk, groot vier bunders, 64 roeden en tien ellen" 17. 
Het is de terp Fiswerd, waar zich vroeger een klooster van de 
Grauwe Begijnen bevond 18. Geprobeerd zal worden dit stuk land 
aan te kopen en mocht dit niet gelukken "dan de vereischte mid
delen aan te wenden om het zelve door onteigening ten alge-
meenen nutte magtig te worden" 19. Op voorstel van de eigenaars 
wordt besloten de terp door middel van ruil te verkrijgen, waarbij 
de stad "zes bunders greide, aan de stad toebehoorende, (...) op 
Bilgaard" zal afstaan, nadat vier notarissen een taxatierapport 
hebben uitgebracht. Beide percelen worden getaxeerd op 
ƒ 10.863,52, "zoo dat bij de ruiling van geen kant eenige bijbeta
ling behoeft plaats te hebben" 20. 
In maart 1830 worden voor de afwatering grachten om de terp 
gegraven en wordt deze gedeeltelijk afgegraven21. Er wordt een 
waterverbinding tot stand gebracht tussen stad en begraafplaats, 
opdat de doden ook via het water vervoerd kunnen worden. De 
Spanjaardsdijk wordt recht getrokken, verbreed, bestraat en be
plant, zodat deze kan dienen als toegangsweg vanuit de stad naar 
de begraafplaats 22. De ligging van de nieuwe begraafplaats is 
gunstig, aangezien zij dicht bij de Hoekster- en Vrouwenpoort ligt 
en zo van twee zijden gemakkelijk te bereiken is voor de Leeu
warder bevolking. 

Eind 1830, het stadsbestuur is inmiddels al twee jaar in overtre
ding, wordt een raadscommissie benoemd, die samen met de land
schapsarchitect Roodbaard diens plannen voor de inrichting van 
de begraafplaats gaat bekijken 23. In juli 1831 besluit de raad de 
bouw van "het huis voor de eerste persoon der doodgravers en 
bergplaats voor baaren en diergelijks alsmede voor lijken" uit te 
stellen en zo spoedig mogelijk over te gaan "tot het maken eener 
verdeeling van de graven en het daarstellen van vereischte regle
mentaire bepalingen" 24. 
Uit een raadsresolutie van 6 februari 1832 blijkt, dat Gedeputeer
de Staten van Friesland er nogmaals op hebben aangedrongen 
"om binnen veertien dagen op te geven . . . de tabellen der tarieven 
op de begravenissen en het tarief der begrafeniskosten" 25. Een 
raadscommissie wordt benoemd om de voorlopige voorstellen 
voor een reglement te bekijken en te verwerken tot een concept
reglement. 
Julius Vitringa Coulon (1767-1843), bekend geneesheer en raads
lid, heeft een eigen concept-reglement ingediend. Deze arts blijkt 
er tijdens de gehele besluitsprocedure afwijkende meningen op na 
te houden. Helaas gaan de verslagen niet zover, dat ze ook de 
inhoud van zijn kritiek geven. Wel bekend is de inhoud van zijn 
afwijzing van het voorgestelde artikel 55 van de begrafenisveror
dening. Dit artikel hield in, dat er geen "uiterlijke plegtigheden bij 
de begraving zullen mogen plaatsvinden, en geen personen of rij
tuigen (...) de koets in staatsie mogen volgen" 26. Vitringa Coulon 
tekent hierbij aan: "Waartoe moet toch deze bepaling dienen? Wie 
kan mij of anderen die ik hiertoe genoodigd heb, beletten het lijk 
van mijnen naastbestaande in een koets of te voet, met een Rouw
mantel omhangen, tot na de begraafplaats te vergezellen? Strijdt 
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Het afgewezen ontwerp voor 
het toegangshek door Jan Da-
vid Zocher jr, 1831; Sted. 
Kunstverz. nr. D 75.9, GAL 
52.7 X 37.8 cm; (foto Dikken 
en Hulsinga). 
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dit niet tegen alle burgelijke vrijheid?" In de definitieve verorde
ning blijkt dit artikel inderdaad verdwenen. 
In april 1832 keurt de raad de door de commissie voorgestelde 
verordening goed, waarbij wordt vermeld, dat de vastgestelde ver
ordening "binnen tweemaal 24 uur" aan Gedeputeerde Staten 
overhandigd dient te worden. Er was dus blijkbaar grote haast 
bij 27. 
Inmiddels zijn er steeds meer voorstellen van bedrijven en parti
culieren binnengekomen betreffende de inrichting van de begraaf
plaats, de bouw van de lijkkoetsen en de toegangspoort. Deze 
voorstellen gaan meestal vergezeld van uitgebreide kostenbereke
ningen, duidelijk met de hoop een opdracht van het stadsbestuur 
te krijgen. Zo ontvangt het stadsbestuur een brief van Jan David 
Zocher (1791-1877), bekend tuinarchitect te Haarlem en onder an
dere schepper van de begraafplaatsen van Utrecht en Haarlem. 
Zocher heeft een ontwerptekening gemaakt voor het toegangshek 
van de begraafplaats in classicistische stijl. Dit ontwerp wordt 
door de raad niet aangenomen 28. Eenjaar later wordt het ontwerp 
van Jaane van der Wielen, zoon van de stadsarchitect Gerrit van 
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Het uitgevoerde ontwerp voor der Wielen (1767-1858), aanvaard. Het ijzeren hek, dat zich nog 
hvtt0dTwSen; %°2 xîs.i s t e e d s VOOT d e begraafplaats bevindt, is voorzien van doodssym-
cm; Sted. Kunstverz. nr. D bolen. 
75.11; GAL (foto Dikken en Het plan van Roodbaard wordt op enkele punten veranderd. In 
Hulsinga). plaats van één gebouw worden er twee opgetrokken aan de ingang 

van de begraafplaats. De twee gebouwtjes, voorzien van zuilen-
portico's, zijn ontworpen door de Amsterdamse architect Israël 
Warnsinck. Ze dienen als woonhuis voor de doodgraver en berg
plaats voor de lijkkoetsen en de gereedschappen. Er bevindt zich 
bovendien een kamer voor schijndoden 29. 
Er worden twee lijkkoetsen vervaardigd, waarvan de eerste in Rot
terdam wordt gemaakt en de tweede door de stadswagenmaker. 

"Teekening van de Nieuwe 
Begraafplaats buiten de 
Hoekster Poort te Leeuwar
den"; opmetingstekening door 
J. J. Seidel, opzichter bij de 
Waterstaat, 1832; 62 X 68.7 
cm; Sted. Kunstverz. nr. D 
74; GAL (foto Dikken en 
Hulsinga). 

52 



Ontwerp voor de "lijkkoets" 
voor de vielgestelden; 23.1 X 
27.9 cm; Sted. Kunstverz. nr. 
D 75-27; GAL (foto Dikken 
en Hulsinga). 
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Deze laatste koets, zonder vering en versiering, is bestemd voor de 
niet-vermogenden. Ook wordt er een schip aangeschaft voor het 
vervoer van doden over water. De verdere uitwerking van de plan
nen betreffende de begraafplaats zal worden overgelaten aan de 
begraafplaatscommissie "om in deezen op de beste en meest voor-
deelige wijze te voorzien" 30. In april 1833 maakt deze commissie 
bekend, dat de inrichting van de begraafplaats praktisch klaar is 
en zo spoedig mogelijk in gebruik zal worden gesteld, "hoe eerder 
hoe liever" 31. 
Toch is er nog een hindernis te nemen. De minister van financiën 
laat namelijk weten, dat hij kritiek heeft op het voorgestelde arti
kel 83 van het Leeuwarder begrafenisreglement, dat hem ter goed
keuring is voorgelegd. Het bewuste artikel vermeldt, dat bij nala
tigheid in het betalen van de begrafeniskosten "deze even als de 
Plaatselijke Directe Belastingen, overeenkomstig de wet van 2 
April 1829, ten koste van de nalatigen zullen worden ingevor
derd" 32. De minister wijst het af, dat de begrafeniskosten zo tot 

Ontwerp voor de "lijkwagen" 
voor de armen; 18.9 X 30.8 
cm; Sted. Kunstverz. nr. D 
75.24; GAL (foto Dikken en 
Hulsinga). 
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Gedenkteken op het graf van 
Willem Carel van Munster 
(1839-1913), opgericht door 
vrienden van deze strijder voor 
het bijzonder onderwijs, die 
hoofd van een christelijke 
school in Leeuwarden was 
(foto A. P. de Moor; okt. 
1982). 

een plaatselijke belasting worden. Hij raadt aan, dit artikel voor
lopig weg te laten, opdat het reglement snel goedgekeurd kan wor
den. Dit advies wordt door de raad zonder veel problemen opge
volgd, zodat eind mei het bericht binnen komt, dat de verordening 
definitief is goedgekeurd. 
Aan de Israëlitische gemeente wordt bericht, dat een maand na 
afkondiging ook zij geen doden meer binnen de stad mag begra
ven. Dit zal voortaan op de naast de nieuwe begraafplaats gelegen 
ruimte moeten gebeuren33. De Joodse begraafplaats krijgt een ei
gen opgang en is omgeven door een gracht, zodat er een duidelijke 
scheiding bestaat met de algemene begraafplaats. 
Op 3 juli 1833 werd de eerste dode begraven: Sibren F. Sibrandi, 
oud twee maanden, op afdeling 5. Een week tevoren is het volgen
de lofdicht in de Leeuwarder Courant verschenen: 

Op het Nieuwe Kerkhof bij Leeuwarden 
De dood is de overgang tot schooner, beter leven. 
Verzinlijk dit den mensch, maak hem dees waarheid klaar; 
Dat hem de rustplaats, die ook hem eens wordt gegeven, 
Genoegen, vreugde, lust, geen schrik noch afschuw baar; 
Daarvoor moet tijdgenoot en nageslacht U prijzen, 
Ten algemeenen nut hebt gij zeer veel verricht. 
Wil des, Leeuwarden, wil den eedlen dank bewijzen, 
Wier kieschgevoelend hart dit Kerkhof heeft gesticht. 

v.H.34 

Gedenkteken op het graf van 
de socialist Lourens Zandstra 
(1848-1923) met een relief 
door Tjipke Visser. Zandstra 
was een pionier van het socia
lisme in Leeuwarden en mede
oprichter van de Coöp. Exel-
sior (foto A. P. de Moor; okt. 
1982). 
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Dat de "kieschgevoelende" harten van de raad vier jaar te laat 
waren, wordt niet genoemd. De aanblik van de nieuwe begraaf
plaats deed dit snel vergeten. Het terrein heeft het uiterlijk van 
een landschapspark gekregen. Roodbaard heeft voor een natuur
lijk effect gezorgd door een afwisselende aanplant van bomen en 
planten, grasperken, boon- en ellipsvormige begraafperken en de 
aanleg van slingerende en verharde paden. De vijf aangelegde 
grafperken corresponderen met de vijf klassen waarin begraven 
wordt. Klasse 1 is voor de zeer welgestelden en Klasse 5 voor 
degenen, die vanwege hun armoede kosteloos ter aarde worden 
besteld. 

Wandelpark 
Wopke Eekhoff (1809-1880), de stadsarchivaris van Leeuwarden, 
die later begraven zou worden in Klasse 3, beschrijft in zijn Ge
schiedkundige beschrijving van Leeuwarden de nieuwe begraaf
plaats. Hij prijst het stadsbestuur, dat zoveel zorg heeft besteed 
"aan eene plek, waarop wij het stoffelijk deel van zoo vele dierbare 
vrienden en betrekkingen der aarde hebben toevertrouwd" 35. "Bij 
het aanleggen kon tevens naast het noodzakelijke en nuttige, ook 
het schoone en aangename in het oog worden gehouden, ten einde 
door eene smaakvolle beplanting mede het schrikbeeld weg te ne
men, hetwelk veler vooroordeel nog aan de stille verblijfplaats der 
dooden hechtte" 36. Een jaar daarvoor was ook al in dichtvorm 
aandacht besteed aan de nieuwe begraafplaats. Onder het pseu
doniem "Oom Zwerver", schreef D. J. Baarda lovend, maar ook 
kritisch: 

54 



Wat buitenplaats is dat, die men daar ginder ziet? -
Dat is geen buitenplaats, ofschoon het zoo moog lijken; 
Neen, 't is een ander iets, wat gij misschien niet gist; 
Daar is de laatste plaats voor armen en voor rijken, 
Die hun deze aarde biedt, — het nieuwe kerkhof is 't. 
Ja, nieuw zoo als gij ziet en smaakvol aangelegen, 
Men noemt het zelfs te schoon voor 't doel, waartoe het strekt. 
Nu, 'k laat dit aan elks smaak, maar één ding heb ik tegen, 
En dit heeft op deez'plaats mijn euvel steeds gewekt. 
Hier, wáár èn rang èn stand in 't kille graf verdwijnen, 
Wáár onderscheiding niet behoorde te bestaan; 
't Gelijkt een Schouwburg wel, wáár Grooten, en wáár Kleinen, 
Een ieder naar zijn' stand op hunne rangen gaan. -
Gij hebt het reeds gezien, die onderscheiden rangen, 
Dit nieuwe op deez'plaats, neen, het bevalt mij niet. 
Ik kleef het oude aan, wáár men niet kon erlangen, 
Dat in den dood ook nog het geld een voorrang biedt. 

Tot 1969 heeft de Algemene Begraafplaats dienst gedaan. Als laat
ste werd Jacob Zandstra, oud 69 jaar, er begraven op 3 februari. 
De raad had in 1919 de begraafplaats reeds gesloten verklaard met 
ingang van 31 december 1939. Toch bleef zij daarna nog dertig 
jaar open vanwege de vele belang- en rechthebbenden, die daar 
prijs op stelden. 
Hoewel de beplanting goed wordt onderhouden, maken de graven 
een vervallen indruk. De twee (gerestaureerde) gebouwtjes bij de 
ingang worden bewoond en zien er goed verzorgd uit. Er is nog 
geen beslissing genomen over de toekomst van dit karakteristieke 

Lithografie naar een tekening 
van Ir. Reijnders; 17.3 X 22.6 
cm; Sted. Kunstverz. nr. D 
347; GAL (foto A. P. de 
Moor). 
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voorbeeld van een negentiende-eeuwse begraafplaats. Men zou 
alle graven kunnen opruimen en het terrein bij het naastgelegen 
Rengerspark trekken. Een andere mogelijkheid zou een volledige 
restauratie zijn, maar dit zou op grote financiële bezwaren stuiten. 
De beste oplossing lijkt de mooiste en de meest karakteristieke 
grafmonumenten op Klasse 1 te concentreren en de begraafplaats 
tot wandelpark te maken, een functie die ze blijkens het lofdicht 
van "Oom Zwerver" in 1845 al vervulde: 

Kom! nu weer opgestapt, en 't oude Spanjaards-dijkje, 
Dat nu, zoo als gij ziet, een' schoone wand'ling biedt, 
Ten einde rond gegaan, en wijders nog een kijkje 
Genomen van het geen men aantreft in 't verschiet.— 
Hier, en op 't kerkhof ook, o! wordt zoo veel gewandeld, 
Verliefden biedt dit oord een heerlijk rendez-vous. 37 

Ook in een ontwerp voor een nooit uitgevoerd opschrift voor de 
toegangspoort wordt de idee achter de aanleg van de begraaf
plaats, een verbinding van het aangename met het nuttige, op tref
fende wijze weergegeven: 

Treed binnen! Neem wat rust! Schep, Stervling! goeden moed, 
Eer gij hier met uwe asch den laatsten tol voldoet!— 
Hier wordt U, vóór gij sterft, een lusthof aangeboden, 
Waarin U 't leven lacht in 't stil verblijf der dooden; 
Daar U viooltje en roos, en boom en heester leert, 
Dat uit den schijnbren Dood het Leven wederkeert. 
1833 

M. 38. 

Ingang van de begraafplaats J* 
(foto A. P. de Moor; okt. 
1982). ¾*" 
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Hanso en 
Pieter Moll, 
schilders te Sneek in 
de eerste helft van de 
zeventiende eeuw 

Peter Karstkarel 

Op grond van de huidige kennis zou het slechts voor één van de 
Friese steden mogelijk zijn om de ontwikkeling van de beeldende 
kunst te beschrijven: Leeuwarden. Zo is de bloei van de kunsten 
in de hoofdstad van Friesland gedurende de zeventiende eeuw al 
meermalen toegeschreven aan de aanwezigheid van stadhouderlijk 
hof en gewestelijke bestuursinstellingen. Machthebbers waren im
mers zowel institutioneel als individueel de belangrijkste opdracht
gevers voor kunstenaars. Talenten konden in Leeuwarden dan ook 
tot ontwikkeling komen en de stad trok zelfs kunstenaars van el
ders, die met hun kennis en kunde het artistieke klimaat stellig 
gunstig beïnvloed hebben. Uit de studies van Wassenbergh is dit 
duidelijk geworden voor het genre van de portretschilderkunst, 
maar het zal ook voor de andere genres en kunstrichtingen hebben 
gegolden 1. 

Op een attider niveau hebben de vertegenwoordigers van de plaat
selijke kerkelijke en wereldlijke macht in de Friese steden en de 
verstedelijkte nederzettingen de kunst eveneens bevorderd uit het 
oogpunt van representatie. Die functie moet in vroeger tijd in het 
gehele maatschappelijke gebeuren geaccepteerd zijn. Omdat het 
kunsthistorisch onderzoek tot op heden vrijwel uitsluitend gecon
centreerd is geweest op puur documentaire gegevens, zoals het 
groeperen van archivalische gegevens en kunstwerken tot een be
hoorlijke kroniek, zijn de verbanden tussen kunst en maatschappij 
nog niet duidelijk. 
Bij enkele meesters van wie een flinke hoeveelheid werk én per
soonlijke gegevens zijn opgespoord, konden bedoelde verbanden 
tot kritische studies uitgewerkt worden. De documentatie moet 
voortgang vinden, opdat ook het algemene beeld meer kritisch kan 
worden bestudeerd 2. Zo is de relatie tussen de decoratieve kun
sten en de zelfstandige kunsten (nog) niet duidelijk, al zijn er wel 
vermoedens hoe die met allerlei tussenvormen elkaar raken. De 
verhouding tussen de twee kunstsoorten zou in de kleinere centra 
wel eens onverwacht nauw geweest kunnen zijn. Zo blijken rij
tuigschilders uit de dorpen in veel gevallen tevens de makers van 
schoorsteenstukken en ook van zelfstandige schilderijen. 
Dank zij de documentaire werkzaamheden is wel gebleken dat 
naast Leeuwarden de stad Harlingen naar verhouding ruime ar
tistieke activiteiten te zien heeft gegeven. Voorlopig blijft het op 
enkele voor de hand liggende historische feiten na (gevolg van de 
gunstige verkeers- en handelspositie en van de vestiging van de 
admiraliteit), gissen naar de oorzaken van de artistieke activiteiten 
in de havenstad. De situatie in de andere steden (uitgezonderd 
Hindeloopen, met zijn heel eigen klimaat) is nog onduidelijker. Zo 
laat Franeker met zijn academie bij lange na niet de te verwachten 
kunstontwikkelingen zien. Alleen in Dokkum, Sneek en Bolsward 
zijn enige vrij geïsoleerde gebeurtenissen en resultaten op artistiek 
gebied te bespeuren. 
Bij zo'n nog erg onvolledig beeld moet wel in aanmerking geno
men worden dat de provincie Friesland in het hele gebeuren in de 
Nederlanden tot ongeveer het midden van de negentiende eeuw 
een minder marginale positie innam dan thans het geval is. Na 
Holland, Zeeland en Utrecht was Friesland lang de vierde in de 
hiërarchie en dit kwam o.m. tot uiting in personele en financiële 
inzet bij de landelijke diensten. 
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Sneek 
Zonder dat er gesproken kan worden van een zelfstandige ontwik
keling, zijn er uit Sneek toch wel gegevens bekend geworden waar
uit blijkt dat de kunsten er bedreven werden. Op het gebied van 
de schilderkunst wordt dit vooral duidelijk in de eerste helft van 
zeventiende en gedurende de negentiende eeuw (de eeuw waarin 
Sneek sterk groeide). Bovendien vond er in de achttiende eeuw 
een opmerkelijke bloei van de glasschilderkunst plaats: de gebroe
ders Staak (van wie Ype ook zeer innemende stadsgezichtjes op 
paneel schilderde) en de gebroeders Gonggrijp hebben in onder
linge concurrentie door heel Friesland opdrachten uitgevoerd. 
In het midden van de zestiende eeuw is de schilder Lucas Cornelis 
Bosch in Sneek werkzaam. Hij was gehuwd met Barbara, een 
dochter van een van de vroegste schilders in Friesland die wij bij 
naam kennen: Reyner, die in het begin van de eeuw o.a. in de 
kerk van Bozum schilderwerk uitvoerde. Van Bosch is geen werk 
bekend en uit de zestiende eeuw zijn er verder geen schilders in 
Sneek gesignaleerd 3. In het begin van de zeventiende eeuw zal de 
schilderkunst er wel weer bedreven zijn, want in het tweede kwart 
van die eeuw blijkt er een groepje tot schilder opgeleide mensen 

Het gedenkbord dat Gellia 
Moll voor haar vader Petrus 
Moll in de Martinikerk te 
Sneek plaatste. De foto is kort 
voor de verdwijning van het 
rouwbord (omstreeks 1930) 
gemaakt. 
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te wonen: Hanso en Pieter Moll en Jochum de Vries. De marine-
schilder Jochum de Vries gaat niet in Sneek werken, maar vertrekt 
naar Holland, wordt in 1628 burger te Delft waar hij ook toetreedt 
tot het St. Lucasgilde. 
Hanso en Pieter Moll blijven wel in Friesland en er zijn nog enkele 
schilderijen van hen bewaard gebleven. Het zijn werken die vele 
vragen opwerpen, vragen die wellicht door archiefvondsten beant
woord kunnen worden of die, als het beeld van de ontwikkeling 
van de kunst in het sociaal-maatschappelijk gebeuren duidelijker 
is geworden, in vermoedens kunnen worden omgezet. 

Orgelstukken 
In de beschrijving van het eigentijdse (1772) Sneek door Eelco 
Napjus krijgt de Martinikerk de nodige aandacht4. Daarbij valt 
de ongewoon rijke opsomming van gebrandschilderde ramen op. 
Van deze grotendeels zeventiende-eeuwse kleurenrijkdom resteert 
niets. Maar er wordt een nog opmerkelijker kunstwerk beschreven: 
"Op de agter-borstweringe van dit orgel in 't oosterchoor te zien, 
staan vier konstig geschilderde tafreelen, welker grootste en mid
delste een belegeringe verbeeld; dat een fraai gesigt in het ingaan 
der kerk geeft; daaronder staat: 
Maar als't behaagt den Heer; ons wallen te bewaren, 
Gebied Hy ons geweer met trouwe magt te Paren." 
Napjus geeft geen verklaring voor het krijgstoneel in de kerk, maar 
hij heeft er, zo hij schrijft, ook geen kunnen vinden voor het feit 
dat er in de kerk een schip hangt met daarbij een opgevulde 
vreemde vis. Om op later gevonden feiten vooruit te lopen: zou de 
belegering, in 1641 geschilderd, een uitdrukking kunnen zijn van 
lokaal patriottisme? Het was toen immers anderhalve eeuw gele
den dat de Schieringer Bokke van Harinxma het de Vetkopers van 
Workum, Bolsward en zelfs Leeuwarden bijzonder lastig maakte 
door verschillende veldslagen te winnen en belegering van Sneek 
te voorkomen. Dat de krijgers in zeventiende-eeuwse kledij gesto
ken zijn, zou dit vermoeden niet hoeven te ontkrachten. Wel het 
feit dat de belegering voor een fantasiestad plaatsvindt. De schil
der, de Sneker burgemeester Hanso Moll, zou stellig zijn stad als 
coulisse van het strijdtoneel hebben gekozen. 
Het schilderij kan ook heel goed zonder bijzondere bedoelingen 
aansluiten bij het genre van de cavaleriestukken, maar dan is het 
weer merkwaardig dat in Sneek een vrij vroeg exemplaar van dit 
thema gevonden wordt, terwijl pas aan het einde van de zeven
tiende eeuw in Friesland zich een schilder (Folkert Bock) in dit 
genre specialiseert. Een aanleiding mag niet uitgesloten worden, 
maar dan blijft nog de vraag waarom zo'n weinig vredelievend 
tafereel plaats heeft gekregen in de kerk. Het kan, evenmin als de 
andere schilderijen die Napjus noemde, gemaakt zijn als decoratie 
van de achterborstwering van het orgel en moet tussen 1710 en 
1772 daar geplaatst zijn. 
Tot 1710 bevond het orgel zich namelijk boven de binnendeur van 
het noordelijke portaal van de kerk. In dat jaar werd het verkocht 
naar Wieuwerd, omdat Schnitger een nieuw orgel had gebouwd, 
dat een plaats kreeg voor de afscheiding tussen het schip en het 
oostelijke koor5. Het is niet bekend of de schilderijen toen 
terstond aan de andere zijde van deze afschutting werden ge
plaatst. Hoe het schilderij in de kerk is gekomen is onduidelijk; 
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hoe het er vandaan is geraakt eveneens. Het grote ruiterstuk hangt 
nu in het Waltahuis, onderdeel van het stadhuis van Sneek, als 
bruikleen van het Fries Scheepvaart Museum die het via het Old 
Burger Weeshuis in bezit kreeg. Het is in elk geval een belangrijk 
cultureel bezit van de Sneker gemeenschap. 
Twee andere schilderijen van de groep die Napjus aanroert zijn 
nog wel aanwezig in het kerkgebouw, al zijn ze verhuisd. Beide 
panelen zijn gedateerd en gesigneerd: P. Moll 1648. Het zijn bij
belse historiestukken: het ene is een voorstelling van Naäman de 
Syriër uit het Oude, het andere een paneel met Jezus die de kin
deren zegent uit het Nieuwe Testament. Het zijn beide verbeeldin
gen die heel goed in een kerk passen. De kerkvoogdij of een van 
de kerkbestuurderen kan de opdracht tot het schilderen van de 
stukken gegeven hebben. Het is alleen hoogst ongewoon dat der
gelijke schilderijen in het midden van de zeventiende eeuw een 
plaats in een kerkgebouw kregen. Het is waarschijnlijker dat de 
stukken pas in de achttiende eeuw in de achterborstwering van het 
orgel (en dus niet in de ruimte van samenkomst en viering) ge
plaatst werden. Nu hangen ze boven de deuren van de noordelijke 
galerij. 

De familie Moll 
Tot voor enkele jaren was er over de kunstenaars Pieter en Hanso 
Moll nauwelijks iets bekend 6. Pas in de aantekeningen en aan
vullingen op Eekhoffs geschiedenis van de schilders, tekenaars en 
graveurs in Friesland werden de werken gesignaleerd en konden 
enige levensbijzonderheden van de kunstenaars gegeven worden7. 
Sedert is er geen nieuw werk van de Mollen tevoorschijn gekomen, 
maar over de levensloop en familierelaties kan wel meer gemeld 
worden8. 
Pieter en Hanso Moll waren broers, zoons van Johannes Henri-
cusz. Moll, schepen van Sneek van 1590 tot 1597 en van 1612 tot 
zijn dood in 1623. Hij was gehuwd met Botje (Botia) Pietersdr. In 
1580 verkreeg Johannes Moll het burgerrecht van Sneek (in 1578 
komt hij al voor in de eerste lidmatenlijst van de gereformeerden 
te Sneek) en kort daarop moet het echtpaar een zoon Henricus 
hebben laten dopen. Henricus trouwde met Ebel van Heemstra en 
later met Aafke Jochums, werd predikant en stond o.a. in Huizum 
en Langweer, in welke plaats hij in 1631 overleed. Als er in het 
weesboek een akte met regelingen voor de vier kinderen uit zijn 
eerste huwelijk wordt ingeschreven, ondertekenen zijn jongere 
broers Hanso, Pieter en Petrus en vanzelfsprekend ook zijn tweede 
vrouw en weduwe Aafke Pieters. Ook Epeus Moll zet zijn hand
tekening. Een Epeus of Ype is verder niet teruggevonden, wellicht 
was hij een vijfde broer 9. 
In 1585 laten Johannes en Botje in Sneek een zoon Pieter dopen; 
in 1587 een tweede; de eerste is dus spoedig overleden. Op 27 
augustus 1589 volgt de doop van zoon Hans (die zich later steeds 
Hanso noemt) en op 26 of 29 november 1596 wordt een vierde 
zoon gedoopt: Pieter, die zich consequent Petrus gaat noemen, 
stellig mede om misverstanden met zijn oudere broer Pieter te 
voorkomen. Deze Petrus werd rector van de latijnse school te 
Sneek̂  in elk geval van 1626 af, het jaar van zijn huwelijk met 
Ulrica Hylkes Hannema. Op 15 maart werd hij benoemd tot 
hoogleraar in de Griekse taal aan de Hogeschool te Franeker en 
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hij,bleef dit tot zijn dood op 29 oktober 1669. Zijn dochter Gellia 
(Jelcke), in 1638 te Sneek gedoopt, richtte in de Martinikerk te 
Sneek een epitaaf voor haar vader op, een gedenkbord dat in 1930 
nog in de kerk gesignaleerd, maar sindsdien onvindbaar is. In het 
Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer te Sneek bevindt 
zich een uit de Franeker senaatskamer afkomstig portretschilderij 
van de hooggeleerde, een vermoedelijk posthuum geschilderd por
tret op paneel dat door een onbekende kunstenaar, zeer waar
schijnlijk niet door zijn broers Pieter of Hanso, geschilderd is 10. 
In de tweede helft van de zeventiende eeuw zijn er nog twee de-
coratieschilders Moll in Sneek werkzaam, Foeke en Johannes. Zij 
zouden kinderen van Pieter kunnen zijn, omdat Henricus en 
Petrus uit Sneek vertrokken en het huwelijk van Hanso waar
schijnlijk kinderloos bleef. Van Foeke Moll werd alleen in de jaar
rekeningen (deel 114) van de kerkvoogdij van de Martinikerk te 
Sneek gevonden dat hem op 30 juni 1652 16 gulden betaald werd 
voor het schilderen en vergulden van de letters op de nieuwe kerk
poort. Van Johannes werden veel meer schilderactiviteiten gere
gistreerd. Op 11 september 1651 wordt hij, schilder jonggezel, als 
lidmaat te Sneek ingeschreven. Als in 1657 een voogdij geregeld 
wordt voor het Hof van Friesland (deel I fol.15) is hij mr. schilder, 
24 jaar en gehuwd met Antke Lubkes en hij zal dus omstreeks 
1633 geboren zijn. Voor de kerkvoogdij voert hij vaak werk in de 
Martinikerk uit: hij knapt de borden in de kerk op, verft en ver
guldt de leeuwen bij de ingang van de nieuwe straat (de Grote 
Kerkstraat), verft de psalmborden en voorziet ze van nieuwe let
ters, wordt betaald "wegens 22 ballen aan de ijzers van de kronen" 
en "wegens het schilderen boven de costerijdeur aan het franse 
spits (frontispice), alsmede het fries en pilaren te verwen." 
Johannes schildert in opdracht van de stad in 1654 het orgel van 
de kerk en in 1668 de magistraatsbanken, waarbij hij ook de letters 
verguldt. Voor het stadsbestuur repareert hij schilderijen (1660), 
levert verf voor de Noorderpoort (1664) en maakt twee wereldglo
bes op het raadhuis schoon (1666). In 1661 stelde het stadsbestuur 
Johannes Moll aan tot "ordinaris verwer" en twee jaar later wordt 
hij tot gemeensman verkozen. Zo zijn er tussen 1654 en 1670 meer 
werkzaamheden van deze decoratieschilder geboekt in de admi
nistraties van kerk en stad. Als decoratieschilder lijkt hij in de 
voetsporen getreden te zijn van (zijn vader?) Pieter Moll,van wie 
in 1650 een laatste vergelijkbare opdracht te vinden is. 

Pieter Moll 
Pieter Moll werd 1587 te Sneek geboren. Wonende in Leeuwarden, 
trouwt hij daar in 1616 met Sara Fredericksdr. van Amsterdam. 
In 1618 laten zij er een kind Sarre dopen (nadat zij een jaar eerder 
ook al een kind met die naam ten doop hadden gehouden) en in 
1621 een tweede kind: Marija. Waar en bij wie Pieter zijn oplei
ding heeft gekregen is niet bekend. De twee bijbelse historiestuk
ken die van hem bekend zijn, zouden kunnen wijzen op een op
leiding bij Lambert Jacobsz., de belangrijkste meester in dit genre 
in Leeuwarden. Pieter laat zich in 1619 al mr. schilder noemen, 
terwijl Lambert Jacobsz. zich pas in 1620, komende van Amster
dam, te Leeuwarden vestigt n . Daarom kan Pieter nog wel invloed 
van hem hebben ondergaan, want hij keert pas in 1622 terug naar 
Sneek. Adriaan Cornelis Ruts en Jan de Salie, schilders die zich 
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aan het einde van de zestiende eeuw in Leeuwarden vestigden, 
komende van Bremen en 's-Gravenhage, en ook Pieter Feddes van 
Harlingen die omstreeks 1611 in Leeuwarden kwam werken, beoe
fenden de historieschilderkunst. Alleen van de laatstgenoemde is 
middels gravures een indruk te verkrijgen van het werk in dit gen
re. Al eerder is Pieter Moll in verband met Jan de Salie gebracht 
en wellicht heeft hij in diens atelier geleerd en gewerkt, maar het 
kan vanzelfsprekend ook bij een van de portretschilders geweest 
zijn. 
Als portretschilder werkte Pieter Moll "enigszins in de trant van 
Jan de Salie, doch zeer onbeholpen", luidde het oordeel van Was-
senbergh die twee portretten (helaas slechts van foto's) kende van 
het echtpaar Homme van Idsaerda en Helena Mom. Toch moet 
Pieter Moll als schilder naam gehad hebben, want hem wordt ge
vraagd om samen met de (stilleven)schilder Jan de Wilde de schil
derijen van de belangrijke boedel van de eerste klerk van het Hof 
van Friesland, tevens mathematicus, astronoom en landmeter, 
Pibo Gualteri, te taxeren 13. Uit een andere akte blijkt dat hij de 
Venetiaan Anthonio Bartholomaeï ongeveer zeven maanden in 
huis heeft gehad M. Kort na het inschrijven van dit stuk (8 juni 
1622) is Pieter weer naar Sneek teruggekeerd. 
Op 4 juli 1622 laat hij zich als burger in Sneek registreren. Hij 
wordt stadsbode en beoefent er de grof- en fijnschilderkunst. 
Sinds 1624 komt hij ook weer voor in de lidmatenlijsten van 
Sneek. Op 28 maart 1638 wordt hij tot luitenant in de compagnie 
Mockema aangesteld. In datzelfde jaar wordt hij door de stad 
betaald voor het omvangrijke werk van het schilderen van de 
Noorder- en Oosterpoort15. Daarop volgen betalingen "wegen 
schilderen door hem gedaen aan de poort van de grote kamer van 
't Raadhuis", "voor 't schilderen en vergulden aan de Raadka
mersdeur", "wegens het schilderen van het nieuwe rooster op het 
kerkhof' (om vee te beletten op het kerkhof te komen) en "voor 
't verwen, marmeren en 't vergulden van de leeuwen en het schil
deren van de wapens". Pieter moet met zijn gezin ergens in de 
omgeving van het oosterkoor van de Martinikerk gewoond heb
ben, want in 1644 kan hij een flink bedrag ontvangen voor een 
stuk erf dat nodig is voor de aanleg van de Grote Kerkstraat17. 
Van zijn werkzaamheden als fijnschilder kunnen we slechts een 
- beperkte - indruk krijgen door de hier voorgestelde bijbelse 
stukken. Van de portretten die Wassenbergh op foto's signaleerde, 
is de verblijfplaats nog steeds niet bekend. Na 1650 heb ik niets 
meer over Pieters doen en laten kunnen vinden. 

Hanso Moll 
In 1589 wordt Hans, zoon van Johannes Moll en Botje Pieters, te 
Sneek gedoopt. Over de opleiding van dit kind, dat zich zijn ver
dere leven van de naam Hanso bedient, zijn zelfs geen vermoedens 
te uiten. Wel treedt hij in de voetsporen van zijn vader (overleden 
1623) door in 1626 schepen van de stad Sneek te worden. Drie 
jaar later wordt hij zelfs al burgemeester, welke functie hij (met 
uitzondering van 1636 en 1645-'48) bekleedde tot 1657, het ver
moedelijke jaar van overlijden. Hij moet zijn functie goed uitgeoe
fend hebben of over zeer goede relaties beschikt hebben, omdat er 
door de stadhouder in Sneek van 1637 af een rooster van aftreden 
en verkiezingen (op voordracht van een electeurscommissie) ge-
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besproken tussen Hanso en de burgemeester Watse Jouwes. Deze 
Watse Jouwes is uitgerekend in het jaar (1636) dat Hanso geen 
bestuurspost bekleedt, burgemeester van Sneek: een toedracht laat 
zich raden. Op 12 augustus 1638 bespreekt de kerkeraad het feit 
dat de burgemeester Hanso Moll, uit IJsbrechtum komende, be
schonken de stad betrad. Een paar jaar later (3 maart 1644) ver
gaat het broer en rector Petrus ook zo en zijn dronkenschap wordt 
eveneens besproken. 
Hanso Moll trouwde op 29 december 1622 met Uylckie van Glins 
(later wel verkeerd gelezen als Wijtsk of Wiek). Het huwelijk bleef 
vermoedelijk kinderloos. Zij maakten op 21 november 1653 een 
testament met de speciale bedoeling, dat de saté en landen die zij 
bij Deersum bezaten en zeven pondematen land bij Poppingawier, 
niet gescheiden zouden worden 18. 

De schilderijen 
De afbeelding van het ruitergevecht en de twee bijbelse taferelen 
in de Martirukerk hebben hoogstwaarschijnlijk deel uitgemaakt 
van een groep van vier die de achterborstwering van het orgel aan 
de oosterkoorzijde vormden. Het ruitergevecht is, mogelijk door 
toedoen van de verbouwingsarchitect van de kerk, A. Breunissen 
Troost19, die ook architect van het Old Burger Weeshuis was, 
omstreeks 1871 in het weeshuis beland. Naäman de Syriër en de 
Kinderzegening bleven in de kerk. Het andere stuk van de serie is 
verdwenen, of de David, die onlangs teruggevonden, gerestaureerd 
en in de zuidbeuk werd geplaatst, zou het moeten zijn 20. Dit schil
derij kan, aan de schilderwijze te oordelen, niet vroeger dan in de 
achttiende eeuw vervaardigd zijn en is zeker niet van de hand van 
een van de broeders Moll. 
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Hoewel zeker de bijbelse stukken geen meesterstukken zijn, kun
nen de schilderijen de ontwikkeling van de schilderkunst in Fries
land aanmerkelijk verhelderen. Leek het er enkele tientallen jaren 
geleden op dat de portretschilderkunst voor dit gewest alleen in 
aanzien was, in de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de 
genres van het stilleven, het landschap, het zeegezicht, het genre
tafereel en de historieschildering eveneens beoefend werden. Al
leen voor het stilleven is er een groep schilders met intrigerende 
werkstukken naar voren gekomen; bij de andere genres is het vaak 
één persoon die zo'n themagroep voor heel Friesland torst. Zo leek 
Lambert Jacobsz. de enige historieschilder, al was uit inventari
saties bekend dat er meer schilders op dit terrein werkzaam waren. 
Al is Pieter Moll dan geen opzienbarend talent, zijn stukken be
tekenen toch een belangrijke verbreding van het beeld dat wij ons 
kunnen vormen van dit genre. Zo is het ruitergevecht een verras
sende verrijking van het nog gebrekkige overzicht dat we van de 
zeventiende-eeuwse schilderkunst in Friesland kennen. 
Hanso Moll heeft het ruiterstuk in 1641 geschilderd; het is rechts
onder getekend en gedateerd. Het paneel meet 106 X 166 cm. De 
voorstelling wordt gevormd door een gevecht, een uitval of een 
belegering voor een middeleeuws aandoende coulisse van een om
muurde stad. Sneek was in het midden van de zeventiende eeuw 
de enige stad in het noorden die nog zo'n ouderwetse wijze van 
stadsverdediging kende. Toch is het Sneek beslist niet, maar een 
grote fantasiestad. De voorgrond is vrij leeg gehouden. Een trom
mel, een kanonskogel en een geweer, op de voorgrond links bij 
elkaar gegroepeerd, oefenen nauwelijks de functie van repoussoir 
uit. Ze oversnijden niets van het gebeuren en zijn te veel in het 
donker gehouden. Links op de achtergrond en dicht bij de stad is 
een (heel los geschilderd) gevecht tussen ruiters en voetvolk gaan
de. Een apart tafereeltje van twee mannen op het middenplan 
links is te zeer verkort en verjongd om te overtuigen. Rechts rukt 
een horde voetvolk met steekwapens op, kennelijk voorafgegaan 
door zware vuurmonden, want een gordijn van rook wordt van 
onder belicht. Als een wig is het hoofdgevecht in het midden van 
het krijgsgewoel gedreven. Een vaandeldrager links en een officier 
rechts ontvangen extra belichting, wat te beter uitkomt omdat ze 
op schimmels gezeten zijn. In het midden wil een ongehelmde rui
ter met een glimlach op zijn gezicht juist uithalen met zijn zwaard, 
als de vaandelhouder met zijn pistool vuurt. Rechts wordt een 
ruiter doorstoken. Op de voorgrond liggen enkele slachtoffers. Het 
is een heftige strijd, waar de schilder enkele momenten uitgelicht 
heeft om aandachtiger te detailleren. Hij heeft niet geaarzeld om 
paarden en mensen in verkort te schilderen en al is hem dat niet 
steeds perfect gelukt, het heeft de bewegelijkheid van het gebeuren 
wel bevorderd. Dank zij een niet al te strenge compositie is de 
chaos van de strijd verwerkelijkt. Toch heeft Hanso Moll het pit
tige drama beheerst met de kleur. In een rijke variatie is alles in 
een bruin-oker toon gehouden. Met deze ingetogen tonigheid die 
door enkele belichtings-accenten wordt verlevendigd, sluit de 
schilder aan bij de tendens van eenheidscheppende monochrorriie 
die in de jaren 1630 en 1640 in de schilderkunst in de noordelijke 
Nederlanden opgeld doet. 

Pieter Moll schilderde de twee bijbelse taferelen in 1648. Hij sig
neerde en dateerde de stukken, die beide 96 X 124 cm. meten, 
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rechtsonder op de panelen. Het zijn beide voorstellingen met groe
pen mensen, bijbelse gebeurtenissen: Naäman de Syriër (2 Konin
gen 5) en Jezus zegent de kinderen (Marcus 10:13-16). 
Het oudtestamentische tafereel laat het moment zien waarop 
Naäman, de legeroverste van de koning van Aram, met zijn gevolg 
bij de profeet Ëüsa terugkeert en hem als dank voor genezing van 
zijn melaatsheid geschenken aanbiedt. Elisa wendt zich af zeggen
de: "Zo waar de Heer leeft, in wiens dienst ik sta, ik neem niets 
aan." Gehazi, de knecht van Elisa kijkt over de schouders van de 
hoofdpersonen toe. De overige, min of meer oriëntaals geklede 
personen behoren tot het gevolg van Naäman. Links op de voor
grond staat een koffer met gewaden en kleinoden en bezijden een 
zware eik een bespannen wagen met koetsier: "En Naäman kwam 
met zijn paarden en met zijn wagen en hield stil bij de ingang van 
het huis van Elisa". In het vrij donkere schilderij valt het licht- en 
kleuraccent op Naäman-Elisa. De kleurige rijkdom van Naäman 
(rode mantel over een blauw kleed) contrasteert met de eenvoud 
van het kleed (bruin-oker) van de profeet. Licht valt er ook op de 
koffer met kostbaarheden waar Gehazi later nog een deel van zal 
eisen. Het tafereel is vrij levendig geschilderd, een levendigheid 
die de soms niet al te gelukkige anatomische verhoudingen en de
tails doet vergeten. Is de vormgeving van meeste personen uit de 
groep vrij hard, Elisa is veel losser geschilderd en overtuigt ook 
door zijn houding het meest. 
De nieuwtestamentische voorstelling, een beeld van de kinderze
gening, is minder levendig. De grote groep mensen is vrij stijf om 

Pieter Moii, Naäman een podium in een strak geleed interieur gerangschikt. De zege-
de Syriër (foto Piter Doeie) nende en handopleggende Jezus ("En Hij omarmde ze en hun de 
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handen opleggende, zegende Hij ze") buigt zich in het midden 
naar de kinderen toe. De kring volwassenen, de discipelen achter 
Jezus, de ouders al dan niet geknield om het podium, is in kleding, 
houding en belichting vrij gedifferentieerd, maar de gladde, harde 
aanpak van de individuele personen verhindert toch dat de ge
beurtenis gaat leven. Daarbij zijn de verhoudingen en anatomie, 
in het bijzonder van de kinderen, niet steeds gelukkig. Met effec
ten van belichting is de diepte overigens wel aardig gesuggereerd. 
In het grijze, door pilasters en zuilen gelede interieur is het land
schap een verrassende vondst. Dit schilderij in een schilderij is een 
los geschilderd landschap met bomen en een wolkenlucht. 
De bijbelse voorstellingen van Pieter Moll staan niet op hetzelfde 
artistieke niveau als het ruiterstuk van zijn broer Hanso. Toch zijn 
de panelen in de geschiedenis van de zeventiende-eeuwse schilder
kunst in Friesland van dusdanig belang, dat ze een goede opknap
beurt verdienen. Er zijn hier slechts drie schilderijen voorgesteld, 
te weinig om conclusies uit te trekken, maar zij bevestigen de in
druk dat het artistieke milieu in de gouden eeuw in Friesland ge
differentieerder is dan voor enkele tientallen jaren werd aange
nomen. Hanso Moll zou nu al wel een volwaardig fijnschilder en 
Pieter Moll een redelijk decoratieschilder genoemd kunnen wor
den. 

Naschrift 

Attendeerde S. ten Hoeve te Nijland mij onlangs nog op een goede 
foto van het verdwenen rouwbord van Petrus Moll, waarop deze 

Pieter Moll, Jezus zegent de n o g "bij dit artikel kon worden opgenomen, dankzij plaatsing van 
kinderen (foto Piter Doele) de foto met een oproep voor inlichtingen in het Sneker Nieuws-
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blad werd zelfs bekend waar het gedenkbord zich bevindt. Een 
kleine veertig jaar geleden is het door een van de kerkvoogden aan 
een particulier geschonken. Het is te hopen dat deze vergissing 
nog ongedaan kan worden gemaakt, de historische betekenis van 
het kunstwerk op waarde wordt geschat en het terug kan keren 
naar de Martinikerk te Sneek. 
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Oer wittenskip 
en poëzy by 
Obe Postma 
Op grûn fan syn 
oantekenskriften 

Ph. H. Breuker 

Obe Postma, 85 jier âld. (foto 
F. C. D. Popken; FLMD) 

Ta de skriftlike neilittenskip fan dr. Obe Postma (1868-1963) hear-
re justjes mear as achthûndert skriften fol oantekens en úttreksels. 
Foar de Postma-stúdzje is dit materiaal fan belang om't de 
geastlike ûntjouwing fan dizze dichter, histoarikus en natuerkun-
dige hjir fierhinne yn nei te gean is. Dêrom hat it grif doel en 
publisearje in oersjoch fan dy skriften. 
Ta ynlieding wol ik alfêst in pear dingen derút helje dy't bydrage 
kinne ta in better begryp fan syn poëzy. Untjouwing en wurdear-
ring fan it wittenskiphk wurk op himsels, dêr't de skriften ek har 
wearde foar hawwe, fait buten myn bestek. Wol lit ik meiïens de 
wittenskiplike ûntjouwing yn it algemien, sa't dy him ôftekenet yn 
it ferrin fan de ûnderskate fakgebieten, sa folie mooglik útkomme. 
De measte skriften foarmje rigen, elk mei in eigen namme en nû-
mering. Sa bestiet rige 19, Filosofie, út 21 skriften, nûmere fan 1 
o/m 21. By ferwizing nei de hst hjirachter jou ik tusken heakjes it 
rigenûmer op mei it eventuele skriftnûmer yn de rige. 

Wittenskip 
Inkeldris hat Postma tusken alle úttreksels en oantekens yn eigen 
ideeën optekene, lykas yn Filosofie 1 (19) oer Vrije wil en schuld, 
Tijd, Schoonheid en ek yn Psychologie 1 (21), dêr't ik by "Poëzy" 
noch op kom. Foar de taalskiednis is fan belang in lange alfabe-
tyske hst fan ferâldere boerewurden út argiven (78-1/2). Gans 
wichtige stikken dy't ûnderwilens soms al útjûn binne, hat er 
transkribearre. Sa steane yn Friesland (28-108/121) de rekkens fan 
it Haskerkonvint en yn Groningen (27-47/51) dy fan it kleaster 
Selwerd. Op de léste skriften nei is it argyfmateriaal globaalwei 
tagonklik troch in register (29), dat ek helpe kin by it sykjen om 
boarnen by opjeften yn guon fan syn pubhkaasjes. 
Net publisearre binne de teksten fan twa lezingen, ien oer de 
skiednis fan it tellen út 1901 (15), de oare oer de ferhâlding tusken 
natuerwittenskip en histoaryske wittenskip út 1913 (17). De léste 
is foarsafier't ik it besjen kin in wichtige bydrage ta de teoryfoar-
ming oer de skiedniswittenskip. Postma kritisearret dêryn Puckert 
en ek Heymans en komt sels mei eigen opfettingen. Lykas yn de 
natuerkunde wol er om wetten sykje en dêrom fynt er ek mei E. 
Meyer wichtich yn de skiedskriuwing wat wurksum is, net wat 
wearde hat, want yn dat wurksume is it ferbân mei oare dingen 
dúdlik. Dizze lezing is ek noch om oare reden fan belang. Hy 
markeart de oergong fan de natuerwittenskipsman nei de histoa
rikus. Postma sprekt as natuerkundige, sa't er sels mei safolle wur-
den seit, mar syn wittenskiplike oandacht giet al út nei de skiednis, 
liket it wol. Ik gean dêr fierderop ûnder "Wittenskip en poëzy" 
neier op yn. Ek net publisearre lykje ideeën oer Volkskunst en 
persoonlijke kunst (út 1917 foar 't neist), dy't oerlevere binne yn 
de foarm fan skematyske oantekens (22-5), mar ik haw net neigien 
oft se wol fan himsels binne. 

Poëzy 
By hânskriften tinkt men alderearst oan net-publisearre teksten of 
farianten. Dy sitte der wol tusken, mar it aard fan it materiaal 
bringt mei dat it bysaak is. Farianten binne oerlevere yn de skrif
ten Literatuur (22). Fierwei meast giet it lykwols net om earste 
versys. Krekt de skriften dêr't dy al yn stienen, hat Postma fuort-
dien. Allinne Literatuur 19 is dêrfan oerbleaun. Hjir en dêr yn 
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~L^y 
I~Z&^ t^. ér-Æ. 

Fan 1898 oant 1963: lofts in 
side út ienfan de âldste skrif
ten (Filosofie 1), rjochts ien út 
it jongste skrift (Friesland 
365). 

oare skriften steane ek noch in pear (begjinnende) fersen, dy't ik 
opjûn haw ûnder 22 en 24. 
De amper mear achtsleine lezing oer syn dichtwurk út 1939 (23), 
dêr 't ek in ôfskrift fan is op it FLMD en dy't oars allinne bekend 
is út in kranteferslach, mocht noch wolris mei oare selstsjûgenissen 
útjûn wurde. Oare direkte uteringen oer de eigen poëzy steane der 
net yn de skriften, op ien wichtige útsûndering nei fan fuort nei 
1900 (21-1). Dêr hjit it: 
"De sterkste indrukken van genot uit de jeugd geven, als men er 
aan herinnerd wordt, aanleiding tot de schoonheidsaandoeningen 
van rijperen leeftijd (de atmosfeer door een raampje van Israels 
—» vroeger gezicht door raampje). Misschien is niet eens een ster
ker indruk van genot noodig, als men aan een oude indruk her
innerd wordt. Omgekeerd kan zulk een sterke indruk weer in 't 
geheugen gebracht, willekeurig, aanleiding geven tot aandoenin
gen, waarin men neiging heeft tot het maken van poëzie (het eerste 
bouwen, fluiten door schuur met gereedschapsbak op zolder). Een 
aestetische indruk wordt dus wel gewekt door het aanschouwen 
van iets, wat herinnert aan iets dat vroeger de primitieve bouwtrieb 
en dergelijke wakker maakte. De eerste was van zuiver genot; de 
tweede is met melancolie vermengd (door 't missen van het andere, 
vroegere); toch is het niet zeker of het tweede nog niet meer genot 
aanbiedt summa-summarum (weiland in mei de vroegere herin
nerend)." 
Dy wurden slane fansels op de fersen Om maeije hinne (1900) en 
Pinkstersnein (1901), wize miskien ek (foarút?) nei De boartersstâl 
en Houwster herne (beide fan 1903) '. Fuort foar dizze poëtyske 
belidenis stiet it sitaat út Toepffer dat Feitsma opsocht en printsje 
litten hat2 en foar Toepffer op syn bar wer in pear oanhalen út 
twa fersen fan Wordsworth, The excursion en Ode (út: Intimations 
of immortalities from recollections of early childhood). Yn it twadde 
gefal giet it ûnder mear om dizze kombinaasje fan "beschrijving" 
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(181-2) en "verklaring", (137-8, 206-7) sa't Postma der by set (de 
sifers tusken heakjes binnen de fersrigels): 

(181) Though nothing can bring me back the hour 
Of splendour in the grass, of glory in the flower. 

(137) The thought of our past years in me doth breed 
Perpetual benediction: 

(206) To me the meanest flower that blows can give 
Thoughts that do often He too deep for tears. 

By Wordsworth en Toepffer hat Postma syn eigen dichterlike 
oandwaning ûntdutsen. Om ynfloed giet it hjir fansels net, heech-
stens om in skerper witten dat fêster grûnslach oan syn dichtsjen 
jûn hawwe kin. 
Foar de kennis fan syn literêre smaak binne in tal skriften yn de 
rige Taal en literatuur fan belang (76). Sa hat er dêr fersen yn 
oerskreaun fan Henriëtte Roland Holst (ek in ôfwizend stikje oer 
har politike opfettings út De Beweging fan 1918), Verhaeren, Van 
Lerberghe, Von Hofmannsthal (76-1), út de blomlêzing Mensch-
heitsdämmerung fan Kurt Pinthus út 1920, Shakespeare, Words
worth, Rilke, George (76-2), út in boek oer de Lakedichters en har 
ferbân mei de spaanske (folks-)poëzij, Leopold, Rilke wer, 
P. Kemp en Slauerhoff (76-3), wylst yn 76-11 noch fan Dèr Mouw 
en fan H. Hoekstra elk in fers stiet. Lykas de beide lésten datearje 
ek út de fyftiger jierren ôfskriften fan fersen fan E. Sitwell, Leo
pold wer, Mao Tse Toeng, Keuls, C. Meyling, Achterberg, Whit-
man, Frost en Cumrnings (dy beide út G. Soutworth, Some modern 
American poets, Oxford 1950) yn 22-19. 
Uttreksels fan biografyen binne der fan Keats en Wordsworth 
(76-1) en fan Van de Woestijne (76-9). Lezing fan Keats' biografy 
hat sels oanlieding west ta in stikje yn It Heitelân dat oant no ta 
net sinjalearre is 3. Mear as it weven fan de wyn oer de stannen 
dat er as mienskiplike sensaasje by Keats ûntdiek, hâldt him syn 
tragyske leafde dwaande, dat hy beslút sa: "Hwent der binne wir-
kingen fen de siele, dy't hjar mear toskoerre as de ljeafde for blom
men en for de wyn, dy't oer de hjouwer strykt". 
Oer literatuer steane der ek oantekens yn, ûnder mear oer de fer-
hâlding fan klassyk en romantysk út in artikel út 1936 fan Van 
Duinkerken, dêr 't er yn de fyftiger jierren op weromkomt as er 
âlde oantekens oer estetika út de skriften Filosofy oernimt (76-3, 
11) en fierders mear of minder folsleine úttreksels fan Stuiveling, 
De Nieuwe Gids (76-3), Ter Braak {In gesprek met de vorigen, Po
liticus zonder partij) en Sierksma (Schoonheid als eigenbelang- 76-
11). Yn 22-19 stiet noch in úttreksel fan Sierksma syn Commentaar 
op Achterberg. 
Ek buten de rige Taal en literatuur binne der fansels alderhanne 
úttreksels en oantekens dy't ferbân hawwe mei guon fersen. Om 
in yndruk te jaan neam ik it ferslach fan in reis nei Noard-Fryslân 
dy't er oan it etiket te sjen om 1925 hinne makke hat. Dêryn docht 
bliken (wa hie oars tocht fan in dichter dy't seit dat er allinne mar 
skriuwe kin oer wat wier bard is) dat Postma sels út de fething op 
Nommenswarf it (lekkere) wetter preaun hat. Dochs naam er it 
net sa'krekt mei de wierheid, of leaver mei de tiid, dat er de nam-
me "fething" net brûkte, ek al niet de dobbe oars ("duitsch 
woord")4 (30-25a). En noch in oar foarbyld: yn 76-8 stiet in saak-
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lik en wiidweidich úttreksel, net oars as oars, út it begjin fan de 
oarloch fan J. M. van der Goot syn Libbensleare, mei in versy fan 
it no sa bekend wurden fers Myn Poëzij 5. 

Wittenskip en poëzy 
Mear as ienris is Postma frege hoe't dochs natuerwittenskip en 
dichtsjen mei elkoar op gean koene. Hy antwurde dan wol dat er 
as jonge foar it earste keazen hie om't er miende sa it beste it 
wezen fan de dingen benei te kommen 6 en dêrmei is fansels it 
ferbân yn it algemien wol lein, want dat jildt foar syn poëzy wol 
tige dúdlik. It langst hat er by de fraach stilstien yn syn tankwurd 
foar de Halbertsmapriis yn 1954 7. Ferskil is der wol (aktyf is de 
geast by wittenskip, passyf by poëzy), mar as er komt op it ferbân, 
dan beheint er him ta de histoaryske wittenskip. Dêr hie er ek al 
oer skreaun yn it foarwurd fan syn boek De Friesche kleihoeve út 
1934. Oer de ferhâlding tusken natuerwittenskip en dichtsjen, 
krekter oer de ynfloed fan de iene op it oare, skriuwt er by myn 
witten allinne yn in brief út 1943. De natuerwittenskip hat him, 
tinkt er, brocht ta it frije fers 8. 

Filosofy en natuerwittenskip. De skriften no bringe mear 
fan dy ynfloed yn it sicht. Dat komt foaral út de grutte ferrassing 
fan dizze skriften, de rige Filosofie. Sa't wy noch sjen sille, binne 
filosofy en natuerwittenskippen by Postma net goed te skieden. It 
wie wol bekend dat Postma stúdzje fan de filosofy makke hie, mar 
dêr oer publisearje hat er net dien. Allinne yn syn monografy Het 
meten. Een kennistheoretische studie fan 1903 brûkte er stúdzjes 
dy't yn de skriften Filosofie werom te finen binne, ûnder mear fan 
Helmholtz en Husserl (19-3). It is mooglik dat it in foarstúdzje 
fan Het meten west hat, dy't Postma yn 1899 as artikel oer de 
"physico-philosophie" nei A. Verwey stjoerde om te besjen foar it 
Tweemaandelijks Tijdschrift. Dat wie in wjerwurd tsjin it him te 
positive besprek fan in boekje fan Tr. Ego yn it aprilnûmer fan 
dat tydskrift troch dr. Ch. van Deventer. Syn ôfwizend oardiel 
blykt ek út it wurd "onzin", dat er mear as ien kear brûkt yn syn 
úttreksel fan Ego syn wurk (19-3). Postma miende "vooral op het 
gebied van het meten van den tijd en van de waarschijnlijkheids
rekening tot vrij belangrijke uitkomsten te zijn gekomen, niet eer
der op deze wijze geformuleerd, soms geheel nieuw". Likegoed 
waard it stik net opnommen en earne oars publisearre liket it ek 
net, sels net iens bewarre 9. 
Ek al hat er neitiid der net mear oer skreaun, logika en kenlear 
lieten him de earste jierren net mear los, sa't te sjen is oan de 
lange rige fan úttreksels op dat mêd, lykas fan Kant, Wundt (fan 
de léste ek gans oarsoartich wurk), Höfler, Pearson, Von Hart-
mann, Stallo, Meinong, Frege en Enriques (19-4/7 en 10). Dochs 
koe er him dêr net ta bepale en lies er tusken 1900 en 1904 ek oar 
wurk, bygelyks oer de skiednis fan de filosofy. Fan Zeiler - dy't 
er neamde doe't him frege waard oft Hèymans ek ynfloed op him 
hân hie - bestudearre er doe Die Phüosophie der Griechen in ihrer 
geschichtlichen Entwicklung. Yn dizze tiid fait ek syn begjinnend 
dichterskip (even ôfsjoen fan syn studintewurk) en syn niget oan 
berne-psychology, dêr't it al oanhelle skrift Psychologie (21-1) mei 
iepenet (Preyer, Die Seele des Kindes). 
Mooglik op oantrún fan de Grinzer stjerrekundige J. C. Kapteyn, 
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dy't er neamt yn in brief oan H. A. Lorentz fan 24 desimber dat 
jiers (". . . door prof. Kaptein ben geanimeerd in een richting te 
gaan werken, die heel veel tijd zal nemen") 10, lei er him yn 1905 
- foar't neist sûnt de simmer, yn alle gefallen foar ein augustus 
- op 'en nij en no alhiel út op de wierskynlikheidslear, dy't him 
tenearsten op it mêd fan de natuerkunde brocht. Hoe fûl oft er 
him dêr opsmiten hat blykt wol út syn publikaasjes, mar ek yn de 
skriften Filosofie komt dat út oan úttreksels fan bygelyks Mach 
(19-8), Kohnstamm (Determinisme en natuurwetenschap) en Hey-
mans (Einführung in die Metaphysik; beide yn 19-9). Oft it foar it 
earst net sa positive oardiel fan Lorentz oer in yn 't lést fan 1908 
tastjoerd stik (brief fan 18 oktober) ynfloed hân hat op de rjoch-
ting fan Postma syn stúdzje, fait min út te meitsjen, mar in feit is 
it dat de publikaasjedriuw nei 1909 weisakke. Yn 1911 waard er 
rekke troch de ferhâlding tusken natuerwittenskip en histoaryske 
wittenskip. Foaral Rickert syn Die Grenzen der naturwissenschaft-
lichen Begriffsbildung út 1902 die dat (19-12), mar ek Meyer, Lam-
precht, Heymans (De geschiedenis als wetenschap; 19-13) en oaren 
makken syn eigen tinzen los. Faaks rekke er dêrtroch ek oan it 
eksperimintearjen mei in kombinaasje fan wittenskip en poëzy yn 
de fersen It ljocht en It wurk, beide út 1912, dy't er "Natûrwit-
tenskippelike gedichten" neamde (de namme is nei de earste prin-
tinge fan Fen Fryske lân en Fryske libben weiwurden). 

Hoe nei oft by him wittenskip en poëzy elkoar stiene, blykt wol 
út de al neamde lezing dy't er as útkomst fan dy stúdzje foar de 
wittenskiplike ôfdieling fan it Natuurkundig Genootschap te 
Grins hold (17). Klear komt yn dy fierders tige saaklike en kritys-
ke lezing op in plak de spanning út tusken de dichter en de na-
tuerkundige. Dêr stiet: 

"In elk geval, al heeft men dan nog niet zoo veel wetten gevonden, 
dit is geen principe kwestie; men moet ze toch, dunkt mij, zoeken. 
Als men in natuurwetenschappen] n a a r de laatste overgaat, moet 
men ook niet bij een/?ri/raY/eve geschiedwetenschap] blijven staan. 
In elke wetenschap zal het wel oeconomisch zijn, als men velerlei 
geschieden onder één gezichtspunt, in één begrip kan samenvatten 
[ferbettere yn: als men velerlei zijn onder één begrip, velerlei ge
schieden in één wet kan samenvatten. Anders zal het wel onmo
gelijk büjven wat R[ickert] noemde "het oneindige omvatten", chaos 
tot kosmos te maken]. En dit zal men slechts kunnen doen door 
de typen als belangrijker te beschouwen dan de individuen. Waar
schijnlijk [ferbettere yn: Misschien] zal het individueele den kun
stenaar in den historicus [ferbettere yn: den mensch als zoodanig] 
meer boeien, het typische is voor den man der wetenschap van 
meer betekenis". 
Neist oare typyske Postma-dingen as de ûnderskieding fan de 
keunstner en de histoarikus as twa kanten fan ien persoan, de 
hang nei it wetmjittige, en de ynhâld fan it wurd "begrip" (tink 
bygelyks oan: "Ien siele, ien begryp omfiemt it al" n ) , fait jin 
fansels foaral dy útdrukking "het oneindige omvatten" op, dy't sa 
karakteristyk is yn Postma syn dichtwurk. It earst brûkt er dat 
omfetsjen — dat letter mear omfiemjen wurdt — yn in fers út 1911, 
yn itselde jier dus dat er Rickert lézen hawwe moat. It stiet yn it 
fers It Frysk 12: 
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— It giet net oan fan al to frjemd gewas 
Yn sljochte folkstael 't nuver moai to sizzen, 
Of fan it tinken, dat de wrâld omfet, 
De jimmer wider rounten út to lizzen. 

Nei dizze konfrontaasje fan natuerwittenskip en histoaryske wit-
tenskip rekke de logysk-filosofyske stúdzje yn it neigean. Der folg-
je dan yn de skriften Filosofie (19-15/21) úttreksels fan in bûnt 
ferskaat oan wurk, lykas fan Wundt (Vòlkerpsychoiogie), Paul 
(Prinzipien), Recker (Die Kultur der Gegenwart), Ostwald (Die Phi-
losophie der Werte), Eisler (Grundlagen der Philosophie des 
Geisteslebens), Knight (The philosophy of the beautifut), Häckel (Die 
Weltrâtset), Grimm (Deutsche Mythologie) en fan Simmel (Lebens-
anschauung). 

Skiednis . Lykop mei it ferrinnen fan de filosofyske (en trouwens 
ek fan de wis- en natuerkundige) stúdzje komt dy fan de skiednis 
op. Dat oppenearret him yn de úttreksels it earst yn 1914 (25-4). 
It earste fers dêr't it net út eigen ûnderfining of fan hearren en 
sizzen kende ferline yn meidocht, is Fan âlde tiden út 1912 13. Dat 
giet oer Koarnwerters út de sechstjinde ieu en dêr folgje mear 
fersen op dy't - noch ticht by hûs - oer dat fierderôflizzende 
ferline geane, oant der yn 1922 ynienen gans tagelyk komme. Dat 
is it jier dat Postma foargoed foar argyfstúdzje keas. Doe earst 
slagge it him om mei help fan wees- en proklamaasjeboeken (dêr't 
mr. D. J. Cuipers dy't mei Jistrum dwaande wie, him op wiisde, 
25-26); werom te gean nei Koarnwert yn 1546: "ik heb de lijst der 
bezittingen van 1546 in het Register van den Aanbreng maar kan 
de perceelen van 1546 niet in dien van 1700 terugvinden. De 

Net-datearre foto fan om ende 
by 1920 sa te sjen, mei kolle
ga's oan de RH BS te Grins. 
Postma is de treddefan 
rjochts op de middelste rige. 
(foto A. Sanders & Co, Am
sterdam; FMLD) 

74 



sprong is te groot", skreau er 8 septimber 1922 oan de ryksargi-
varis yn Ljouwert dy't er om dy boeken frege hie H. 
Dy argyfstúdzje brocht him it âlde libben foar eagen, net allinne 
yn Koarnwert of Fryslân, mar ek yn Grinzerlân en fïerderop by 
de see lans. Sa koe er yn 1922 dichtsje yn it fers By Leegkerk 15: 

De siele jowt him út yn romte en tiid 

Ien kear earder hie er it begryp siele brûkt foar wat dat buten him 
om der is. Dat bart yn Myn liet, út 1921 l6. Ik soe it dêr - oars 
as Van der Meer 17 - opfetsje wolle as de siele fan it folk dat him 
"bestiet", sa 't er yn de útlis dy't it folgjende fers foar in part is, 
sels seit. Neitiid keart it hieltyd werom yn syn ferdjippe betsjut-
ting, meast histoarysk fan aard, soms ek wol geografysk, lykas yn 
By "Aus meinem Leben" fan Friedrich Paulsen 18. Fan Paulsen 
syn boek makke hy ein 1922 of begjin 1923 in úttreksel (25-40). 
Postma wie ûnder mear troffen troch de oerienkomst fan har âl-
den. 

Heymans? Der soe gans mear te sizzen wêze oer de ynfloed fan 
de wittenskiplike stúdzje op it dichtwurk. Ik hoopje lykwols dat 
dizze koarte skets fan syn wittenskiplike ûntjouwing sjen litten hat 
hoe 't de dichter noch wol oare boarnen hie as Heymans dêr't 
altiten op wiisd wurdt. Hy is syn eigen wei gongen en as er ien 
folge, die er dat om't er him dêr sels yn herkende. Moai komt dat 
út yn it úttreksel fan Simmel syn Lebensanschauung út 1922 (19-
21). Dêr tekene er folie út oan, en dochs hie er it mar "vluchtig 
gelezen". It is net út te meitsjen wannear't dat barde, mar nei 14 
febrewaris 1953 kaam er yn itselde skrift noch op him werom: 
"Het verleden blijft een boventijdelijk onherroepelijk iets in het 
Wertplan des Daseinsganzen. Het geheel is de gehele geschiedenis 
van het bestaande. Er komt dus steeds iets bij, maar het latere is 
niet belangrijker dan het eerdere. Belangrijk is wat het meeste ge
volgen heeft". Dat léste hie er, sa't wy seagen, al yn 1913 mei 
Meyer tsjin Rickert ynbrocht! Dêrom seit it ek net folie oer syn 
ôfhinklikens (ek al om't it folie letter bart, faaks ek net foar 1953) 
dat er by in stikmannich úttreksels potleadstrepen sette. Simmel 
is der by, Heymans ek en Zeiler, en dan noch Knight en guodden 
dy't er foar de lezing fan 1913 brûkte. De earsten ha 'k hjirûnder 
opnommen. By it twadde stikje út Heymans stiet ek noch in streek 
fan in balpin, dy't dêrom fan om ende by 1960 wêze moat. 

Zeiler, Die Philosophie der Griechen 
Het eerst bewegende = onruimtelijk en onsterfelijk = zuivere energie = absolute 
werkelijkheid. Slechts het zuivere denken evenwel is vrij van stoffelijkheid. God is 
de absolute denkwerkzaamheid. God kan alleen het beste denken en dat is hij zelf, 
dus zijn denken is het denken over het denken. Het denken en zijn voorwerp valt 
bij God samen (dit is de absolute zaligheid) (God wil dus niet; hiermee persoon
lijkheid verloren) (20-2; út hst. 7, par. 3, De beweging en het eerst bewegende). 
Heymans, Einführung in die Metaphysik 
De physische wereld is afspiegeling van psychische. Ons denken is deel van denken 
van wereldwezen en de vreemde dingen zijn daar ook bewustzijnstoestanden van; 
staan dus niet vreemd tegenover elkaar (19-9; út par. 40, Over de kennistheorie). 
Waarnemingen tot voorbijgaande eenheid in bewustzijn vereenigd moeten sporen 
achterlaten, zoo ook moet mensch als herinneringscomplex in algemeene bewust
zijn blijven voortbestaan (10-10; út par. 42, Over de godsdienstphilosophie). 
Simmel, Lebensanschauung 
Vielleicht bedeutet die ganze Idee von der Unsterblichkeit des Menschen nur das 
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akkumulierte, in ein einmaliges ungeheures Symbol hineingesteigerte Gefühl für 
dieses Hinausgehen des Lebens über sich selbst. 
De ziel kan niet zonder lichaam leven, maar misschien wel bestaan. 
Uit niet vervuld zijn van levensproces door zijn inhouden (ien fan de oarsaken fan 
ûntwikkeling en oanfielen fan it ik as it kontinue). 
Onsterfelijke leistungen = niet van geslacht tot geslacht. Maar de wereld is nu als 
geheel zooveel rijker geworden; mogen haar existenz formen morgen breken, dit 
werkelijke is niet meer ongedaan te maken, "bleibt ein überzeitlich unwiderruf-
liches Wertplan des Daseinsganzen". 
Zooals door een menschelijk leven een ziel wandelt, die eigenlijk telkens een ander 
is, zoo kan ook de ziel door vele lichamen en levens wandelen in het groot. In het 
eerste geval stroomt een levensstroom; in het tweede ook (19-21). 

Noaten 
1. Obe Postma, Samlefersen (Ljouwert 1978) 29, 30, 35 . 
2. A. Feitsma, "Obe Postma, un Tachtiger yn Fryslân", Trotwaer, XIII (1981) 

63-65; it rint fan "Charme bien.. ." oant "Alors Virgile chante", mar mist it 
stikje boppe oan side 64 fan "vous voici..." oant "a vos riantes avances". 

3. It Heitelân, 1919, 149. Postma stjoerde it stik mei noch in oaren oer de kalin-
der, dat ek opnommen waard yn de earste jiergong fan dit tydskrift. Sjoch syn 
brief oan P. Sipma fan 18 novimber 1918 (Frysk Letterkundich Museum en 
Dokumintaesjesintrum). 

4. Postma, Samlefersen 193. 
5. Ibidem, 325. 
6. It earste fûn ik dy útlitting yn in brief fan Postma oan J. Haantjes fan septim-

ber 1936 (FLMD). 
7. Bolswards Nieuwsblad 29 oktober 1954. Yn in fraachpetear yn Nieuw Friesland 

fan justjes earder (11 oktober) seit Postma; "Men kin in feit - hwant dat 
docht it my oan - op ûnderskate wizen útbyldzje". 

8. Op in opmerking fan syn korrespondinsjefreon G. Leopold skriuwt er: "It 
liket my werkelik ek net sa ûnwierskynlik ta det myn ljeafhabberij for it frije 
fers gearhinget mei myn wittenskiplike oanliz; dy oanliz for wis- en natûrkun-
de makket miskien myn geast fetberder for in iepener, earliker hâlding by it 
werjaen fen saken, dy't de siele oangean. Ik kom hast fensels ta it frije fers as 
ik my alheel jaen wol" (brief oan G. Leopold fan 15 jannewaris 1943; Hs. 
854, Provinsjale Biblioteek Ljouwert). 

9. Brieven fan Postma oan A. Verwey fan 14 juny, 28 july en 11 oktober 1899; 
Verwey-argyf, neffens kopy fan it FLMD. 

10. Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage, 2e ôfd., Lorentz 62. De brieven fan 
Lorentz wurde bewarre op de U.B. yn Leiden, synjatuer BPL 2574. 

11. Postma, Samlefersen, 142. 
12. Ibidem, 45. 
13. Ibidem, 49. Yn it fers Op 'e sédyk (1910; s.42) is dat fiere ferline der ek al, 

mar dan bliuwt it by oantsjutten, mear net. Yn 1912 blykt ek yn de briefwiksel 
mei syn freon Tj. de Boer foar it earst Postma syn belangstelling foar de 
histoaryske stúdzje fan it Fryske boereferline (brief fan De Boer fan 14 ok
tober 1912; Hs. 945, Provinsjale Biblioteek Ljouwert). 

14. Ryksargyf Ljouwert, AA 16. 
15. Postma, Samlefersen, 129. 
16. Ibidem, 124-125. 
17. G. van der Meer, "Fan wrâld-siele diel", yn: Earefrissel foar prof. dr. E. G. A. 

Galama ta syn santichste jierdei (Grins, 1982; = Us Wurk XXXI). 
18. Postma, Samle fersen, 148. 

Ferantwurding 
Nei Obe Postma syn dea binne goed achthûndert fan syn skriften fol oantekens en 
úttreksels oan de Fryske Akademy kommen. Hjirûnder folget in list fan dy skriften 
sa't ik se krysttiid 1980 ûnder eagen krige, oanfold mei de oanslutende skriften op 
it Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum. De losse stikken dy't 
der tusken de Akademy-skriften sitte, haw ik ek beskreaun. De measte skriften 
foarmje rigen, elk mei in eigen namme en nûmering. Yn de rin fan de tiid binne, 
foaral fan de âldsten, nochal wat kaften los rekke, en ek wol weiwurden, dat op 't 
lést wist Postma sels net altyd mear wêr't se by hearden of wat se wienen en joech 
hy se inkeld wol ris in ferkearde oantsjutting. Sokke gefallen dogge har ûnder mear 
foar by Geschiedenis. Wat 25 blykt te wezen, hat hy "32 of 33" op set, 20 is 26, 
48 "38?" wurden. Doe't ik se fûn, leinen se allegearre trochinoar hinne, soms ek 
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los fan it kaft. De measten ha 'k leau 'k wol te plak brocht, mar de alderearsten 
fan Geschiedenis en fan Waarschijnlijkheidsrekening bin 'k net wis fan. 
Lestiger as it teplakbringen wie it oarderjen neffens tiid fan ûntstean. Datearringen 
steane der sa goed as net by de oantekens, dat it moast meast komme fan etiketten 
en fan publikaasjejierren fan gearfette boeken of fan eigen wurk. In pear fêste 
punten koene ek noch fûn wurde mei help fan de brieven fan T. J. de Boer oan 
Postma '5 (Hs. 945; Provinsjale Biblioteek, Ljouwert) en troch de datearringen fan 
argyfbesyk of -útliening. Sûnder mis is by neier ûndersyk hjir en dêr noch wol wat 
te ferskowen. Foar de œrsichtlikens haw ik se yn seis rubriken oardere. Oer it 
algemien litte se har dêr wol neffens skikke, yn inkelde gefallen ha 'k lykwols 
ferwiisd. 
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Postma syn kaf de foar plan
ten bfykt ek út it dichtwurk. 
(Wat soe de "swiete poarper-
bol", Samle fersen 171, foar 
in blom wêze?) 

Underwiis 
1. Plantkunde 1 
Fan it Snitser gymnasium. 
2. Prakticum Physica 4 
Foar 't neist fan de Universiteit fan Amsterdam. 
3. Mechanische warmtetheorie 
4. Mechanica 3-4 
Nr. 4. op it FLMD. 
5. Hydrodynamica 2 
Op it FLMD. Faaks binne de nûmers 3 oant 5 kolleezjediktaten. 
6. Werktuigkunde 3 
Mooglik fan om ende by 1900. Koe wolris diktaat fan de HBS wêze. 
7 [Algebra] 
Mooglik brûkt foar syn lessen oan de Ryksuniversiteit te Grins yn it kolleezjejier 
1908/1909? (sjoch A. Feitsma, Trotwaer 13 (1981) 19). It skrift is net fol. 
8. Anal. Meetk. Delft 1 
Neffens it etiket út deselde tiid as nr. 9. 
9. Proefwerk-Wiskunde van E. B. Wiersema Klasse Ia 
De jonge wie learling fan de RHBS te Grins fan 1909 oant 1914 (argyf RHBS, ynf. 
323, nr. 337; R. A. Grins). 
10. [Diktaat (?) Kosmografy] 
Liket skreaun yn de hân fan in learling. It kaft is weiwurden. 
11. Vraagstukken Staatsexamen 2 
Fanit¾ier 1915. 
12. [Opjeften repetysjes wiskunde ca.: rekenkunde, algebra, meetkunde, goniometrie, 
stereometrie, werktuigkunde, kosmografie, beschrijvende meetkunde; 1926-1933] 
13. Eindexamen 1935 1-2 
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Wis- en natuerkunde 
14. Waarschijnlijkheidsrekening (1 of2)-9, 11-13 
Der is ien skrift sûnder omslach, dat nûmer 1 of 2 wêze kinne soe. De etiketten 
fan 3 en 4 binne deselden as fan Filosofie 1 oant 3, dat dy sknften datearje grif 
fan foar 1900. Dêrnei hat de stúdzje sa 't liket in skoft stillein, want yn nûmer 5 
stiet in oantekening, datearre op 30 augustus 1905. Oare datearringen wize út dat 
yn 6 en 7 skreaun is yn 1905 en yn 1906, begjin 1907. Skrift 9 steane oantekens yn 
dy't brûkt binne foar de stúdzje Over de grondslagen der waarschijnlijkheidsreke
ning, dy't útkaam yn 1908 (brief fan De Boer fan 9 oktober 1908). Nûmer 11 sil 
wol brûkt wêze yn 1910 fan wegen in oantekening út de aprilôflevering fan de 
Revue philosophique fan dat jiers. Postma syn beide publikaasjes yn it Nieuw 
archief voor wiskunde fan 1909 (= 1908) en 1910 binne basearre op de úttreksels 
yn de sknften 4 oant 11. De beide léste sknften hawwe elk in úttreksel fan in boek 
út 1916, de jongsten dy't der binne. Neat út dizze skriften wurdt mear nei ferwiisd 
yn de wittenskiplike publikaasjes fan Postma. 
75. Lezing 
Dizze lezing oer de skiednis fan it tellen hat Postma holden op 15 jannewaris 1901, 
sa docht bliken út it argyf fan it Natuurkundig Genootschap te Grins. Neffens in 
ferslachje yn it Nieuwsblad van het Noorden fan 17 jannewaris dat jiers hjitte dy 
"Iets uit de geschiedenis van het rekenen" (freonlike meidieling Gemeente-argyf 
Grins). 
16. Aanteekeningen en Geschiedenis Astronomie 
It skrift is net fol. De úttreksels slute oan op Geschiedenis der filosofie fan liker-
nôch 1903. 
17. [Losse skriftblêden sûnder kaft; lezing oer "Natuurwetenschap en Historische 
Wetenschap"] 
Holden foar itselde genoatskip as yn 15 hjirfoar, docht bliken, en wol op 12 april 
1913. 
18. Geschiedenis Goniometrie 
It skrift is lang net fol. Neffens it etiket moat it úttreksel fan om ende by 1920 
wêze. 
(Sjoch ek de nûmers 7 en 25, dêrfan de earste fjouwer skriften.) 

Filosofy en psychology 
19. Filosofie 1-21 
It earste skrift stiet "en staathuishoudkunde" by op it etiket. Nûmer 1 hat op side 
27 in oantekening, datearre op 17 oktober. It jier stiet der net by, mar dat moat 
1898 wêze. De skriften 2, 3 en 4 hawwe hjir en dêr ek in datum. De léste is 7 (of 
17?) jannewaris [1908] yn it begjin fan nûmer 4. Dan folgje trije skriften dêr't de 
etiketten útwizing oer de datearring by dwaan moatte. Foar 1902 kinne se lykwols 
net folrekke wêze, want oan de ein fan nûmer 5 stiet in úttreksel fan in boek út 
dat jier. Op dy etiketten stiet "P. Noordhoff - Groningen". Om't no neffens K. 
ter Laan syn Encyclopedie yn jannewaris 1904 de "N.V. Erven P. Noordhoff' 
oprjochte waard, dêr't ek etiketten fan binne, hat it wol káns dat Filosofie 5, 6 en 
7 út 1903, heechút 1904 datearje. Nûmer 8 is fan "Firma P. Noordhoff - Gronin
gen". Skriften fan gans letter hawwe dat ek, mar allinne op dit iene skrift is it 
wurd "Firma" lytser printe. Faaks is dat dêrom ien fan de earste oplaach mei de 
nije oantsjutting. Yn dat gefal soe Filosofie 8 ek noch fan 1904 wêze kinne. It 
jongste boek dat der yn gearfette is, kaam yn 1905 út. Filosofie 9 stiet in oante
kening yn út De Tijdspiegel fan maart, dat 1909 blykt te wezen. 
Yn 1910 hat Postma Enriques lézen, dêr't De Boer him op wiisd hie (yn in brief 
fan 17 juny 1910; sjoch ek dy fan 17 desimber dat jiers). It iennichste úttreksel fan 
Enriques komt foar yn Filosofie 10, dat dêrom wol fan 1910 wêze sil. Nûmer 11 
is net folie fan te sizzen, mar 12 oant 14 of 15 jouwe úttreksels fan stúdzjes dy't 
Postma brûkt hat of hawwe moat foar syn lezing op 12 april 1913 foar de witten
skiplike ôfdieling fan it Natuurkundig Genootschap te Grins. De lezing, dy't be-
warre is (sjoch dizze list nûmer 17), paste yn de rige fan it winterskoft 1912-1913, 
dat dizze skriften binne grif net nei 1912 oanlein. De léste skriften biede foar de 
datearring gjin oar hàldfêst as de jongste ferskiningsjierren fan de gearfette boeken: 
1909 (16), 1914 (17), 1916 (18), 1913 (19) en 1914 (20). Yn nûmer 21 folget dan 
noch in boek fan 1922 en folie letter hat Postma der oan tekeningen yn makke út 
J. A. dèr Mouw syn "Het absoluut idealisme" yn de útjefte fan it Verzameld Werk 
(1948) en út in stikje oer himsels yn Het vrije volk fan 14 febrewaris 1953. Duor-
jende filosofyske belangstelling oan de ein ta blykt út de úttreksels fan C. A. van 
Peursen, Korte inleiding in de existentiephilosophie, en fan F. Bollnow, Existenz 
Philosophie (dat meast oer Rilke giet) yn 28-361 en 362. 
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Postma makke ôfwêr't er oan 
begongen wie — net-publisear-
refersen bin ik eins net tsjin-
kommen — en hy wurke oan 
net mear as ienfers tagelyk. 
Lofts de earste fersy fan trije 
ear't it ôf wie fan Sa'n libben 
(1954, SF 275; 22-19); 
rjochts de iennichste oerlevere 
en grif léste fersy fan De 
boerinne f en Surch (1900, SF 
27; 22-1). 

20. Geschiedenis der filosofie (l)-3 
Skrift 1 hat gjin etiket mear, mar it einiget mei in úttreksel dat fierder giet yn 
nûmer 2. De etiketten fan 2 en 3 binne deselden as fan Filosofie 5 oant 7, dat dy 
sille fan om ende by 1903 wêze. 
21. Psychologie 1-5 
Op de etiketten fan de nûmers 3 en 4 stiet tusken heakjes ek noch Ethik, op it fyfte 
oars neat as dat. 
It âldste skrift sil wol net oanlein wêze foar't der noch in psychology-úttreksel yn 
de rige Filosofie kaam. Dat is it gefal yn Filosofie 4. Dêrneffens kin it net foar 
1900 bard wêze en dat strykt mei de persoanlike opmerkings ridlik gau oan it 
begjin. Dy hâlde fêst ferbân mei de fersen Om maeije hinne en Pinkstersnein út 
1900 en 1901 en mooglik ek mei Houwster heme en De Boartersstâl, beide fan 
1903. It is net út te sluten dat dy oantinkens - oan it sûzjen fan 'e wyn yn 'e 
skuorre, oan in stik greide yn de maaitiid en oan it bouwen dat bern graach dogge 
— foarôfgeane oan de fersen, mar ik tink dochs dat de fersen earst wiene, alteast 
de beide earsten. Oan de hân fan skriuwen te sjen hat skrift 1 jierren net brûkt 
west. It soe wol wêze kinne dat de léste oantekens dêryn - oer G. Heymans syn 
kubus - fan 1910 binne, om't Postma en De Boer dat jiers oer dy syn psychology 
skriuwe (brief fan 17 juny 1910). Noch yn skrift 1 begjint ek it úttreksel fan 
F. Jodl syn Lehrbuch der Psychologie, dat trochrint oant yn nûmer 3. Miskien 
waard dat makke yn 1911 (ferlykje de brief fan 17 desimber 1911 fan De Boer). It 
léste skrift is brûkt foar Heymans syn Einführung in der Ethik fan 1914, foar 't 
neist noch itselde jiers dat it boek útkaam, om't De Boer dêr oer skriuwt yn syn 
brief fan 14 juny 1914. 

Dichtwurk 
22. Literatuur 1-10, 19 
De skriften 1-10 binne op it FLMD. De nûmers 1 en 2 misse it kaft, 3 hjit Litera
tuur en taal, 19 Literatuer. Yn dizze skriften steane de min ofte mear definitive 
teksten fan de fersen. De measten is lykwols noch yn feroare, inkelden sels gans. 
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It earste skrift begjint mei De boerinne fan Surch, it léste einiget mei Fan Snits 
(Samle Fersen, 329) dat Fan lyts bilibjen hjit. Meiïnoar beslane se it dichtwurk fan 
1900 oant 1932 en fan 1952 oant 1956. 
Yn inkelde oare skriften stean ek noch in pear fersen: 
5-4 Myn poëzij (SF 325) 

28-361 Dy libbens (SF 335) 
50 Doarpke (SF 216) 
51 Arbeidershûs (SF 216) 
54 "Al hwat ik skriuw dat is wier bard" (SF 337) 
76-8 Myn poëzij (SF 325) 

Yn in brief fan 25 desimber 1959 oan it FLMD seit Postma dat er in pakje foar 
it museum makke hat, dêr 't ûnder mear de earste tsien skriften yn sitte: "mar de 
lettere binne to sloarderich om der hwat oan to hawwen. Dy sil ik mar fuort-
dwaen"! 
23. Lezing 
Oer eigen dichtwurk, holden foar de Provinsjale Underwiisrie yn 1939 (ferslach 
Leeuwarder Courant 20 febrewaris 1939). 
24. [Op efterkant stëfkaart earste besykjen fan fers Jo léze fést faek yn jou eigen 
gedichten? (SF 336)] 
Op it FLMD binne mear losse papieren mei begjinnende fersen. 
(sjoch ek nr. 76.) 

Skiednis en ekonomv 
25. Geschiedenis (1-2), 3, (4), 5-10, 12-128 
Skrift 3 hjit "Geschiedenis en Volkskunde". De nûmers 1, 2 en 4 moatte wol hast 
de skriften sûnder omslach wêze dy't efterinoar begjinne mei Aristoteles (sûnder 
boarne); M. Sterner (?), Geschiedenis van het rekenen; F. Hultsch, Griechische und 
Ròmische Metrologie (1882). Nr. 3 slút derby oan mei úttreksels of oantekens út 
Lubbock, Tylor, Pott en oaren oer it tellen by ûnderskate folken. Fan nr. 11 is 
allinne it kaft bewarre. It gong neffens it etiket oer "Fulda, Werden, Holl. Oork., 
O. Fr. oork., Charterb., Wb. Richthofen". It léste skrift, nr. 128, is itselde as 
28-362. 
De earste fjouwer skriften hat Postma oan de ynhâld te sjen fést brûkt foar syn 
lezing op 15 jannewaris 1901 (hjirfoar, nûmer 15). Yn nûmer 4 steane trouwens ek 
oantekens ûnder de kop "Lezing wet. Afd.". It hjir foar nûmer 4 holden skrift 
einiget mei oantekens út de Driemaandelijksche Bladen fan 1914 en dy geane foar 
it earst oer Fryske skiednis. Se binne makke by J. Huizinga syn Hoe verloren de 
Groningsche Ommelanden hun oorspronkelijk Friesch karakter? Ek al skiednis yn de 
gebrûklike betsjutting fan it wurd is it úttreksel oer de Renaissance út Pirenne III 
2e boek, dat der oan foarôfgiet. It skrift is net fol rekke. 
Nûmer 5, dat meast op Koarnwert slacht, jout gjin hâldfest foar datearring. Dêr 
binne allegearre âldere, meast njoggentjinde-ieuske boeken foar brûkt. It jongste 
boek yn skrift 6 is fan 1916. Dat hat (foar it lést) ek oantekens dy't net oer Fryske 
(lânbou-)skiednis geane. Yn nûmer 8 stean de earste argivalyske oantekens. Dy 
litte har krekt datearje, ek al stiet der gjin datum by want se binne makke út de 
stikken dy't Postma op 21 maaie 1918 op it Ryksargyf te Grins ynseach. Dy deis 
kaam er dêr foar it earst (freonlike meidieling fan de Ryksargivaris te Grins). De 
stikken, oerstjoerd út Ljouwert, gongen oer Wûnseradiel. Postma beheinde him by 
syn oantekeningen dêrút fierhinne ta Koarnwert. Yn skrift 8 steane ek oantekens 
dy't er brûkt hat foar syn earste Frysk-histoaryske publikaasjes, opnommen yn it 
tydskrift Swanneblommen fan 1919. 

De folgjende skriften binne net mear stik foar stik te datearjen. De oantekens fan 
syn twadde registrearre besyk oan it Grinzer ryksargyf op 14 july 1920, doe't er 
kaam om "friese landmaten en de agrarische toestand", soene wolris yn nûmer 20 
stean kinne, wylst "de agrarische toestanden in Westerwolde" fan de earstfolgjende 
kears — dat wie 13 jannewaris 1921 - beskreaun binne yn de nûmers 22 en 23. 
Doedestiids hoegden je mar ien kear jiers ynskreaun te wurden by argyfbesyk, dat 
hy soe der yn dizze jierren faker west hawwe kinne - as der mear bliken west 
hiene fan argivalyske oantekens. 
Skrift 25 jout in úttreksel fan de rede dy't L. J. van Apeldoorn op 13 juny 1921 
hold. Yn 29 en 30 folgje dan foar it earst wer argivalyske oantekens, oer Koarnwert 
in bytsje, út it gemeente-argyf fan Wûnseradiel, mear oer Grins en ek oer Drinte. 
Dat binne dan ek meiïens de lésten, want tenei stean der allinnich noch mar út
treksels út boeken yn de rige Geschiedenis. Foar argyfoantekens waarden de nije 
rigen Groningen (en Drenthe), en Friesland oanlein. 
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Groningen 1, dêr't noch wol oan begûn wêze sil yn 1921, soe ek noch op 19 
jannewaris 1922 brûkt wêze kinne, doe't Postma wer ynskreaun waard mei as ûn-
dersyksûnderwerp de ferdieling fan de grûn yn de provinsje Grins. Ek Groningen 
2 liket dêr noch oer te gean. Friesland 1 datearret fan febrewaris 1922 sa't it 
útlienregister fan it Ljouwerter ryksargyf sjen litte kin. De stikken waarden sûnt 
dy kears altyd deponearre op de Universiteitsbiblioteek. It duorre oant septimber 
1922 dat er wer nije stikken krige en fan dat stuit ôf begong it geregelde oerstjoeren 
om de trije-fjouwer wiken oant syn ferhúzjen nei Fryslân. Mei help fan it Ljou
werter útlienregister is oant dan ta krekt it ûntstean fan de rige Friesland te folgjen. 
It léste skrift dat noch yn Grins brûkt waard, is nûmer 110. Dat wie yn april 1934. 
Fan de oare histoaryske rigen is dat net mooglik, mar op grûn fan de feroarjende 
etiketten is der wol in foech konkordânsje te meitsjen, dy't ek dêr it ferrin dúdlik 
makket. Oanfolle mei Taal en literatuur sjocht dy der sa út. 

Gesch31 Gr 1 
okt. 1922 Fr 2 Gesch 39 Gr 4 TeL 2 
jann. 1924 Fr 15 Gesch 46 Gr 11 
okt. 1925 Fr 37 Gesch 56 Gr 18 OFr 4 
jann. 1926 Fr 44 Gesch 61 Gr 21 OFr 11 TeL 3 
[maaie 1934] Fr 111 Gesch 90 Gr 42 OFr 37 TeL 4 

Neitiid ûntbrekt sa'n middel om te datearjen, mar dêr is dan ek minder ferlet fan. 
Postma feroaret dan net mear fan ûndersyksmêd. Wol komt der yn de twadde 
helte fan de tritiger jierren noch by it histoarysk-taalkundige wurk fan de nûmers 
77 oant 80, mar dat lit him allegearre goed folgje yn de list fan syn publikaasjes. 
It jongste boek yn de rige Geschiedenis dêr't er oantekens út makke is fan M. P. 
van Buijtenen, De grondslag van de Friese vrijheid út 1952 yn 127. 
26. Economie 1-5 
Op de beide earste skriften stiet ek noch "sociologie". It earste is net folrekke foar 
1917 en sil net fier fan dat jier ôf oanlein wêze, it léste - dat net fol is - einiget 
mei inkelde oantekens út S. R. Steinmetz, Inleiding tot de sociologie fan 1931. 
27. Groningen (en Drenthe) 1-70 
Drinte stiet op de etiketten fan de nrs. 1-9, 38, 40 en 66. Sjoch foar karakter en 
datearring yn dizze list ûnder nûmer 25. De léste skriften binne oanlein yn de 
fyftiger jierren. 
28. Friesland 1-237, 239-264, 266, 268-277, 279-288, 290-365 
De ynhâld fan de ûntbrekkende nûmers is te finen yn it registerdiel (sjoch dizze 
hst nr. 29). De earste trije (238, 265, 267) befetsje neist oare saken ek famylje-
oan tekens. 
Sjoch foar karakter en datearring fan de rige nûmer 25 fan dizze hst. Postma hat 
oan it alderlêst ta hjir oan trochwurke. Fan 360 ôf - dat fan likernôch 1959 wêze 
sil, om't yn 361 in fers út 1960 stiet (sjoch hjirfoar, nr. 22) —, giet it meast om 
oantekens út earder skriften, mar noch yn 364 hat er orizjinele stikken ferarbeide. 
Dat binne de Koop- en transportbrieven fan West op Skylge I, II (1669-1694), 
dêr't er by skreau: "Meest voor mij onleesbaar". It léste skrift, 365, is net mear 
folrekke. 
29. [Register op de skriften fan de nrs. 27 en 28] 
30. Oostfriesland 1, la-25, 25a-64 
Oars as by de nûmers 27 en 28 giet it hjir altyd om literatuer-úttreksels. Ek Noard-
Fryslân hat omtinken krigen. De rige sil om 1925, net letter, begûn wêze (sjoch 
nûmer 25 hjirfoar). Earder steane yn de rige Geschiedenis inkelde úttreksels oer 
East- en Noard-Fryslân. De léste oantekens binne út it Friesisches Jahrbuch fan 
1955. 
31. Percelen te Kornwerd 1-2 
32. Ameland 
33. Literatuuropgave. Korte Aanteekeningen 
34. Middelzee 
35. Molkwerum (en Hindeloopen) 1-2 
36. Workum, Ferwoude, Gaast en naburige dorpen 
37. Register van Aanbreng. Pastorielanden 
38. Beneficiaal-boeken 1-2 
39. Tzum 
40. Zathen en landen 
41. Aantekeningen 1-3 
42. Aanteekeningen (Uilkema) 
43. Aanteekeningen huis 1-2 
44. Weerdebuiren en Ee 
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Postma oan 't wurk yn ien fan 
syn skriften. (tekening Dick 
Osinga, 1953; FLMD) 
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45. Lezing (De húshâlding fen in frysk kleaster om 1500 hinne) 
Holden foar de Prov. Underwiisrie op 17 oktober, 1935 (ferslach yn Sljucht en 
rjucht 26 oktober 1935, 686). 
46. Jaartax 1-8 
47. Uitburens 1-3 
48. Lezing 
Oer "Oanrin ta in histoaryske biskriuwing fen Wûnseradiel" foar de Prov. Under
wiisrie 1940 (ferslach Leeuwarder Nieuwsblad 1 aug. 1940). 
49. Uittreksel 1-4 
50. Uittreksel (Kerk en dorp) 
51. Aanteekeningen kerk — dorp — grietenij 
52. Aanteekeningen over dorpen 
53. Berekeningen Idaarderadeel, Rauwerderhem, Achtkarspelen 
54. Kerkeboek Bozum 
55. Stad en dorp 1-9 
56. Aant. Handel 2 
57. Corpora Kloosters 
58. Dijks en Molenbestuur in Noorderkwartier en friesche dijken 
59. Priisfraech (Aanteekeningen betreffende "Binnendiken en Slieperdiken") 
60. Ploeggang en hoevenstelsel, agraarhistorische studie 
61. Stadsgrond 
62. Aanteekeningen landbouw 
63. Geschiedenis van den Frieschen landbouw 1-5 
64. Plaatsen van Opsterland en trochendeisk libben yn Fryslán 1 
65. Uittreksel 2 
Ferfolch fan nr. 64 
66. [Oantekens út Rienks en Walther e.o.J 
67. Aanteekeningen Wonseradeel 
68. Wonserweren 
69. De dorpen bij de kust langs 
70. Makkum 1-6 
71. Straten in Makkum en gebouwen 
72. Zijl en Waag 1-2 
73. Uit het Kingma-archief van Makkum 1 
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74. [Skiedkundige biskriuwing fan Makkum] 1-3 
75. Losse papieren: 
a. [Fjouwer (fan de fiif) folioblêden mei boarnen fan De Friesche kleihoeve] 
b. [Fiif kantsjes, nûmere 8, 9, 10, 12, 13 fan artikel oer De Saksische jaartax, 
publisearre yn De Vrije Fries 35 (1939)] 
c. [Fiif losse siden mei oantekens, foar in part noch yn de skriften teplak te bringen 
faaks] 
d. Briefke fan dr. Y. Poortinga as Beakenredaktêur fan 9 oktober 1943 mei it fersyk 
om oardiel oer skripsje J. J. Spahr van der Hoek (it oare jiers publisearre as Spoaren 
fen in pleatsestelsel) en oantekens by dy skripsje. 
Ek yn guon skriften lizze losse siden. 
e. Enkele opmerkingen Groninger plaatsnamen betreffende; publisearre yn Drie
maandelijkse bladen 10 (1958) 
f. Nog enkele Groninger plaatsnamen. Publisearre yn Driemaandelijkse bladen 11 
(1959). 
(Sjoch ek de nûmers 15 oant 18 en 20.) 

Taal en literaruer 
76. Taal en literatuur 1-11 
Fan nr. 5 ôf hjitte se Taal en letteren. It earste moat oanlein wêze tusken 1913 en 
1918, foar 't neist yn 1917, it léste hâldt op mei in úttreksel fan F. Sierksma, 
Schoonheid als eigenbelang (1948). Neffens de etiketten sil nûmer 2 fan 1922 of 
1923 wêze, nûmer 3 fan 1926 sawat, wylst 4 net fan foar 1936 is (sjoch hjirfoar nr. 
25). 
77. [Woordverklaring] 
78. Woorden (alfabetisch) 1-2 
79. Woordenlijst 
De nûmers 77 oant 79 besteane út ferâldere wurden, meast út it boerelibben en 
helle út de skriften "Friesland" (sjoch de list nr. 25). Etiketten - dat fan nr. 77 
mist - en "oarlochsuterlik" fan nr. 79 tsjutte derop dat Postma yn it lést fan de 
tritiger jierren en yn de oarloch hjirmei dwaande west hat. Dy oarlochsskriften 
makke er sels fan foliopapier, om't dat fan better kwaliteit wie as it papier yn 
skriften (brief oan J. H. Brouwer fan 8 april 1948, FLMD). Ferlykje foar de da-
tearring ek it stikje "In frjeonlik forsiik" om help by de ferklearring fan boere-
wurden yn It Heitelân 18 (1936) 183. 
80. Namen 1-10 
Oanlein tsjin 1940. De skriften 8 oant 10 hawwe wer it uterlik fan de léste oar-
lochsjierren. 
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De útjouwer 
Pijttersen te 
Snits 

S. Sybrandy 

Jierren lyn kaam my yn it Frysk Skipfeartmuseum en Snitser âld-
heidkeamer te Snits foar it earst de útjefte fan de fersen fan Jac-
ques Perk troch H. Pijttersen Tzn. (1882) ûnder eagen. Hja hiene 
dêr doe in kast fol mei Snitser útjeften dy't yntusken ynkorpo-
rearre binne yn de bibleteek en fia de kaartsystemen maklik te 
trasearjen. Sûnt dy tiid kaam ik fan en ta werris in útjefte fan 
Pijttersen tsjin en waard nijsgjirrich nei de aktiviteiten fan dizze 
útjouwer. Yn it neifolgjende behein ik my yn haadsaak ta de útjou-
wersaktiviteiten; oare kanten fan syn persoan fertsjinje faaks noch 
wolris apart omtinken. 

Boarnen en boargerlike stân 
It hichtepunt fan Pijttersen syn aktiviteit lei tusken 1880 en 1890. 
Wy binne oer dy tiid - as it om boekhannel en útjouwerij giet -
moai goed ynljochte. Sa is der de Brinkman l, en der is de Bi
bliotheek van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des 
boekhandels 2. Ek it Nieuwsblad voor den Boekhandel wie der doe 
al. Sadwaande kinne wy in sekuere yndruk krije fan Pijttersen syn 
fûns. Ik sil der gjin list fan jaan; it liket my wol sinfol om de titels 
fan in pear jier te jaan sadat de lezer in idee krije kin fan it fer-
skaat. 
Hendrik Tjeerds Pijttersen waard berne te Nijehaske op 24 maaie 
1845 as soan fan Tjeerd Pijttersen (berne 26 novimber 1811 te 
Snits, stoarn 14 juny 1885), dy't dûmny wie op De Rottefalle, te 
Haskerdiken-Nijehaske, Wynjeterp en it langst te Roardhuzum 
(1846-1879). Ds. Tjeerd wie op 12 novimber 1837 troud mei Anke 
Haga, berne te Snits op 26 maart 1812 en stoarn op 18 juny 1886 3. 
Op 9 septimber 1870 festige Pijttersen him mei syn broer Zachaeus 
en suster Pyttertje te Snits, oan it Kronenburg. Hy makke yn in 
sirkulêre fan 15 augustus 1870 bekend dat er him festige hie as 
boekhanneler, nei "negenjarige werkzaamheid, waarvan vier in het 
buitenland" om genôch ûnderfining te krijen. Op 28 maaie 1873 
troude Pijttersen te Snits mei Maria Lucia Stienstra, berne te Snits 
op 9 novimber 1846, dochter fan de prokureur mr. Bouwe Sjoerds 
Stienstra en Petronella Magdalena Eekma. Hja krigen trije bern: 
Petronella Magdalena (1874), Tjeerd (1876) en Anke (1880). 

Opgong en ôfbraakfan de útjouwerij 
In pear jier nei't Pijttersen him as boekhanneler festige hat komme 
de earste útjeften. De earste is De gevolgen van een kus, oorspron
kelijk blijspel met zang in één bedrijf Tan W. van Gulik 4. Dan komt 
De kleine teekenaar, voorbeelden om op de lei te teekenen fan 
J. Groeneveld Jr. (1873). Mar ek Een stem uit het volk, sociale 
toestanden besproken fan O. Rommerts, "voorzitter der Provinciale 
Friesche Werklieden-Vereeniging", sa't yn it prospektus oankun-
dige wurdt, en fan deselde Zonder volksonderwijs geen volkswel
vaart, toespraak gehouden op de 2e algemeene jaarlijksche vergade
ring van het Ned. werkl. verbond te Amsterdam (resp. yn 1873 en 
1874). Yn 1875 wurde dan oankundige yn in prospektus: J. Mar
vel, Droomen en fantasieën uit de jaargetijden des levens, 3e dr.; 
Lew. Wallace, Quetzal (the fair God), een verhaal uit de verovering 
van Mexico, 2 dln.; en Gustave Aimard, In de wildernis, 4 dln. 
It is dúdlik: Pijttersen syn doel wie net om him mei syn útjouwerij 
te profilearjen, sa't dat hyt. Nei alle gedachten koe er him dat net 
permittearje. Dit ferskaat dat rint fan skoalboeken, toaniel- en 
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sjongstikken, romantyske lektuer oant polityk, sil ek letter hyltyd 
werom te finen wêze. As wy de jierren nei 1880 besjogge is it 
ferskil lykwols dat der dan útjeften by komme dy't ek no noch 
nijsgjirrich en fan betsjutting binne. Pijttersen spile lanlik syn rol 
mei. It tal úfjeften komt tusken de fiif en tsien per jier te lizzen. 
In pear derfan wol ik aanst noch ôfsûnderlik besprekke. 
De opgeande lijn wurdt lykwols ôfbrutsen yn 1890. Der wurdt dan 
sels troch de firma Schleijer, De Vries en Kraay in feiling halden 
fan útjeften fan Pijttersen. De feilingkatalogus binne in tal eksem-
plaren fan bewarre bleaun, gauris mei oantekeningen deryn oer de 
prizen dy't de nûmers diene 5. Sa'n fûnsfeihng wie doe de wize om 
grutte partijen boeken kwyt te reitsjen, in funksje dy't letter troch 
De Slegte en oare ramsj-hannelers oernommen is. De ferklearring 
foar dizze ferkeaping leit yn it feit dat Pijttersen yn finansjele 
swierrichheden rekke wie "wegens een treurige geschiedenis met 
mijn zwager" 6. Ut in brief oan de firma Schleijer c.s. witte wy dat 
de ferkeap lang net opsmiten hat wat Pijttersen der fan ferwachte 
hie. By in soad nûmers yn de katalogi is ek de oantsjutting "op
gehouden", en dus net ferkocht, te finen. Dochs wurdt der wol it 
ien en oar ferkocht en op 25 july 1890 is der yn it Nieuwsblad voor 
den Boekhandel in berjocht te finen oer de fûnsartikels dy't oergien 
binne nei oare útjouwers en tenei uteraard troch de boekhannel 
dêr besteld wurde moatte. De hst is nijsgjirrich om't wy der wat 
út fernimme kinne oer prizen en oantallen dy't Pijttersen noch yn 
foarrie hie fan syn boeken: 

F O N D S V E R K O O P I N G . 
Uitgaven vau den Heer H. PÏTTERSEN Tzs., te Sneek. 

Op Dinsdag 1 Juli 1S90, 
door 

SCHLEIJER, DE VRIES & KRAAY. 

Boer (L. M. de). Prins Willem I en zijn tijd. Zonder Kopierechi. 
65 ex. à 13 ets. Gebr. Koster. 

Church (Alfred J.), Vertellingen Tan Homerus. 
444 ex. à f 2.50. S. & W. N. van Nooten. 

Conradine, Contrasten. 
100 ex. à 30 ets. J. Leendertz & Zn. 

Conway (Hugh), Beatrice. 
165 ex. à 30 ets. G. J. C. Scrinerius. 

Dickens Gallerij. Album vau vier-en-twintig typen in kleuren 
gedrukt. Iu verguld linueu omslag. 
93 ex. à 25 ets. Gebr. E. & M. Cohen. 

Drentb (E.), zie: Wohlfabrt. 
Druten (J. C. van), Prosa und Pocsie. Ein Lesebuch für die 

uuteren Klassen des Gymnasiums und der höheren Bürger-
schule. 
460 ex. à 67 ets. J. Noorduyn & Zn. 

Duiincheu (Theodoor), Jantje Verbrugge. 
Î97 ex. à l 4 ets. D. Bolle. 

Eniants (Marcellus), Goden-Scbemering. 736 ex. 
— , Lilith. 770 ex. 

De_2 Art. te zamen voor / 520.69. H. D. Tjeenk Willink. 
Enquête betreffende werking en uitbreiding der wet van 19 

September 1S74 en naar den toestand der fabrieken en 
werkplaatsen. P>undel I—IV, in 3 dia. 
1097 ex. à 23 ets. Gebr. E. & M. Cohen. 

Bundel V (Verslag der Commissie). 
93 ex. voor / 11.—. Dezelfden. 

Yntusken wie Pijttersen op 21 july 1891 ta lid fan de Twadde 
Keamer foar Skoatterlân keazen, yn it plak fan F. Domela Nieu-
wenhuis. Dy hie krekt foar de ferkiezing himsels weromlutsen, en 
sa gie it tusken de liberaal Pijttersen en de A.R.-kandidaat P. van 
Vliet îr. By de earste stimming, op 9 july, krige Pijttersen achthûn-
dert stimmen en de A.R.-man 771, by de twadde stimming, op 21 
july waard Pijttersen keazen mei 1106 fan de 2168 stimmen 7. 

Earjeou (E. L.), Eene geheimzinnige overerving. 
164 ex. à 31 ets. Gebr. E. & M. Cohen. 

Grondwet (De nieuwe) voor het koninklijk der I\ederlandeu ver-
geleken met die van 1848. 
1150 ex. voor ƒ IS.—. Gebr. Beliufaute. 

Habé (Mevr.), Lieven is leven. 
S4G ex. voor ƒ 40.—. J. Vlieger. 

Hützler (Sara), Cola. 
259 ex. à 15 ets. G. J. C. Scnuerius. 

• • , Kleine menscheu. 
491 ex. à 11 ets. J. Vlieger. 

Irving (E. J.), A casketof jewels seleetcd from poets of tlieninc-
teenth century. 
449 ex à 50 ets. H. D. Tjeenk Willink. 

Lieftink (Dr. J. W.), Toegetreden. 
2489 ex. voor ƒ 120.—. S. & W. N. van Nooten. 

Lütkebühl Jr. (C. L.), Leven en lied. 
6S9 ex. à 10 ets. L. J. Veerman. 

Moore (George), Een drama in neteldoek. 2 dln. 
141 ex. à 30 ets. G. J. C Scrinerius. 

Muukaczy, Christus voor Pilatus. 56 ex. 
, Christus op Golgotha. 65 ex. 

De 2 Art. te zameu à 14 ets. Gebr. Koster. 
Pol de Mout, Idyllen. 524 ex. 

, Idyllen en andere gedichten. 542 ex. 
De2Art.tezamenvoory 281.70.Uitgevers-MaatschappijE]scvicr. 

Pyttersen's goedkoope bibliotheek. 
"5538 div. dln. voor ƒ 439.97. D. Bolle. 

Teltsjes yn skimerjoun fen Nynke fen Hichtum. 
^ 291 ex. voor ƒ 7.50. J. ,Ë. Mebias. 

Vosz (Richard), Iledendaagscbe Romeinen. 2 dln. 
199 ex. à. 30 ets. G. J. C. Scrinerius. 

Wohlfabrt (Heinrich), Methodiek van het piano-onderwijs vert. 
door E. Drenth. 
950 ex. voor ƒ 24.—. Gebr. Koster. 
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Ungelokkernôch krige Pijttersen as farsk Keamerlid fuort te meit-
sjen mei in neisleep fan de feiling fan july 1890. Der hiene al 
earder klachten west fan de fa. Noorduyn dat Pijttersen net alle 
eksemplaren dy't er hie fan guon útjeften ek yndie oan har 
oerdroegen hie. Op 't lést kaam de saak sels yn in gearkomste fan 
de Vereeniging en sa ek yn it ferslach fan dy gearkomste, dat 
publisearre waard op 21-7-1891 yn it Nieuwsblad voor den Boek
handel: 

De heeren J. Noorduijn & Zoon, te Gorinchem, vroegen de tusschenkomst in een 
geschil met den heer H. Pyttersen Tz., te Sneek. 
In Juli 1890 kochten de heeren Noorduijn & Zoon op de fondsveiling van den heer 
Pyttersen, (gehouden door de firma Schleijer, De Vries en Kraay) een schoolboek 
van Van Druten, getiteld „Prosa und Poësie", waarvan, volgens opgaven in den 
catalogus, het debiet sedert 1885 steeds toenemend was geweest. Na dien koop 
verzochten zij aan den heer Pyttersen een opgave van de firma's die van genoemd 
boek in de laatste jaren exemplaren geplaatst hadden, maar de heer Pyttersen gaf 
slechts enkele plaatsnamen op en beweerde voor verdere opgaven geen tijd te heb
ben. Na verloop van eenige maanden bemerkten de heeren Noorduijn, dat de 
opgaven van het debiet in den catalogus, volstrekt niet met hun verkoop overeen
kwamen, en dat in Sneek, waar de schrijver woont, na den verkoop nog ex. door 
den heer Pyttersen geleverd waren. Laatstgenoemde erkende dat dit feit geschied 
was, maar daar bleef het bij; op aanmaning van de firma Schleijer, De Vries & 
Kraay om het bedrag der gelden daarvan over te maken, evenals op herhaalde 
aanvragen, zoowel van deze firma als van de nieuwe eigenaren, om door specifieke 
opgave de waarheid van de cijfers in den catalogus aan te toonen, is hij steeds het 
antwoord schuldig gebleven. Ten slotte eischten de heeren Noorduijn een schade
vergoeding van ƒ 150, maar ontvingen daarop evenmin antwoord. 
Het Bestuur heeft getracht deze onaangename zaak in der minne te schikken, en 
den heer Pyttersen voorgesteld alsnog de heeren Noorduijn de vereischte schade
vergoeding te betalen, en zoo hij hiertoe niet bereid was de beslechting van het 
geschil aan het Bestuur op te dragen, onder verwijzing naar art. 30 van het Regle
ment. 
De heer Pyttersen heeft geantwoord dat de heeren Noorduijn in twee brieven met 
een aanklacht bij den officier van Justitie gedreigd hadden. Hij acht daardoor elke 
schikking, of beslechting van het geschil door derden, buitengesloten. 

Om't doe faaks noch wol mear as no de miening libbe dat de 
representanten fan it folk yn elk gefal op it stik fan de (wite boar-
de-)kriminaliteit net representatyf wêze mochten foar har kiezers, 
wie dizze kwestje in tankber ûnderwerp foar in part fan de parse. 
Sa skreau De Amsterdammer (Dagblad voor Nederland) op 31 july 
1891: "Immers dan zou de afgevaardigde van Schoterland iemand 
zijn, die een kooper met voorbedachten rade geldelijk benadeelt 
en misleidt". En fan Joh. Braakensiek ferskynde in spotprint mei 
as opskrift: "Wegens verandering van betrekking" en as ûnder-
skrift: "Het nieuwe Kamerlid voor Schoterland: 'Heeren wie biedt 
er? Mijn stalletje is te koop. Mijn voorganger heeft de voorkeur'." 
Neist de ferkeaper (in liberaal op klompen) stiet Domela Nieu-
wenhuis, syn foargonger as Keamerlid foar Skoatterlân (print yn 
De Amsterdammer, Weekblad voor Nederland, 6 septimber 1891). 
Gefolgen foar Pijttersen syn politike karriêre hat dit skandaaltsje 
net hân, want yn septimber 1897 komt hy foar Ljouwert yn de 
Keamer (yn Skoatterlân hie er ferlern fan G. van der Zwaag). Yn 
1901 wurdt er lykwols net wer keazen. 
Op 14 augustus 1891 bea Pijttersen yn it Nieuwsblad voor den 
Boekhandel syn boekhannel te keap oan 8. Mei in sirkulêre en in 
meidiehng yn it Nieuwsblad fan 9 oktober 1891 makke er bekend 
dat er syn "debietzaak" oerdroegen hie oan de heer J. W. Muller, 
"die deze onder dezelfde firma H. Pijttersen Tzn. zal voortzetten". 
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"Wegens verandering Van betrekking 
Ti" * 

Bet nieuwe Kamerlid voor Schoterland: .Heeren wie biedt er? MÜD stalletje ia te koop. Mijn voorganger heeft de voorkeur." 

De print fan Braakensiek yn 
De Amsterdammer, Weekblad 
voor Nederland 

Dizze J. W. Muller giet yn 1896 faillyt: dêrmei hâldt de firma op 
te bestean. De namme Pijttersen libbet yn Snits noch wol, mar 
dan yn in hiel oare branche: as masinebedriuw. Op 1 oktober 1891 
ferfear de famylje Pijttersen nei Den Haach. 
Pijttersen koe him dus no beheine ta syn Keamerlidmaatskip en 
syn útjouwerij, alteast wat dêr fan oerbleaun wie. De jildproble-
men wiene lykwols mei de earste feiling net oplost. Sadwaande 
besocht hy earst om de firma C. Schillemans te Zutphen safier te 
krijen dat dy ûnderhâns in tal útjeften fan him oernimme soe. Hij 
wol de Perles de la poésie Française contemporaine graach hâlde, 
sa skriuwt er 6, ek al om't er drok dwaande is (mei sukses) om der 
yn it bûtenlân in merk foar te fmen, mar neamt fierder as boeken 
dy't wol wat wurdich binne: gedichten fan Fiore della Neve, de 
stikken fan Faassen, de Gedachten fan Carmen Sylva. Dat slagget 
lykwols net; dan komt der in twadde feiling op 5 oktober 1892 
troch de fa. G. Theod. Bom en Zn. Foar yn de feilingkatalogus 
skriuwt Pijttersen dat er troch alle drokte der net oan ta komt om 
syn fûns goed te eksploitearjen en dat er dêrom mar besykje wol 
it te ferkeapjen. Op 14 oktober ferskynt dan wer yn it Nieuwsblad 
voor den Boekhandel it oersicht fan de útkomsten fan de feiling. 
(Yn de feilingkatalogus stiet foaryn oanjûn dat neist it fûns fan 
Pijttersen ek oare boeken oanbean wurde, dêr't hiel wat Frysk 
materiaal by sit, û.o. útjeften fan it Friesch Genootschap; yn it 
berjocht yn it Nieuwsblad wurdt dit der net by sein.) 
Sa bliuwt dan allinnich it Keamerlidmaatskip oer (oant 1901) en 
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hat Pijttersen de hannen frij foar eigen wurk. Dat komt der dan 
ek. It is foar in part wurk op it mêd fan de polityk en de parle-
mintêre skiednis, foar in part binne it oersettingen (dêr't by opfalt 
de oersetting fan Sienkiewicz' Quo vadis, dy't yn 1979 nochris op 
'e nij - bewurke - útkommen is). Yn 1900 kaam foar it earst út 
Pijttersen's Nederlandsche Staatsalmanak voor iedereen, en "De 
Pijttersen" bestiet hjoeddedei noch9 . Yn it foaropwurd fan de 
Pijttersen foar 1920 léze wy: "Het verschijnen van deze jaargang 
heeft de man, wiens naam dit Handboek draagt, niet mogen be
leven. Na een ernstig lijden ontsüep hij den lOden September 
(1919)". It berjocht is ûndertekene troch J. G. Pippel, "sedert acht
tien jaren de medewerker van den heer Pyttersen". Ek wie Pijt
tersen in tal jierren redakteur fan de Arnhemsche Courant. 

In pear útjeften 
De bekendste útjefte fan Pijttersen is wol de útjefte fan de gedich
ten fan Jacques Perk, "met voorrede van Mr. C. Vosmaer en in
leiding van Willem Kloos" (1882). Vosmaer hie op fersyk fan de 
heit fan de yn 1881 ferstoarne Jacques de fersoarging fan de útjef
te op him nommen en derby Kloos ynskeakele. Oer alle yntriges 
dêr't dat mei mank gie, en oer it oandiel fan Kloos yn de earste 
tekst fan Perks fersen wol ik it no net ha. It is nei te gean yn de 
faksimilee-edysje fan Stuiveling en de troch Stuiveling útjûne 
briefwiksel fan Vosmaer en Kloos 10. 
Yn dy briefwiksel is ek nei te gean hoe't stadichoan Pijttersen 
mear yn 'e beneaming komt foar de útjefte nei't earst lange tiid 
rekkene wie op de Amsterdamske útjouwer H. Binger, dy't lykwols 
hyltyd nije beswieren hat en oare betingsten wol. Op 16 maaie 

r, , ., , , . 1882 (nr. 92) skriuwt Vosmaer dan oan ds. M. A. Perk: "Ik kan 
De earste siaefan de earste . v \ •• . . , , . _ ~ , 
útjefte van Perk syn gedich- u met zoo schrijven dat gij den brief aan B. kunt laten lezen, want 
ten. ik ben verontwaardigd over zijn schandelijk bedrijf. Hij houd ons 
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deerlyk voor het l a p j e . . . " en fierder: "Maar B. zal de zaak sla
perig en droomerig uitgeven. Zie eens hoe wakker Pyttersen met 
zijne keurige uitgaafjes werkt!" Op 25 maaie 1882 (nr. 97) neamt 
Vosmaer as mooglike útjouwers Tjeenk Willink, Beyers of Pijt-
tersen. Tjeenk Willink en Beyers hawwe der gjin nocht oan, in 
léste besykjen mei Binger slagget net en dan skriuwt Vosmaer op 
8 augustus 1882 (nr. 101): "Ik ben nagenoeg, behoudens uw me
degoedkeuring, gereed met Pyttersen. Mooi papier en druk - por
tret, 16 pr. exempl. en ƒ 100 (na de 400 ex. noch eens ƒ 50.) — Ik 
vind dat aannemelyk na al ons getob met al de anderen". Op 23 
augustus skriuwt Pijttersen dan oan ds. M. A. Perk (nr. 105) dat 
er syn best dwaan sil op it bondeltsje. 
Al op 7 septimber binne der printkladden; yn de briefwiksel fine 
wy dêr geregeld opmerkingen oer oant 22 novimber ta. "Daarna 
moet de afwerking uiterst snel zijn gegaan, immers op 9 december 
1882 bevatte 'De Portefeuille' al een beoordeling door Taco H. de 
Beer. Vosmaer had twee gebonden en twee ingenaaide present
exemplaren ontvangen; waarschijnlijk is aan Kloos een dergelijk 
viertal gestuurd. De prijs, aanvankelijk gesteld op ƒ2,25, later 
ƒ 2,50, was tenslotte ƒ 2,90 geworden", skriuwt Stuiveling yn de 
faksimilee-edysje (s.27). Foar de titelside oer sit in portret ynplakt 
fan Jacques Perk, reprodusearre troch de fa. Bruckmann te Mün-
chen. Fan de oplaach is in part yn wite bân mei gouden en swarte 
opdruk, in part yn griengrize bân mei gouden, sulveren en swarte 
opdruk en in part yn oliifgriene bân mei gouden, brune en swarte 
opdruk ferskynd (sjoch de beskriuwing yn it kaartsysteem fan it 
Nederlands Letterkundig Museum). 
De twadde printinge fan de bondel ferskynde pas yn 1897 by 
S. L. van Looy yn Amsterdam, dy't op de twadde feiüng fan Pijt
tersen de léste hûndertacht bondeltsjes opkocht hie (mei de rjoch-
ten) foar ƒ0,61 it stik. Dêrnei ferskynden der yn 1898, 1899 en 
1901 nije printingen. De útjefte fan Pijttersen hat dus sa'n fyftjin 
jier lang de iennige útjefte fan Perk west. 
Fan de Flaamske skriuwer en aktivist Pol de Mont joech Pijttersen 
yn 1882 de bondel Idyllen út, en yn 1884 Idyllen en andere gedich
ten. Op de earste feiling binne de bondels oergien nei Elsevier, en 
dy jout der yn 1887 in oanfolle werprintinge fan út ûnder de titel 
In Noord en Zuid. It kontrakt tusken Pol de Mont en Pijttersen 
foar de earste bondel is by it feilingmateriaal bewarre, mar foar 
de "andere gedichten" is de saak faaks minder goed regele, want 
ik fûn ek in brievekaartsje dêr't Pol de Mont him yn beklaget oer 
Pijttersen (rjochte oan L. Leopold te Grins): "Omstandigheden 
die ik u kiesheidshalve niet kan meedelen zijn oorzaak dat op dit 
ogenblik twee personen zich eigennaar noemen van Idyllen en an
dere gedichten, en wel ikzelf en dan de Maatschappij Elsevier aan 
welke mr. Pyttersen, zonder mijn voorkennis en zonder ons 
kontrakt zóo in acht te nemen als ik dat hoopte, het auteursrecht 
vermaakte op zijn auctie". Hoe't dit ferskil fan miening oplost is, 
ha ik net fine kinnen. 
J. J. A. Goeverneur wie in bekend skriuwer benammen fan ber-
neboeken. Hy moast fan syn pinne libje en hat sadwaande ek in 
soad wurk út oare talen oerset en/of bewurke. Yn 1843 hie er De 
Huisvriend, gemengde lectuur voor burgers in stad en land, ver
zameld door J. J. A. Goeverneur opset, dy't oant 1863 ferskynde 
by Van Bolhuis Hoitsema te Grins, en dêrnei fan 1864-1879 te 
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Hendrik Tjeerds Pijttersen 
wie fan 1870 oan't 1891 as 
boekhanneler fêstige te Snits 
yn in hûs oan Kronenburg, 
wijk 7, nr. 3. Dat is no Leeu
wenburg nr. 9, it hoekhûs dat 
op dizze foto fan likernôch 
1900 rjochtfoar it grêftsje de 
Wip oer te sjen is (foto 
Frysk Skipfeart Museum, 
Snits). 

Leiden by Noothoven van Goor. Faaks om't Goeverneur fanwe-
gen syn sûnens der net safolle omtinken mear oan jaan koe, waard 
it blêd yn 1880 fuortset sûnder Goeverneur, by útjouwer Roelants 
yn Schiedam. Pijttersen hat dizze káns oangrypt en is "in overleg 
met den heer Goeverneur" kommen ta de útjefte fan in nij tyd-
skrift ûnder de titel De oude huisvriend, gemengde lectuur, verza
meld door J. J. A. Goeverneur. De prospektus begjint mei yn grut
te letters "Een Oude Huisvriend in zijn eer hersteld!" en: "Toen, 
eenigen tijd geleden, bekend werd dat de heer J. J. A. Goeverneur 
had opgehouden redacteur te zijn van het voor 40 jaren door hem 
opgerichte tijdschrift De Huisvriend, werd van alle zijden de 
wensch geuit dat den geliefden Volksschrijver en Kinderdichter 
een nieuw veld van werkzaamheid mocht worden geopend". Der 
wurdt yn de prospektus frijwat wurke mei it ûnderstelde meilijen 
mei Goeverneur. "Immers, een volk eert zich zelven het meest 
door waarde te hechten aan zijne schrijvers en dichters. En aan 
weinigen hunner heeft ons volk zoo groote verplichting als aan 
Jan Goeverneur". Goeverneurs Oude huisvriend ferskynde oant 
en mei 1886 by Pijttersen, dêrnei te Nijmegen by H. C. A. Thieme. 
Fan 1883-1885 hie H. van Roordahuizen de redaksje, yn 1886 
Fiore della Neve (pseudonym fan M. G. L. van Loghem; sa'n 
bytsje de stjer-auteur fan Pijttersen). Om't Hendrik Pijttersen yn 
Roardhuzum syn bernejierren trochbrocht hat, is H. van Roor
dahuizen mooglik in pseudonym fan him. 
Fan Marcellus Emants syn Godenschemering kaam de earste útjef
te út by Pijttersen yn 1883. Emants skriuwt yn it foaropwurd: "De 
Heer Pijttersen verzoekt mij voor Godenschemering een toelich
ting te schrijven. Ik acht dit overbodig, maar ben bereid door 
middel van eene korte inleiding aan zijn verlangen te gemoet te 
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komen, omdat er waarheid ligt in zijn bewering, dat het groot 
aantal vreemd klinkende namen bij den eersten aanblik lezers zal 
afschrikken". Yn de twadde druk (1885) is it foaropwurd útwreide 
ta "Een paar opmerkingen voor den tweeden druk" fan 24 siden, 
dêr't Emants yn yn de slach giet mei syn kritisy n . Fan dizze 
útjefte is op de earste feiling de oplaach oernommen troch H. D. 
Tjeenk Willink en der komme ek eksemplaren foar mei in Haar-
lemsk titelblad, dy't dus feitlik gelyk binne oan de twadde printin-
ge by Pijttersen. 
Emants wie in man dy't aloan syn wurk behoffene. Ek yn Lilith 
hat er sûnt de earste printinge (Haarlem, W. C. de Graaff) op in 
soad plakken feroare as it yn 1885 by Pijttersen yn twadde prin
tinge útkomt. A. M. Cram-Magré 12 seit yn har útjefte fan Lilith 
(noat 65) dat neffens ynljochtingen fan H. D. Tjeenk Willink Li
lith foar it earst yn syn fûnskatalogus stiet yn 1886. Dit is tige 
ûnwierskynlik, om't Tjeenk Willink op de earste feiling yn 1890 
noch 770 eksemplaren fan Pijttersen keapet. Hy soe dan al earder 
ûnderhâns in tal fan him oernommen moatten ha. Wol kin ik it 
lyk fine mei de fierdere konklúzje: "Het is dus wel evident dat er 
geen sprake is van een derde druk zoals in verschillende catalogi 
abusievelijk wordt vermeld. De tweede druk werd door Pijttersen 
uitgegeven, daarna door H. D. Tjeenk Willink overgenomen die, 
vermoedelijk in 1886 (?? S.S.), Lilith met gewijzigd titelblad in de 
handel heeft gebracht". 
Yn 1889 kaam by Pijttersen út fan H. Trip Een heroën-kwartet, 
Schubert, Schumann, Berlioz, Wagner in hun leven en werken ge
schetst. De fjouwer biografyen kamen ek apart út, dy oer Wagner 
dus ûnder de titel Wagner in zijn leven en werken geschetst. Oer 
Wagner wie yn dy tiid in fûle diskusje oan 'e gong. Hy hie syn 
oertsjûge oanhingers: sa'n ien wie mr. Henri Viotta, de auteur fan 
Richard Wagner, zijn leven en zijne werken geschetst, yn 1883 te 
Snits útkommen by J. F. van Druten 13. It boekje fan Trip wie 
foar in part in reäksje op Viotta. Trip hat wol bewûndering, mar 
ek krityk foar Wagner, en dan net allinnich op syn muzyk, mar 
benammen op syn halden en dragen, dat yn dy tiid in soad op-
skuor joech. Yn "Wagner en de literatuur" 14 skriuwt Jan Fontijn: 
"Tegenstanders van Wagner richten zich in hun publikaties met 
groot genoegen tegen de levenswandel van de componist, waarbij 
in Nederlandse geschriften al gauw de naam Multatuli valt. Hier 
een voorbeeld: in 1889 publiceert H. Trip een biografie van Wag
ner waarin hij kritiek uitoefent op een van de eerste, verheerlij
kende biografieën in Nederland en wel van die van de Wagneriaan 
Henri Viotta uit 1883. Trip moet niets hebben van Wagners "nei
ging tot uiterlijk vertoon": "Wagner evenwel heeft schatten op 
dolzinnige wijze verkwist. Voor zijn garderobe had hij de eerste 
modemaakster van Wenen, Fräulein Bertha; zijn gewoon dage-
lijksch kostuum was een kamerjapon of rok van zacht rosé, hel
derblauw of vuurrood satijn met oranje- en lilakleurige linten en 
satijnen schoenen; dit uitgezochte toilet kostte 'sjaars minstens 
ƒ4000" enz. Dit soort personalistische kritiek, moralistisch van 
toon, is exemplarisch". Op de Coul jout yn syn ynlieding by de 
faksimilee-edysje fan Viotta (s.XIV) as syn miening: "Overigens 
moet worden gezegd dat het boekje, hoe amusant ook, wemelt van 
onnauwkeurigheden en pertinente fouten. Over een gedegen ken
nis van zaken, zoals die bij Viotta tot uitdrukking komt, beschikte 
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Trip allerminst". Wy hawwe hjir in gefal fan polemyk tusken 
skriuwers dy't by twa Snitser útjouwers publisearren. Dat wol lyk-
wols net sizze dat Van Druten en Pijttersen allinnich konkurrinten 
wiene. Pijttersen publisearre sels boeken by Van Druten, doe't er 
nei 1892 gjin útjouwer mear wie. 
Op in hiel oar mêd - Pijttersen hie uteraard politike belangstelling 
- leit de yn 1887 útkommen Enquête betreffende werking en uit
breiding der wet van 19 Sept. 1874 (Staatsblad No. 130) en naar den 
toestand van fabrieken en werkplaatsen, yn 5 bundels (4 dln.). De 
wet dêr't it hjir om giet is it "Kinderwetje" fan Van Houten. In 
parlemintêre enkête-kommisje hat — as in ferfolch op de debatten 
om de inisjatyfwet fan Van Houten — doe in ûndersyk halden nei 
de tastannen yn de yndustry yn Amsterdam, Maastricht en de 
flaaksyndustry dêr't hiel wat ellinde by oan it ljocht kaam. "De 
Enquête naar de toestand van de arbeidersklasse in Nederland 
vormt een mijlpaal in de sociale geschiedenis van ons land", stiet 
der dan ek yn de ynlieding by de werútjefte yn 1981 15. 
Ta beslút wol ik hjir noch twa Fryske útjeften neame: Teltsjes yn 
skimerjoun fen Nynke fen Hichtum, út 1887, en M. E. van der 
Meulen, Bolsward's kunst en kunstgeschiedenis, met 31 platen, naar 
photographieën van Jakob de Vries Gz., út 1888. 

Noaten 
1. Brinkman 's catalogus der boeken, plaat- en kaartwerken, die gedurende de jaren 

1850-1882 in Nederland zijn uitgegeven of herdrukt (Amsterdam, ca. 1885) en 
idem foar de jierren 1882-1891 (Amsterdam, ca. 1892). 

2. Bibliotheek van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhan
dels, p/a Singel 425, Amsterdam. Yn de Catalogus der bibliotheek van de Ver
eeniging dl. IV (Den Haag 1934) stiet op s. 38 foar H. Pyttersen Tzn. in Lijst 
van boekwerken neamd. Der is fierder in map mei personalia en ien mei 
prospektussen oanwêzich. It sammeljen is sa yn syn wurken gien, dat út ûn-
derskate útjouwersarchiven de prospektussen oangeande Pijttersen byinoar 
brocht binne, elk mei oantekeningen fan en soms brieven oan de ûnderskate 
útjouwers. 

3. Foar dizze en noch folgjende gegevens oangeande de famyljeomstannichheden 
fan Pijttersen bin ik tank ferskuldige oan S. ten Hoeve, direkteur fan it Skip-
feartmuseum. Pijttersen syn heit wie in soan fan Hendrik Feites Pijttersen, 
dy't boendermaker en keapman neamd wurdt. Hy troude te Snits op 26 ok
tober 1811 mei Pietertje Tjeerds van der Zee. Pijttersen syn mem, Anke Haga, 
wie in dochter fan stedssekretaris mr. Bouke Haga, prokureur, en Hillegonda 
Veen. 

4. Frjemd genôch is der in prospektus fan Ontmaskerd! troch W. van Gulik, dat 
yn feite yn 1877 troch Hingst en Hepkema yn It Fean útjûn wurdt. 

5. Catalogus van fondsartikelen, uitgegeven door den heer H. Pyttersen Tzn. te 
Sneek. Veiling dinsdag 1 juli (feroare yn: donderdag 3) 1890 in het lokaal 
Krasnapolsky te Amsterdam; nû. fo 337 yn de bibleteek fan de Vereeniging. 
By it bondeltsje eksemplaren fan dizze katalogus sit ek it brief fan Pijttersen 
oan de fa. Schleijer. 

6. Dit brief sit yn it eksemplaar fan de fa. Schillemans fan de feilingkatalogus 
fan de twadde feiling yn 1892. Titel: Catalogus van ongebonden boeken en 
fonds-artikelen, uitmakende het fonds van den heer H. Pyttersen Tzn., vroeger 
uitgever te Sneek, door G. Theod. Bom en Zn. Amsterdam, 5 oct. 1892; nû. fo 
347 yn de bibleteek fan de Vereeniging. 
Troch it brief oan de fa. Schillemans witte wy dus ek wat der achter de earste 
feiling siet, de "treurige geschiedenis met mijn zwager". Dit wie nei alle ge
dachten Anthoni Veen dy't op 14 maaie 1889 troud wie mei Hillegonda Maria 
Pijttersen, in suster fan ús Pijttersen. Dizze Anthoni hie swiere tsjinslaggen 
hân by syn saken (û.o. yn koloniale waren). 

7. Sjoch Johan Frieswijk, Socialisme in Friesland, 1880-1900 (Amsterdam, 1977), 
113. 
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8. "Door verandering van betrekking te koop aangeboden een florissante Boek
en kunsthandel met aanverwante vakken. Het huis, op den besten stand ge
legen, bevat, behalve fraaien winkel en woonhuis, geschikte werkplaatsen voor 
drukkerij enz". 

9. Wurk fan Pijttersen: 
Beknopte handleiding bij de kieswet, benevens tekst der wet met de tabellen en 
alphabetisch register. Sneek, J. F. van Druten, 1896, 2e herz. dr. 1897. 
Door een rooden draad verbonden. Armverzorging. — Emigratie. — Suriname. 
's-Gravenhage, M. van der Beek, 1892. 
Europeesche kolonisatie in Suriname, een geschiedkundige schets. 's-Gravenha
ge, W. P. van Stockum, 1896. 
Voorstel van wet tot instelling van Kamers van arbeid en nijverheid. Met memorie 
van toelichting ingediend. Sneek, J. W. Muller, fa. H. Pijttersen Tzn., 1892. 
Meiwurker c.q. samler: 
Gerlach, Hellmuth von, De volksvertegenwoordiging. Voor Nederland bewerkt 
door H. Pijttersen. Amsterdam, Cohen, 1908 (De grote maatschappelijke ver
schijnselen, I). 
Legrand, L., Geschiedenis der Bataafsche republiek. Vertaald en met aantt. ver
meerderd door H. Pijttersen. Arnhem, Gouda Quint, 1895. 
Oscar II, koning van Zweden en Noorwegen, Eene koningin. Historische roman 
uit den tijd van Napoleon Bonaparte en Bernadotte. Vertaald door H. Pijttersen. 
Sneek, J. F. van Druten, 1898, 2 dln. 
Sienkiewicz, Henryk, "Quo vadis?", een verhaal uit de tijd van Nero. Naar de 
Amerikaanse uitg. van Jeremiah Curtin vertaald door H. Pijttersen. 's-Gra
venhage, W. P. van Stockum, 1898. 2 dln. Werprintinge: Vertaald door H. 
Pijttersen en bewerkt door Theo Kars. Amsterdam, Loeb & Van der Velden, 
1979. 
Pijttersen's Nederlandsche Staatsalmanak voor iedereen. Handboek betreffende 
zaken en personen in betrekking tot Nederland en kolonieën. Met veler mede
werking samengest. door H. Pijttersen. Zaltbommel, Van de Garde, 1900 (jrg. 
1). 
Tijdschrift voor Nederlandsch Indië. Redaksje, mei oaren. 

10. Jacques Perks Gedichten volgens de eerste druk (1882) met de voorrede van 
Mr. C. Vosmaer, de inleiding van Willem Kloos en andere door Kloos ge
schreven Perk-beschouwingen, uitgegeven door G. Stuiveling. Culemborg 
1976 3 (Klassieken Nederlandse letterkunde). 
De briefwisseling Vosmaer-Kloos, uitgegeven en ingeleid door G. Stuiveling. 
Groningen etc, 1939. 

11. Fergelykje: Marcellus Emants, Godenschemering uitgegeven en ingeleid door 
M. C. van den Toorn. Zwolle, 1966 (Zwolse drukken en herdrukken voor de 
Mij. der Nederl. Letterk. te Leiden). Benammen s. 55 e.f. 

12. Marcellus Emants, Lilith, gedicht in drie zangen, uitgegeven en ingeleid door 
A. M. Cram-Magré, Culemborg, 1971 (Klassieken uit de Nederl. letterkunde). 

13. Henri Viotta, Richard Wagner, zijn leven en zijne werken, met een inleiding 
door Paul Op de Coul. Amsterdam, 1980. 

14. Jan Fontijn, "Wagner en de literatuur", De Revisor, III (1976), 14 e.f. 
15. Een kwaad leven, heruitgave van de Enquête betreffende werking en uitbrei

ding der Wet van 19 September 1874 (Staatsblad No. 130) en naar den toe
stand van fabrieken en werkplaatsen, bezorgd en ingeleid door Jacques Giele. 
Nijmegen, Link, 1981. 3 dln. (Link-paperback). 

List fan útjeften fan Pijttersen yn 1882, 1883, 1884 en 1885. 
Dizze list is makke oan de hân fan de Brinkman. Hy jout mar in part fan Pijttersen 
syn útjeften; de bedoeling is om sa in trochsneed te jaan fan wat der by in útjou-
werij as Pijttersen sines ferskynde. De útjeften dy't ik apart besprutsen ha, binne 
ntl. net representatyf foar it gehiel! 

1882 
Faassen, Rosier, Dramatische werken. Afl. 1-3. 
Fiore della Neve, Liana. Een gedicht. 
Goeverneur's Oude huisvriend. Jrg. 1882. 
Halévy, Ludovic, Miss Percival. Roman. 
Mont, Pol de, Idyllen. 
Ninous, Pierre, De dochter van den handwerksman. Roman. 3 dln. 
Perk, Jacques, Gedichten. 
Sylva, Carmen, Gedachten eener Koningin. 
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Uit het dagboek van Florentijn. Gedichten en aphorismen. 
Witt Talmalge, T. de, Ontmaskerd. Toespraken, vertaald door C. S. Adema van 
Scheltema. I. 
Zeger de Beijl, H., Moeder en zoon. Veluwsche novelle. 

1883 
Bondgenooten, een waarschuwend woord. Door "P.". 
Emants, Marcellus, Godenschemering, een gedicht. 
Faassen, Rosier, Dramatische werken. Afl. 4-6. 
Fiore della Neve, Eene liefde in het Zuiden. Gedichten. 3e dr. 
Goeverneur's Oude huisvriend. Jrg. 1883. 
O'Donnell, Wieg mij in slaap, moeder. Lied met koor. Woorden naar het Eng. door 
Fiore della Neve. 
Sally, Schetsen uit het dagelijksch leven. 

1884 
Faassen, Rosier, Dramatische werken. Afl. 7-10. 
Fiore della Neve, Eene liefde in het Zuiden. 4e dr. 
Fiore della Neve, Van een sultane en andere gedichten. 
Goeverneur's Oude huisvriend. Jrg. 1884. 
Habé, Mevr., Lieven is leven, toespraken voor kinderen. Nrs. 1-7. 
Homerus, Vertellingen van Homerus, uit het Engelsch van Alfred J. Church. 
Hützler, Sara, Kleine menschen. Schetsen uit het kinderleven. 
Lieftinck, J. W., Een gedenkwaardige sterfdag (10 juli 1584). Het leven en sterven 
van Prins Willem I na drie eeuwen herdacht. 
Mont, Pol de, Idyllen en andere gedichten. 
Perles de la poésie Française contemporaine. 3e éd. 
Prins Willem I en zijn tijd. Vaderlandsche historiezangen, verz. door L. M. de Boer. 
Sylva, Carmen, Gedachten eener Koningin. 2e dr. 

1885 
Druten, J. C. van, Prosa und Poesie, ein Lesebuch für die unteren Klassen des 
Gymnasiums. 
Emants, Marcellus, Lilith, gedicht. 
Fiore della Neve, Eene liefde in het Zuiden. 5e dr. 
Goeverneur's Oude huisvriend. Jrg. 1885. 
Ladder (De),hulpmiddel bij het bestuderen van Opzoomer's Burgerlijk Wetboek 
verklaard. 
Lieftinck, J. W., Toegetreden, een vriendenwoord aan nieuwe leden der gemeente. 
Pierres précieuses et pierres flnes. Anthologie de quelques prosateurs francais con
temporains. 
Reule Nzn., Ant. S., Door eigen kracht, een ware geschiedenis. (En seis oare ber-
neboekjes fan deselde.) 
Slavinnen (Blanke): de handel in meisjes in de XlXe eeuw. 
Uit het dagboek van Florentijn, gedichten en aforismen. 2e, herz. dr. 
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Cornelis 
Springer in 
Friesland 

Wim van der Laan 

De confrontatie met de culturele situatie van ruim een eeuw ge
leden levert de constatering op dat er toen kunstwerken zijn ont
staan die ons tegenwoordig weer veel te zeggen hebben. Naast de 
artistieke merites die deze kunstuitingen ongetwijfeld in hoge mate 
bezitten, speelt in deze hernieuwde appreciatie ook de mogelijke 
historische waarde een niet onaanzienlijke rol. Zeker geldt dit voor 
taferelen waarin het dagelijks leven uit die tijd werd afgebeeld. 
Het stadsgezicht neemt daarbij een vooraanstaande plaats in, niet 
alleen vanwege de nostalgische herinnering aan het genoeglijk 
straatvertier, maar vooral ook als bron van topografische docu
mentatie. Immers in deze stadsgezichten blijft de herinnering be
waard aan de talrijke fraaie bouwwerken en gevels, die later veelal 
om utiliteitsredenen werden vernietigd. 
Tot de belangrijkste schilders van stadsgezichten uit de vorige 
eeuw moet Cornelis Springer (1817-1891)' worden gerekend. 
Vooral in de periode waarin deze kunstenaar in zijn volle artistieke 
kracht was, had menig kunstliefhebber uit binnen- en buitenland 
er heel wat geld voor over een werkstuk van hem in zijn bezit te 
krijgen. In financieel opzicht kan en mag Springer derhalve een 
zeer geslaagd kunstenaar worden genoemd. Dit blijkt vooral uit 

De Groote Kerk te Bolsward 
bij zomer. (Deze en volgende 
foto's zijn, voor zover niet an
ders vermeld, afkomstig van 
de auteur.) 

De Vrije Fries, LXII (1983) 95-107 95 



De Markt en Stadhuis te Fra- de aantekeningen en verkoopboekjes 2 die hij ons heeft nagelaten. 
neker bij zomer. Deze aantekeningen zijn samen met de talrijke schetsboekjes van 

onschatbare waarde, omdat daardoor zijn leven bijna van dag tot 
dag is te volgen, zijn oeuvre grotendeels is vastgelegd en zelfs de 
tijd die hij voor het vervaardigen ervan nodig had bijna exact 
omschreven kan worden. Bovendien is met behulp van deze do
cumentatie het min of meer ondubbelzinnige wordingsproces 3 dat 
als een rode draad door zijn oeuvre loopt, te reconstrueren. 

Karakteristiek van het oeuvre 
Springers kunst vindt zijn oorsprong in de tweede helft van de 
zeventiende eeuw, toen het stadsgezicht zich als laatste zelfstandig 
voorstellingsschema ontwikkelde. Met name kunstenaars als Ger-
rit Berckheyde (1638-1698) en Jan van der Heyden (1637-1712) 
brachten dit facet van de schilderkunst tot grote bloei. Bereikte 
Berckheyde door een scala van gedempte kleuren, gecombineerd 
met een harmonische samenvoeging van details, een milde dra
matiek in zijn strak architectonisch opgebouwde stadsgezichten, 
in de taferelen van Van der Heyden gaan een subtiel gevoel voor 
compositie en een levendig gebruik van details gepaard met een 
warme kleurenweelde en een ongewoon helder zonlicht. 
In het werk van Cornelis Springer nu herleeft, weliswaar gemodi
ficeerd naar de smaak van de negentiende eeuw, het structurele 
van Berckheyde, naast het koloriet van Van der Heyden. De ruim
te-uitdrukking en groeperingsvormen van de figuren zoals Sprin
ger deze toepaste, zijn in feite rechtstreekse ontleningen aan 
Berckheyde. Het artistieke inzicht, maat en intensiteit en het 
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boeiende arrangement van details mogen als "afgeleide" elemen
ten van Van der Heyden worden beschouwd. Een karakteristieke 
overeenkomst doet zich verder voor in het artistieke patroon. In 
zowel het oeuvre van Berckheyde en Van der Heyden, als in dat 
van Springer valt de enorme concentratie van reisschetsen, fi
guurstudies en compositietekeningen op. 
Vrijwel tot aan het einde van zijn leven - zijn laatste schets da
teert van 6 oktober 1890, enkele maanden voor zijn dood - trok 
Springer naar buiten om te tekenen. Nog in 1857, toen hij reeds 
een groot gezin had te onderhouden, bezocht Springer trouw de 
studieavonden van Felix Meritis 4 om aldaar te tekenen naar mo
tief en om de tekenvaardigheid bij te houden. Deze en ook de 
andere schetsen hebben vrijwel nooit een zelfstandige functie ge
had. In verreweg de meeste gevallen dienden deze schetsen als 
compositie-ontwerp, als bouwstof en als aide-mémoire tot het 
doorwerkte olieverf-schilderij. 
Overeenkomstig de contemporaine opvattingen ging Springer er
van uit dat eerst de afzonderlijke onderdelen van het gekozen mo
tief moesten zijn geregistreerd alvorens tot de definitieve uitwer
king kon worden overgegaan. Deze schetsen en tekeningen zijn 
voor de hedendaagse onderzoeker en beschouwer door de grote 
intrinsieke en esthetische waarde vaak nog aantrekkelijker dan de 
bedachtzaam opgebouwde schilderijen. In deze studie immers laat 
hij zijn placide instelling varen, is hij vaak verrassend spontaan, 
heeft hij durf, drift en vaart en noteert hij ongeremd en ongehin
derd zijn eerste indrukken. 

De Markt en Stadhuis te Het oeuvre van Springer laat zich, weinig geprofileerd overigens, 
Bolsward bij zomer. indelen in drie perioden. 
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achter het stadhuis te In de vroege periode, van ongeveer 1840 tot het begin van de jaren 
vijftig, schilderde Springer nauwkeurig uitgevoerde fantasiestads
gezichten met minutieus gepenseeld metselwerk. 
Tijdens de middenperiode (ca. 1854-ca. 1875) volgde Springer 
meer de werkelijkheid, althans voor het oog. A prima vista lijken 
de stadsgezichten topografisch betrouwbaar, maar geheel juist zijn 
ze beslist niet. Het arrangement blijft. Een markant gebouw, dat 
ondanks sommige kleine wijzigingen nog wel herkenbaar blijft, 
was voor Springer wel het hoofdmotief, maar daarnaast schroom
de hij beslist niet eigenmachtig wijzigingen in het architectonisch 
decor aan te brengen. Hij veranderde soms de onderlinge verhou
dingen of bracht er zelfs vreemde topografische elementen in on
der. In deze, op een weliswaar stereotiep schema van diagonaal 
opgebouwde stadsgezichten is Springer echter wel op zijn best. De 
peinture is uitermate knap en het arrangement virtuoos. Het con
structieve spreekt uit alle bouwkundige details en ook de figuren 
getuigen door hun natuurlijkheid en levendigheid van smaak en 
kunde. 
Na het midden van de jaren zeventig verviel Springer merkwaar
digerwijs in een soort retrospectieve schildertrant. Het stadsgezicht 
met figuren in kostuums en uniformen uit de zeventiende eeuw 
komt steeds frequenter voor. Een artistieke opstelling die op dat 
moment zeker achterhaald mocht heten. Desondanks treft men 
onder deze schilderijen nog uiterst knappe werkstukken aan zoals 
bijvoorbeeld Het Gemeenelandshuis van Delfland 5 te Delft. 

Het Friese werk 
Het mag, hoewel puur toeval, verheugend heten dat Springer 
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Friesland heeft ontdekt in de beste jaren van zijn kunstenaars
schap. Hij is op dat moment voor de kunstminnaars in Friesland 
beslist geen onbekende. Zowel op de Tentoonstelling van Levende 
Meesters in Leeuwarden in 1855 als in 1859 waren schilderstukken 
van hem te bewonderen 6. In het begin van de jaren zeventig heeft 
Springer zelf meermalen Friesland met eigen ogen aanschouwd. 
Uit de ons nagelaten schetsboekjes en de aantekeningen blijkt dat 
de Friese steden hem meer dan voldoende inspiratie hebben ge
geven. In het algemeen zijn deze ter plaatse getekende potloodstu-
dies, voor zover we dat thans kunnen vaststellen, een getrouwe 
weergave van de werkelijkheid. Vaak voorzag hij deze "snapshots" 
van informatieve opmerkingen zoals plaatsaanduidingen, materi
aalsoort, kleuren en data. 
Dank zij deze op zich merkwaardige exactheid kunnen we Sprin
gers reizen naar Friesland vrij nauwgezet volgen. Zo bezocht hij 
op 17 oktober 1870 Franeker, reisde op 18 oktober door naar 
Deinum en heeft op dezelfde reis waarschijnlijk ook Makkum en 
Bolsward bezocht7. Bijna een jaar later vormden wederom Bols-
ward, maar ook Hindeloopen, Leeuwarden en Workum het reis
doel 8. 
Om onverklaarbare redenen ontbreken Sneek en de andere Friese 
steden in deze reeks. Hoewel niet precies bekend is of de genoem
de schetsen het volledige Friese materiaal zijn geweest, dat hij voor 
zijn latere schilderijen heeft gebruikt, zijn de meeste schilderijen 

Gezicht op de Turfmarkt te e n de daaraan voorafgaande compositieschetsen tot dit grondma-
Leeuwarden. teriaal te herleiden. 
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De Turfmarkt en de Kansela
rij te Leeuwarden bij zomer, 
(foto Fries Museum) 

Hieronder laten we de ons momenteel bekende en nawijsbare Frie
se stadsgezichten in chronologische volgorde de revue passeren. 
Voor wat betreft de omschrijvingen en titels zijn steeds Springers 
eigen benamingen gevolgd, zoals ze in de aantekenboekjes voor
komen. Per item is tevens, althans voor zover mogelijk, aangege
ven hoeveel tijd Springer aan de desbetreffende schilderijen heeft 
gewerkt. 
1) De Groote Kerk te Bolsward bij zomer (5 dagen). 
Paneel 25 X 20, gesigneerd voluit linksonder en gedateerd '71. Op 
31 december 1871 rechtstreeks van Springer gekocht door H. de 
Souza te Amsterdam voor ƒ 140. Thans in het bezit van kunsthan
del Noortman en Brod, Maastricht — New York 9. 
2) De Markt en Stadhuis te Franeker bij zomer (27 dagen). 
Paneel 62 X 84, gesigneerd voluit linksonder en gedateerd 1872. 
Op 18 mei 1872 gekocht door Gebr. Van der Donckt te Brussel 
voor ƒ 1.300; thans in particulier bezit. 
Zoals gememoreerd bezocht Cornelis Springer op 17 oktober 1870 
Franeker. Een aantal van de toen vervaardigde schetsen heeft di
rect als voorstudie voor het schilderij gediend. Zowel de huizenrij 
rechts, de pomp, de marktkramen en de deftige vrouw bij de in
gang van het stadhuis heeft Springer in de compositie verwerkt. 
Het stadhuis heeft Springer eerst in een aquarelstudie uitgewerkt 
alvorens tot de compositieschets over te gaan. Van het bestaan 
van beide zijn we op de hoogte, maar kennen de huidige verblijf
plaats helaas niet10. 
3) De Markt en Stadhuis te Bolsward bij zomer (28½ dag). 
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Paneel 62 X 83, gesigneerd voluit rechtsonder en gedateerd 1872. 
Op 18 mei 1872 verkocht aan Gebr. Van der Donckt te Brussel 
voor ƒ 1.300,-; thans in privé-bezit. 
Op de atelierveiling in 1891 werd onder nummer 83 de voorstudie 
voor dit schilderij verkocht. Met, zoals bij Springer gebruikelijk, 
vrijwel exact dezelfde afmetingen. 
4) Gezicht achter het Stadhuis te Bolward (14½ dag). 
Paneel 45 X 57, gesigneerd voluit rechtsonder en gedateerd 1872. 
Op 26 juni 1872 gekocht door Van Pappelendam en Schouten te 
Amsterdam voor ƒ750, laatstelijk geveild bij Sotheby Mak van 
Waay te Amsterdam op 18 februari 1974 (cat.nr. 224, lotnr. 75). 
In de Fundatie Springer, gevestigd te Haarlem, bevindt zich een 
schetsboekje waarin Springer op 30 mei 1872 een aantal figuren 
heeft geschetst, alvorens ze in het schilderij uit te werken, o.a. de 
staande vrouw (links) met een rieten mand in de linkerhand, de 
zittende vrouw bij de winkel. Gezien de lichaamsbouw en de ge
laatsuitdrukking heeft Springer deze figuren op zijn atelier naar 
model getekend n . 
5) Gezicht op de Turfmarkt te Leeuwarden (16½ dag). 
Paneel 45 X 57, gesigneerd voluit rechtsonder en gedateerd 1872. 
Op 26 juni 1872 gekocht door Van Pappelendam en Schouten te 
Amsterdam voor ƒ 750; thans in het Fries Museum te Leeuwarden 
(inv.nr. 1950-4). 
6) De Turfmarkt en de Kanselarij te Leeuwarden bij zomer (41 da
gen). 

101 

Compositieschets voor nummer 
6. 



Gezicht te Hindeloopen bij zo
mer. 

Paneel 70,5 X 91, gesigneerd voluit linksonder en gedateerd 1873. 
Op 20 augustus 1873 gekocht door Gebr. Van der Donckt te Brus
sel voor ƒ 2.000; thans in het Fries Museum (inv.nr. 1972-115). 
Dit schilderij, door dr. C. Boschma, directeur van het Fries Mu
seum, al eens uitvoerig beschreven n, is een van de werkstukken 
waarvan het scheppingsproces door Springers aantekeningen tot 
op de dag nauwkeurig kan worden gevolgd. Hij blijkt er in totaal 
41 dagen aan te hebben gewerkt volgens onderstaand schema: 
Houtskoolschets 1 mei 1873, 2 mei 1873, 3 mei 1873, 5 mei 1873. 
Deze compositieschets heeft vrijwel dezelfde afmetingen als het 
schilderij en is rechtsonder voluit gesigneerd en gedateerd 5 mei 
'73. Linksonder staat de aanduiding: kanselarij te Leeuwarden. 
Deze schets werd op de atelierveiling verkocht onder lotnummer 
188. 

Overtrek + Teekenen 
Overtrekken 
Aanleg lucht 
Aanleg kanselarij 
Aanleg gevel 
Aanleg gevel 
Aanleg ooomen en straat 
Aanleg huizen links en straat 
Aanleg stofïaadje 13 

12 juni '73 
27 juni 
28 juni 
30 juni 

2 juli 
4 juli 
5 juli 
7 juli 
9 juli 

Wal + halve straat 
Brug + halve straat 
Booomen 
Huizen links 
Huizen links 
Stofïaadje 2 paarden 

2 honden 
Stoffaadje 2 mensen 

geteekend 

12 juli 
24 juli 
25 juli 
26 juli 
28 juli 

29 juli 

30 juli 
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Retouche 
Opschilderen lucht 
Dakgevel kanselarij 
Daken kanselarij 
Lucht veranderen 
Gevel kanselarij 
Gevel kanselarij 
Gevel kanselarij 
Gevel kanselarij 
Gevel kanselarij 
Gevel kanselarij 

10 juli Stoffaadje geschilderd 31 juli 
11 juli Stoffaadje geschilderd 1 aug. 
12 juli Stoffaadje geschilderd 2 aug. 
14 juli Stoffaadje geschilderd 4 aug. 
15 juli Stoffaadje geschilderd 5 aug. 
16 juli Retouche 6 aug. 
17 juli Retouche 7 au]_ 
18 juli Retouche 8 aug. 
19 juli Retouche 12 aug. 
21 juli Retouche 12 aug. 
22 juli 7) Gezicht te Hindeloopen bij zomer. 

Paneel 49 X 40, gesigneerd voluit rechtsonder en gedateerd 1875. 
Op 6 augustus 1875 gekocht door H. Koekkoek jr te Londen voor 
ƒ 450, laatstelijk geveild bij Sotheby Mak van Waay, Amsterdam 
op 2 december 1974 (cat.nr. 236, lotnr. 601). 
De motieven voor dit schilderij verzamelde Springer op 14 en 16 
oktober 1871, toen hij blijkens de dagaanduiding op de schets
boekblaadjes in Hindeloopen vertoefde. Zowel het stadhuis als de 
kerktoren boeiden hem in hoge mate. Zeer opmerkelijk in het 
schilderij is de opmerkelijk lange mansfiguur. Deze onjuiste 
perspectivische verhouding is toe te schrijven aan de omstandig
heid dat Springer in 1857 werd getroffen door een oogziekte, waar-

Gezicht te Makkum bij zomer. 
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door hij het licht in zijn rechteroog kwijtraakte. Het paneel werd 
overigens tentoongesteld op de Tentoonstelhng van Levende 
Meesters in Rotterdam 1876 (nr. 499). 
8) Gezicht te Makkum bij zomer. 
Paneel 25 X 20, gesigneerd voluit linksonder en gedateerd '78. Op 
14 mei 1879 gekocht door een zekere Schöler te Amsterdam voor 
ƒ 250, thans in een particuhere collectie te Rotterdam. 
9) De Hoofdingang van het Stadhuis te Bolsward met stoffage der 
17de eeuw bij zomer. 
Paneel 52 X 40, gesigneerd voluit linksonder en gedateerd 1881. 
Op 31 januari 1882 gekocht door J. M. Engelhoudt te Amsterdam 
voor ƒ 700, thans in een particuliere collectie in Zuid-Holland. 
10) Gezicht in Makkum. 
Paneel 24 X 19, gedateerd 1888. Op 1 dec. 1891 geveild bij Fred. 
Muller te Amsterdam (atelierveiling, lotnr. 31), thans in het Fries 
Museum te Leeuwarden (inv.nr. 1539). 

Tot slot vermelden we nog de schilderijen waarvan de huidige 
verblijfplaats (nog) niet is te achterhalen, maar waarvan op grond 
van reprodukties en van gegevens uit de verkoopboekjes, aante-
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keningen en uit de catalogus van de atelierveiling is te achterhalen 
dat Springer deze (al dan niet in opdracht) heeft vervaardigd. 
11) Gedeelte van Makkum bij zomer (13 dagen). 
Olieverf 45 X 57. In april 187? gekocht door Goupil en Co. te 
Parijs voor ƒ 600. 
12) Gezicht te Makkum bij herfst (8 dagen). 
Olieverf 31 X 41,5. Op 7 december 1871 gekocht door Goupil en 
Co. te Parijs voor ƒ 325. 
13) Het stadhuis te Bolsward bij zomer (45 ½ dag). 
Olieverf 83 X 105. Op 1 mei 1872 gekocht door H. Koekkoek jr. 
te Londen voor ƒ 2.000. 
In het Fries Museum bevindt zich de voorstudie voor dit schilderij, 
gesigneerd voluit linksonder en gedateerd April '71; linksonder 
geannoteerd: Bolsward. 
14) De kerktoren te Workum bij zomer (16½ dag). 
Paneel 45 X 47, gesigneerd voluit linksonder en gedateerd 1872. 
Op 24 oktober 1872 gekocht door Goupil en Co. te Parijs voor 
ƒ 750. De voorstelling van dit item, de kerk vanaf 't Sûd gezien, 
kennen we ook van een potloodtekening, geen compositieschets, 
die zich in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam bevindt. 
Uit de schetsboekjes blijkt overigens dat Springer op 13 oktober 
1872 in Workum ook "de Waag" en twee hooiwagens schetste. 

Gezicht in Makkum. (foto 
Fries Museum). 
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Het Stadhuis te Bolsward bij 15) Het zakkendragershuisje en brug te Franeker bij zomer 
zomer. ( 9 ½ d a g ) 

Olieverf 31 X 41,5. Op 22 december 1872 gekocht door H. Koek
koek jr. te Londen voor ƒ 350. 
16) De kleine kerk te Bolsward bij zomer (9½ dag). 
Olieverf 31 X 41,5. Op 22 december 1872 gekocht door H. Koek
koek jr. te Londen voor ƒ 350. 
17) Het zakkendragershuisje te Franeker (2 dagen). 
Olieverf 25 X 20. Op 10 oktober 1874 gekocht door Goupil en 
Co. te Parijs voor ƒ 200. 
18) Straatje en Poortje te Franeker. 
Olieverf 25 X 20. Op 31 oktober 1874 gekocht door C. M. Bo-
denheim te Amsterdam voor ƒ 200. 
19) Gezicht te Makkum. 
Aquarel 30 X 25. Op 1 juli 1876 gekocht door F. Buffa te Am
sterdam voor ƒ 175. 
20) Gezicht te Bolsward. 
Aquarel. Springer vermeldt geen afmetingen, wel geeft hij aan dat 
F. Buffa te Amsterdam deze aquarel op 10 mei 1887 kocht voor 
ƒ150. 

Noten 
1. Cornelis Springer werd op 25 mei 1817 te Amsterdam geboren en overleed op 

18 februari 1891 te Hilversum. Zijn opleiding kreeg hij o.a. van de rijtuigschil
der A. de Wit (1768-1842) en op de tekenschool van Jacobus van der Stok 
(1795-1864) en H. G. ten Cate (1803-1856). In 1835 ging Springer in de leer 
bij Kaspar Karssen (1810-1896). Na 1837 vestigde hij zich als zelfstandig kun
stenaar. 
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2. Thans in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam (inv.nr. K 326.D.). 
3. Zie Wim van der Laan, "Cornelis Springer, een blik in het atelier", Tableau, 

IV-6, 557-566. 
4. Felix Meritis, vereniging ter beoefening en bevordering van kunsten en weten

schappen te Amsterdam (1777-1888), die een eigen gebouw met dezelfde naam 
exploiteerde aan de Keizersgracht. 

5. Van der Laan, "Cornelis Springer", 565. 
6. Respectievelijk: De overblijfselen van het Voormalig St. Catharina Klooster 

te Brielle (cat.nr. 263) en Stadsgezigt (cat.nr. 225). 
7. Het feit dat Makkum het eerste dorp is in deze reeks, maakt het aannemelijk 

dat Springer Makkum ook op zijn eerste reis heeft bezocht. Van Bolsward 
levert een schetsblad van 1870 het "bewijs" voor het bezoek aan deze stad in 
dit jaar. 

8. Op 9 oktober 1871 Bolsward, 13 oktober 1871 Workum, 14 en 16 oktober 
1871 Hindeloopen, aldus notities op schetsboekbladen, thans in het Zuider
zeemuseum te Enkhuizen (inv.nr. ZZM 9601 a). Twee potloodschetsen uit 1871 
op de atelierveiling van Springer op 1 en 2 december 1891 bij Fred. Muller te 
Amsterdam, tonen aan dat Springer in 1871 ook in Leeuwarden vertoefde. 

9. Zie voor dit stuk en de nummers 2, 3, 4, 6, 7 t /m 17, 19 en 20 ook 
J. H. A. Ringeling, "De familie Springer en haar relatie tot Kampen", Kamper 
Almanak (1968-1969) 170-174. 

10. Beide tekeningen kwamen voor op de atelierveiling van Springer in 1891 
(lotnrs. 143 en 144). 

11. Het paneel is afgebeeld in P. A. Scheen, Lexicon Nederlandse beeldende kun
stenaars, 1750-1950 ('s-Gravenhage, 1970) II, afb. 206. 

12. C.Boschma, "De Kanselarij te Leeuwarden", Jaarverslag over 1972 Vereniging 
Rembrandt, 49-51. 

13. Springer bedoelt stoffage. 
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Panorama van 
Friesland 
1982 
Bestuurlijke 
ontwikkelingen 

A. J. Wijnsma 

Twee zaken met name maakten 1982 voor het provinciaal bestuur 
van Friesland tot een zeer belangrijk jaar. Na een voorbereiding 
van acht jaar is een streekplan voor de gehele provincie vastgesteld 
en er voltrokken zich in de bestuurlijke bezetting ingrijpende ver
anderingen. 

Streekplan 
Om met het streekplan te beginnen: de Provinciale Staten namen 
twee dagen (26 en 27 januari) de tijd voor de slotbehandeling van 
dit voor de provincie zo belangrijke beleidsinstrument, dat halver
wege het jaar van kracht werd. Het Statendebat werd voor een 
belangrijk deel beheerst door de niet altijd parallel lopende belan
gen van landbouw en natuurbescherming. Gedeputeerde Staten 
hadden er echter onder invloed van de tegenstellingen, die tijdens 
de voorbehandeling aan de dag waren getreden, de scherpste kant
jes wat afgevijld door een versoepeling van het "aanlegvergunnin
genstelsel" buiten de relatienotagebieden. De boeren konden zich 
hierdoor aanmerkelijk minder in hun vrijheid beknot voelen dan 
zij aanvankelijk vreesden. Enkele Statenleden behielden hun twij
fels over de toereikendheid van het instrumentarium - 13.000 ha. 
relatienotagebied - om de natuurdoelstelling te realiseren. 
Na stemming over een twintig moties en amendementen is de to
tale tekst van het streekplan met grote meerderheid aangenomen; 
maar vier van de 53 aanwezige Statenleden stemden tegen: A. van 
der Heide en L. Schotel (D'66), Joh. Spijksma (PvdA) en L. Ly-
klema (WD) . 
Het streekplan gaat er van uit, dat het welzijn van de inwoners 
van Friesland het beste gediend wordt als Friesland een ruime, 
relatief dun bevolkte en groene provincie blijft. Dit sluit niet uit 
dat, wanneer daarmee dit welzijn wordt bevorderd, enige overloop 
van bevolking en activiteiten uit de rest van ons land mogelijk 
moet blijven. 
"Het wezen van de ruimtelijke ordening is gelegen in de dienst 
aan het welzijn van mensen en hun samenlevings- en samenwer
kingsverbanden", aldus het streekplan. "In de ruimtelijke struc
tuur van Friesland, met het patroon van steden en dorpen, en de 
door natuur en landbouw bepaalde landschappen, is het Fries
eigene herkenbaar. Deze historisch gegroeide omstandigheid zal 
het uitgangspunt dienen te zijn bij de te maken keuzen, met als 
doel een versterking van eigen gezicht en waarden van Friesland 
met een open blik naar buiten en naar de toekomst." 
De Commissaris der Koningin, mr. H. Rijpstra, onderstreepte aan 
het eind van de tweedaagse streekplanvergadering van de Friese 
Staten nog eens het belang van de besüssing met de woorden: 
"Het is volgens mij in nationaal opzicht een unieke gelegenheid, 
dat voor een hele provincie een streekplan is vastgesteld". 

Energie (1) 
De Statenvergadering van 24 februari stond in het teken van de 
energie. Er werd een bijdrageregeling vastgesteld voor mensen, die 
een installatie aanschaffen waarmee zij in hun eigen energiebe
hoefte kunnen voorzien; de provincie zal jaarlijks zes ton storten 
in eed energiebesparingsfonds. Ruim 370.000 gulden werd be
schikbaar gesteld voor het treffen van energiebesparende maatre
gelen in en aan de gebouwen van de provincie. 

De Vrije Fries, LXII (1983) 109-168 109 



Protest tegen de "Dodewaard-
heffi"g" op de publieke tribu
ne van de Statenzaal (foto 
Friesch Dagblad; Foto-archief 
Prov. Frl.) 

Met energie (maar dan kernenergie) had ook te maken het debat 
naar aanleiding van achttien ingekomen brieven van Friese 
stroomverbruikers, die weigerden om de zogenaamde "Dode-
waardheffing" (becijferd op 2,7 procent van de stroomrekening 
van het PEB) wegens deelneming van het Friese elektriciteitsbe
drijf aan de kerncentrale te Dodewaard te betalen. De tegenstan
ders van kernenergie vroegen een gelijke behandeling als een in
woner van Marssum, die ook geweigerd had atoomstroom te be
talen en die toestemming kreeg om, in afwachting van een rech
terlijke uitspraak, 2,7 procent van zijn elektriciteitsnota te storten 
op een aparte, geblokkeerde rekening van het PEB. Hij werd in
tussen niet afgesloten van het elektriciteitsnet. Een motie van 
D'66-er L. Schotel om de anti-Dodewaard-groep haar zin te geven 
werd verworpen met 30 tegen 23 stemmen, zodat het feest niet 
doorging. 
Na het debat over de kernenergie volgde er een over de kernbe
wapening naar aanleiding van een verzoek van Provinciale Staten 
van Noord-Holland om hun voorbeeld te volgen en zich uit te 
spreken tegen de plaatsing van middellange-afstand-atoomwa-
pens. De gedeputeerden bleken hier verschillend over te denken 
en het College kwam dan ook niet met een eensluidend voorstel. 
In Provinciale Staten lagen de kaarten al niet anders. Twee tegen
gestelde moties, één van het CDA (bij de regering er op aandrin
gen zich met kracht en creativiteit binnen de NAVO in te zetten 
voor onderhandeüngen ter beheersing en vermindering van nucle
aire bewapening in West en Oost) en één van PvdA, FNP en D'66 
(geen nieuwe middellange-afstands-atoomwapens op Fries grond
gebied) werden beide verworpen met respectievelijk 20-31 en 24-
27 stemmen. De demonstranten van het IKV, die voor het Provin-

110 



ciehuis hadden postgevat met de leuze "Geen kernwapens in Fries
land", zullen wel teleurgesteld naar huis zijn gegaan. De "raket-
tenmotie", om met de verslaggever van de Leeuwarder Courant te 
spreken, haalde in de Friese Staten geen meerderheid. Friesland 
is Noord-Holland niet. 

FNP-voorzitter A. Hoekstra 
wenst H. Wiegel geluk met 
zijn benoeming: "Wy hâlde 
beswieren tsjin de proseduere, 
mar wy ha itfolste betrouwen 
yn jo as persoon", (foto Leeu
warder Courant; Foto-archief 
Prov. Frl.) 

Commissaris 
Belangrijke gebeurtenissen werpen hun schaduwen vaak vooruit. 
Dat bleek in het Provinciehuis op 3 maart toen de Friese Staten 
onder leiding van loco-commissaris J. Spiekhout in een extra ver
gadering bijeen kwamen om de minister van Binnenlandse Zaken, 
drs. E. van Thijn, hun wensen kenbaar te maken omtrent de op
volging van Commissaris der Koningin mr. H. Rijpstra, die op 16 
juni vervroegd uit het ambt zou treden. Alle fracties legden hun 
wensen op tafel, maar tot een eenstemmige profielschets kwam het 
niet, al waren er veel punten van overeenkomst, zeker wat de af
finiteit van de nieuwe Commissaris met Friesland en z'n specifieke 
geaardheid en belangen betreft. 
"Wanneer kunnen wij de benoeming van de nieuwe Commissaris 
tegemoet zien?", zo werd vanuit de Staten gevraagd. "Zo snel mo
gelijk, wat mij betreft", antwoordde drs. Van Thijn. Dat bleek dan 
16 april te zijn. Op die dag maakte de minister namelijk bekend 
dat zijn voorganger, WD-leider Hans Wiegel, de uitverkorene 

111 



FRIESE ¾¾| STATEN 

HIER IS UW 10-MAGSE STEMKALENDER! 

WOENSDAG 24 MAART 1982: 

STATENVERKIEZINGEN 

Een belangrijke dag dus. 

Uw stem is medebepalend voor de toekomst van 
onze provincie, voor de aanpak van allerlei 

grote en kleine zaken.die in uw dagelijks levert 
een rot spelen. 

Want u komt de provincie elke dag op veel 
gebieden tegen, al herkent u haar niet altijd meteen. 

Daarom is uw stem voor de verkiezing van de 
Provinciale Staten van Friesland 

belangrijk voor uzelf en voor de hele provincie. 
Vandaar deze handige 1 O-daagse kalender, 

als een geheugensteuntje voor de komende dagen. 

Geef 'm een opvallend plaatsje, zodat u de 24ste 
niet vergeet te gaan stemmen. 

ZoWuntumede uitmaken waterde komende'jaren 
wel en niet moet gebeuren in Friesland. 

was. Hevige deining in Friesland! Minister Van Thijn kreeg fiolen 
van Friese toorn over zich uitgestort. In de kranten verschenen 
koppen in de trant van: "Friesland verbijsterd over komst Wie
gel", "Benoeming Wiegel wekt ontstemming in Friesland", "Veel 
Friezen woedend", "Friesland 'breinroer' ", "Friese Staten boos 
over komst Wiegel". In de kritiek stond de afkeuring van de door 
minister Van Thijn gevolgde gedragslijn (hij had de middag tevo
ren de vertrouwenscommissie uit de Friese Staten nog ontvangen, 
die háár favoriete kandidaat kwam presenteren!) voorop. In Friese 
politieke kringen heerste groot ongenoegen over de gevolgde pro
cedure. De persoon van de nieuwe Commissaris was nauwelijks in 
het geding, al hadden sommigen liever een authentieke Fries op 
de stoel van mr. Rijpstra gezien. Ook in Friesland wordt de soep 
echter meestal niet zo heet gegeten als zij wordt opgediend. Met 
Bokwerd voorop, dat "het wel met Wiegel wilde bezoeken" kwa
men de Friezen hun nieuwe Commissaris al gauw een heel eind 
tegemoet. De FNP gaf hem zelfs een hand en het voordeel van de 
twijfel. 

FRIESE ^ S STATEN 

WOENSDAG WOANSDEI 

MAART 
EN NU STEMMEN! 
ENNOSTIMME! 

Verkiezingen 
Naast een nieuwe "kapitein op het schip van staat" kreeg Fries
land in 1982 ook nieuwe colleges van Provinciale Staten en van 
Gedeputeerde Staten. De vierjarige zittingsperiode was namelijk 
om en op 24 maart werden verkiezingen gehouden. Door middel 
van een huis-aan-huis bezorgd stemkalendertje deed het provin
ciaal bestuur een poging om de Friese kiezers een indruk te geven 
van het doen en laten van de provinciale overheid en hen daardoor 
te motiveren om ter stembus te gaan. Het effect van een dergelijke 
campagne is moeilijk te meten, maar het was in elk geval wel een 
feit, dat de opkomst van de kiezers in Friesland de hoogste was 
van het hele land, namelijk 77 procent, 9 procent meer dan het 
landelijk gemiddelde. 
De uitslag van de verkiezingen bracht wel enige verandering te
weeg in de Friese Staten, maar had weinig invloed op de politieke 
krachtsverhoudingen. Het meest ingrijpende gevolg was de uit
breiding van het aantal partijen in de Staten van vijf tot negen. 
Naast CDA, PvdA, WD, FNP en D'66 kwamen er vier kleine 
partijen bij nl.: SGP/RPF met één zetel, het GPV met één, 
PSP/PPR met twee zetels en de CPN met één zetel. Het CDA 
verloor drie zetels en kwam daardoor op 20, de PvdA leed het 
grootste verlies (zes zetels) en kwam op 16, de W D klom van zes 
naar acht zetels en de FNP en D'66 wonnen elk één zetel en stegen 
daardoor van twee naar drie. 
Op 2 juni kwamen Provinciale Staten voor 't eerst in nieuwe sa
menstelling bijeen om het nieuwe college van Gedeputeerde Staten 
te kiezen. Dat leverde geen problemen op. Men was het onderling 
vrij gauw eens geworden over de politieke samenstelling van het 
afspiegelingscollege. Daarin kwam geen verandering: drie CDA, 
drie PvdA en één W D . 
Wel veranderde het college vrij sterk van gezicht. Van het CDA 
blies ir. L. Eringa de aftocht. Zijn partij had fractievoorzitster 
mevrouw D. Y. W. de Graaff-Nauta in zijn plaats kandidaat ge
steld. Ook J. Spiekhout (PvdA), de nestor van de gedeputeerden, 
schudde het stof van de voeten. Zijn plaats werd ingenomen door 
zijn partijgenoot drs. C. J. van der Horst. 
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De zeven gedeputeerden verdeelden de taken als volgt: drs. J. 
Mulder (CDA): waarnemend Commissaris der Koningin, culturele 
zaken, onderwijs en vorming, openbare orde en veiligheid; ing. K. 
Donkert (PvdA): waterschappen, boezembeheer en zeewering, ver
keer en vervoer, milieuhygiëne; D. van der Til (CDA): ruimtelijke 
ordening, volkshuisvesting, zorg voor stads- en dorpsschoon, mo
numentenzorg, natuur- en landschapszorg, openluchtrecreatie, 
onteigeningen; / . Bruinsma-Kleiwegt (PvdA): maatschappelijk wel
zijn, jeugdaangelegenheden, sportzaken, gezondheidszorg, proble
matiek kleine kernen; drs. F. G. J. Steenmeijer (VVD): economi
sche zaken, agrarische zaken, energiezaken, toerisme; D. Y. W. de 
Graaff-Nauta (CDA): algemene zaken, interprovinciale samenwer
king, bestuurlijke organisatie, toezicht gemeentebesturen, planning 
en coördinatie, voorlichting; drs. C J. van der Horst (PvdA): fi
nanciën, personeelszaken, Integraal Structuurplan (ISP), energie
zaken. 
De in maart gekozen Statenleden (41 mannen en 13 vrouwen), van 
wie achttien nieuwelingen, legden op 2 juni de eed of belofte af in 
handen van mr. Rijpstra. Meer dan de helft (29) deed dat in het 
Fries. Het was tevens de laatste Statenvergadering onder voorzit
terschap van mr. Rijpstra, van wie op deze dag officieel afscheid 
werd genomen. Hij werd toegesproken door drs. J. Mulder namens 
Gedeputeerde Staten, mevrouw Joh. Liemburg namens Provincia
le Staten en mr. T. J. Kingma de griffier. Gedeputeerde Mulder 
had een verrassing: een speciaal voor deze gelegenheid samen
gesteld fotoboek over de periode Rijpstra: Rijpend Friesland/Ryp-
jend Fryslân. Mr. Kingma offreerde een getekend portret, bestemd 
voor de portrettengalerij van oud-Commissarissen in het Provin
ciehuis. 
Op 3 juni kon de bevolking afscheid nemen van de heer en me
vrouw Rijpstra. Onder tropische weersomstandigheden drukten 
zeshonderdvijftig receptiegangers het echtpaar Rijpstra de hand 
ten afscheid. Een maand later, op 2 juli, kon de bevolking onder 
nagenoeg gelijke temperatuur kennis maken met de heer en me
vrouw Wiegel. In het gastenboek werden toen zevenhonderdzestig 
namen opgetekend. 
Twee dagen eerder was Wiegel "geïnstalleerd" als voorzitter van 
de Friese Staten tijdens een zitting, waarin verschillende fractie
voorzitters nog even stoom afbliezen over het verloop van de be
noemingsprocedure. Overigens traden zij de nieuwe Commissaris 
welwillend tegemoet. De heer Wiegel verzekerde dat Friesland zal 
kunnen rekenen op zijn inzet en loyaliteit en hij het gelijk Den 
Haag zijn tanden even zien. 

Sociaal-economisch beleid 
De Statenzitting van 31 maart werd voor een belangrijk deel be
heerst door een debat over de sociaal-economische vooruitzichten 
in Friesland. Aanleiding was een voorstel van GS tot vaststelling 
van hoofdlijnen van het provinciaal sociaal-economisch beleid met 
als hoofddoel de bevordering van de welvaart van de inwoners van 
Friesland. Het sociaal-economisch beleid zal onder meer worden 
gericht op volledige en volwaardige werkgelegenheid voor ieder 
die wil en kan werken, de opheffing van de traditionele achter
standen van Friesland op het gebied van werkgelegenheid en in
komen en een bevredigende provinciale bijdrage aan de nationale 
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welvaartsontwikkeling. Dit betekent een uitbuiten van de moge
lijkheden, die Friesland biedt (landbouw en landbouwverwerken-
de industrie, toerisme, ontwikkeling alternatieve energie). 
Op voorstel van het CDA werd besloten om in de hoofdlijnen een 
stelüng op te nemen, dat de economische groei in Friesland groter 
zal moeten zijn dan het landelijke percentage; van PvdA-zijde 
werd hiertegen nogal verzet geboden. De via moties en amende
menten hier en daar gewijzigde hoofdlijnen werden na een uren
lang debat vastgesteld met alleen de stem van Spijks'ma (PvdA) 
tegen. 
Van de besluiten van 28 april noemen we: het provinciale monu
mentenbeleid, het fietspadenplan en de geldlening van drie mil
joen voor uitbreiding van de visafslag Lauwersoog. Goedgekeurd 
werd tevens een beleidsplan 1982-1986 voor het PEB, dat op voor
stel van de PvdA tegelijk opdracht kreeg om in het kader van het 
streven naar productie van elektrische stroom op kleinere schaal 
de oprichting te bevorderen van twintig windmolens en tien bio
gasinstallaties. 

Ziekenhuizen 
In de mei-vergadering kweten de Staten zich van een nieuwe taak 
van de provincie: de planning van ziekenhuizen in Friesland. Er 
werd een ontwerp-ziekenhuisplan korte termijn vastgesteld, dat 
voorziet in 2151 bedden, in 1990 verdeeld over zes algemene zie
kenhuizen, t.w. Harlingen 154, Dokkum 177, Leeuwarden 779, 
Sneek 324, Drachten 365, Heerenveen 352. Wat betreft het Leeu
warder ziekenhuis spraken de Staten via een motie bij meerderheid 
van stemmen (29-22) uit, dat niet op voorhand mag worden uit
gesloten dat een nieuwe functie op locatie Noord (Bonifatiushos-
pitaal) wordt ondergebracht als deze naar het oordeel van het be
stuur van het Leeuwarder ziekenhuis beter aansluit bij locatie 
Noord. 

Cultuur en afscheid 
In de mei-vergadering kwamen verder nog aan de orde de subsi
diëring van Frysk en Frij, het Friese toneelbeleid (stichting van 
een Provinciaal Toneelcentrum en een miljoen voor Tryater), een 
extra aanvullend subsidie van achthonderdduizend gulden aan het 
Fries Museum, dat door hoger uitgevallen bouwkosten in finan
ciële moeilijkheden was komen te verkeren, de instelling van een 
provinciale emancipatiecommissie en de bedreigde positie van het 
Frysk Orkest. Het plan van de minister van CRM om het Frysk 
Orkest en het Noordelijk Philharmonisch Orkest per 1 augustus 
1983 samen te voegen (wat opheffing van het Frysk Orkest zou 
inhouden) leidde tot de indiening van een motie, die door GS 
werd overgenomen. In de motie werd er bij het college op aange
drongen om al het mogelijke te doen om deze heilloze plannen 
geen voortgang te laten vinden. 
De mei-vergadering stond ook in het teken van het afscheid. De 
vertrekkende gedeputeerden J. Spiekhout (PvdA) en ir. L. Eringa 
(CDA) werden in waarderende woorden toegesproken door voor
zitter mr. H. Rijpstra en de beide vrouwelijke fractieleidsters me
vrouw' D. Y. W. de Graaff-Nauta (CDA) en Joh. Liemburg 
(PvdA). Aan het slot van de laatste zitting van de Staten in hun 
oude samenstelling werd afscheid genomen van de Statenleden die 

115 



niet terugkeerden: twee dames (Jellema en Van der Wal) en vijf
tien heren (Spiekhout, Beuckens, Veldhuis, Leicht, Gaarlandt, J. 
van der Heide, L. H. Hilarides, L. Hilarides, Keuning, C. C. de 
Jong, Kranenburg, D. Hoekstra, Zijlstra, Algra en Odinga). De 
heer Beuckens, die twintig jaar deel uitmaakte van de Friese Sta
ten beantwoordde namens de vertrekkende Statenleden het af-
scheidsspeechje van commissaris Rijpstra. 

De Staten bijeen in de con
greszaal van de Provinciale 
Bibliotheek. Aan het woord 
PvdA-fractieleidster J. Liem-
burg; achter zestigduizend 
protestkaarten tegen de ophef
fing van het Frysk Orkest, zit
tend v.l.n.r. de gedeputeerden 
Bruinsma-Kleiwegt, Van der 
Til, Danken en Mulder, CdK 
Wiegel en gedeputeerde De 
Graaff-Nauta. (foto Friesch 
Dagblad; Foto-archief Prov. 
Frl.) 

Energie (2) 
In de vergadering van 30 juni kwam, na de installatie van de nieu
we Commissaris der Koningin, weer de atoomstroom aan de orde. 
Klein links (CPN, PSP/PPR) vroeg net evenals D'66 in de februa-
ri-vergadering, om een gelijke behandeling van mensen, die de om
streden heffing van 2,7 procent niet willen betalen maar die wel 
willen storten op een geblokkeerde rekening: geen afsluiting, maar 
wachten op een rechtelijke uitspraak. 
De nieuwe fracties kregen van verschillende kanten bijval en GS 
oogstten applaus toen zij zich daartoe bereid verklaarden. Een 
WD-motie om het beleid ten aanzien van de atoomstroom-wei-
geraars niet te wijzigen, werd verworpen met 13-40 stemmen. 
Bij de behandeling van een rapport van een commissie van des
kundigen over de Algemene Faculteit in oprichting te Leeuwarden 
drongen de Staten aan op een bredere opzet, hardere studierich
tingen en een toekomstige verzelfstandiging van de universitaire 
vestiging in Friesland. GS zeiden deze wensen te zullen opnemen 
in hun reactie. 
In het verbouwings- en uitbreidingsproces van het Provinciehuis 
kwam nu de restauratie van de Statenzaal in zicht. Vandaar dat 
van 1 september af werd vergaderd in de congreszaal van de Pro
vinciale Bibliotheek. In die eerste vergadering aldaar is besloten 
om samen met het Rijk en de andere provincies deel te nemen in 
een in de jaren 1982 tot en met 1985 uit te voeren onderzoek naar 

116 



aangepaste landbouw. Voor bodemsaneringsprogramma's in 1982 
werd vijf miljoen beschikbaar gesteld. In de tweede september-
vergadering (de 29ste) schaarden de Staten zich nog eens in de 
rijen van de tegen de opheffing van het Frysk Orkest protesteren
de Friezen: op initiatief van D. Sijtsma (CDA) namen zij een mo
tie aan waarin het behoud van het Frysk Orkest als zelfstandige 
instelling wordt bepleit. GS kregen opdracht al het mogehjke te 
doen om dit te bereiken. 
Met alleen de stem van ir. L. Eringa tegen ("Der is in oerfloed 
oan gas en der is krapte oan jild") spraken de Staten uit, dat 
Friesland de vestiging van een proefwindenergiecentrale door de 
Samenwerkende Elektriciteits-Productiebedrijven op haar grond
gebied van groot belang achtte. Aan de oprichting van een wind
molenpark tussen Harlingen, Franeker en Bjirmen zal de provincie 
haar volle medewerking verlenen door een snel verloop van de 
huidige procedures. 
De hoofdingenieur-directeur van de Provinciale Waterstaat, ir. H. 
Zandvoort, ging op 1 december 1982 met pensioen. De Staten 
benoemden tot zijn opvolger ir. J. S. Sipkema (49) uit Vught, di
recteur van een wegenbouwmaatschappij. 
Mei fjouwer stimmen tsjin waard besletten om de bysûndere 
learstuollen yn de Fryske taal- en letterkunde oer te bringen fan 
de Provinsiale Underwiisried nei de Fryske Akademy. 
In een nota zei het Rijk dat de dijkverzwaring in Friesland wel tot 
1995 kon worden uitgesteld. De Staten spraken in een motie-Cnos-
sen met vijf stemmen tegen het "onaanvaardbaar" uit over uitstel. 
Met name het niet-verhogen van het dijkvak Sjoukeshoek-Noor-
derleeg werd onverantwoord genoemd en daarom vroegen de Sta
ten de minister om in 1983 met deze verhoging te beginnen. 
In de Statenvergadering van 27 oktober klonk verontrusting over 
de wijze waarop het college van bestuur van de Rijksuniversiteit 
in Groningen Friesland dreigde af te schepen met een uitgeholde 
algemene faculteit. "De soasiale sekerheidskunde en in pear ski-
terige propadeuses, dat is alles, wat der útkommen is", aldus me-
frou Krol van de FNP. Besloten werd deze zaak op 17 november 
in een commissie-vergadering aan de orde te stellen en daarna 
eventueel stappen te ondernemen in Den Haag. Dit is inmiddels 
gebeurd. 
Het besluit tot afschaffing van het vastrecht voor woningen en 
woongedeelten van bedrijven en de daardoor verminderende op
brengst op te vangen door het Kwh-tarief te verhogen, bleek na
derhand niet de instemming van de minister van Economische 
Zaken te hebben. Daarop is voor een gefaseerde afschaffing ge
kozen. De Staten besloten verder om met de gemeenteraden in 
Friesland een gemeenschappelijke regeling voor de afvalverwijde
ring aan te gaan. Tot dit doel werd de OLAF (Openbaar Lichaam 
Afvalverwijdering Friesland) opgericht. 
"Gjin nije kearnwapens yn Nederlân, Fryslân kearnwapenfrij!". 
Die kreet klonk op 24 november ook in de Friese Statenvergade
ring naar aanleiding van een brief van het Permanent Fries Over
legorgaan tegen de Kernbewapening als een echo van de grote 
anti-kernwapendemonstratie in Leeuwarden op 20 november. In 
januari 1983 zullen de Friese Staten debatteren over vrede en vei
ligheid. Een rapport over het ondersteuningsbeleid voor kleine 
kernen werd aangenomen. Ook een nota over het beleid inzake de 

117 



stads- en dorpsvernieuwing kreeg het fiat van de Staten. Een motie 
van de Statenleden Vogelzang (PPR), mevrouw Krol (FNP), me
vrouw Oele (D'66) en Beimin (CPN) om te proberen de staatsse
cretaris van Defensie er van te weerhouden door te gaan met de 
inrichtingswerkzaamheden voor het militair rijterrein in het Lau
wersmeer kreeg geen meerderheid (29 tegen, 22 voor). 
Bij de algemene beschouwingen in de vier decembervergaderingen 
over de begroting en het provinciale beleid stond de moeilijke 
economische en financiële toestand van de provincie centraal. Er 
werden zeventien moties ingediend, waarvan er tien overbleven. 
Heftige discussies leverde de motie op waarin de Staten er bij de 
minister van Economische Zaken op aandrongen om Petroland 
spoedig concessie te verlenen voor de winning van aardgas in de 
Waddenzee (Zuidwal), zulks met het oog op de werkgelegenheid 
in Noordwest-Friesland. De motie werd met 29-24 stemmen aan
genomen. Een poging van PvdA-zijde om alcohol taboe te verkla
ren op provinciale recepties haalde geen meerderheid (34-17). De 
laatste belangrijke beslissing van de Staten in 1982 betrof de aan
vaarding van het plan voor sociaal-cultureel werk 1983-1986 en 
het bijbehorende jaarprogramma voor 1983. 

Lân- en rúnbou De ko Afke 33 krige in krânse om op de freedsmerk yn de Fries
landhal te Ljouwert. Se wie op de fyfde novimber de fiif miljoenste 

A. Bokma ko dy't sa fan eigner ferwiksele. Sûnt 1531 is der yn Ljouwert in 
feemerk en yn 1963 kaam dy ûnder dak yn 'e Frieslandhal. Afke 
33 wie goed foar in feestje. 
It giet mei de oanfier fan fee nei de wykmerken yn Ljouwert en 
Snits de léste tiid net mear sa denderjend. De feehannel ferleit 
him nei it bedriuw en wurdt mear kommisjehannel. Der wurde, as 
in boer der mei ophâldt, ek wat langer wat mear hiele feebeslaggen 
yn ien kear ferkocht sûnder dat der boelguod halden wurdt. Yn 't 
Heidenskip wie ein-april noch in âlderwetsk boelguod mei in best 
beslach stamboekfee. Hat dit ien fan de léste echte boereboel-
guodden yn Fryslân west? Noch net safolle jierren ferlyn wiene 
der by't maaityd wol in tweintich-tritich boereboelguodden. 
Yn 1982 wiene der folie mear feestlikheden of hiene der mear 
feestjes fierd wurde kinnen yn de "agraryske sektor" sa't dat op 
syn sneinsk hjit. It wie in jier mei útrinders, byg. it Koop. Feefoer-
fabryk Sleat foar it earst boppe de 100.000 tune yn 't jier en it 
CCF boppe de 600 miljoen kilo molke. De tsiisútfier helle in hich-
tepunt. 
It waar die ek mei oan de jacht op rekords. Neffens Hans de Jong 
belibben wy de droechste july-moanne sûnt 1921 en doe rieden 
myn heit en mem mei de tilbury in droege sleat lans om't it hynder 
fan de wei rekke. Wy hiene in gouden septimber en de waarmste 
hjerst sûnt 1795. De maaitiid kaam wat let op gleed (kâld en wiet). 
It groeide omraken, benammen yn 'e hjerst. Yn de léste wike fan 
it âlde jier stie Anne Lanting, boer ûnder Wommels, op de foarste 
side fan 'e âld-Ljouwerter om't er doe noch elke dei in weinfol 
gers fan syn lân helle foar it jongfee thús. De bou levere ek goed 
oan weet en jirpels en de sûkerbiten makken in boppeslach. 
De seis gersdroegerijen dy't der noch oerbleaun binne profitearren 
der ek fan. Se hawwe it lykwols wer dreech, no't de feefoerprizen 
sa sakke binne en de stookkosten heech bliuwe. It seit wol wat dat 
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guon fan de grutste droegerijen, as dy te Marrum en by 't Ffear-
renfean, der mei ophâlden binne. As earste skeakele de droegerij 
fan Easterwâlde wer oer op stienkoal en der sille wol mear folgje. 
Yn 1982 belibbe de Europeeske Mienskip syn sulveren jubileum. 
De Fryske boer hat fan it stribjen nei in feriene-Europa-sûnder-
grinzen wol mei profitearre. Tink je mar yn: trije-fjirdepart fan ús 
lân- en túnbouproduksje moat de grinzen oer en dat leit relatyf 
foar Fryslân as agraryske provinsje noch gans heger. Us lân fïerde 
foar fjirtich miljard gûne agraryske produkten út. 
Nei it minne jier 1980 hawwe 1981 en 1982 yn it miene goede 
boerejierren west. Dit jildt benammen foar de molk- en mest-
feehâlderij. De bargeprizen gongen wat op en del. De hinnehâl-
derij wie net sa best, sis mar min. Ek de túnbou, dy't it fan de 
waarmte yn 'e kassen ha moat, hie it troch de hege gaspriis lang 
net maklik. 
De goede molkpriis joech benammen dy boeren dy't de léste jier-
ren ynvestearre hawwe yn in nije lisboksestâl (foarich jier kamen 
der wer 72 by) wat finansjele romte. Want der binne nochal wat 
dy't ticht by de reade sifers sitte fanwegen ôflossing en rinte. Dat 
de rinte sa'n trije-fjouwer persint sakke wie fansels wolkom. Tsjin 
de ferwachting yn runen de krêftfoerprizen net op. De prizen fan 
de keunstdong sakken mei in tsien persint en dat is ek moai mei-
nommen. 
Oan 'e ein fan it âlde jier wiene der wol soargen oer dat yn it nije 
jier '83 de merk net mear de aloan tanimmende produksje, foaral 
fan molke, opnimme kin; as de pakhuzen fol reitsje jout dat in 
sterke druk op 'e prizen. Yn 1982 kaam dy al op 'e tsiispriis. Hat 
1982 te'n earsten wer it léste beste boerejier west? Mei dy fraach 
op 'e lippen stapten boer en túnker âldjiersjûn oer de drompel. 
De boeren yn Fryslân leveren in lytse seis persint mear molke oan 
'e fabriken ôf. Dat is rûchwei ien persint mear as de stiging yn de 
oare provinsjes. De noardelike provinsjes binne goed foar in 43 
persint fan alle tsiis dy't yn Nederlân makke wurdt, dat is in 200 
miljoen kilo it jier. De léste jierren binne der nochal wat nije tsiis-
soarten by kommen, lykas de Kollumer en de Burgumer. Der wur-
de hjir no 28 ûnderskate soarten makke. 
De suvelyndustry yn Fryslân is goed foar 6000 arbeidsplakken. 
Dat is tsjintwurdich wichtich! Dat der tûke faklju by sitte die wol 
bliken doe't trije fan har yn Wisconsin, it Fryslân fan Amearika, 
wer yn 'e prizen foelen op in kriich fan tsiismakkers. 
De suvel smyt der miljoenen gûnen tsjin oan om by de tiid te 
bliuwen. De Frico bout op it Ljouwerter yndustryterrein De Him-
rik foar 130 miljoen in nij pakhús-kompleks, de CCF stekt 145 
miljoen yn in nij fabryk "blik-molke-súd" en bliklakkerij en it 
Warkumer koöperaasjefabryk De Goede Verwachting bout foar 
25 miljoen in nije tsiismakkerij. Prins Claus iepene de nijbou fan 
it Coöperatieve Stremsel- en Kleurselfabryk op De Himrik, Ljou-
wert; dit fabryk hat tweintich miljoen koste. Dat de Fryske suvel 
in reis wurdich is blykt wol út de komst fan in Russyske steats-
delegaasje nei de CCF (it Kondinsfabryk) yn Ljouwert; foarich 
jier kamen se trije kear. 
Op 17 desimber is de "economische samensmelting" fan Domo 
(Beilen), Frico en de dielgenoaten fan 'e Frico in feit wurden. Der 
is fjouwer jier lang oer ûnderhannele. De Frico hat nei 85 jier in 
oare namme: Coöperatieve Melkproduktenbedrijven Noord-Ne-
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derland B.A. De merknammen Domo en Frico bliuwe. De jier-
omset fan de nije noardelike koöperaasje wurdt rûsd op sa'n 2½ 
miljard gûne. De leden-fabriken krije deselde molkpriis en de re
gelingen binne gelyk. De Domo is wol lid wurden fan de C.C.F, 
mar net fan it Fryske Suvelbûn en dat jout soargen. 
De echte agraryske gearwurking fan de noardelike provinsjes be-
gûn al earder by de Algemiene Keuringstsjinsten (NAK: jirpels, 
nôt ensafh.) mei in nij sintrum yn Bûtenpost. Sûriheids^sjinsten 
foar it fee folgen en wol mei in miljoenenkompleks dat no yn 
oanbou is by Drachten. It noardeüke suvelblok kaam yn '82 ta 
stân. De grutste basis fan de twa lêstneamde gearwurkingsferban-
nen binne de kij. De trije noardelike provinsjes ha meiïnoar 
1.200.000 kij. Fryslân hat fierwei de measte: 690.000; Drinte 
329.000 en Grins 222.000. 
De kowestamboeken smieten ek de lapen gear, mar dan oer hiel 
ús lân. Bekend sil wêze dat Fryslân sûnt 1878 syn FRS hat en de 
oare provinsjes fan fiif jier earder, 1873, harren NRS. Al in tal 
jierren wie der in groeiende gearwurking benammen yn it ferbân 
fan de CMD, de sintrale molkkontrôletsjinst yn Arnhim. Oan de 
hân fan kompjûtermjittige ferwurking fan de molkkontrôle-út-
komsten wurdt ek in "útdraai" makke foar fokkerij-basisgegevens 
sa as hûndert-dage-listen en bolle-yndeksen. 
Ein-juny wie der in nasjonale keuring op Flevohof yn it ramt fan 
in tetoanstellingswike dy't holden waard omdat de Ofslútdyk fyf-
tich jier ferlyn ree kaam en de Noardeastpolder fjirtjich jier wie. 
Qan dizze keuring die stamboekfee út it FRS- en út it NRS-gebiet 
mei; sûnt 1928 yn Den Haach wie dat net wer sa "breedskalich" 
bard. Op 'e Flevohof waard O. A. Martha fan Yde Hellinga út 
Aldtsjerk kampioene fan de âldere kij en reserve-kampioene waard 
Diana 116, ek in yn Fryslân fokte ko. By de bedriuwskolleksjes 
kamen de Iselmarpolders boppe-oan en in Fryske kolleksje op it 
twadde plak. Sa't al earder op dit plak beskreaun is, is Fryslân yn 
de fergeliking fan de produksje-de-ko al aardich omheech skarrele. 
It léste jier lykwols lei Fryslân wer wat efter op de trochsneed 
lanlike groei. De tige drok besochte FRS-show mids-septimber te 
Ljouwert liet sjen dat it Fryske stamboekfee der wer wêze mei. De 
ynfier fan Holstein-Friesians slacht hjir tige oan; 61 persint fan de 
earste ynseminaasjes wie mei sperma fan Holstein-Friesian bollen. 
Nei in soad oerlis en in bulte gearkomsten waarden krekt foar de 
Krystdagen de measte organisaasjes dy't de feeferbettering ta doel 
ha it der yn begjinsel oer iens dat der in lanlike oerkoepeljende 
feriening oprjochte wurde sil. Der binne noch wat slaggen om 'e 
earm, mar it liket der op dat 1 jannewaris 1984 it nije NRS starte 
sil. It FRS heart der ek by, mar sil selsstannich bestean en wurkjen 
bliuwe. 
De eksport fan stamboekfee sakke nochal; yn 1981 gongen 4576 
FRS-bisten nei it bûtenlân en yn 1982 mar 2597 stiks. It midden
easten mei Syrië foarop wie de beste ôfnimmer, mar ek Ruslân, 
Spanje en Turkije wiene fan belang. 
It byld fan de fokkerij is net kompleet as wy net efkes neame de 
ET, it oerplantsjen fan befruchte aaikes fan en út in beste fok-ko 
yn in "pleechmem". Ut Sjoukje 62 fan Van Essen te Marsum helle 
de feedokter bygelyks yn ien kear fjirtjin befruchte aaikes en 
brocht dy oer yn oare kij. 
De bou hie yn '82 net sa folie spektakulêr nijs. De totale oerflakte 
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nôt wie 6805 hectare, dit is ien persint minder as yn '81. Winter-
weet wie der 19 persint mear (4257 ha), mar dat gie te'n koste fan 
simmerweet, winter- en simmerkoarn. Koalsied wie der 21 persint 
mear (467 ha) en it sipelareaal groeide mei 16 persint. Sûkerbiten 
4 persint minder (5400 ha). It jirpelareaal belytse wat; 2 persint 
minder setters (6462 ha) en 2 persint mear konsumpsje (1297 ha), 
fabryksjirpels 17 persint minder (333 ha). Snijmais wie der wer 3 
persint mear (1533 ha) en keunstgreide 4 persint mear (1342 ha). 
De opbringsten yn de bou wiene trochinoar tige goed. Sûkerbiten 
leveren in rekord-opbringst dy't oer it hiele lân nei de 60.000 kilo 
de hektare rûn mei trochinoar in gehalte oan sûker fan 15.97 
persmt (oer hiel ús lân wie dat 15 persint). Soargen binne der wol 
oer de opbringsten fan de setters, mar neffens oare streken kinne 
de Fryske setterbouwers noch wol meikomme. De nije monopoal-
jerassen hiene hegere opbringsten hawwe moatten, mar de léste 
tweintich jier is dat amper it gefal. Wat is der oan 'e hân? Der 
sille stúdzjegroepen oer te set. De ynteresse foar earten en beanen 
groeit. 
De CAF iepene yn Drachten in nije kapitale fêstiging mei in me-
chanisaasjesintrum. De útkomsten wiene wer wat better, ek om't 
der wer gans mear fuorre waard yn de feehâlderij. Yn de barge-
hâlderij geane de prizen noch altyd op en del. By de maaietelling 
hie Fryslân noch 454 bedriuwen mei bargen, goed 6 persint minder 
as yn 1981. It tal bargen yn Fryslân wie 116.549, dat is 1,2 persint 
fan de hiele Nederlânske bargesteapel. De léste tsien jier groeide 
de Fryske bargesteapel mei 25 persint. 
Yn Fryslân wiene 2,8 miljoen hinnen (Drinte 3,3 miljoen en Grins 
1,9 miljoen). It wie in min jier, in rampjier mei grouwe ferliezen 
om't de produksje te grut wie foar de ôfset. Al mei al meitsje 
bargen, hinnen en mestkeallen (net terjochte ek wol de bio-yn-
dustry neamd) meiïnoar 4 persint fan de Fryske lânbou út en bin
ne dêrmei de túnbou foarbyrûn. 
It tal tünboubedriuwen yn Fryslân rint hurd efterút. Iepengrûn-
túnboubedriuwen wiene der noch in hûndert. It tal glêstúnbou-
bedriuwen is hjir noch 126. De túnkers hawwe it net maklik fan-

Warskóging fan boerekant by 
de Steatesitting oer it Streek
plan . (foto Frans Andringa; 
Fries Landbouwblad) 
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wegen de hege stookgaskosten en tanimmende konkurrinsje út 
Súd-Europa wei. Tige slim is dat se it ûnder inoar noch lang net 
iens lykje te wezen oer it plak wêr't de (nije) feiling komme moat. 
Ljouwert en Berltsum jouwe inoar net folie ta, wylst se meiïnoar 
al yn de Coöp. Tuinbouwveiling Friesland sitte. It foar beide par
tijen meast akseptabele plak is Schatzenburg by Dronryp. 
Oan it begjin fan it jier hawwe Provinsjale Steaten it Streekplan 
Fryslân fêststeld. Der hat lang en hiel wat oer te dwaan west. Der 
wie in aksje by de Aldehou om der foar te warskôgjen dat de 
konkurrinsjekrêft fan lân- en túnbou net oantaast wurde moat. De 
lûden út lân- en túnbou hingje yn 't miene de kant oer dat de lju 
ridlik tefreden binne. De yntensive feehâlderij, bargen, hinnen, 
keallen, wurdt lykwols net folie romte taskikt. Ek de bestim-
mingsplannen jouwe faken (te) grutte beheiningen. Soargen libje 
der ek wol oer dat der noch mear fûgeltsjelân oanwiisd wurde sil 
om de 13.000 hektare te heljen. Is it jild der noch wol foar, sa 
wurdt der frege. En hokker streken krije hjirmei noch swierrich-
heden? 
Yn july waard oer de roalferkaveling De Alde Jokse stimd. Der 
wiene 199 stimmen foar en 206 tsjin. Mar de derby hearrende 
hektares wiene foar 3085 ha en tsjin 2417. Mei de hakken oer de 
sleat giet it dus troch. 
It is in lang ferhaal wurden, mar der is dat iene jier ek in bulte 
bard. En dan hiene wy it noch net iens oer de hynders: mear en 
mear in sportyf en rekreätyf belibjen dat nei folie kanten groeit en 
bloeit en dat agrarysk Fryslân wol nei leit. 
Yn it miene wie 1982 foar de Fryske boer in goed oant hiel goed 
jier. Der wurdt lykwols mei soarch sjoen nei '83. Tiden hawwe 
tiden! En oer de skiep, dy't te krijen ha mei de "zwoegerziekte". 
Dat ús boeren yn 'e goedichheid dêrfoar sels besparre bliuwe meie. 

Waterstaat Het jaar, waarin herdacht werd dat vijftig jaar geleden de Afsluit
dijk werd voltooid, was voor de voortgang van de zeedijkswerken 

W. Zwaan — Deltawerken — in Friesland een slecht jaar. Wegens geldgebrek 
konden de dijkverzwaringen ten oosten van Zwarte Haan niet in 
uitvoering worden genomen terwijl ook het laatste bestek voor het 
versterken van de steenbekledingen van de Terschellingerpolder 
niet aanbesteed kon worden. Van het derde bestek van de dijk
verhoging op Ameland kon slechts de helft (1 km) in uitvoering 
worden genomen. In de loop van het jaar werd de consessieaan-
vraag voor het bedijken van buitendijkse gronden in de gemeente 
Ferwerderadeel volgens het C-plan in procedure gebracht, dit 
overeenkomstig het in 1981 genomen Statenbesluit. 
De scheepvaart op het Prinses Margrietkanaal gaf, evenals het 
voorgaande jaar, een teruggang te zien. Aan de Prinses 
Margrietsluis te Lemmer werd in 1982 een gepasseerd laadver
mogen geregistreerd van 18.2 miljoen ton; dit is een teruggang 
t.o.v. 1981 van 6.7 procent. De gemiddelde scheepsgrootte van de 
binnenvaart op dit kanaal - waarneming Lemmer - nam echter 
iets toe, te weten van 764 tot 771 ton. Op het Van Harinxmakanaal 
nam de gepasseerde tonnage af tot 4.1 miljoen ton en kwam op 
het niveau van vóór 1981, een teruggang van bijna 24 procent. 
Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met het wegvallen 
van de zandaanvoer voor rijksweg 9. 
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Oud-dijkgraaf J. Swart bij het 
in juli onthulde demonstratie
bord bij Zwarte Haan. (foto 
Leeuwarder Courant; Foto-ar
chief Prov. Frl.) 

De recreatievaart is in 1982 weer toegenomen. Op de tien in-
valspunten is een toename geconstateerd van 6.5 procent t.o.v. 
1981 (resp. 146.268 en 137.348 vaartuigen). De passages op de 
interne telpunten gaven een zelfde beeld te zien. 
Het boezembeheerleverde in 1982 geen problemen en gaf ook geen 
bijzondere ontwikkehngen te zien. Vermeldenswaard is dat de 
stoomketels van het ir. D. F. Woudagemaal opnieuw door het 
Stoomwezen werden (goed)gekeurd. Deze ketels zijn thans zo'n 
dertig jaar oud en verkeren, evenals de inmiddels zestig jaar oude 
stoommachines, nog in een uitstekende conditie. Het "stoomge
maal" mag dan tot monument zijn verheven, zijn waarde voor de 
afvoer van gigantische hoeveelheden boezemwater in tijden van 
waterbezwaar heeft het zeker behouden. Ook de waterafvoer van 
het Tjongerkanaal is belangrijk verbeterd door de bouw van een 
automatische stuw bij Sluis I. 
Evenals in 1981 werden uit het oeverfonds, dat wordt beheerd door 
de Bestjoerskommisje Boezembehear, subsidies verstrekt aan di
verse waterschappen en gemeenten voor het herstel van oeverver-
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dedigingen langs boezemvaarten. Een minder oevervriendelijke en 
— naar gevreesd wordt — permanente gast in onze waterrijke pro
vincie is de muskusrat. Met zorg zien de beheerders van kaden en 
dijken dat deze dieren sterk in aantal toenemen en op steeds meer 
plaatsen in de provincie worden waargenomen. Deze toename 
blijkt overduidelijk uit de vangstcijfers: in 1981 totaalvangst 2461 
stuks en in 1982 van januari t /m november 5557 stuks. 
In het kader van het milieubeheer is de rioolwaterzuiveringsinstal
latie te Wijnjewoude (10.000 i.e.) in bedrijf gesteld en die te 
Oosterwolde uitgebreid (20.000 i.e.). In totaal kwam ruim 50 km. 
aan persleidingen gereed met daarbij behorend zeventien gemalen. 
De stichtingskosten van de in 1982 gereedgekomen werken be
droegen in totaal twintig miljoen gulden. In navolgend overzicht 
is aangegeven hoe het er met de uitvoering van het in 1974 door 
Provinciale Staten vastgestelde waterkwaliteitsplan bijstond. 

aantal zuiveringsinstalla
ties 
capaciteit 
Persleidingen in km. 
Bijbehorende gemalen 

in bedrijf 

31 

860.000 i.e. 
364 
136 

nog te 
bouwen 

4 

150.000 i.e. 
136 
64 

totaal 
volgens 

planning 

35 

1.010.000 i.e. 
ca. 500 

200 

Uit deze cijfers blijkt dat de invulling van het plan goed vordert. 
Ter uitvoering van het provinciale afvalstoffenplan is een begin 
gemaakt met de studie naar de meest wenselijke plaats voor één 
of twee grootschalige vuilstortplaats(en). Eind 1982 was het on
derzoek zover gevorderd dat een zevental potentiële locaties over
gebleven is bij de selectie. Vooral de uiteindelijke kosten die de 
afzonderlijke locaties met zich brengen zullen bepalend zijn voor 
de uiteindelijke keuze die hoogstwaarschijnlijk in 1983 gemaakt 
zal worden. Ter sanering van plaatselijk met chemicaliën veront
reinigde terreinen is in 1982 een zestal locaties gesaneerd. Voor 29 
terreinen is in 1982 het onderzoek aangevangen. De totale kosten 
voor onderzoek en sanering hebben ruim twee miljoen gulden be
dragen. 
Twee belangrijke onderdelen van de Wet geluidshinder zijn in wer
king getreden. Die betreffende het verkeerslawaai in nieuwe situa
ties beoogt de bescherming van bestaande woningen langs nieuw 
aan te leggen of te reconstrueren wegen en van nieuw te bouwen 
woningen. Het deel dat betrekking heeft op industrielawaai regelt 
de vergunningverlening aan bedrijven die veel lawaai produceren. 
Daarnaast regelt dit wetsdeel de bestrijding van geluidsoverlast 
rond industrieterreinen op planologische wijze d.m.v. zonering en 
sanering. Op deze wijze wordt de industrie beschermd tegen "in
bouwing" door oprukkende woningbouw en worden de rond in
dustrieterreinen gelegen woningen zo veel mogelijk beschermd te
gen geluidshinder ten gevolge van industriële activiteiten. 
Ten slotte de wegen. De aanleg van het gedeelte van de rijksweg 
tussen Harlingen en Dronrijp, welke in het kader van de ombouw 
tot autosnelweg van de rijksweg Afsluitdijk-Leeuwarden wordt 
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uitgevoerd, kwam grotendeels gereed. Dit gedeelte zal in 1983 in 
gebruik kunnen worden genomen. 
De aanleg van het gedeelte Marssum—Boksum van de provinciale 
weg Leeuwarden—Bolsward naderde zijn voltooiing. Dit deel van 
de Westergoawei zal in het voorjaar van 1983 voor het verkeer 
worden opengesteld. 
Door de gemeente Leeuwarden werd een begin gemaakt met de 
aanleg van de verbinding tussen Boksum en Goutum. Dit wegge
deelte maakt deel uit van de op het hoofdwegennet voorkomende 
doorgaande verbinding Kop Afsluitdijk - Leeuwarden - Drach
ten — Groningen. 

Rekreaasje en miljeu 

K. Sikkema 

De aksjefïeders foar in moaiere, bettere, skjinnere en frediger 
wrâld süle 1982 in jier neame om fan te grizen. Soere rein, giffyn-
sten sûnder ein, gasboaring op it Amelân, guozzejacht op Skylge, 
tanimmende káns op sjitterij yn 'e Lauwersmar en de driging fan 
opslach fan kearnwapens dy't ek boppe Fryslân hinget. Dochs 
meie hja net iens ûntefreden wêze, want as hja de mûle net ops-
kuord en de spandoeken net útrôle hiene, soene de kansen foar de 
doarpen om Ljouwert hinne net te'n goede keard wêze, hie de 
NAM ein novimber net sa hoeden de boarbeitel yn it sân fan de 
Hon dreaun en hiene de soldaten faaks al boem-bats besit nom-
men fan de Lauwersmar sûnder har al te folie om boargers en 
bûtenlju te bekroadzjen. 

Soere rein 
„ . . , . . . Ja - de leedoansizzers hiene der yn 1982 wer in nij boadskip by: 
De provinsjale dwinger by ,J .. , , J f J 
Ousterhaule. (foto w. Walta; de soere rein. De swevel deryn bednicht us bosken en docht us 
Foto-archief Prov. Frl.) boeren ûnderstek, fernijden de miljeumannen it folk foar de tv en 
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yn kranten en elk wie der stil fan. Dat ferdealde Ruhrgebiet dat 
ús loft en lucht fersmoarget en dy sintrales ek mei har goare stien-
koalereek! Yn wezen brochten hja gjin nijs: de leadjitters wisten 
al lang dat de daksgoaten troch de soere rein trije kear sa gau oan 
ein binne en soere grûn sitte de boeren al tiden mei. In Biltsk-
Europeeske miljeuman berekkene dat dy soere rein ús boeren twa-
hûndert gûne de bunder kostet yn de opbringst fan it hea, mar de 
Feemerk-skriuwer fan de âld-Ljouwerter, altiten goed foar in "bon 
mot", sei dat de man in "panykklutser" wie en kaam net heger as 
sân gûne: de priis fan it hantsjefol kalk dat de boeren struie en 
dy't dan ek noch wer trochberekkene is yn 'e molkpriis. As, sei de 
kranteman, de bosken eartiids net oanlein wiene op minne kalk-
earme grûn (om der safolle mooglik jild út te heljen), dan hiene se 
der no folie tieriger by stien. 

Gas, dong en wyn 
Dat der wer elektryske sintrales op koalen stookt wurde, hinget 
gear mei de eangst dat it misbeteart mei ús enerzjyfoarsjenning en 
dat hjoed of moarn ús ierdgas op is. Dêrfandinne dat neffens it 
regear ek de fiif miljard kubike meter gas dy't ûnder de eastpunt 
fan it Amelân sit der út moat. De NAM koe yn 't lést fan novim-
ber oan 'e slach en oer trije-fjouwer jier sil it gas bûtenom nei 
Grinslân streame. Op de Hon bliuwt in goed ferskûle puttefjild 
oer, mar tichteby op see binne dan ûnderwilens trije boareilannen 
boud om dy oare tritich-fiifentritich miljard kuub gas út de "bel" 
te heljen en dy binne fansels net wei te moffeljen efter in keunst-
mjittich dúntsje en yn 'e sânkleur spuite hikken. Mar hja rinne 
grif minder yn 'e kikert as it boareilân op it Waad dat der komme 
moat (en wol tweintich jier stean bliuwe soe) as Petroland tastim-
ming kriget om dêr te boarjen nei de 45 miljard kubike meter dy't 
ûnder de "Súdwâl" sitte moat. It fabryk-op-poaten soe oan it Yn-
skot komme oan de farwei nei Flylân en Skylge. De Steaten en 
Harns hawwe gjin beswier, dat - eh . . . 
Ja, en wêr is de ein? Der sit noch gas ûnder de Norsfearder fan 
Skylge, op oare plakken ûnder it Waad en de fêstewâl en nei alle 
gedachten ek op de Iselmar. Salang as kearnenerzjy ôfwiisd wurdt 
omdat der deadlik ôffal fan oerbhuwt, sil it sykjen nei nije gas
bellen en -beltsjes wol trochgean en út soarte wurdt mei flyt socht 
nei oare "skjinne" boarnen fan enerzjy. Ut biogas bygelyks, dat 
wûn wurdt út plante-ôfeart en dong ("eartiids fregen wy in kwart-
sje fan 'e minsken as hja nei 't húske moasten, strak jouwe wy in 
kwartsje ta as se mar wolle" . . . ) . Dearsum pielt der mei om hirn-
sels safolle mooglik ûnôfhinklik te meitsjen fan it PEB, mar dat 
slagget noch net hurd. Der sil no neigien wurde wat wyn-enerzjy 
foar mooglikheden hat: it ryk sil earne in eksperiminteel "wyn-
mûnepark" ynrjochtsje. Ien fan de trije plakken dy't dêrfoar yn'e 
beneaming komme is Hjelbeam. Dêr op 'e romte tusken Harns, 
Frjentsjer en de Bjirmen soene dan tweintich-tritich wynmotors 
komme moatte, elk tusken de fjirtich en sechstich meter heech. 
Meiïnoar soene se tsien megawatt stream leverje kinne en al stiet 
dat yn gjin ferhâlding ta de Burgumer sintrale (650 mw), it is 
dochs moai meinommen. Ek hjir ha de Don Quichotten wiswol in 
funksje: noed stean foar it lânskip. Wa wit wint dat der noch by 
as hja de technisi sa fier krije koene dat it kreaze stellingmûnen 
wurde... 
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De eilannen 
Gasboaringen en gasliedingen wiene net de iennichste punten dy't 
de eilannen op skerp setten. It Skiermuontseach krige yn it lést 
fan 't jier te hearren dat de oanwizing as Nationaal Park (it twadde 
yn it lân) kommendeweis wie; it hiele eilân op it doarp en de 
Banckspolder nei soe der ûnder falie. Wakkere wiis wiene se der 
net iens mei: tarieding, beslút en behear geane har allegearre wat 
tefolle buten har om. Mear op 't skik wiene hja mei it fuortbestean 
fan it ferneamde hotel Van der Werff: in televyzjeman út Amster
dam sil de saak op deselde foet ferfetsje as âlde Sake en juffer 
Dien. In oar markant etablissemint, it âlde Strânhotel oan 'e ein 
fan 'e Badwei, moast dit jier belies jaan: it waard ôfbrutsen. Op 
it Amelân hiene minsken en bisten problemen mei it wetter. De 
25 oant 40 tûzen gasten dy't elk jier op it eilân (mei sels mar 
trijetûzen ynwenners) komme, kinne no 't der sûnt 1980 ierdgas is 
mar raak ûnder de brûs en de wetterkelders fan Hollum en Buren 
reitsje dan gau leech. Der sil no in tredde by komme yn de Bal-
lumerbocht. Op it Oerd stoaren tachtich eiderguozzen: it die bli-
ken dat hja stikt wiene yn it slym fan de bloedsûgers yn it Oerd-
marke. Skylge hat it efkes krap hân mei syn guozzepolityk. De 
rotguozzen, dy't elke maaitiid by tûzenen op it eilân delploffe en 
foar tsientûzenen gûne skea dogge oan it boerelân, soene troch 
ôfsjitten ferjage wurde nei de Groede by de Boskplaat, dy't Steats-
boskbehear spesjaal foar har reservearre hie. Dat dêr tastimming 
foar jûn waard, wie de fûgelbeskermers fansels min nei 't sin, mar 
it gie troch. Fan de achttûzen guozzen yn 'e polder (fiif-, seistûzen 
minder as oare jierren) binne der 68 deasketten en de oare hiene 
de skrik goed te pakken. De skea oan it boerelân wie no mar 
fjouwertûzen gûne, oars wol santich-tachtichtûzen. De guozzen 
giene lykwols net nei de Groede, dat miskien is de boereskea al-
ünne mar nei de oare eilannen of de Bouhoeke ferpleatst. 
Flylân ferhege de toeristebelesting fan 3½ op 4 gûne en fansels 
loge de diskusje oer de prizen op 'e eilannen wer op. Flylân hat 
der blykber dochs wol fîdúsje yn: it makke it paad frij foar it 
bouwen fan in appartemintehotel by it strân. Oft dat der gau stean 
sil? De bouwerij leit troch de minne tiid op it gat en oannommen 
wurde moat dat de plannen foar 1150 nije simmerwenten yn Frys-
lân yn 't earstoan wol yn it laad bliuwe sille. 

It Waad 
Fan it Waadfront gjin nijs. Der is wer in ynstânsje bykommen: de 
Waadadvysrie, dêr't alles wat mar mei miljeu, natoer, rekreaasje 
en sakedwaan te krijen hat yn fertsjintwurdige is. De rie moat 
himsels noch wiermeitsje. Yn Kopenhagen wie de twajierlikse 
Waadkonferinsje fan de trije regearingen en foar 't earst krigen de 
miljeu-organisaasjes dêr in foet tusken de doar. Nederlân woe ta 
óp in ynternasjonaal behearsplan foar it hiele Waadgebiet, mar 
Denemarken en Dútslân woene der (noch) net oan. Ek gjin foar-
útgong wat ús seedyk oangiet. De provinsje tsjinne yn april de 
konsesje-oanfraach yn by it ryk foar de kompromis-dyk Ct, dy't 
1460 bunder bûtendyks lân tusken Swarte Hoarne (Sjoukehoeke) 
en Holwert yn feilige haven bringe moatte soe en de minister sei 
ta dat'der gau in beslút oer nommen wurde soe, mar hy wie al wer 
amtleas boarger foardat er in hân útstekke koe. De steatssekretaris 
dy't yn 't lést fan '82 sei dat it Grinzer part fan 'e Lauwersmar 
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dóchs sjitterrein wurde soe, sit der noch en it is de fraach oft hy 
omlizzen giet foar de aksjegroepen dy't him de oarloch oansein 
ha. In passifistysk Keamerlid die noch de suggestje om der wat 
moais fan te meitsjen en ek de Russen káns te jaan om der te 
oefenjen, sadat de Lauwersmar bydrage koe ta de ûntspanning 
tusken East en West, mar dat feest giet net troch. 
De slach tsjin de grûntroepen is dus ferlern, dy tsjin de fleaners 
hat in sukseske oplevere: der hoege yn Marsum, Jelsum en Koarn-
jum gjin 124 huzen ôfbrutsen te wurden omdat hja yn de zone fan 
tefolle lûdsoerlêst komme soene. De loftmacht sil it oefenjen mei 
de F-16's oanpasse en letter nochris neigean oft "baanferdraaiïng" 
al of net nedich is; alle doarpen en gemeenten (op Ljouwerteradiel 
nei) hiene dêr yn de earste moannen fan it jier fûl tsjin iggewearre. 

Defêstewâl 
It wie op 'e fêstewâl oars net allegearre rys mei rezinen. Der binne 
in tweintich-tritich plakken dy't ferjûn binne fan chemysk ôffal, 
benammen dy dêr't eartiids in gasfabryk op stie. Ek mei üs eigen 
ûnrant sitte wy oantangele. De grutte provinsjale dwinger by 
Ousterhaule rekket fol en der moat earne in nij stoart komme fan 
sa'n fjirtich-fyftich bunder dêr't wy twa miljoen kuub ôfeart op 
kwyt kinne. Sân oarden komme der foar yn 'e beneaming, mar net 
ien is der happich op. It like der op dat der in oplossing fûn wie 
foar it auto wrakkeprobleem: elk kin syn âld rikrak no mar kwyt 
op it provinsjale autotsjerkhôf by Drachten. It tal útfearten fait 
lykwols ôf: de autoslopers hâlde it spul sa leaf wol foar har eigen 
foarkeamersruten. 
Yn 't lést fan jannewaris namen de Steaten it Streekplan foar Frys-
lân oan. "It spoarboekje nei it rampgebiet" sei de Feemerkskriu-
wer, dy't ferwachtet dat de boeren de lider binne as der yndied 
trettjintûzen bunder "relaasjenota-gebieten" komme: seistûzen 
bunder natoergebiet en sântûzen bunder behearsgebiet dêr't allin-
ne ûnder swiere betingsten yn buorke wurde mei. Yn de diskusje 
oer it Streekplan is wol wer wat sâlt yn âlde wûnen wreaun, mar 
oan de oare kant liket it der op dat boeren en natoerbeskermers 
wat tichter byinoar komme: op oanstean fan It Fryske Gea en it 
Lânbouskip sil in stifting oprjochte wurde dy't it behâld en ûn-
derhâld fan it Fryske lânskip ta doel hat. Dy stifting sil har grif 
ek dwaande hâlde mei de dykswâlen; troch de goarre fan de iepen 
hurdsteeën binne hja slim teheistere. De toersilo's sille it measte 
holbrekken wol net mear kostje: der komme hast gjin nije by om't 
hja fierstentefolle stream freegje. 

De marren 
Op it wetter wurdt it wer drokker en dat hinget grif gear mei it 
knipke: it bûtenlân wurdt te djoer. Troch de Starumer slûs (yn 
rekreaasjedrokte de fjirde fan it lân) giene 38 tûzen boaten en dy 
fan Koarnwertersân telde 22 tûzen en dat is njoggentjin persint 
mear as yn '81. Dêr binne dan fansels de plankjesilers ("surfers') 
net byteld, dy't by tûzenen fan de iere maaitiid oant de lette hjerst 
mei har bûnte seiltsjes oer mar en poel stowe. Dat hja de grut-
skipfeartwetters net mije wurdt in probleem: de skippers fan de 
grutte tankboaten - dêr't likefolle raar guod yn sit as yn fjirtich 
tankauto's — ha op it Margrytkanaal halden en kearen. Mar 
planksilen is fansels wol de útkomst foar wa't it wetter op wol en 
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lTaiïtrVwanlSiZeto ä i n Jild h a t f ° a r i n "echte" boat. De hannel dêryn koe gjin sprek-
FarZchyDagbSnFoto-årchief k e n uJe; s a w o 1 °P d e sechstjinde "Recreana" as op de feiling fan 
Prov. Frl.) twaddehâns boaten yn Harns halden de keapers har wat katoen. 

Misskien ek mei it foarútsjoch dat der yn '83 in farbelesting komt 
foar boaten langer as fjouwer meter. 
Dat de wettersporters op 'e penning wurde, soe men oars net sizze. 
De plysje gie op in middei yn fjirtjin Fryske havens werris nei op 
hoefolle boaten wat te stellen wêze soe en dat wie by mear as de 
helte (55,4 persint) it gefal... It jiers dêrfoar wie dat persintaazje 
40,3! En it moat sein wurde: de wettersporters ha rejaal yn 'e bus 
blaasd by it sulveren jubileum fan de Marrekrite; 45 tûzen gûne 
krige dy fan de sylferieningen en it bedriuwslibben en dêr kaam 
letter noch mear by. Fan dat jild is materiaal oankocht dêr't silers 
op de oanlisplakken har brot yn kwyt kinne. Trijetûzen wet
tersporters hawwe boppedat meidien oan in âlderwetske "him-
meldei" yn it wetterlân. De léste wie yn 1976 en doe waard 
achthûndert kuub ûnrant fandele, no trijehûndert. Wurde wy dan 
dochs wat oppassender? 
Op wettersportgebiet wie der yn 1982 wol de nedige fariaasje en 
sensaasje. Fariaasje trochdat der twa skûtjesylderijen wiene: de 
gewoane fan de SKS (diskear sûnder al te folie protesten) en in 
alternative fan de IFKS, de iepen Fryske kampioenskippen skût-
sjesilen. Machtich om te sjen wiene de Oorlamrace fan de IFKS 
nei Flylân, de Strontrace, de fear- en fiskerijkriich fan Warkum, 
de Bolkoppenrace fan Starum, de tolfte reüny fan rune jachten en 
skouwen fan Heech, in soartgelikens treffen fan hûndert âlde be-
rops-sylskippen te Makkum en de syl- en sloeperace fan Harns nei 
Skylge. Sensaasje trochdat oan dy sloeperace ek in boat mei fam-
kes meidie (en hja hellen it wrychtsjes ek noch) en trochdat de 
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hûnderten boaten by de Snitswike op 12 augustus oerfallen waar
den troch in needwaar, dêr't sa'n hûndert yn omsloegen of sonken. 

It waar 
Oars — silers en baaiers ha oer it waar net te kleien hân: it waard 
in lange, waarme simmer mei hast likefolle sinneskyn as yn it 
ferneamde jier 1976, twa hytteweachjes, net folie rein en opfallend 
folie flinters. It jier begûn mei in echt reedriderswinterke (oan de 
Alvestêdetocht kaam it krekt net ta) en einige yn waar-as-side mei 
hiele keppels kij noch yn 't lân en roazen yn 'e bloei. * Om te 
swimmen wie it wetter yn Fryslân ridlik goed; allinne yn 'e hoeke 
Burgum-Earnewâld-Drachten koe it better. * Snoekbearzen haw-
we it yn 'e Tsjûkemar och sa nei 't sin, sei it Limnologysk Ynstitút 
te Eastersee: de mar hat ien fan de heechste snoekbearsbestânen 
fan 'e hiele wrâld. * Toeristen en rekreänten besteegje it jier liker-
nôch 700 miljoen gûne yn Fryslân, stie yn in PvdA-nota. * De 
Lemmer hie smjucht op in grut toeristysk kompleks: it Batavia 
Expo-sintrum (fjirtich miljoen), dêr't twa houtene Ynjefarders op 
wiere grutte yn ûnderbrocht wurde soene; de stifting Houten Sche
pen hat lykwols Lelystêd foar kar nommen. * De Steaten namen 
in fytspadeplan oan: yn de kommende fyftjin jier soe 680 kilo
meter fytspaad oanlein wurde moatte foar it folk dat op 'e fyts 
fan hûs nei wurk of skoalle reizget en 380 kilometer foar rekreätive 
trapertrapers. Allinne: wa hat 300 miljoen? De fytsers sille foar-
lopich har feilichheid sykje moatte yn it yntiids ljocht op- en hân 
útstekken; dêr mankeart it noch wolris oan! 

Sport Het aantal sportbeoefenaren, dat de laatste jaren sterk was geste
gen, neemt met meer toe. Sommige takken van sport vertonen al 

/ . W. van Wijnen een üchte terugloop. Waarschijnlijk is ook hier de verslechterde 
economische situatie de oorzaak. De sportorganisaties staan nu 
voor de niet geringe opgave om een voor iedereen betaalbaar "pro-
dukt" aan te bieden en toch hun begrotingen sluitend te krijgen, 
want naast een vermindering van de subsidies van de overheid 
staan sterk gestegen uitgaven. Vooral de huur van sportaccom
modaties wordt steeds hoger. 
Het zo gewaardeerde vrijwilligerswerk komt door dit alles onder 
grote druk te staan. Uit het oogpunt van werkgelegenheidsbeleid 
is de sport van belang, omdat er een groot aantal latente arbeids
plaatsen aanwezig is, maar het tempo, waarin de professionalise
ring zich voltrekt, is door gebrek aan voldoende overheidssteun 
steeds langzamer geworden, waardoor ook de ondersteuning van 
het vrijwilligerswerk in de sport slechts in beperkte mate kan 
plaatsvinden. 

Ontwikkelingen 
Maar niet zozeer het werkgelegenheidsaspect maakt de sport in
teressant, de functie van de sport als zinvolle vrijetijdsbesteding 
- hoe gedwongen die "vrije tijd" vaak ook is - wordt van steeds 
meer belang geacht. Voor al diegenen, die niet meer actief betrok
ken zijn bij het arbeidsproces (en dat zijn niet alleen de werklozen) 
kan sportbeoefening en het leiden of begeleiden daarvan van be
tekenis zijn. Het is dan ook verheugend, dat er op vele plaatsen 
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initiatieven worden ontplooid om meer mogelijkheden te bieden 
voor "sport overdag". In Dantumadeel bijvoorbeeld is in samen
werking met de Friese Sportraad en de stichting Spel en Sport in 
1982 een dergelijk project van start gegaan. 
Het is duidelijk, dat méér sportbeoefening overdag een groter be
roep zal doen op de sportorganisaties en met name het sporttech-
nisch kader. Maar helaas: juist in een tijd, waarin de maatschap
pelijke relevantie van de sport, zowel van de zijde van de overheid 
als van de sport zelf, alom wordt erkend en de sportorganisaties 
en -verenigingen steeds meer taken op zich af zien komen, neemt 
de financiële steun van overheidszijde af. 
De sport heeft in 1982 nogal wat veren moeten laten. Het provin
ciaal bestuur nam een aantal beslissingen, die door de sport be
paald niet in dank zijn afgenomen. De topsportsubsidie werd ge
halveerd en zal in 1984 geheel worden afgeschaft, waarvan vooral 
de Turnkring het slachtoffer wordt. De voor de provinciale sport
organisaties zo belangrijke jeugdsportsubsidie werd voor 1984 op 
de tocht gesteld. De subsidie voor het Nederlands schaakkam-
pioenschap kwam te vervallen, evenals voor het Drentse Huis van 
de Sport, waardoor de kring Friesland van de Koninklijke Neder
landse Zwem Bond en het district Friesland van de Nederlandse 
Badminton Bond ernstig werden gedupeerd. 
Steeds meer gemeenten bezuinigen door het schoolzwemmen af te 
schaffen, wat niet alleen uit puur sportieve overwegingen maar 
vooral uit het oogpunt van veiligheid sterk betreurd moet worden. 
Ook in dit opzicht zullen er van de zwembond en de zwemvereni
gingen extra inspanningen worden gevraagd. Het Rabo Sport
fonds, waar in de afgelopen jaren een groot aantal verenigingen 
van geprofiteerd heeft, verdween in 1982. Al met al: de mogelijk
heden voor andere inkomsten dan die van eigen leden, zijn voor 
veel sportverenigingen nu praktisch verdwenen. 
Ondersteuning van het bestuurlijk en organisatorisch vrijwilligers
werk wordt steeds noodzakelijker, omdat het werk niet alleen toe
neemt, maar ook ingewikkelder dreigt te,worden. Het opnemen 
van de sport in de gemeentelijke welzijnsplanning bijvoorbeeld, is 
niet een bepaald gemakkelijke materie voor de gemiddelde sport
bestuurder. In dit verband is de bundeling van de Friese Sportraad 
en het Sportcentrum Friesland, zoals die door een gemeenschap
pelijk ingestelde commissie is voorgesteld, van belang om de on
dersteuning zo optimaal mogelijk te doen verlopen. Belangrijk is 
dat naast een organisatie op het provinciaal niveau ook plaatselij
ke bundelingen, zoals sportfederaties en sportraden, directe steun
functies gaan vervullen. 

In het sinds jaar en dag wat moeizaam functionerend systeem van 
de sportmedische begeleiding en met name de sportkeuringen zijn 
wat verbeteringen te signaleren. Het nieuw opgerichte Nationaal 
Instituut voor Sportgezondheidszorg streeft naar een meer regio
nale aanpak van de sportgezondheidszorg, waarbij tussen de 
Sportmedische Adviescentra en de Sportkeuringsbureaus hechte 
samenwerkingsverbanden in de vorm van sportmedische regio's 
ontstaan. In Friesland zijn drie sportmedische regio's gecreëerd 
rond de SMA's te Drachten, Heerenveen en Leeuwarden. Op basis 
van eèn onlangs afgesloten onderzoek zullen de gewone basis-
sportkeuringen meer worden afgestemd op de specifieke eisen die 
een bepaalde tak van sport stelt. 
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J. Rodenhuis ontvangt in ge
zelschap van zijn echtgenote in 
de Statenzaal de provinciale 
sportprijs uit handen van CdK 
Rijpstra. (foto Leeuwarder 
Courant; Foto-archief Prov. 
Frl.) 

Personen en gebeurtenissen 
Door het overlijden van Abe de Vries en Jan Kostelijk raakte de 
sport twee trouwe steunpilaren kwijt, die gedurende lange jaren 
enorm veel betekend hebben voor de sport, in het bijzonder voor 
de korfbalsport en de voetbalsport. Beiden hebben een belangrijk 
aandeel gehad in de oprichting en het eerste functioneren van de 
Friese Sportraad. 
Jan Rodenhuis nam afscheid als voorzitter van de Koninklijke 
Nederlandse Kaats Bond. Voor zijn grote verdiensten voor de 
sport in Friesland en het kaatsen in het bijzonder ontving hij de 
provinciale sportprijs. Peter Nauta, gemeentesecretaris van Smal-
lingerland, die "in de VUT ging", verliet het strijdtoneel waarop 
hij voor de sport zoveel winst wist te boeken. 
Met alle bezuinigingen voor de boeg leek het er sterk op alsof zich 
in 1982 een laatste stuiptrekking voltrok op het gebied van nieuwe 
sportaccommodaties. En wat voor stuiptrekking! In Franeker 
werd aan het Jan Rodenhuisplein een kaatshal geopend en Leeu
warden kreeg zijn evenementenhal, waardoor Friesland er in één 
keer rond 5600 m2 overdekte sportaccommodatie bijkreeg. Voor 
het indoor-kaatsen en het houden van grote evenementen is onze 
provincie thans uitstekend uitgerust en gelet op het programma 
voor de komende tijd staat er heel wat te wachten. Harkema werd 
een sporthal rijker, waarbij de plaatselijke bevolking een welhaast 
unieke eigen bijdrage leverde. 
Hilbert van der Duim bewees voor de tweede keer in zijn carrière 
's werelds sterkste allround schaatsenrijder te zijn: na Heerenveen 
in 1980 werd hij nu in Assen gehuldigd als wereldkampioen. En 
passant werd hij ook nog Nederlands kampioen, maar dat werden 
ook Alie Boorsma bij de dames en Jan Ykema bij de sprinters. 
Heerenveen en Cambuur leverden in de eerste divisie goede 
prestaties door beide een periodekampioenschap voor zich op te 
eisen. Heerenveen bracht het daarbij tot een tweede plaats in de 
nacompetitie; wat Cambuur met zijn periodetitel doet, zal aan het 
einde van de competitie 1982/1983 bekend zijn. Heel misschien is 
een dergelijke titel niet nodig om naar de eredivisie te promoveren, 
want Cambuur stond aan het einde van 1982 hoog op de ranglijst. 
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De heer en mevrouw Den Uyl 
op het Drachtster skûtsje; met 
o.m. schipper H. Hoekstra 
(rechts) en bemanningslid 
G. Hoekstra (midden), (foto 
Leeuwarder Courant; Foto-ar
chief Prov. Frl.) 

Niet Harm Wiersma, maar de in Groningen woonachtige en uit 
Friesland afkomstige Jannes van der Wal werd in Brazilië wereld
kampioen dammen. Tjitse Smeding behaalde in 1982 voor de der
de keer de meeste overwinningen op de drafbaan en bleef daarmee 
Nederlands beste pikeur. 
Ook aan de top bleven de ijshockeyers van Feenstra Flyers, die 
voor de zesde keer kampioen van Nederland werden. De volley-
balsters van het Dokkumer FBTO/DVC presteerden hetzelfde, 
maar dan voor de vierde keer. Bij de finale voor de Europa-cup in 
het Italiaanse Ravenna werd bovendien een uitstekende tweede 
plaats behaald achter Russisch kampioen Schwerdlowsk. Elly van 
Hulst deed op de Nederlandse kampioenschappen atletiek van 
zich spreken door niet minder dan drie titels voor zich op te eisen, 
nl. de 800, de 1500 en de 3000 meter. 
Ook CJO uit Leeuwarden grossierde in Nederlandse titels bij de 
Nederlandse kampioenschappen ritmische gymnastiek van het 
Koninklijk Nederlands Christelijk Gymnastiek Verbond. Tineke 
Vlieger behaalde bij de dames het Nederlands kampioenschap 
fierljeppen, de Friese heren moesten weer eens het hoofd buigen 
voor hun Hollandse collega's. Onder grote belangstelling werd het 
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partuur Faber, Saakstra en Brandsma winnaar van de PC-kaats-
partij met Piet Jetse Faber als koning. Het skûtsjesilen werd een 
erg spannende aangelegenheid onder ideale weersomstandighe
den; het was alleen jammer, dat de wind het op de laatste dag liet 
afweten, waardoor de wedstrijd moest worden afgelast. Totaal
overwinnaar werd het skûtsje van Eernewoude met Jan Zwaga aan 
het roer. 

Kultuer 

P. Hemminga 

Cork oer de takomstfan it 
Frysk Orkest. (De Strikel, 
nov. 1982) 

Sil de simmer fan 1982 noch lang as útsûnderlik moai yn it 
ûnthâld bliuwe, op kultureel mêd - en net allinne dêr - hat it jier 
1982 it merkteken krigen fan de oergong nei duorjend depressy-
waar. Benammen de organisaasjes ôfhmklik fan rykssubsydzje ka
men goed op de wyn te stean. It begûn yn maart. Doe krige de 
Fryske Toanielstifting Tryater te hearren dat it selskip de earder 
taseine hegere rykssubsydzje wol ferjitte koe. It provinsjaal 
bestjoer joech lykwols lijte en mei in subsydzje fan ien miljoen 
gûne slagge it de op gong kommen toanielûntwikkeling te garan-
dearjen. Yn de provinsjale útstellen waard mei op advys fan de 
Fryske Kultuerried oanstjoerd op in provinsjaal toanielsintrum. 
Sa'n sintrum moat sjoen wurde as in praktysk gearwurkingsferbân 
fan alle toanielorganisaasjes yn Fryslân. Ek de ad hoc produksje 
fan Nederlânsktalich beropstoaniel soe sa'n sintrum op 'e noed 
nimme moatte. Dêrmei is ek de káns op duorjend Nederlânskta
lich beropstoaniel, makke yn Fryslân, foarbij. 
Nei Tryater folge in moanne letter it plan om ta in oare ynrjoch-
ting fan it Nederlânske orkestebestel te kommen. It Frysk Orkest 
soe mar fuseare moatte mei it Noordelijk Filharmonisch Orkest. 
Dat wie it begjin fan stoarm en, sa't FO-foarsitter Sjoerdsma letter 
sei, sels fan oarloch. Benammen doe't de minister útstelde it FO 
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op te doeken en it Grinzer orkest út te wreidzjen. Hoewol't de 
aksje "It Frysk Orkest moat bliuwe" tige oansloech, betsjutte soks 
noch net dat Den Haach om gie. Krekt oarsom, oan 'e ein fan 
1982 kommen, like it der noch net op dat de nije minister fan 
wolwêzen, folkssûnens en kultuer ek sei, it Frysk Orkest moat der 
bliuwe. 
Der wie lykwols nóch in tal organisaasjes mei in aardige rykssub-
sydzje: de foarmingssintra. Yn juny kaam it útstel nei buten om 
net langer rykssubsydzje ta te skikken oan Vinea Domini yn Wyt-
marsum en de Woodbrookers yn Koartehimmen. It slagge de ûn-
derskate organisaasjes fan foarmingswurk de minister te oertsjûg-
jen fan syn ûngelyk. Hja mochten in alternatyf plan meitsje. Dat 
betsjut dat no alle foarmingsynternaten flink koarte wurde sille. 
Dêrmei is it rychje noch net kompleet, want ek de SBK (de 
keunstútlien), de troch it ryk subsidiearre Fryske literêre tydskrif-
ten en de Stifting Operaasje Fers waarden mei it besunigingsspoek 
konfrontearre. It folie wurk, betelle út de bydrageregeling sosjaal-
kultureel wurk, waard ek net mijd. Lykas wolris earder opmurken 
is: de desintralisaasje fan de earmoed kaam op gong. Ien en oar 
befoardere net allinne de diskusje oer de needsaak fan in spesjale 
wet foar de keunsten, oan de ein fan it jier waard ek de rop nei 
ienfâldiger prosedueres en regels wat langer wat dúdliker. 
Njonken it besykjen fan it provinsjaal bestjoer om de skea fan it 
ryksbelied sa lyts mooglik te halden, wie der ek omtinken foar 
eigen nij belied. Sa moat op dit plak de op fersyk fan de provinsje 
troch de Fryske Kultuerried útbrochte notysje oer de regionale 
televysje, Fan fierôf nei tichtebij, neamd wurde. De belangstelling 
foar it mediabeleid wie dochs al, mei troch de "bekabeling", ek 
fan de plattelânsgemeenten, grut te neamen. De Steaten diskus-
sjearren oer de stipe oan Frysk en Frij, neidat earder al besjoen 
wie oft it Frysktalige wykblêd net guodkeaper troch in oar útjûn 
wurde koe. Uteinlik kaam der in subsydzje fan oardel ton út de 
bus. 

Hat de beliedsmjittige belangstelling foar toaniel en muzyk wer 
grut west, der wie ek omtinken foar de duns yn Fryslân, it subsi-
djearjen fan it iepenlofttoaniel, de poadiumkeunsten en de pop-
muzyk. Yn de desimbergearkomste fan de Steaten waard it earste 
provinsjale plan foar it sosjaal-kultureel wurk 1983-1986 fêststeld. 
It útstel om de provinsjale Kommisje Befoardering Frysk Taal-
gebrûk op te doeken, joech de Fryske Kultuerried reden om in 
pleit te halden foar in stjoergroep Frysk belied. Sa'n stjoergroep 
soe plannen oandrage moatte ta in fierdere útbou fan de Fryske 
identiteit en it provinsjaal-, ryks- en gemeentlik belied op syn wur-
king foar de Fryske identiteit beoardielje moatte. Lykas alle saken 
hjirfoar neamd is ek it léste net op 31 desimber fan it jier ôfsluten. 
Hoe't ien en oar fierder giet, sil 1983 sjen litte. 

Minsken 
De Joast Halbertsmapriis 1982 waard foar it earst yn har bestean 
takend oan in bûtelanner: dr. Harald Siems út Rosenheim yn 
Beieren. Hy krige de provinsjale priis foar syn dissertaasje Studiën 
zur Lex Frisionum. 
In net* minder wichtige ûnderskieding wie dit jier wei lein foar 
Anne Bokma. Yn it Keninklik Paleis te Amsterdam krige de lân-
bousjoernalist, folkshegeskoalle- en mûneman, en meiwurker oan 
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dizze kronyk, Anne Bokma fan Wommels, út hannen fan prins 
Bernhard de Sulveren Anjer foar al syn krewearjen op kultureel 
mêd. 
Ek de priiswinners fan trije mear regionale prizen moatte op dit 
plak neamd wurde. De Ljouwerter Piter Jellespriis waard troch 
boargemaster Brandsma oan Piter Jelles-kenner dû. J. J. Kalma 
útrikt. De kultuerpriis fan Gaasterlân wie foar keunster Dirk 
Kerst Koopmans. Hendrik Vondeling uut Oosterwoolde het de 
eerste Bergveldpries veur Stellingwarver literatuur'uutrikt kregen. 
De Ried fan de Fryske Beweging krige yn Klaske Straatsma-
Westerhof syn earste frou as foarsitter. It selde jildt foar de Fryske 
Kultuerried, dêr't mr. S. J. Hartkamp de foarsittershammer 
oerdroech oan Nel van Zandbergen fan Sint Nyk. It Frysk Let-
terkundich Museum en Dokumintaasjesintrum krige drs. Philip-
pus Breuker as nije foarsitter, hy folge D. A. Tamminga op. 
Op 30 jannewaris ferstoar yn de âldens fan 97 jier de nestor fan 
de Fryske skriuwers: Hoatse de Jong fan Jelsum. Yn de maaitiid 
fan 1982 rekken flak efterinoar trije bekende kranteminsken wei. 
Op 9 maaie ferstoar de âld-haadredakteur fan de Ljouwerter kran-
te Cornelis van Beem, yn de âldens fan 88 jier. Op 28 maaie kaam 
de âld-direkteur fan it Friesch Dagblad Rein Boomgaardt, 69 jier 
âld, te ferstjerren en noch gjin wike letter ferstoar de âld-haadre
dakteur fan it Friesch Dagblad dr. H. Algra, 86 jier âld. Op 8 july 
ferstoar p. Amatus van Straaten osa, oprjochter en âld-direkteur 
fan it Wytmarsumer foarmingssintrum Vinea Domini. Yn deselde 
moanne ferlear de Fryske toanielwrâld yn Bienze Westra, 61 jier 
âld, in kundich bestjoerder en oersetter. Op 24 septimber kaam de 
folksskriuwer Paulus Akkerman te ferstjerren. De bekende Frisiast 
p. Halvard Hettema ofm ferstoar op 28 oktober yn de âldens fan 
67 jier. Oan de ein fan it jier rekke de dichter en bibeloersetter 
Gerben Brouwer wei. Hy waard 80 jier. 

Feiten 
It Ljouwerter doarp Huzum waard yn maaie opfleure mei in troch 
David van Kampen makke byldsje fan in túnker. Yn Balk kaam 
ta gelegenheid fan it bedriuwsjubileum fan in pleatslike printer 
Herman Gorter oan de grêft te stean. 
Oan twa noardlike-Drintse útstallings, de Triënnale yn Assen en 
Eksperiment '82 yn Roden, diene ûnderskate Fryske keunstners 
mei. De plannen fan de Ljouwerter Evenemintehal om oan de ein 
fan it jier in grutte keunstbeurs te halden, waarden troch de 
keunstners sels torpedeard. Hja fielden net it measte foar wat 
sjoen waard as in ynsidint by it ûntbrekken fan in breed keunst-
belied. As alternative aksje organisearren hja op 18 desimber 
spontaan in iendeis-útstalling yn de Ljouwerter synagoge fan 
Fryske BKR-keunstners. Mear as tûzen minsken kamen der op ta. 
De Utstallingstsjinst fan de Kultuerried soarge njonken oare 
útstallings ek foar in nije edukative útstalling: "Vijf kunstenaars 
tekenen". Yn it ramt fan de betinking fan twahûndert jier diplo-
matike relaasje tusken Nederlân en de Feriene Steaten naam it 
provinsjaal bestjoer de foarstap ta in reizgjende dokumintêre-
útstalüng "Friezen en Amerikanen". Wil Pietersen út Ljouwert 
yntrodusearre it Hylper skilderjen yn 'e Feriene Steaten. Ta gele
genheid fan itselde feit waard in bibliofyl boekje útjûn fan Obe 
Postma's oersetting fan in tal fersen fan Emily Dickinson. 
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It provinsjaal bestjoer kocht foar goed 36 tûzen gûne keunst oan 
fan resp. Daan van der Kroef, Jan van der Zee, Lode Pemmelaar, 
Rein de Vries, Siebe Hansma, Piet van der Hem, Peter Reisma, 
Marie-Anne Steenhuizen en Kees Hoogendam. Op literêr mêd 
joech de provinsje opdrachten oan Baukje Miedema, Jaap de Jong, 
Tsjebbe Hettinga, Teije Brattinga, G. Willem Abma, Josse de 
Haan, Jac. Dijkstra en Jelle Kaspersma. It Frysk Letterkundich 
Museum en Dokumintaasjesintrum krige in soad publisiteit foar 
syn Slauerhoff-útstalling. Dy waard net yn de eigen stins halden 
mar yn de Ljouwerter meubelsaak mei de namme fan de ferneam-
de literator. Wol yn it FLMD wie earder in útstalling oer de dit 
jier fyftich jier wurden Rink van der Velde te sjen. 
Hoewol't de Fryske toanielstifting Tryater mei de nedige jildpro-
blemen te krijen hie, slagge it it selskip dochs en kom mei trije 
treflike premières oer it fuotljocht. Op trije maart skittere benam-
men Anny Terpstra yn trije ienakters dy't brocht waarden ûnder 
de flagge fan Waan en Sin. Yn septimber waard it letter gauris 
opfierde Yn 'e hobbel fan Alan Ayckbourn ûtbrocht, wylst desim-
ber de earste opfiering fan In likje huning sjen het. Ek foar it 
amateurtoaniel mei it jier slagge neamd wurde. Nea namen der sa 
folie selskippen oan de jierlikse toanielkriich fan it Bûn diel. Fan 
de 109 dielnimmende ploegen waard de Krite Grou de winner. 
Foar de takomst net minder wichtich wie dat op 6 febrewaris 23 
kursisten ôfrûnen fan de trijejierrige kursus foar toanielregisseur, 
opset troch it Frysk Sintrum foar it Amateurtoaniel. Mei de 
ynternasjonale teatergroep Kiss gie it minder goed. De gemeente 
Ljouwert lei beslach op it guod fan de groep, doe't bliken die dat 
rekkens net betelle waarden. De leden fan de groep reizgen lyk-
wols ôf nei Australië en Ljouwert bleau mei de skuld sitten. 

Tryatermeiwurkers ferklaaid 
as CRM-minister A. van der 
Louw, dy't minder jild útlûke 
woe as dat tasein wie. (foto 
Leeuwarder Courant; Foto-ar
chief Prov. Frl.) 
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Ek yn Menameradiel like it earst op in grut tekoart út te draaien 
mei it iepenloftspul yn de Menamer Wemetún. It tal besikers foei 
danich ôf, mar de goede resinsje fan it spüe "Sjoen op in distânsje" 
en de nedige oproppen makken dat der úteinlik in besikerstal 
kaam dat ek in opfiering yn it folgjend jier wer mooglik makket. 
It fyfte Tsjoch-festival wie yn de Drachtster Lawei. Mear as tûzen 
minsken kamen der op ta om te hearren en te sjen nei it Fryske 
folkssjongbarren. De Fryske reputaasje op it mêd fan de brassmu-
zyk kin sa stadichoan net mear stikken: ek no slagge it de brass
band De Wâldsang wer om nasjonaal brassbandkampioen te wur-
den. De muzykskoalle mei deselde namme levere yn maart de ear
ste lichting tsjerkemusisy ôf; nei trije jier stúdzje koe oan alve 
minsken it diploma útrikt wurde. 
Bliuwt de duns yn Fryslân beliedsmjittich noch altiten wat op de 
efterste rige, dat de belangstelling foar dy keunstfoarm der wol is, 
waard nochris bewiisd op 20 febrewaris. Op dy sneon waard yn 
Ljouwert in Kans voor Dans-dei halden, dêr't mear as tûzen en
thousiaste minsken yn de kunde kamen mei alle foarmen, dy't de 
duns hat. 
In moanne letter kamen wer in soad minsken gear, mar foar wol 
hiel wat oars. Op 20 maart organisearre de kommisje Frysk 
Kostúm fan de Fryske Kultuerried in show fan it Frysk kostúm 
yn it tiidrek 1730-1930. Net allinne de televysje hie belangstelling, 
it tal besikers wie sa grut dat besluten wurde moast de show jitris 
te halden. 
De Stellingwarver Schrieversronte fierde mei in grut feest har 
twadde lustrum. De sutelaksje fan de ronte brocht mear op as ea 
earder it gefal west hie. Oer ynkomsten hie ek de Fryske Akademy 
net te kleien; der waard har in rynsk legaat tatocht. De Akademy 
kaam noch twaris yn it nijs. De earste kear, doe't hja yn febrewaris 
in symposium organisearre oer Regio en universiteit en yn de sim-
mer, doe't it prinsipebeslút fan it Akademybestjoer nei buten 
kaam, oangeande it brûken fan it Frysk, en net langer it Neder-
lânsk as taal foar it Grut Frysk Wurdboek. De skriuwerij en 
kreauwenj dy't mei ien en oar mank wie, foarme net de earste 
strideraasje oer dit ûnderwerp. 
Ein maaie waard wer it trijejierliks Frysk Kongres halden. Dit jier 
wie it Eastfryske Aurich oan bar, dêr't sa'n 600 Friezen kongres-
searren oer de "grutte en de lytse wrâld". 
De eardere âldheidkeamer op It Hearrenfean ûndergie in renais
sance. As streekmuseum Willem van Haren foarmet de âldheid
keamer no ien fan de moaiste musea yn Fryslân. Yn itselde Hear
renfean of leaver it eardere Aldeskoat, ferdwûn lykwols it 
Tweewielermuseum fan de âld-eigner fan it fytsefabryk dêr. In 
besykjen om sa'n hûndertfyftich âlde fytsen foar it nije streek
museum te behâlden, mislearre. 
Better gie it mei in aksje om it bertehûs fan Waling Dykstra yn 
Froubuert restaurearre te krijen. Mei troch de stipe út de rûnte 
fan de útjouwer fan Fryske postsegels, krige oan de ein fan it jier 
it opknappen fan Waling Oms hûs káns fan slagjen. 
In jubileum waard fierd troch Fryske Akademy en Fryske Kul
tuerried. Hja organisearren foar de 25e kear yn de mande de rige 
frouljuslêzings, dêr't sa'n achthûndertfyftich froulju elts jier wer 
oan dielnimme. 
In nije stifting op kultureel mêd is de Stichting Kunstzinnige Vor-
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ming Friesland, dy't mei acht funksjonarissen yn tsjinst de keunst-
sinnige foarming yn benammen it leger ûnderwiis yn Fryslân styp-
je wol. Nij wie ek de werútjefte fan it Frysk boerekwartetspul. 
Eardere ûtjeften wiene fan 1937 en 1952. 
It kulturele nijs yn Fryslân waard ek yn 1982 fansels wer brocht 
troch de beide deiblêden en troch Radio Fryslân. De léste seach 
syn stjoertiid yn it léste fearnsjier mei mear as trije oeren de wike 
útwreide. Ek it fenomeen fan de lokale omrop kaam nei foaren. 
Benammen yn Ljouwert die de lokale omrop Aquarius fan har 
sprekken. 

Geestelijk leven Wie zich een beeld wil vormen van het geestehjk leven in Fries
land, zoals zich dat manifesteert in godsdienstige groeperingen en 

C. P. Hoekema in kringen waarin men zich principieel niet kerkelijk gebonden 
voelt, doch evenzeer op zoek is naar een geestehjk uitgangspunt 
voor en houvast in het leven, heeft in feite niet genoeg aan wat de 
beide Friese dagbladen dienaangaande publiceren. Hij zou ook de 
honderden week- en maandbladen van de kerken, gemeenten, 
groeperingen en andere organisaties moeten raadplegen. Nu is de 
schrijver de vraag in Zacharia 4 vers 10: "Want wie veracht de 
dag der kleine dingen?" niet onbekend en hij weet dat deze pu-
blikaties uit de eigen, vertrouwde kring voor velen meer betekenen 
dan hetgeen er in provinciale en landelijke dag- en weekbladen 
geschreven wordt, maar toch heeft hij zich om der wille van de 
plaatsruimte bij het verzamelen van gegevens voornamelijk be
perkt tot de beide dagbladen. 
In hoeverre beïnvloeden beroeringen en veranderingen op geeste
lijk gebied het denken, geloven, getuigen binnen de groeperingen 
in deze provincie? Er zijn in ons land gebieden waar ze geen enkele 
rimpeling veroorzaken, omdat men òf door een onwrikbare star
heid van opvattingen òf door een volkomen afstandelijkheid in het 
geheel niet ontvankelijk is voor wat er zich op dit terrein afspeelt. 
Friesland echter heeft de eeuwen door juist bijzonder open gestaan 
voor hetgeen van binnenuit of van buitenaf mensen in beweging 
bracht en tot zeer principiële standpunten leidde. Het getal van de 
daarover gepubliceerde boeken en geschriften in deze provincie is 
legio. We willen proberen in het kort aan te geven wat er in het 
afgelopen jaar aan geestehjk "leven" zichtbaar werd. 

De Rooms-Katholieke Kerk 
Nog steeds ligt met tegen de dertig procent het misbezoek in het 
bisdom Groningen ongeveer zeven procent hoger dan het landelijk 
gemiddelde. Als we lezen dat in Balk zeshonderd van de achthon
derd katholieken en in Woudsend tweehonderd van de driehon
derd de diensten bezoeken, dan durven we voor Friesland het per
centage boven dat van het bisdom te stellen. 
In de nog steeds progressieve vicarie De Emmaüsgangers (De Re
genboog) te Leeuwarden, die blijft samenwerken met de hervorm
den, heeft zich een basisgroep gevormd, die kritisch tegenover de 
hiërarchie staat. Dat kritisch oordeel was ook te beluisteren in een 
rede van pastoor J. van der Wal van Balk voor het Katholiek 
Vrouwengilde te Leeuwarden, waar uitvoerig de positie van de 
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vrouw in de kerk ter sprake kwam en ruimte werd gevraagd voor 
de vrouw als priester. Intussen is door vertrek en vergrijzing van 
pastoors zowel in Wolvega als in Gorredijk een pastoraal werkster 
aan het hoofd van de parochies gesteld. Beiden hebben gestudeerd 
aan de Katholieke Theologische Hogeschool in Utrecht. Hier is 
sprake van een opmerkelijke doorbraak. 
Bij de orde der Dominicanen (ook Predikheren, Jacobijnen of 
Bonte Papen geheten), die zich in 1245 te Leeuwarden vestigden 
en daar nog één parochie hebben (Harlingerstraatweg), heerst on
zekerheid of de orde hier haar werk kan blijven verrichten. In 
Sneek, de grootste Friese parochie, vond na jaren een priesterwij
ding plaats, maar tal van andere parochies zullen het moeten doen 
zonder een eigen herder. 

De Nederlands Hervormde Kerk 
Een onderzoek, dat zich uitstrekte tot meer kerken dan de Her
vormde, wees uit dat ongeveer 36 procent van de Nederlanders 
boven de zestien jaar meer of minder regelmatig naar de kerk gaat, 
maar dat 44 procent zich niet meer tot enig kerkgenootschap re
kent. Deze resultaten waren te vinden in het humanistisch tijd
schrift Rekenschap. Wat de Hervormde Kerk in Friesland betreft, 
vermeldt een KASKI-rapport, dat in deze provincie (samen met 
Overijssel) het hoogste aantal belijdende leden voorkomt, terwijl 
dat in de provincie Groningen het laagst is. Ook is het kerkbezoek 
met 24,4 % het hoogst in Friesland (in Drenthe 9.8 procent). 
Het aantal vrouwelijke kerkeraadsleden neemt sterk toe, maar de 
daling van het ledental zet voort. Bij de Hervormde Kerk in Leeu
warden is het sedert 1959 gehalveerd en bijna de helft van de in 
het bevolkingsregister vermelde hervormde inwoners van Harde-
garijp wil definitief met de kerk breken. Dit alles houdt in: inkrim
ping van predikantsplaatsen, samenwerking met andere meestal 
hervormde gemeenten in de regio, versterking van de onderlinge 
band van wie wel meeleven, verdieping van het geloofsleven, open
staan voor de jeugd en voor problemen van vrede en veiligheid, 
apostolaat, huweüjk en samenwonen en homofilie. 
Meer en meer gaan in het algemeen de kerken, maar in het bij
zonder de hervormde gemeenten terug naar wat zij bijbels gezien 
behoren te zijn: zout der aarde. Kleine enthousiaste groepen, die 
weer meer gemeente (met gemeenschap!) willen en kunnen zijn in 
een seculariserende wereld. Wie alleen maar cijfers ziet gaat voor
bij aan de vele positieve kanten, die juist ook in de hervormde 
gemeenten opgemerkt kunnen worden. 

Classicale bijeenkomsten (Dokkum, Sneek) bogen zich over de 
vraag in welke taal een nieuwe bijbelvertaling moet worden uit
gedrukt; nog steeds, zo werd opgemerkt, is de vertaling van 1951 
niet officieel in deze kerk ingevoerd en alleen de zgn. Statenver
taling geldt als zodanig. Men kwam - zij het niet met algemene 
instemming - tot een besluit dat de idiolekte vertaüng, die nauw 
aansluit bij de grondtekst, de voorkeur verdient boven de dyna-
misch-equivalente methode, die meer verstaanbaar is voor de mens 
van nu. De bijbel is een bijzonder boek, anders dan alle andere 
literatuur. 
De Provinciale Kerkvergadering benoemde de jeugdwerkadviseur 
Tim Kansil tot opvolger van de secretaris ds. H. J. M. Zuidersma. 
In een artikel in Herfoarmd Fryslân vestigde de afgetreden secre-
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taris de aandacht op het overtreden van alle orde en regels door 
kerkeraden, meest van behoudende gemeenten, om onbevoegde 
voorgangers te laten voorgaan in kerkdiensten. Hij pleit voor meer 
gemeenschappelijke diensten, ook in oecumenisch verband onder 
leiding van daartoe opgeleide predikanten. 
Voorzitter J. J. de Vries van de Provinciale Diakonale Commissie 
hield een inleiding over het werk van de commissie. Het diaken
zijn is meer dan collecteren in kerkdiensten; het is helpen - niet 
louter geldelijk - waar dit nodig is, het gaat om barmhartigheid 
en gerechtigheid. Ds. C. J. G. Keijzer (Leeuwarden) wees op het 
gebrek aan solidariteit tussen gemeenten in "arme" en "rijkere" 
stadswijken. 
In de Provinciale Kerkvergadering van mei werd geconstateerd 
dat er nog steeds geen provinciaal overleg tussen hervormden en 
gereformeerden plaatsvond in het kader van Samen op Weg. In 
die van september werd veel aandacht geschonken aan de bezui
nigingsplannen van Gedeputeerde Staten met betrekking tot het 
hervormde jeugdwerk. 
Ook binnen deze kerk is er belangstelling voor feministische theo
logie, althans in de kringen van de Vrijzinnige Hervormde Vrou
wenfederatie. Daar sprak ds. H. Buning van Deventer over "Ge
loven vrouwen anders?" 

De Gereformeerde Kerken 
Moderne opvattingen, gevormd aan de Vrije Universiteit, dringen 
met jonge predikanten de gereformeerde kerken binnen. Dat wekt 
spanningen onder hen die vasthouden aan het oude overgeleverde 
geloof. In de kerk te Joure leidde dit tot moeilijkheden met een 
kleine groep, die zich niet meer thuisvoelde bij de prediking en het 
gemeenteleven. Elders vormt de gezinscommune - het deelnemen 
van kinderen en jongeren aan het avondmaal — een punt van dis
cussie. 
Voor een ouderlingenconferentie uitte ds. Meijnen (Amersfoort) 
zijn bezorgdheid over opgroeiende jongens en meisjes, die andere 
problemen aan de orde stellen dan die van leer en leergezag. Hij 
wilde hun ruimte geven en men moet ze niet belerend behandelen. 
Prof. Verheul (VU) sprak voor de VU-vereniging en legde uit hoe 
èn wetenschappelijke èn geloofsopvattingen voortdurend aan ver
andering onderhevig zijn. Hij beantwoordde ook vragen over het 
christelijk karakter van de VU. Een dependance hiervan in Fries
land achtte hij niet realistisch. Ds. (niet oud-generaal) F. H. von 
Meyenfeldt (Hilversum) waarschuwde de vele aanwezigen van de 
Gereformeerde Vrouwenbond voor zedenmeesterij. Van geloof is 
geen reglement te maken. Gelukkig, zo zei hij, is er in de kerken 
veel onrust. Het gaat om echte bevrijdingsblijdschap van het 
Evangelie. 
Het alcoholvraagstuk werd in een door vijfhonderd mensen be
zochte 59ste Provinciale Diakonale Conferentie behandeld door 
een forum. Het vraagstuk van de euthanasie was volgens de inter
nist prof. C. van der Meer door zijn theologische collega H. M. 
Kuitert te veel als door een kamergeleerde behandeld. Ook over 
dit ingrijpende probleem wilde een kader van de Gereformeerde 
Vrouwenbond ingelicht worden. Er zijn mensonwaardige omstan
digheden die kunnen leiden tot het besluit er een einde aan te 
maken, aldus Van der Meer. 
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Wie behoefte heeft aan contact kan in het weekeinde terecht in 
De Herberg in Sneek. Men dringt de gasten niets op, maar staat 
open voor een gesprek. Ook in deze kerken neemt de vrouw meer 
en meer een leidende plaats in. Twee vrouwen, mevrouw A. Dul-
lemond-Zondag en mevrouw Rika Oppewal, werden part-time
medewerkster van het Deputaatschap Jeugd- en Jongerenpasto
raat. 

Andere kerkgenootschappen en gemeenten 
De Friese Doopsgezinden vierden in ongekende getale (1150) op 
15 mei hun gemeentedag op Ameland (Hollum). Over een Menno 
Simonsz Centrum te Witmarsum wordt in deze kringen zeer ver
schillend gedacht. Het Menno Simonsz-monument bij die plaats 
wordt dank zij giften en subsidies volledig vernieuwd. De Men-
nisten fan Damwâld holden in tsjinst op 'e Formanje-Pôlle yn it 
Wytfean, dêr't alearen in tsjerkje stie. Dy fan Itens (foarhinne 
Kromwâl) betochten dat dêr fjouwerhûndert jier ferlyn al preke 
waard. Op 8 maaie kamen se byinoar te Britswert, net fier fan it 
âlde sté. 
De Gereformeerde Gemeenten vierden hun 75-jarig bestaan. Er zijn 
vier gemeenten in Friesland: Lemmer (de oudste), Oudemirdum, 
Akkrum en Drachten. 
De Christelijk Gereformeerden te Damwoude herdachten de refor
matie (Luther 1517), wat in veel andere kerken niet meer de ge
woonte is. 
De Vrij Katholieke Kerk te Leeuwarden luisterde naar de wij-bis
schop mgr. L. C. E. van Hoogehuijze die over het onderwerp "En
gelen" sprak. 
De Ned. Protestanten Bond, voortgekomen uit de zgn. Dokkumer 
Krans (1870), had ds. D. A. Werner in zijn midden. "Vrijzinnig 
geloven in deze tijd" was zijn onderwerp. 
Het Humanistisch Verbond kwam te Leeuwarden samen en sprak 
met geestelijk verzorger Wim Heij over "Humanisme in de prak-
tijk". 
Hindoestanen hielden in het Doopsgezind Centrum te Leeuwarden 
een religieuze manifestatie. 
Op oecumenisch gebied is belangrijk wat er regelmatig in het Jon-
gerenklooster te Lichtaard plaats vindt. Overigens lijkt ook in deze 
provincie het samengaan van kerken en gemeenten, met uitzon
dering van Grouw, een moeizame zaak, ofschoon ds. B. J. Aalders 
juist van Friesland veel verwacht met betrekking tot de samen
werking van gereformeerden en hervormden. 
Het Studentenpastoraat te Leeuwarden kreeg een nieuw onderdak 
met de bestaande naam De Speelman. Het heeft plannen voor veel 
activiteiten. Helaas verloor het zijn grote inspirator pater Amatus 
van Straaten. 

Binnen de kerken (en in de media) was er dit jaar een levendige 
discussie over IKV, ICTO en IKON. 
Ta eintsjebeslút noch wat oer it Frysk yn 'e tsjerke. Dêroer spriek 
ds. Reinder Reitsma fan Eanjum foar it Roomsk Frysk Boun. 
Prinsipiële beswieren binne der net, mar subjektieve arguminten 
as: it is moaier, direkter, eigener of byldzjender meije neffens him 
net jilde. De Hillige Histoarje van Ulbe van Houten ferskynt op 
'e nij yn sân dielen. 
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Underwiis Foar it ûnderwiis yn Fryslân wie 1982 in tige besûnder jier. Dat 
besûndere is spitigemôch net keppele oan saken dêr't jûchhei oer 

A. H. Joustra roppen wurdt. It is krek oarsom: de besunigingen dy't opfierd 
binne yn de ryksbegrutting foar 1983, wiene fan dy gefolgen dat 
yn novimber in grut part fan it ûnderwizend personiel - ek yn 
Fryslân - it wurk in wike lang delsmiet en tagelyk omraak pro-
testearre tsjin de plannen fan it regear. Formeel gyng it yn it foar-
ste plak tsjin in koarting fan 1,65 persint op it salaris fan alle 
minsken dy't yn it ûnderwiis wurken; de wurklikheid wie lykwols 
dat ek staakt waard om't de kwaliteit fan it ûnderwiis yn 'e knipe 
kaam, alteast sa tochten de measte lesjouwers en gans âlden oer 
de oankundige maatregels fan minister Deetman. 
Dy maatregels lige der ek net om: der is aanst gjin jild mear foar 
it ferfier fan bern fan hûs nei skoalle en werom, it skoalswimmen 
moatte de âlden of it gemeentebestjoer tenei sels betelje, de 
groepsgruttens (foarhinne klassegruttens) wurdt ferhege en om in 
skoalle foar fuortset bûtengewoan ûnderwiis yn stân te halden 
moat it tal learlingen fiks omheech. Dat binne noch mar fjouwer 
fan de goed sechstich oankundige besunigingsmaatregels. 
De easken dy't oan it ûnderwiis steld wurde en dus yn it foarste 
plak oan de lesjouwers, wurde der perfoarst net lichter op; it les-
jaan oan learlingen, dy't hieltiten minder maatskiplik perspektyf 
hawwe, wurdt hkemin makliker. Men soe hawwe wolle, dat yn 
sa'n situaasje de betingsten ferbettere wurde soene, mar de prak-
tyk is krekt oarsom. De taak fan de lesjouwers wurdt swierder en 
de betingsten dêr't hja ûnder wurkje moatte, wurde aloan minder. 
Yn de sechstiger en santiger jierren is faak steld dat de taak fan 
de ryksoerheid op it med fan it ûnderwiisbelied feroare, nam-
mentlik fan in distributyf belied nei in konstruktyf belied. Mei it 
boppeneamde miskien net folie "konstruktyfs" yrihâlde, der moat 
dochs sein wurde, dat de plannen fan de oerheid en ferbetterje de 
struktuer fan it ûnderwiis oanhâlde. 

Fuortset ûnderwiis 
It liket der op dat nei it basisûnderwiis, it spesjaal ûnderwiis en 
de opliedingen no it fuortset ûnderwiis oan bar is. Der ferskynden 
yn 1982 nammentlik twa nota's, Verder na de basisschool (eerste 
fase vervolgonderwijs) en Tweede fase vervolgonderwijs, dy't it hiele 
fuortset ûnderwiis yn de takomst radikaal feroarje kinne. Beide 
binne eins diskusjenota's. Fan it foarnirnrnen fan it ministearje fan 
U. en W. en hâld "regionale hearings" oer beide nota's is, alteast 
yn Fryslân, net folie op 'e hispel kaam. 
Dochs binne de nota's yn ferskate rûnten bepraat. Ek de Provin-
siale Underwiisried hat der in protte omtinken oan jûn, sa't bliken 
docht út de 24ste publikaasje fan de ried Commentaar op de nota 
Verder na de Basisschool (desimer 1982). De ried seit dat hy him 
oer 't generaal wol fine kin yn in oare, mear middenskoalle-eftige 
opset fan de earste trije jier fan it fuortset ûnderwiis. Foar dy 
perioade ferdwynt de term "fuortset ûnderwiis" en wurdt praat 
oer "fuortset basisûnderwiis" mei as útgongspunten: it útstellen 
fan de skoal- en beropskar oant 15 jier, it jaan fan lykweardige 
kansen op ûntploaiïng oan alle learlingen troch middel fan in dif-
ferinsjearre oanpak, it ferbreedzjen fan it ûnderwiis- en foar-
mingsoanbod en it omtinken jaan oan sawol de sosjale ûntjouwing 
as de yndividuele. 

143 



De ried had dúdlik steld dat yn it learprogramma plak wêze moat 
foar it lizzen fan relaasjes mei de sosjaal-kulturele rûnten dêr't de 
learlingen deis yn ferkeare. Foar it ûnderwiis yn it Frysk moat 
romte komme. Wichtich is it fansels ek, dat de skoallen yn de 
regio's sels oanjaan kinne mei hokker skoallen oparbeide wurde 
kin en sil om te kommen ta in nije skoalle foar fuortset basisûn-
derwiis. Ek oer de gruttens fan sa'n skoalle heart de regio kedize 
te kinnen. It spriedingspatroon fan de nije skoallen foar v.ba.o 
(voortgezet basisonderwijs) is net allinnich sosjaal-kultureel, mar 
ek wat de berikberens oanbelanget, foar Fryslân gjin ûnbelangrike 
saak. Al sil it noch jierren duorje ear't de plannen ta útfiering 
komme, it is no it regear yn Den Haach al dúdlik makke, dat 
Fryslân meikedize wol oer it kommende spriedingspatroan en him 
perfoarst net ofsâltsje Utte sil mei in skoalgruttens dy't net lykop 
rint mei de sprieding fan de befolking oer Fryslân. 
Wat de ried yn de nota oer de earste faze fan it ferfolchûnderwiis 
perfoarst net noasket, is dat de tige yngripende wizigingen ta stân 
komme moatte sûnder ekstra fasiliteiten. Dat is ûnmooglik en dêr-
fandinne dat de reeëns fan de minsken út en om it fuortset ûn
derwiis om mei te dwaan oan en mei te tinken oer it ferwurkelikjen 
fan de plannen sa njonkelytsen ta it nulpunt sakke is. Foar de 
bewâldsman in begrutlike saak, mar hjir past in útspraak fan Tijl 
Uilenspiegel: "ik ha it der sels nei makke". 
De nota fan de minister oer de twadde faze fan it ferfolchûnder
wiis hat yn ûnderwiisfermiddens folie minder omtinken krigen. 
Dochs is ek dy nota tige wichtich foar de kommende ûnderwiis-
situaasje yn Fryslân. De Underwiisried sil yn 1983 syn kommen-
taar ferskine litte. 

Prognose 
De Underwiisried hat yn syn rapport Het voortgezet onderwijs in 
Friesland — een cijfermatige verkenning, dat yn 1982 útkaam, in 
totaalbyld jûn fan it tal dielnimmers oan it fuortset ûnderwiis yn 
Fryslân en it tal skoallen en skoallemienskippen. Boppedat wurdt 
dêr in prognose yn makke fan it learlingetal yn de kommende 25 
jier. Inkelde nijsgjirrige útkomsten dêrfan binne: 

— It avo/vwo (algemien fuortset en tariedend wittenskiplik ûnder
wiis) hat yn 1983 it maksimum oan learlingen berikt. Dan set in 
opfallende delgong yn mei 1990-1991 as djiptepunt (noch sa'n san-
tich persint fan 1980). It nivo fan it begjin fan de tachtiger jierren 
sil nea wer helle wurde. As der nei 1990 noch tachtich persint fan 
dat nivo op de skoallen foar avo/vwo oanwêzich is, soe dat al net 
ôffalle. 
— De ûntjouwingen yn it lbo (leger beropsûnderwiis) rinne sawat 
lyk op mei dy yn it avo/vwo, al liket it der op dat de belangstelling 
foar dy ûnderwiisfoarm yn it algemien ôfnimt; in ekstra faktor by 
it weromrinnen fan it learlingetal. 
— By it mbo (middelber beropsûnderwiis) leit de saak lykwols wat 
oars. Dy ûnderwiisfoarm groeit oant 1988, sil dan ek weromrinne 
mei yn 1995 in nivo fan sa'n tachtich persint fan 1979/1980. Nei 
1995 rint it tal learlingen yn dy foarm fan ûnderwiis wer flink 
omheech. 
— It hbo (heger beropsûnderwiis) fernimt it measte net fan de del
gong yn it tal learlingen. Alteast oant 1990 ta mei rekken halden 
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wurde mei in taname. Dan sakket de belangstelling wol, mar nea 
sa slim as by de oare foarmen fan ûnderwiis. 
Foar de situaasje yn 1979/1980 jildt noch it folgjende. Bekend is 
dat yn Fryslân gans skoallen foar mavo te finen binne (59); fan 
de hûndert learlingen yn Fryslân dy't it avo/vwo folgje, binne 52 
op de skoallen foar mavo. Foar Nederlân is dat persintaazje 42. 
Fan de hûndert learlingen op de skoallen foar mbo binne der yn 
Fryslân 25 op in skoalle foar technysk ûnderwiis. Foar Nederlân 
is dat léste tal 35! Dy sifers toane oan dat it dielnamepatroan by 
de ferskate ûnderwiisfoarmen yn Fryslân ôfwykt fan dat fan it 
lanlik patroan; mei sokke ôfwikmgen sil strak - as de plannen 
mei it nije ferfolchûnderwiis yn útfiering komme — tige rekken 
halden wurde moatte. 

De provinsje en it ûnderwiis 
Yn 1982 waard bekend dat elke provinsje prikken yn it wurk stelle 
kin en rjochtsje in saneamd Contactcentrum Onderwijs-Arbeid 
(COA) op, dat besykje moat om de relaasjes tusken it ûnderwiis 
en it arbeidsbestel te ferbetterjen. Op it stik fan de skoalkar en de 
beropskar soe it COA in koördinearjende funksje krije. It is no 
faak sa dat alderhanne ynstânsjes en organisaasjes op dat mêd 
warber binne, mar gauris byinoar lans wurkje. Ek bestiet der ûn-
der de skoaldekanen ferlet fan aktuele ynformaasje oer de oplie-
dings- en wurksituaasje yn de eigen regio. It COA kin hjir goed 
wurk by dwaan, alteast as it arbeids- én it ûnderwiisbestel goed 
yn sa'n sintrum fertsjinwurdige binne en ree binne om meiïnoar 
op te arbeidzjen. In wurkgroep, ynsteld troch de provinsje mei as 
foarsitter deputearre drs. J. Mulder, hat yn it lést fan 1982 in plan 
makke foar in COA yn Fryslân. As de organisaasjes mei de plan
nen ynstimme, kin it COA yn ús provinsje yn 1983 oan de slach. 
Ut de belutsenens mei it COA blykt al dat de provinsje op it mêd 
fan it ûnderwiis en benammen op it moetingsflak tusken ûnderwiis 
en maatskippij stimulearjend en inisjearjend oan 'e slach kin en 
wol. Dat jildt ek foar de plannen om de universitêre fêstiging te 
Ljouwert út te bouwen. It skynt foar it provinsjaal bestjoer in 
heislike toer te wezen om it mei de Ryksuniversiteit te Grins en 
mei it regear yn Den Haach iens te wurden. Boppedat hingje de 
besunigingsplannen as in driging boppe it hiele projekt. 
Hoe't yn de takomst de relaasje wêze moat tusken it wittenskiplik 
ûnderwiis en it heger beropsûnderwiis is ek noch net dúdlik. Op 
oanstean fan deputearre Mulder reizge in groepke Fryske saak-
kundigen nei Kassei yn Dútslân om dêr dy relaasje te bestudear-
jen. Mr. L. H. Bouma, doe noch skriuwer fan de Kommisje Wit
tenskiplik Underwiis, makke der in tige nijsgjirrich ferslach fan en 
de Kassel-wurkgroep besiket no mei help fan dat rapport in struk-
tuer op te setten dy't foar de situaasje yn Ljouwert brûkber is. 
Njonken dizze warberheden en it ynstellen fan in kommisje dy't 
in regionale foarsjenning fan de Ópen Universiteit foar Fryslân 
fan 'e grûn krije moat, wolle wy noch trije aktiviteiten fan it pro
vinsjaal bestjoer neame: de heao-skoalle te Ljouwert, de fol-
woeksene-edukaasje en de Beliedsramt-nota. Yn 1981 sette de 
steatssekretaris in heao-fêstiging te Ljouwert op it "plan van scho
len". Mei op oantrún fan de provinsje kaam yn 1982 berjocht út 
Den Haach dat de skoalle yn 1983 begjinne kin. Foar Fryslân is 
sa'n oplieding in moai stik bûter yn 'e brij. Yn 1982 begûn in 
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Der wurdt al boud, mar it is 
noch net dúdlik hoe't komt 
mei it heger berops- en it wit-
tenskiplik ûnderwiis yn Frys-
lân. (foto W. Walta; Foto-ar
chief Prov. Frl.) 
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projektgroep mei it formulearjen fan it provinsjaal belied op it 
mêd fan de folwoeksene-edukaasje. As it dy wurkgroep slagget en 
jou dúdlik oan wat de provinsje al en net dwaan kin en dwaan 
moat, dan sil dat foar de ûntjouwingen fan de folwoeksene-edu
kaasje yn de takomst fan grutte betsjutting wêze foar Fryslân. 
Tariedingen waarden makke om yn 1982 noch útein te setten mei 
de projektgroep Beliedsramt-nota provinsjaal ûnderwiisbelied, in 
twadde projektgroep op it mêd fan de edukaasje. Nei alle gedach
ten kin de projektgroep begjin 1983 oan it wurk. Doel is om, no't 
de provinsje wat mear te meitsjen kriget mei ûnderwiissaken en 
hjir en dêr ek wat mear foech hat, oan te jaan wat de provinsje 
berikke wol en ûnder hokker betingsten dat barre sil. 
Underwiisfermiddens fine dat de planningsproseduere foar nije 
skoallen foar fuortset ûnderwiis nedich op 'e helling moat en ek 
de bewâldslju op it ministearje wolle dêr wol op oan. Maklik is 
dat net, want dan moatte lanlike organisaasjes (de saneamde 
dielplanorganisaasjes) in fear litte en dat is net in saak fan hjoed 
of moarn. 
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Yn 1981 publisearre it ministearje de nota Minder leerlingen en 
toch ... mei feroaringsútstellen. De Provinsiale Underwiisried hat 
der yn publikaasje nû. 19 wiidweidich kommentaar op jûn. Ek de 
provinsjes stjoerden fia it Interprovinciaal Overleg-Ónderwijsza-
ken in reäksje yn. De ferwachting dat yn 1982, tagelyk mei de 
beide nota's oer it nije ferfolchûnderwiis, ek in útstel foar in oan-
paste planningsproseduere ferskine soe, is spitigernôch net útkom-
men. Ut amtlike stikken is op te meitsjen dat Den Haach de pro
vinsjes mear foech op it mêd fan de planning fuortset ûnderwiis 
jaan wol en dat dy it provinsjale spriedingsplan meitsje yn goed 
oerlis mei regionale oerlisorganen. Oft de plannen ea realiteit wur-
de, is noch lang net wis, mar dat regionale ynstânsjes as fertsjin-
wurdigers fan de skoallen sels by it planningsproses belutsen wur-
de, soe foar Fryslân mei syn typysk foarsjenningepatroan fan 
skoallen in grut winstpunt wêze. 

Frysk yn fuortset ûnderwiis 
Yn 1982 publisearre de rykskommisje Fries in het voortgezet on
derwijs har einrapport. De kommisje is fan betinken dat it Frysk 
ek yn de skoallen foar fuortset ûnderwiis yn Fryslân in ferplicht 
fak wurde moat mei yn in inkeld gefal frijstelling foar de learkng. 
De Underwiisried reägearre posityf. Mei de kommisje wie de ried 
fan betinken dat de begelieding en it stypjen fan it ûnderwiis yn 
it Frysk yn it fuortset ûnderwiis opdroegen wurde moat oan in 
ynstelling of organisaasje yn Fryslân. Oft dat slagget is noch de 
fraach, mar dat in Fryske wurkgroep yn opdracht fan de steats-
sekretaris dwaande is mei it meitsjen fan in skoalwurkplan-Frysk 
foar de earste faze fan it fuortset ûnderwiis, kin in oanwizing wêze. 
De Steatekommisje foar kultuer en ûnderwiis hat ek in tige posityf 
kommentaar op it rapport fan de rykskommisje útbrocht en it 
wachtsjen is no op de beliedsnotysje fan de steatssekretaris. 

Grienmank 
Op ferskate plakken yn Fryslân wurdt besocht it weromrinnen fan 
it learlingetal yn it fuortset ûnderwiis troch fusy's op te heinen. 
Meastentiids stappe in húshâldskoalle en in technyske skoalle by-
inoar, mar op guon plakken docht as tredde in mavo-skoalle mei. 

Troch it stiftsjen fan sa'n skoallemienskip wurdt it makliker en 
spylje yn op de plannen fan it regear foar fuortset basisûnderwiis. 
Ek yn 1982 wiene yn Fryslân noch ûnderwiisprojekten te finen. It 
kmbo (koart middelber beropsûnderwiis) te Bûtenpost kaam yn in 
soarte fan konsolidaasjefaze. De skoallen dy't meidogge oan it 
middenskoalleprojekt, besochten har struktuer en wurkwize wat 
oan te passen oan de ideeën út Verder na de basisschool. Oer it 
Bovo-projekt (oansluting basisûnderwiis — fuortset ûnderwiis) op 
it Amelân ferskynden regelmjittich ynstruktive ferslaggen. Ek de 
meiwurkers fan it ISP-projekt Kleine Scholen-Friesland sieten net 
stil. Spitich dat dit projekt, dat foar de lytse skoallen yn Fryslân 
sawol ûnderwiis-ynhâldlik as bestjoerlik, fan grutte betsjutting is, 
nettsjinsteande it oanhâldend krewearjen fan it MSU (Mienskiplik 
Sintrum foar Underwiisbegeliedingstsjinsten yn Fryslân) mei yn-
gong fan 1 augustus 1983 ophâlde moat en net oant '85 ta fuortset 
wurdt. Slim foar de projektmeiwurkers, helte slimmer noch foar 
de lytse skoallen (de takomstige lytse basisskoallen) yn Fryslân. 
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Mar wa wit slagget it yn 1983 om dochs noch jild te fïnen om mei 
it projekt troch te gean. 
Op in inkelde skoalle foar fuortset ûnderwiis is mei help fan saak-
kundigen in tige op de praktyk ôfstimd projekt Verkèerseducatie 
útwurke. It leit yn de bedoeling en belûk mear skoallen foar fuort
set ûnderwiis by dy aktiviteiten. Fan de oare projektaktiviteiten 
yn '82 neame wy it Secu-projekt (secundair onderwijs - culturele 
vorming), it GVO-projekt (gezondheidsvoorlichting en -opvoe
ding) en de stimulearringsprojekten. 
Yn 'e hjerst fan 1982 publisearre de Adviesraad voor het basis
onderwijs it advys De regio als werkeenheid, dat besiket oan te 
jaan hoe't de skoallen op regionale skaal oparbeidzje kinne om 
ferskate problemen op te lossen. It giet de Arbo yn it foarste plak 
om saneamde "afstemmingsproblemen": it oparbeidzjen tusken it 
reguliere en it bûtengewoan ûnderwiis, de oergong tusken it leger 
en it fuortset ûnderwiis en it oparbeidzjen tusken de opliedings-
skoallen foar learkrêften en de begeliedingstsjinsten. De útstellen 
om op regionaal nivo ta gearwurkingsfoarmen te kommen binne 
wichtich en nijsgjirrich, maar salang't de steatssekretaris net syn 
miening jout oer it advys, kin it ûnderwiis der net op ynspylje. 
Yn 1982 lei de steatssekretaris de léste hân oan de wetjouwing 
foar it nije basisûnderwiis en sa ferskynde de OWBO (Overgangs
wet basisonderwijs). De Underwiisried en it projekt Lytse Skoal
len hawwe de steatssekretaris der op wiisd, dat syn stelling dat de 
measte (legere) skoallen strak automatysk oergean kinne yn basis-
skoallen, net opgiet want dat hiel wat skoaltsjes aanst ûnder it 
ûntheffingsbelied falie sille. Mei nei oanlieding fan de protesten 
út Fryslân hat de steatssekretaris syn belied wol wat oanpast, mar 
it is dúdlik dat der ûnder de lytse skoallen slachtoffers falie sille. 
Hoef olie, dat is net te sizzen. 
Praat is yn 1982 ek oer de posysje fan de Provinsiale Underwiis
ried. Deputearre Steaten wolle dat de ried omset wurdt yn in stif
ting, sadat hy losser fan de provinsje komt te stean. De Deistige 
Ried hie yn in eardere faze syn beswieren tsjin dat foarnimmen al 
ris by it Kolleezje dellein, mar dat hâlde foet by stik, mei as ge-
folch dat doe ek de ôfdielingen fan de ried oer de plannen gear 
moasten. Ek de ôfdielingen ferklearren har dêr tsjin. Hoe't de saak 
ôfrint, sil 1983 ús leare. 

Fryske taal- en Njoggenennjoggentich titels steane foar 1982 neamd op 'e list fan 
letterkunde boekútjeften, dy't it Frysk Letterkundich Museum en Dokumin-

taasjesintrum te Ljouwert geregeld gearstalt foar Trotwaer. Dêr 
Tineke Steenmeijer- wiene ek werprintingen by en mei't guon boeken al yn it jier fan 
Wielenga ferskinen in twadde printinge belibben, is it tal 99 justjes flattearre 

foar it ferskaat oan titels. Dochs sil dúdlik wêze dat it ûnmooglik 
is en jou yn it koart bestek fan dit oersjoch alle útjeften it omtin-
ken dat hja faaks wol fertsjinnen. Dit oersjoch is - al tilt it op fan 
nammen en titels — net folslein. De kar is, hoopje ik, represintatyf, 
mar grif net objektyf. Ek myn oardiel is subjektyf en it tal wurden 
dat oan in boek spandearre is, seit net alles oer de wurdearring, 
lit stean fan oer de wearde. 
It hear oersjende kinne wy konstatearje dat de rispinge dit jier 
moai bûnt útfallen is, maar dat der amper nije produsinten binne. 
Dochs libbet de "Fryske beweging" (fergje my net op in definysje) 
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ûnder de jongerein mear as wol west nat. Der ûntsteane nije fer-
middens mei eigen periodykjes. Allinne liket de belangstelling op 
't heden mear polityk-maatskiplik as literêr rjochte te wezen. It 
élan dat sprekt út bgl. Fiter en Stikel en de frijmoedigens fan 
protest- en "folk"sjongers sil trochwurkje yn "de letteren" yn de 
mear algemiene sin. It Skriuwersbûn sjocht it as ien fan syn taken 
jonge skriuwers te begelieden en it hat dy taak yn 1982 wier makke 
troch it organisearjen fan temamiddeis en lêsrûnten, dêr't grutte 
belangstelling foar wie. Ek it literêr-histoarysk wurkferbân fan de 
Fryske Akademy krige mei in syklus lezingen oer libben en wurk 
fan Obe Postma gans flecht op 'e koai. 
Dit by wize fan ynlieding. By it neirinnen fan de wenstige rubriken 
sille mear ûntjouwingen synjalearre wurde kinne. 

Belletry 
By de fyftjin titels dy't de FLMD-list foar dit skift opsmyt, binne 
frijwat werprintingen fan âlder wurk en twadde printingen fan 
mear resinte útjeften. Folslein nije oarspronklik Fryske romans 
wiene yn 1982: 
Yn Adams harnas fan Anne Wadman, in boek dêr't tige nei útsjoen 
waard om't de auteur tsien jier neat fan him hearre htten hie. Net 
nij yn 'e betsjutting fan "krekt skreaun": it boek hat tsien jier 
ûnderweis west en is foar in part noch Wadman syn reäksje op de 
studinte- en oare demokratisearringsbewegingen út de sechstiger 
en santiger jierren. Wol nij yn syn oeuvre wat de kar fan it ûn-
derwerp oangiet (de bedriging dêr't de westerske demokrasy oan 
bleat stiet), syn útwurking (in twastreameferhaal mei lange dialo
gen fan de skriuwende haadpersoan mei himsels) en de omfang 
fan it boek (in tsjokke roman dy't oandachtich lézen ferget). Yn 
syn pessimistyske libbensfilosofy is Wadman himsels bleaun; yn 
dit boek sprekt ek syn engaazjemint en syn soarch om it fuort-
bestean fan 'e rjochtssteat. Syn skildering fan hoe't it systeem 
(fer)wurde kin, hat wat fan in profeetsy en twingt ta besinning. 
Ek Rink van der Velde hat yn syn tolfde roman in polityk pro
bleem oansnien. Yn De Ofrekken wurdt de haadpersoan-plysje 
konfrontearre mei de gefolgen fan in likwidaasje troch it ferset yn 
1945. Tagelyk wurdt er troch sykte twongen de rekken fan syn 
libben op te meitsjen. Beide tema's meiïnoar leverje in psycholo-
gyske detektive-roman op, dy't - op syn Rink van der Veldes 
opgnist mei fïsk- en jachttafrielen en op syn Wabbe Wisses' mei 
kommentaar op doarpsgenoaten en nij-ynkommeüngen - tige de 
muoite fan it lézen wurdich is, al mei it jin muoie dat de skriuwer 
him net beheind hat ta in soberder, strakker útwurking fan it 
ôfrekken-tema. Dan hie it in masterwurkje as De Fûke wurde kin
nen. 

In debút is de roman It bliuwtpielen fan Willem Verf oer de sosjale 
striid yn de feankriten fan Fryslân om 1925 hinne. Foar it ma-
nuskript, dat de basis foarme hat foar dizze roman, hat Verf yn 
1980 in oanmoedigingspriis krigen yn de ekstra-priisfraach fan it 
Rely Jorritsma-fûns. It boek wurdt wat ûntkrêftige troch it slim 
tradisjonele leafdesferhaaltsje, dat de skriuwer miend hat troch 
syn beskriuwirig fan de maatskiplike striid hinne frisselje te moat-
ten. 
Willem Abma jout yn syn De Klinyk (de twadde roman yn de twa 
jier sont er him op it proaza begûn is út te lizzen) it ferslach fan 
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in pasjint, oerlevere oan de sikehûsoarder en oan syn eigen ûnlust 
en ûnrêst. It dûbelrapport yn de hy-foarm èn yn de ik-foarm fan 
deiboeknotysjes is foar in lezer wat tefolle fan it goede, al bringt 
de skriuwer problemen op it aljemint dêr't men wolris oer prak-
kesearje mei. 
Yn de rige fan de Kristlik Fryske Folksbibleteek hat Pyt Damsma 
fannijs in probleem fan dizze tiid yn romanfoarm behannele. 
Gong it yn syn debútroman oer homofily, yn Stimmert dy't roppe 
is de adopsje fan bern út ûntwikkelingslannen it ûnderwerp. Mear 
neffens de KFFB-tradysje binne: De snikke, famyljeferhaal fan 
Harm Lodewyk, De ferhoalen wierheid fan Th. Kuiper en Oan 'e 
kant fan 'e mar, nei in manuskript dat al mear as tritich jier yn it 
laad lein hie fan H. Y. de Vries, wol in nije, mar net mear in jonge 
skriuwer. 
Twa fan ús âldste skriuwers, dy't beide oan 'e ein ta warber bleaun 
binne, kamen yn 1982 te ferstjerren: Hoatse de Jong (Wolsum, 
1884 - Jelsum, 1982), waans léste roman Ear't de sinne ûndergiet 
fan 1981 yn 'e hjerst fan 1982 foar de twadde kear printe waard, 
en Paulus Akkerman (Aldeboarn, 1908 - Drachten, 1982), de 
skriuwer fan Wurde as in bern, dêr't yn 1982 ek al in twadde 
printinge fan nedich wie, mar likegoed fan romans dy't al by it 
libben fan de auteur klassyk wurden binne, wat blike mei út de 
werprintinge fan In man allinne as nûmer 5 yn de Titelroas-rige 
(in rige Fryske boeken fan bliuwende wearde). As Titelroas nûmer 
6 waard in werprintinge fan Watse Cuperus syn trilogy De gouden 
tried yn it ljocht jûn. 
Trije ferhalebondels kamen yn 1982 op 'e merk: In superman fer-
sûpt net, twadde samling frouljusferhalen fan Hylkje Goïnga 
(Martha), minder bizar as har earste, mar likegoed ryk oan fer-
skaat en fantasij; De ûnderste stien fan Eppie Dam, dat foar in 
(te) grut part bestiet út in lang, al earder yn ôfleveringen ûnder de 
titel "It braakmiddel" yn Trotwaar publisearre ferhaal oer de la-
bile figuer Hein Polderman, en in bondel mei troch Sybe Krol 
knap út it Deensk oersette novelles ûnder de titel DENUdaasje, 
foar it meastepart earder yn Hjir publisearre. 

Dichtwurk 
It skift dichtwurk omfettet sechstjin útjeften. Dêrûnder binne 
twadde printingen fan de bondels fan Baukje Wytsma (Noch ien 
slach om 'e buorren, útwreide mei in mennich nije fersen) en fan 
Sybe Krol (Fossyl fan fjûr) en fierders sammelbondels fan it wurk 
fan Douwe Hermans Kiestra (Samle Fersen, de bondels mei in 
fikse neirispinge, besoarge fan D. A. Tamminga en T. B. Hoeke-
ma) en fan Simke Kloosterman (Myn lân, in moai grutte kar út De 
wyldefûgel fan 1952, besoarge fan A. D. Wumkes). Under de alve 
dichters dy't mei nije útjeften kamen, binne gjin nije nammen te 
ûntdekken. A. S. Tasma-Hollander en Akke Wybenga bondelen it 
beste dat sont jier en dei yn kranten en tydskriften publisearre 
wie: Frysk enfrjemd en Fan waar en wyn ferlein. De lytse syklus 
haiku fan Hein de Jong, bekroand yn de Rely Jorritsma-priis-
fraach fan 1980 en doe ek publisearre middenmank it oare pri-
zensweardige wurk, belibbe in selsstannige útjefte mei oersettingen 
yn it Nederlânsk ûnder de titel Wikseljend jiertij/ Wisselend sei
zoen. De "bicentennial"-festiviteiten en -betinkingen wiene oan-
leiding foar de útjefte fan it aparte bondeltsje Twofold/ Twilûd, 
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tsien fersen fan Emily Dickinson mei de Fryske oersettingen fan 
Obe Postma, besoarge fan Freark Dam. Apart fan foarm is ek de 
lytse samling fersen fan B. L. Boarnstra Taaiwaar/it iis brutsen/ 
tusken wyn en wetter, ferpakt yn in slúf en fersierd mei in ets fan 
Jan J. ten Brug. Yn deselde sike kin noch neamd wurde de moai 
útfïerde bondel Print/Fersen, in samling fersen út de nijere Fryske 
poëzy mei printen fan Jan van der Kooi. 
Fan de "gewoane" bondels is Easterstreek fan Jan Wybenga grif 
de ûngewoanste: in samling koarte fersen mei oanslutende balla
den, dêr't de dichter syn ferbûnens yn útsprekt mei de streek dêr't 
er opgroeid is: de Easterstreek, it eastlik part fan Noardwâlde yn 
de Stellingwerven. Tagelyk besiket er de geheimen efter de taast-
bere wurklikheid fan syn lânskip en lizzing te ûntriedseljen. Jan 
Wybenga fertsjintwurdige de Fryske poëzy op it trettjinde Poetry 
International Festival te Rotterdam en hie dêr de ûntankbere taak 
as hikkesluter optrede te moatten nei it poëtysk "geweld" fan in 
Iersk dichter. 
Jan Dotinga ferfette mei Wa sil genêze de rige Gedichten, gedach
ten, gebeden en belidenissen, dêr't er yn No't Hy de hichte hat mei 
úteinset wie: poëzy yn tsjinst fan de oertsjûging. Bartle Laverman 
relativearret eigen fermidden en bestean yn Ik laitsje my dea al-
dergeloks wer wat mear as yn syn foarige, al te partikuliere bondel. 
Tsjêbbe Hettinga liket yn Tusken de bedriuwen troch is âlderdom 
fêstrûn te wezen yn syn oerdiedich taal- en byldgebrûk. Mei 
Nachtfeest hat Daniël Daen as dichter ôfskie nommen nei tsien 
bondels en in Gysbert Japicx-priis 
Helderder en sfearfoller binne de fiskersfersen fan Jelle 
Kaspersma mei tekeningen fan Johannes de Vries en de tredde 
bondel gedichten fan Berber van der Geest: En ik bin gien... mei 
û.o. in tal fersen har ynjûn troch skilderijen fan Meinte Walta. De 
ferbining fan poëzy mei byldzjende keunst - mear as in plaatsje 
by in praatsje of oarsom - is net nij, mar komt no faker foar as 
earder wol. Net ta it terrein fan de poëzy yn ingere sin behearrend, 
mar dichterlik genôch om hjir neamd te wurden is it moaie boekje 
Deidre&menjkcs fan deselde dichteresse, in samling fan hûndert 
aforismen fersierd mei pintekeninkjes fan har hân. 
Oan de ein fan it jier ferstoar Gerben Brouwer (De Hommerts, 
1902 — De Gerdyk, 1982), waans beste gedichten ferline jier útjûn 
waarden ûnder de titel Ljochte nachten. 

Berneboeken 
De rubryk dy't ek dit jier wer de measte titels opsmiten hat, nam-
mentlik 34, is dy fan de berneboeken. Mar fóar it jûchhei-roppen 
moatte wy der ris oer neitinke hoe't it komt, dat dêr mar njoggen 
oarspronklik Fryske boeken by binne en dat mar seis dêrfan nij 
binne. It antwurd is: te min jild (oersetten fan bûtenlânske pro-
duksjes is guodkeaper en leveret trochstrings tige keapsjogge boe
ken op) en te min minsken mei talint en tiid. In berneboek skriu-
wen is net wat dat elke skriuwer der yn in pear liddige oerkes by 
dwaan kin (oersetten fan berneboeken nammers ek net!). Der bin
ne lykwols ek yn Fryslân minsken mei dat spesjale talint: Diet 
Huber, fan wa Tutte mei de linten yn 1982 in achtste printinge en 
De Mâlbroekmich in twadde printinge belibben, en Baukje 
Wytsma, dy't in tredde bondel mei bernegedichten sammele (foar 
in grut part earder publisearre yn De Strikei) ûnder de titel Flin-
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Diet Huber krige in Italjaanse 
priis foar It abeefan Boukje. 
(foto Friesch Dagblad; Foto
archiefProv. Frl.) 

tertútsjes, om mar in pear te neamen. Nij binne fierder In kat is 
gjin hûn fan Froukje Annema-Noordenbos en In mantsje fan ple
zier fan Tjitte Piebenga. Yn de rige fan de KFFB ferskynden fan 
J. J. Plantinga Warke Hazze op fakânsje en fan J. de Haan in 
histoarysk ferhaal: It Fryske findel. Mindert Wynstra, oant no ta 
eins alhnne bekend as in treflik foardrager fan mearkes en folks-
ferhalen, skreau in berneboek, dat in frissere ynhâld hie as wy op 
grûn fan de titel Kninekeutels yn it oerwâld mienden te rûken. Fan 
in åld wyfke, inpankoek en in baarch, in âld mearke út 'e folksmûle 
optekene fan Dam Jaarsma waard wer printe en útjûn troch de 
AFUK, dy't fierder gans in rige oersettingen oan 'e merk brocht 
fan wurk fan û.o. Astrid Lindgren, Ghislaine Laramee, Barbro 
Lindgren, Angela Wilkes en Peter Spier. 

Taal- en literatuerkunde 
Yn de beide grutte hulde- en freonebondels dy't yn 1982 oanbean 
waarden oan ds. Kalma (Freonen om ds. J. J. Kalma hinne, Stúd-
zjes, meast oer Fryslân, foar syn fiifensantichste jierdei. Gearstald 
troch Ph. H. Breuker en M. Zeeman) en oan prof. Galama (Ea-
refrissel foar prof. dr. E. G. A. Galama, ta syn santichste jierdei, 
gearstald troch Ph. H. Breuker, F. Dam, K. Dykstra, T. B. Hoe-
kema en N. Arhammar, spesjaal nûmer fan Us Wurk) steane gans 
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nijsgjirrige bydragen op it mêd fan taal- en literatuerkunde, mar 
ek op oare terreinen dy't inoar tige ûntrinne en mei har ferskaat 
de follesidige belangstelling fan de "honorabiles" yllustrearje. Us 
Wurk koe yn dit jier ek noch in "J. H. Brouwer-nûmer" útbringe 
(bedoeld as jefte 4 fan de jiergong 1981, it jier fan it ferstjerren 
fan prof. Brouwer) mei in wiidweidige biografy fan 'e hân fan 
prof. dr. H. T. J. Miedema en in fierhinne folsleine bibliografy 
gearstald troch M. K. Scholten, B. van der Veen en Teake Hoe-
kema. 
Fierders kinne noch neamd wurde in achttalich wurdboekje fan it 
Nordfriisk Institut te Bräist ûnder de oanfiterjende titel Snaak 
Friisk, Interfriisk Leksikon, en Skiër besjoen, resultaat fan in taal-
sosjologyske enkête fan R. Hodel en G. Jelsma yn 'e rige "stúdzjes 
en boarnemateriaal" fan de Fryske Akademy. It tydskrift Hjir wij
de in hiel nûmer oan in nijsgjirrige stúdzje fan Bouke Oldenhof: 
In weardeoardiel oer de yn Fryslân spyljende romans fan Rink van 
der Velde. 

Tydskriften, oersettingen, prizen 
Hjir, dat syn alfde jiergong folmakke, kaam yn 1982 mei in regis-
ternûmer oer de jierren 1972 oant en mei 1981, gearstald troch it 
FLMD. De Strikel, yn syn bestean bedrige om't it ministearje fan 
CRM (WVC) it net as "literêr tydskrift" oanmerke wol, kaam yn 
syn fiifentweintigste jier en tierde dat noch fleurich mei in jubi-
leumnûmer fol âlde bydragen útkeazen troch Freark Dam en yn-
laat troch J. J. Spahr van der Hoek. Sombere berjochten kamen 
der ek fan Sonde, dat te min abonnees nat om foar subsydzje yn 
'e beneaming te kommen en dêrsûnder de eksploitaasje net mear 
run krije kin en fan Trotwaer, dat yn 1982 in temanûmer útbrocht 
oer briefkjen ûnder de namme "Ik skriuw dy noch", mar fierder 
de jiergong mar mei lijen fol krije koe om't der te min goedernôch 
achte kopij ynkaam. Wat in yn it léste nûmer oankundige krisis-
gearkomste opsmiten hat, sille wy takom jier by libben en sûn-
wêzen melde. In nij tydskrift, dat ûnder de aardich dûbelsinnige 
titel Strips Fryske tekenteltsjes bringt en de stripkeunst ek bege-
liedt, binne yn 1982 trije nûmers fan útkommen. 
It seit himsels dat in lyts taalgebiet as it Fryske net alhiel út eigen 
fearren fleane kin. Benammen op it mêd fan bernelektuer en toa-
niel moatte wy gauris ús taflecht nimme ta oersettingen út grutter 
literatueren wei. En lykas "Hûn byt man" gjin nijs is foar de foar-
pagina, mar "Man byt hûn" àl, is in Frysk boek, dat yn in oare 
taal oerset wurdt it neamen wurdich. Yn 1982 makke de Neder-
lânske oersetting fan Hylkje Goïnga har ferhalebondel ûnder de 
titel De maggi is op "furore" yn û.o. feministyske rûnten. Hokker 
publyk him oanlutsen fiele sil ta Hylke Speerstra syn Bloot voor 
de dokter (in weardich ferfolch op Met de kloten voor het blok) kin 
ik hjir gjin útslútsel oer jaan. 

De Joast Halbertsma-priis wie foar de Westdútser Harald Siems, 
de Piter Jelles-priis foar J. J. Kalma; Rely Jorritsma-priisfraach: 
a. ferhalen: B. Huisman, H. Heeringa-Seepma, Tj. de Jong, M. 
van Ommen-Kuiper, D. Stienstra-Venema (foar it earst sont jier
ren wer alle fiif prizen takend!); b. gedichten: B. Huisman, A. R. 
Oostra* H. A. R. Ozinga, S. Krikke; c. ekstra priisfraach foar 
"teatraal" wurk: net takend. It bekroande wurk fan de jierren 1981 
en 1982 waard yn in boekje gearbrocht. 
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Romanpriisfraach fan de KFFB: Wytske Bakker-Veeninga (foar 
Gitten yn goud), Magda van Ommen-Kuiper (Frânsk op syn Frysk) 
en Thys Kuiper (De ferhoalen wierheid). 
De H. J. Bergveld-pries (Stellingwerven): Hendrik Vondeling; kul-
turele priis fan Gaasterlân: Dirk Kerst Koopmans; Lutinepriis 
(Skylge): L. C. Zonneveld. Tige bysûnder wie de takenning fan in 
"Premio Europio di Literature Giovanile 1982" troch in ynterna-
sjonale jury fan saakkundigen op it mêd fan berneliteratuer oan 
Diet Huber foar har boekje It a-beefan Boukje. 

Stellingwerven 
De Stellingwarver Schrieversronte hat ûnder lieding fan syn war-
bere foarsitter drs. Henk Bloemhoff op 3 april 1982 it tsienjierrich 
bestean fierd mei in grutte streektaalmanifestaasje yn Easterwâlde. 
Middeis wie der in merk mei boekediskes, de jûns waard spile en 
songen yn alle streektalen fan East-Nederlân. Fan de hichtepunten 
fan dy jûn is in plaat makke dy't ûnder de titel 'n Wiendeldoare 
yn 'e hannel brocht is. As jubileumgeskink waard "et eerste Stel
lingwarver husienboek" Wille op 'e brille fan Jouk (ps. fan M. 
Bakker) oan 'e leden jûn. De Schrieversronte, dy't de léste jierren 
iîif boeken jiers útbrocht hat, kaam fierders yn 1982 mei: Jouk 
boerkt veerder fan Hendrik Vondeling, dy't foar syn trije boeken 
oer Jouk de earste H. J. Bergveld-pries krige (dêr wiene in goeie 
tweintich ynstjoerings foar); Pake, in skets út it Berkeaper 
folkslibben fan Klaas Bergsma yn 'e bewurking fan Zwaantje Kui
ters-Keizer; Uut it laand van Lende en Kuunder, in bondel oantin-
kens fan Luit J. de Boer en in nammekundestúdzje fan Philomène 
Bloemhoff-de Bruyn: Veldnaemen van Stellingwarf. Fan de gedich-
tebondel fan Lamkje Hof-de Boer Van mien kaant bekeken kamen 
in twadde en in tredde printinge út wylst de fjirde ûnderweis is 
(meiïnoar 2500 eksemplaren; hokker dichtbondel hellet dat yn 
Fryslân?). Der waard foar de sânde kear sutele en by gelegenheid 
dêrfan kaam de sutelkrante twiepond 'n stuver út. Foar de kalinder 
foar 1983 waard in kar dien út wurk fan D. K. Koopmans út syn 
"Scheene-perioade"; alve dichters makken der fersen by. Under-
diel fan de jubileumfiering wie in "schriefwedstried" yn trije ron
des, dêr't in goeie hûndert ynstjoerings foar ynkamen. Oan it ferlet 
fan toaniel yn eigen taal waard wat dien troch it oersetten fan 
toanielstikken út it Nederlânsk (alle jierren trije) en it Frysk (dit 
jier foar it earst). Revu's dy't by ferskillende gelegenheden opfierd 
waarden, wiene wol fan eigen grûn. Foar de tredde kear waard in 
"Stellingwarver dag" organisearre yn Berkeap mei û.o. in preek yn 
'e eigen taal (fan ds. Rienk Klooster fan 'e Rottefalle), poppekast 
en lezingen. It seit himsels dat ek it gewoane wurk, dat foar in 
grut part út 'e wei set wurdt troch de betûfte "heufdmitwarker" 
Pieter Jonker, yn dit jubileumjier fuortgong hawwe moast; benam-
men it wurk oan kursussen, it wurdboek, it tydskrift De Ovend en 
it dokumintaasjesintrum binne wichtich foar de takomst fan it 
Stellingwerfsk en de bestudearring dêrfan. 

Ferskaat 
Yn dit skift wol ik alderearst twa mânske boeken neame dy't elk 
op eigen wize it ferskaat oan literêre lânskippen yn Nederlân sjen 
litte: it Meulenhoff boek-van-de maand Het land der letteren en 
Querido's letterkundige reisgids van Nederland, it earste mear in 
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Leeuwarden 

X)e regen wekt in afgestorven tuinen 
een veeg geruis als van een binnenzee; 
vér dwaalt door nevelige bomekruinen 
een oude stompe toren met ons mee, 

die niet aflaat als wij de straat inkomen 
waar wij aan 't einde van een pelgrimstocht 
naar 't huis van Slauerhoff hebben gezocht, 
een laatste onderdak voor jongensdromen. 

Later zien wij ons weer de markt langsgaan, 
de stad wordt stil de avond ingedreven; 
de toren is een spookschip in de mist. 

VVij hebben ons weer in het jaar vergist 
en zwijgend heb ik naast zijn naam geschreven: 
Onvindbaar. In de herfstwind scheep gegaan.' 

Hans van Straten, Herfst in Holland 

»J. Slauerhoff« 

Wie weet hoeveel tederheden 
Je in jezelf hebt verstikt -
De Friese aard is benepen 
En uit zich niet groot, weegt en wikt.' 
schreef jan }acob Slauerhoff (1898-1936} 
in 'In memoriam patris' over zijn vader. 

En over zijn moeder: 
'Mijn moeder verhuisde gauw, 
Zij haatte de noordelijke stad 
Waar zij moest leven om jou; 
Ik ging weer op zee en vergat.' 

In memoriam Jan Slauerhoff 

In Friesland stond uw wieg, waart ge een Fries? 
Stel dat uw bitter werk geschreven stond 
in de oude taal, men zag het als verlies 
van zeedlijkheid, niet voegzaam, niet gezond 
voor 't volk, dat eerbaar voortleeft, vroom en vroed, 
zoals 't een Fries betaamt: die kent zijn maat, 
- in elk geval behoort hij kort en goed 
eerzaam te leven tot zijn stervensuur slaat. 

Hij, wie de vreemde stemmen lokken naar 
't geheim, dat is van leven en van dood 
en tijd en eeuwigheid, die zoeke maar 
in kerk en bidde vrede voor zijn nood. 

Ik twijfel, of gij ooit die vrede wont, 
maar dat ge zocht, de wereld rond, oprecht, 
verder dan iemand, dat ge uiten kondt 
de moed slechts voor een enkling weggelegd: 
te zeggen, dat ge nergens antwoord vondt, 
maakt blij ons dat uw wieg in Friesland stond. 

A. Jousma, Kimelûd 
Vertaald door Anne Wadman 

Slauerhoff werd geboren in Leeuwarden, 
waar zijn vader een stoffeerderij aan de 
Voorstreek dreef. Hij bezocht er de Rijks-
hbs waar Simon Vestdijk een medeleerling 
loas; hij wandelde graag over het kerkhof 
aan de Spanjaardslaan en kwam ook na 
zijn schooltijd, toen hij medicijnen stu
deerde in Amsterdam, geregeld naar 
Leeuwarden terug. Met de dochter van de 
dominee van Jorwerd ontwikkelde zich 
een innige relatie; hij heeft de pastorie 
beschreven in het gedicht 'Landelijke lief
de'. Ook wanneer hij tussen zijn reizen als 
scheepsarts door in Nederland was, zocht 
hij Friesland steeds op: in 1929 woonde hij 
enige tijd in Beetsterzwaag als waarnemer 
voor de plaatselijke huisarts. 

Ien fan de "Fryske" siden út 
Het land der letteren (Meu-
lenhoff, Amsterdam 1982). 

In deze huizen aan de Voorstreek woonde J. Slauerhoff: van 1905 tot 1913 in het middelste, van 1914 
tot 1920 in het rechter huis 

noflik sjoch-en-lêsboek mei prachtige foto's en in meinimmend 
ferhaal fan Rink van der Velde oer "Schrijven in Friesland"; it 
twadde in echt reisboek, dat de lezers noeget ta pylgertochten by 
de literêre lokaasjes en monuminten lans. Foar beide boeken hat 
Freark Dam der foar soarge dat Fryslân syn gerak krige. 
It bûnt ferskaat rint fierder fan Stek yn 'e bûse, de LC-aginda, it 
Busboekje fan it KFS en de tsiende Fryske skriuwerskalinder oant 
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Rink van der Velde syn hûnestrip Foekje, in reprint fan Bokwerd 
vooruit en Ritsko van Vliet sr. syn Gûchelboek foar jongerein en 
begjinners (it earste hânboek op dit mêd yn it Frysk) en fan fyn-
sinnige poëtyske útjeften as de rige fan seis ex librissen fan Ma
rijke van Dijk mei teksten fan Baukje Wytsma (twatalich) nei sok-
ke prozayske boeken as By dragen ta de didaktyk fan it frysk yn it 
fuortset ûnderwiis fan drs. P. Breuker en oare saakkundigen út it 
ûnderwiisfjild, it lesboekje Oersetting foar de oplieding ta de Frys-
ke akte fan J. Boersma of De ûntjouwing fan it Frysk yn it offisiële 
ferkear fan drs. K. J. van Dijk. Sa'n kleau is allinne te oerbrêgjen 
mei de Lustrumalmanak 1982 fan de Federaasje fan Fryske 
Jongerein-ferienings, eigentiidske opfolger fan it Frysk studinte-
almanak, of it fotoboek Fryslân kearnwapenfrij (foto's fan de ma-
nifestaasje te Ljouwert op 20 novimber 1982, in bliuwende útjefte 
fan De Nije, dy't it as nij links blêd wierskynlik net sa lang mear 
folhâlde sü). 
De twadde printinge fan It boek fan Heit yn de taal fan Mem, 
Fryske skoaUebibel en de tredde fan De Hillige Histoarje fan Ulbe 
van Houten bewize ta beslút mei de tredde útjefte fan it Frysk 
boerekwartetspul, teksten fan nimmen minder as de boer/dichter 
Douwe Kiestra (eartiids útjûn troch "De blauwe Seilbokse" en no 
fannijs útbrocht troch Ynte Kuindersma en Jacob ten Hoeve), dat 
ik neat tefolle sein haw, doe't ik it yn 'e ynlieding fan dit oersjoch 
fan groeien en bloeien yn 'e Fryske lettertún yn 1982 hie oer in 
"moai bûnte rispinge". 

Monumentenzorg De Oosterender kerk die aan het eind van het jaar wegens bouw
valligheid van het stucinterieur gesloten werd - en dat zonder 

S. ten Hoeve direct uitzicht op volledig herstel — geeft een beeld van de situatie 
waarin de monumentenzorg in 1982 is geraakt: een toestand van 
stilstand en achteruitgang. Reeds enige jaren kwamen restauratie
subsidies voor herstel van grote monumenten moeizaam af, nu 
worden ze in het geheel niet meer verleend. De economische si
tuatie van ons land en de daaruit voortvloeiende bezuinigingen 
zijn de oorzaak van het stagneren van restauratieactiviteiten. Te
vergeefs is van verschillende zijden betoogd, dat financiële impul
sen aan het restauratiebeleid wel eens gunstige economische effec
ten zouden kunnen opleveren omdat het bij herstel van monu
menten gaat om hoogwaardige en arbeidsintensieve werkgelegen
heid. 
Het lijkt erop dat van de voor monumentenzorg nog beschikbare 
rijksmiddelen maar een klein deel naar Friesland vloeide, wat niet 
in verhouding staat tot het aantal monumenten in deze provincie, 
die met name veel historische kerkgebouwen telt. Hiervoor en 
door de toenemende secularisatie zal het behoud van voor het 
Friese landschap zo karakteristieke dorpskerken in de toekomst 
steeds problematischer worden. Het valt nauwelijks aan te nemen 
dat de actieve stichting Alde Fryske Tsjerken de komende jaren 
nog een groot aantal kerkgebouwen in beheer zal kunnen gaan 
nemen. Gelukkig nam zij in 1982 nog de zorg op zich voor haar 
26ste object, een van Frieslands fraaiste kerken, namelijk die van 
Hoogebeintum. Ook de stichting Monumentenwacht deed zeer 
goed werk; het zal in de toekomst van steeds groter waarde blijken 
te zijn. 
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Overheidsgebouwen, weldadige instellingen 
Bolsward liet de omvergereden en vernielde leeuw op het bordes 
van het raadhuis herstellen. Dantumadeel kocht in Rinsumageest 
het rechthuis aan om het behoud en herstel mogelijk te maken; 
het classicistische gebouw was tot 1882 zetel van het gemeente
bestuur en daarna herberg. Ondanks een sloopvergunning werd 
het Leeuwarder Ritske Boelemagasthuis aan de Tweebaksmarkt 
nog niet afgebroken. In dezelfde stad ontstond ongerustheid over 
de toekomst van het Sint Anthonygasthuis. Het gebouw, gelegen 
op het hoogste punt van de Nijehoofster terp, werd verkocht aan 
een naastgelegen verpleeginrichting, die het hopelijk in stand zal 
houden. Het grote complex, dat zich door zijn merkwaardige ge
leding bijzonder goed voegt in de verbouwing van een van de 
meest karakteristieke delen van de stad, verdient vanwege zijn ar
chitectuur en om zijn ligging in een kwetsbaar stadsdeel veel zorg. 

Klokkestoelen, torens, kerken, orgels en kerkhoven 
In het kader van de ruilverkaveling Midden-Tjonger kon met rijks
subsidie de aan de stichting Alde Fryske Tsjerken toebehorende 
klokkestoel van Nijeholtwolde gerestaureerd worden. De Ure-
terpsters heten zich niet ontmoedigen door de afwijzing van een 
subsidieverzoek en brachten zelf zeventigduizend gulden bijeen 
voor herstel van hun klokkestoel. De weinige inwoners van Loënga 
hebben ook een begin laten maken met de vijftigduizend gulden 
vergende vernieuwing van hun "klokhûs"; ze kregen de financie
ring van het werk tot nu toe voor de helft rond. Omdat het nog 
niet gelukt is de voor het herstel van de Wijnjeterpster klokkestoel 
benodigde honderdduizend gulden bijeen te brengen, zwijgen de 
drie daarin opgehangen klokken nu. 
De uit 1882 daterende toren van Kootstertille onderging een vol
ledige restauratie. Met het herstel van de toren van de R.K. kerk 
van Dokkum werden de van 1974 af aan deze kerk uitgevoerde 
werkzaamheden afgesloten. Na jaren van steeds verder voort
schrijdend verval kan de toren van Burgwerd onder handen wor
den genomen, die van Lemmer bleek na een recent uitgevoerde 
restauratie opnieuw te moeten worden hersteld. In de toren van 
Wirdum - met de naastgelegen kerk een van de meest om restau
ratie schreeuwende monumenten - kwam een nieuwe klokkestoel. 
De stichting Alde Fryske Tsjerken liet zogenaamd klein herstel 
uitvoeren aan de torens van Schalsum en Peins. Zonder subsidie 
werd gewerkt aan de torens bij de Ned. Hervormde kerkgebouwen 
te Makkum, Mantgum, Terkaple en Wolvega. Werklozen zullen 
proberen de toren van Suameer voor verder verval te behoeden. 
De torens bij de kerken van Idaard en Lutkewierum deelden in de 
totale kerkrestauratie: in de eerste kwam een nieuwe klok ter ver
vanging van een gescheurde en in de andere is een tweede klok 
opgehangen, waardoor de oude situatie werd hersteld. De nieuwe 
Commissaris der Koningin metselde in de toren van Twijzel een 
oorkonde in, waarin de erkenning van het eigendom van dit bouw
werk door de gemeente Achtkarspelen is vastgelegd. Op grond van 
Additioneel Artikel VI tot de Acte van Staatsregeling des Ba-
taafschen Volks van 1798 erkende Wymbritseradeel haar eigen
dom vän de toren van Folsgare, Barradeel dat van de torens van 
Firdgum, Minnertsga, Oosterbierum, Sexbierum en Tzummarum 
en Westdongeradeel dat van de torens van Bornwerd, Brantgum, 
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Foudgum, Hantum, Hantumhuizen, Hiaure, Nes en Raard. Fra-
nekeradeel negeerde de wet en weigerde de haar toekomende ver
antwoordelijkheid voor de toren van Tzum op zich te nemen. De 
gemeente Stavoren kocht de negentiende-eeuwse toren bij de Ned. 
Hervormde kerk aan voor één gulden. 
Zullen er de komende jaren in Friesland nog monumentale kerk
gebouwen verloren gaan? De toekomst blijft onzeker voor de uit
gebrande Bolswarder Broerekerk, die er als een troosteloze ruïne 
bijligt en in Leeuwarden circuleren geruchten over afbraak van de 
Westerkerk, waarvoor een sloopvergunning zou zijn aangevraagd. 
Enige kerkgebouwen konden in 1982 worden behouden door ze 
een andere bestemming te geven: het ondanks tegenwerking van 
de plaatselijke overheid niettemin gerestaureerde kerkje van Mil-
dam werd een weefatelier en de middeleeuwse kerk van Wester-
Nijkerk en die uit 1852 van Boelenslaan konden behouden worden 
door ze tot uitvaartcentrum in te richten. De kerk van Warga zal 
getransformeerd worden tot evenementenhal en die van Idsken-
huizen tot zeüschool. 
De in het verdere en in het recentere verleden gerestaureerde Mar-
tinikerk van Bolsward en Jacobijnerkerk van Leeuwarden lijden 
aan veel vochtoverlast in de muren, waardoor het stucwerk loslaat; 
een oplossing voor het probleem is nog niet in zicht. In Rauwer-
derhem wil het gemeentebestuur activiteiten ontplooien om te ko
men tot herstel van de in de gemeente gelegen kerkgebouwen. In 
Beers nadert het eindpunt van de kerkrestauratie die in opdracht 
van de stichting Alde Fryske Tsjerken wordt uitgevoerd en de vele 
vaklieden en vrijwilligers, die in Oosthem trachten de door 
A. Breunissen Troost ontworpen Ned. Hervormde kerk zijn ne
gentiende-eeuwse luister te hergeven, hopen hun werk binnenkort 
ook af te kunnen maken. Een belangrijke onderhanden zijnde 
kerkrestauratie is die in Oudkerk. In Harlingen vond dakherstel 
plaats aan de door Tepe ontworpen R.K. Sint Michaëlskerk. 
In 1982 zijn in Friesland vier kerkgebouwen geheel gerestaureerd, 
namelijk in Lutkewierum, Marssum, Idaard en Nijland. In Lut-
kewierum lag het accent op constructief herstel, het aanzien en de 
inrichting van het kerkgebouw ondergingen geen ingrijpende wij
zigingen, wat ook niet nodig was na een eerder in 1928 uitgevoerde 
restauratie. Ook de kerk van Marssum werd op consoliderende 
wijze hersteld. Gelukkig is het behoud van een van Frieslands 
gaafste en rijkste kerkinrichtingen nu weer voor jaren gegaran
deerd. De nieuw aangebrachte imitatie mahoniebeschildering van 
de orgelkassen vormt een bijzonder element in het kerkinterieur. 
Een zelfde soort beschildering is te vinden in het kerkje van 
Idaard, waar daarmee ten dele voortgebouwd wordt op een van 
ouds bestaande situatie. De sfeervolle kerkinrichting is een com
promis tussen reconstructie van de achttiende-eeuwse meubilair
opstelling en behoud van elementen uit 1905. Jammer dat de bij
zondere gebrandschilderde glazen niet op hun oorspronkehjke 
plaatsen zijn teruggekeerd maar werden verwisseld. 
De ruime gotische kerk van Nijland onderging een zeer ingrijpend 
constructief herstel aan dak en muren. Het veertien jaar geleden 
onder handen genomen, uit 1870 daterende stucinterieur van het 
kerkschip werd nauwelijks gewijzigd. Grote veranderingen onder
ging wel de koorruimte, waarvan het middeleeuwse tongewelf 
werd gerestaureerd en waarin als vervanging van oude dienstruim-
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ten en bergplaatsen een nieuwe kerkeraadskamer en een boven-
ruimte zijn ingericht. Op de plavuizen vloeren, waarin teruggevon
den natuurstenen koortreden en dekstenen (o.a. van Vincent Lu
cas) van een grafkelder zijn herlegd, is het altaar met de terugge
vonden steen herplaatst. 
Kerkgebouwen worden meer en meer doelwit van dieven. In Op-
einde werd de kanselbijbel gestolen en ook in Wier, Sint Anna-
parochie, Sint Jacobiparochie, Engelum, Slappeterp, Schingen, 
Dongjum, Tzum, Hitzum en Ried kregen kerken ongenood be
zoek. 
Op de plaats van het in 1979 verbrande orgel kreeg de kerk van 
Harich een nieuw en groter instrument in een kast in oude stijl. 
In de kerk van Surhuisterveen is een nieuw orgel niet aan de west
zijde maar in het koor geplaatst. Het door Willem van Gruisen in 
1840 gebouwde orgel van Nijland kon aanmerkelijk aan klankrijk
dom winnen door herintonatie en herplaatsing van eens verwij
derde en in de handel terecht gekomen oorspronkelijke registers. 
Het fraaie uit 1806 daterende Van Dam-orgeltje te Idaard werd 
teruggerestaureerd naar de toestand van 1886. 

Huizen, straatmeubilair, vaarten en bruggen, monumenten 
De in 1982 in druk verschenen en door de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg in 1980 opgemaakte Herinventarisatie van stads
en dorpsgezichten wijst er voor Friesland meer aan dan in welke 
andere provincie: 54. Het oude programma telde 71 gezichten. 
Daarvan werden 22 afgevoerd vanwege minder belang of omdat 
ze sinds de jaren zestig zo geschonden waren dat ze nu geen be
scherming meer verdienen. Er werden vijf aan toegevoegd (Lions, 
Edens, Hennaard, Friens en Idaard). Er zijn nu veertien stads- of 
dorpsgezichten officieel beschermd; voor vier is de procedure voor 
inschrijving in werking gesteld. 
Gelukkig konden, mede dank zij de voor subsidiëring geldende 
samenwerkingsregeling van de ministeries van Volkshuisvesting en 
CRM, overal in Friesland nog wel woonhuisrehabilitaties plaats
vinden in beschermde en te beschermen stads- en dorpsgezichten. 
Met name in de steden, op sommige eilanden en ook in plaatsen 
als Ee, Ferwerd, Hallum, Makkum, Kimswerd, Grouw en Lemmer 
werd gebruik gemaakt van de regeling. Jammergenoeg ging in 
Beetsterzwaag door instorting een oude smederij verloren. Voor 
het tot ruïne verworden geboortehuis van Waling Dijkstra te 
Vrouwenparochie schijnt restauratie te dagen. In Franeker werd 
de monumentale behuizing van de muziekschool gerenoveerd. 
Oostenburg, eens het weeshuis van Kollum, zal worden hersteld 
en in Jelsum ondergingen de merkwaardige slotbrug (ontwerp van 
H. H. Kramer, 1905) en de uit de gracht oprijzende muren van 
het voorplein van Dekemastate restauratie, waardoor de toestand 
van de state zelf er nu schril bij afsteekt. De inrichting van het 
pand Van Harenspad 50 te Heerenveen tot museum bracht een 
ingrijpend herstel mee van dit begin-zeventiende-eeuwse stamhuis 
van de familie Van Heioma. 
De te beschermen dorpskern van Oosterend wordt in het kader 
van een werklozenproject gerenoveerd en gereconstrueerd. Dorps-
belang'zorgde inmiddels voor in het geheel goed passende straat
lantaarns in oude stijl. 
Het gemeentebestuur in Sloten het de Lemster Waterpoort duchtig 
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onder handen nemen. Een waterwerk dat verdween was de Gets-
werderzijl onder Franeker; de Bond Heemschut protesteerde te
vergeefs tegen de sloop. Een monument in de eigenlijke zin van 
het woord, dat voor Menno Simons bij Witmarsum, werd groten
deels vernieuwd. 

Bedrijfsgebouwen 
Ondanks de inzet van monumentenzorgers en molenvrienden gaan 
er nog molens verloren. Zo zal de Noordster te Nieuwebildtdijk 
worden gesloopt. De toekomst van een spinnekopje aan de Geeuw 
onder Oppenhuizen lijkt weinig rooskleurig. Voor herstel van de 
"Skarmole" onder Scharsterbrug worden wel initiatieven geno
men. De eerste subsidies voor een opknapbeurt van de Ybema-
molen onder Workum zijn beschikbaar gesteld. Een spinnekop-
molen, afkomstig van 't Op onder Sneek, is in Tjerkwerd geheel 
vernieuwd en zal mogelijk bij Koudum worden herplaatst. Sneek 
kreeg in de "Himmole" een vervanger terug uit Grouw. Ook in 
Menaldumadeel werd een molen verplaatst, waardoor bij Menal-
dum de fraai gerestaureerde Rentmeester verrees; deze achtkante 
bovenkruier uit 1833 bemaalde oorspronkelijk de Noorderpolder 
onder Dronrijp. De bij vele Leeuwarders bekende watermolen 
achter het bos van Ypeij onder Zwartewegsend kreeg een meer 
functionele, en uit landschappelijk oogpunt betere plaats bij Rij-
perkerk. De indrukwekkende molen Tochmaland te Kollum, met 
een vlucht van maar liefst 23 meter, is na de luisterrijke restauratie 
niet zonder reden met veel feestelijkheid weer in gebruik genomen. 
Het actieve gilde van vrijwillige molenaars doet veel voor de in
standhouding en het laten functioneren van molens. Leden van 
het gilde zullen ook de korenmolen De Hoop te Holwerd laten 
draaien, nu de laatste herstelfase is afgesloten; de gerestaureerde 
molen Welgelegen te Heerenveen en de opgeknapte Phenix te Nes 
op Ameland zullen ook door vrijwilligers worden bediend. 

De restauratie van de Toch
maland te Kollum bijna vol
tooid, (foto T. Hogendorp; Fo
to-archiefProv. Frl.) 
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Ferwerderadeel het noodherstel verrichten aan de restanten van 
de in 1972 uitgebrande houtzaagmolen te Birdaard/Wanswerd aan 
de Streek. De nog in goede staat verkerende stellingmolen De Ko
renaar te Sexbierum staat te koop en zal hopelijk een goede be
stemming krijgen. 
Over andere monumentale bedrijfsgebouwen dan molens is weinig 
of niets te melden. Of het zou moeten zijn dat bij de boerderij 
Great Fellingwurd te Fjouwerhûs onder Menaldum het "hynste-
waad" weer in ere is hersteld. 

Literatuur 
De stichting Bolsward Historie inventariseerde in Geen monument, 
toch onmisbaar negentiende- en twintigste-eeuwse monumentale 
gebouwen, die in het geschrift wel een gedegener omschrijving 
hadden mogen krijgen. De door de stichting Moderne Architec
tuur Friesland uitgegeven en door Wim van Sinderen opgemaakte 
inventarisatie Art Nouveau in Friesland is waardevol maar zeker 
niet volledig. Dezelfde stichting bracht rapporten uit van de hand 
van drs. Peter Karstkarel over Het gemaal aan de Schipsloot bij 
Nijelamer van Gerben Klaas Bergsma (1930) en van dezelfde au
teur en drs. Ab Timmermans over het Talmahuis te Veenwouden, 
gebouwd door H. H. Kramer in 1898 voor de bankier Pieter de 
Qercq. Voor De Strikel (oktobernr.) ging Karstkarel "Op speur
tocht nei fêstingen yn Fryslân". Gedegen en getuigend van veel 
archiefstudie is het door Barteld de Vries geschreven De geschie
denis van het museumgebouw aan het Van Harenspad in Heerenveen, 
waarin interessante nieuwe gegevens over het vervenersgeslacht 
Van Heioma zijn opgenomen. H. Nota legde in een bijvoegsel van 
Wijtgaarder dorpsblad It Havenpypke de geschiedenis vast van 
Groot Oenema State of Camminga State en Klein of Oud Oenema 
State. A. F. Bakker schreef De geschiedenis van de Langweerder 
molen (1782-1982) en D. M. Bunskoeke en P. Timmermans stelden 
voor een bekende serie het fotoboekje Molens in Friesland in oude 
ansichten samen. 

Dr. Regn. Steensma publiceerde na vele jaren van onderzoek Op
dat de ruimten meevieren, een studie over de spanning tussen litur
gie en monumentenzorg bij de herinrichting en het gebruik van 
monumentale hervormde kerken. Hierin wordt een aantal kerk
gebouwen in Friesland behandeld, namelijk die te Workum, Bols
ward, Minnertsga, Kollum, Anjum, Stiens en Oenkerk. In het liber 
amicorum Freonen om ds. J. J. Kalma hinne schreef hij over het
zelfde onderwerp in het artikel "Ds. Hylarides en de restauraasje 
fan de tsjerke yn Stynsgea". In hetzelfde boek publiceerde D. J. 
van der Meer in zijn artikel "Jacob Cornelisz (Coningh)" interes
sant archiefmateriaal over deze vervaardiger van snijwerk aan or
gelkassen, preekstoelen etc. te Rinsumageest, Koudum, Dronrijp, 
Ternaard, Anjum, Bergum, Menaldum, Dokkum en Oosterbierum. 
Het artikel is vertaald en onder de titel "Jacob Cornelisz (Co
ningh), een vaste medewerker van de orgelbouwers Bader in Fries
land" opgenomen in De Mixtuur (nr. 40), waarin Victor Timmer 
"Aanvullende gegevens over werkzaamheden in Friesland van Da
niel, Arnold en Tobias (1) Bader" het licht doet zien. In hetzelfde 
blad is* een in 1805 door Albertus van Gruisen gebouwd kabinet
orgel beschreven. In het instrument, dat in de kerk van Oosternie-
land staat, is het getekende silhouetportret van de orgelbouwer 
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ontdekt. In de Publicatie 27 van de stichting Oude Groninger Ker
ken schrijft F. Talstra in "Het Groninger orgelbezit van de Refor
matie tot de romantiek" over Friese orgels afkomstig uit Arum 
(D. Ypma, 1840) en de Bolswarder Broerekerk (zestiende eeuw) 
en over een in 1783 gebouwd instrument van J. Spooreman. 
In de Publikatieband III van de stichting Alde Fryske Tsjerken 
zijn artikelen opgenomen van dr. Regn. Steensma "De Middel
eeuwse dorpskerk van Katlijk — gebouw en gebruik", van S. ten 
Hoeve "Avondmaals- en doopgerei van de Grote of Jacobijner-
kerk te Leeuwarden" en van mr. B. van Haersma Buma "De Gro
te- of Martinikerk te Sneek, Lotgevallen van een middeleeuwse 
stadskerk", die verspreide gegevens bijeenbracht, nieuwe feiten 
bekend maakte en deze interpreteerde, waardoor een boeiende be
schrijving tot stand kwam van een kerk met een zeer interessante 
bouwgeschiedenis. Als uitvloeisel van het voor de televisie uitge
zonden programma Kerkepad, dat zich in een overstelpend grote 
belangstelling mag verheugen, verscheen van de hand van Gé Ver
heul De oude dorpskerken boven de grote rivieren, waarin 98 Friese 
dorpskerken op oppervlakkige en weinig systematische wijze wor
den beschreven. Kerkepad in Friesland bracht de verschijning mee 
van Hervormde Kerk van Dronrijp door R. Meijer, De Nederlands 
Hervormde Kerk te Baijum door R. Strikwerda en het door J. de 
Vries geschreven Vroomheid en vergankelijkheid, dat gewijd is aan 
de Franeker Martinikerk en van het drietal het uitvoerigst is. Ds. 
F. A. Wiersma schreef over de kerk van Midsland in En midden 
op Terschelling leit Meslâns. De restauratie van de kerken van 
Marssum en Idaard vormde de aanleiding voor de uitgave van 
gestencilde gelegenheidsgeschriften. In het door M. H. de Vries 
geschreven In Vogelvlucht over de geschiedenis van de parochie 
van de H. Fredericus te Steggerda wordt de in 1921 door Wolter 
te Riele gebouwde kerk beschreven. 

De oogst aan literatuur over het Friese monumentenbezit was in 
1982 mager. Met verlangen zien wij daarom uit naar de verschij
ning in 1983 van het aan de Dongeradelen gewijde deel van de 
Geïllustreerde beschrijving van de Nederlandse monumenten van ge
schiedenis en kunst. 

Geschiedenis Op 1 juli is te Groningen gepromoveerd H. Halbertsma. Zijn van
wege de omvang - ruim negenhonderd bladzijden - uit twee de-

J. J. Huizinga len bestaande dissertatie Frieslands Oudheid kreeg een beperkte 
oplage in gecyclostileerde vorm. De toegankelijkheid tot dit reu-
zenwerk wordt bovendien bemoeilijkt door het ontbreken van een 
register en een voor deze tijd haast ongegeneerd gebruik van het 
Latijn. Waar dit titels en ondertitels aan de bronnen ontleend be
treft, geeft het een gevoel van echtheid dat direct contact met het 
duistere verleden biedt. Hoewel de "jonge" doctor schrijft meer 
als historicus dan als archeoloog te werk te zijn gegaan, doet zijn 
nauwgezet spitten en borstelen in de bronnen toch archeologisch 
aan. Alle sporen die maar enigszins wijzen op iets Fries hebben 
geleid tot de conclusie dat het regnum Fresonum tot op zekere 
hoogte de kiem van de Staat der Nederlanden vormt. De beper
king die "tot op zekere hoogte" inhoudt, zal de geografische zijn. 
Deze keer is er geen boek ván J. J. Kalma verschenen, maar een 
vóór: Freonen om ds. J. J. Kalma hinne. Stúdzjes, meast oer Frys-
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lân, foar syn fiifensantichste jierdei, onder redactie van Ph. H. Breu-
ker en Michaël Zeeman. De bundel begint met een lijst van Kal
ma's leven in data, feiten en boeken. Over vijf rubrieken verdeeld 
leveren nog 25 auteurs hun bijdragen die vanwege de veelzijdig
heid een passend cadeau voor de jarige vormen. In al de rubrieken 
staan artikelen die historisch van aard genoemd kunnen worden. 
Men raadplege de inhoudsopgave. 
In Friesland rond per tram doen J. J. Tedema en J. J. Buits tra een 
royaal beroep op nostalgische gevoelens. In het goed gedocumen
teerde en rijk geïllustreerde boek krijgt men een terugblik op de 
tijd vanaf de paardentram van Dokkum naar Veenwouden in 1880 
via een hoogtepunt in de aanleg van lijnen voor de jaren twintig 
tot het einde in 1947. Kijken verdringt hierbij terecht het lezen. 
Voor J. F. Broos zijn goede ervaringen in het weeshuis aanleiding 
geweest tot Vier eeuwen Tjallinga Weeshuis. Voor het nageslacht, 
dat naar men mag aannemen geen weeshuizen meer zal kennen, 
biedt Broos' speurwerk in archieven en gebruikmaking van oral 
history een goed beeld van maatschappij en organisatie van dit 
onderdeel van sociale zorg. 
Veel luchtiger van aard en opzet is De tand-destijds, vervaardigd 
ter gelegenheid van het negende lustrum van de afdeling Friesland 
van de Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Tandheel
kunde. Na grepen uit een verder verleden, gaat de aandacht van 
de samenstellers vooral uit naar de geschiedenis van de laatste 45 
jaar. Gegevens over organisatie en personen liggen nu vast. Daar
naast bieden illustraties en anecdotes een kijk op de aangename 
kanten van het bestaan van de Friese tandheelkundigen. 
Lyckle de Vries heeft met Wybrand de Geest de Fries Museum 
Reeks geopend. De wijze waarop "De Friesche Adelaar" zijn blik 
over het vlakke hofleven Het gaan en de instemming van de ge-
portretteerden hiermee biedt een instructieve kijk op het stadhou
derlijk verleden. 
In aanwinstenlijsten van bibliotheken en archieven treft men de 
laatste jaren scripties aan die door studenten van verschillende 
soorten onderwijs zijn gedeponeerd. Het is de vraag of alle proe
ven van bekwaamheid geschikt zijn om als grondslag voor studie 
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van anderen te dienen. De Fryske Akademy beantwoordt die 
vraag in positieve zin door in haar sosjaal-wittenskiplike rige twee 
doctoraalscripties op te nemen. J. Lautenbach bevestigt als socio
loog in Sljocht fan siel — in bytsje besit het beeld van de sociale 
herkomst van de Afgescheidenen voor enige dorpsgebieden in 
Friesland. A. van der Goot en H. de Jong hebben hun/haar doc
toraalscripties verwerkt tot Centralisatie en Belastingambtenaren in 
Friesland 1795-1807. Een uitstekende ondersteuning van het beeld 
van de Franse tijd als overgang naar en grondslag van de moderne 
Nederlandse staat. 
De 44e jaargang van It Beaken, waarvan alleen de eerste twee 
nummers de jaarwisseling hebben gehaald, bevat tot die tijd twee 
historische artikelen. A. Ellis-Alberda beschrijft in een klein arti
kel, voorzien van uitvoerige documentatie, de contacten tussen 
Groot-Friesland en het Angelsaksische Engeland, vooral op het 
gebied van de handel. Ze betreffen de zevende tot elfde eeuw. Het 
Natuurkundig Genootschap te Sneek (1850-1971) wordt door 
J. Mooij bijgezet. In De Vrije Fries krijgt de geschiedenis nogal 
wat plaats in verschillende vormen. Twee artikelen (van M. G. 
Buist en Y. Botke/J. P. Janzen) zijn gewijd aan E. H. Waterbolk. 
C. Boschma vult het portret van "zijn" Van der Kooi aan met 
diens betrekkingen met het koninklijk huis. G. P. Alders en E. 
Kramer doen een onderzoek naar de resten van een middeleeuwse 
stinswier onder Zweins. Peter Karstkarel toont hoe Harlingen zich 
van haar verdedigingswerken ontdeed en Tity de Vries hoe er in 
het begin van de jaren vijftig belangstelling was voor een nieuw 
Fries kostuum. In het Tijdschrift voor Geschiedenis van 1981 treft 
men aan van A. H. Huussen "Het kind in Friesland tijdens de 18e 
en 19e eeuw. Gezinshistorische en strafrechtshistorische aspecten". 
Wij mogen van de schrijver niet meer dan een poging verwachten, 
maar door het combineren van gegevens uit familiearchieven 
(Kingma's uit Makkum en Van Beyma) met rechterlijke archieven 
en algemene literatuur, heeft hij die poging zeer de moeite waard 
gemaakt. 
P. Nieuwland heeft de uitgave van de Quotisatiekohieren voortge
zet en het Repertorium van familienamen, in 1811-1812 in Friesland 
aangenomen of bevestigd, voltooid. J. J. Kalma ging voort met het 
vervaardigen van bibliografieën voor de Provinciale Bibliotheek, 
onder meer van de Doehstenbeweging, het Pachtersoproer, Broe
dertrouw en een aantal personen onder wie Obe Postma en Oebele 
Stellingwerf. 
Het voornemen van uw kroniekschrijver daarentegen om nu ver
slag te doen van drie jaren herdenkingsgeschriften, is gewijzigd in 
een voornemen dit te doen over een periode van vier jaar. 

Volkskunde Er zijn de laatste jaren zo weinig publikaties van volkskundige 
aard met betrekking tot Friesland verschenen, dat het de moeite 

S. J. van der Molen niet loonde er in het overzicht van 1981 aandacht aan te besteden. 
Nu er wat meer te vermelden zijn, valt het op, dat eigenlijk slechts 
twee terreinen vertegenwoordigd zijn: het volksverhaal en de za
kelijke volkskunde en daarvan dan weer vooral de scheepstypen. 
Volksüed, volksdans, volksgebruiken die vroeger nog wel eens een 
rol speelden, ontbreken in 1981-1982. Ook keren steeds dezelfde 
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namen van onderzoekers en auteurs terug, wat voor de toekomst 
niet al te veel belooft, helaas. 

Twa siden út Poortinga syn 
nijste bondel folksferhalen. 
(tekening Hubertus de Jong) 

Volksverhaal 
In elk geval zullen voortaan niet meer de kloeke delen volksver
halen onder redactie van dr. Y. Poortinga, die ieder jaar met de 
regelmaat van een klok het licht zagen, in deze rubriek vertegen
woordigd zijn. De "hikkesluter", Hûndert pûn klûntsjes en in karre 
fol lytsjild (1982), geeft zelfs de indruk met enige moeite zijn om
vang van 378 bladzijden te hebben bereikt. Ditmaal blijkt er na
melijk veel ontleend te zijn aan gedrukte bronnen en handschrif
ten. Poortinga is van mening, dat hij maar weinig niet heeft op
gemerkt nadat hij eerst zelf "de tiidskriften, jierboekjes, almanak
ken, kranten, ferhalebondels, folie net genôch" had doorgevlooid, 
waarna drs. Jurjen van der Kooi het geheel nog eens "mei de fine 
kaam troch west (hat)". Daar staat tegenover, dat in Jan Bouwhuis 
en zijn neef Age de Jong een paar nieuwe zegslieden "út in fer-
midden mei in eigen ferteltradysje en mei faak oare ferhaaltypen 
as sljochtwei" werden ontdekt. 
Er zijn 338 nummers opgenomen in de rubrieken Wûnder- en le-
gindemearkes, Novellemearkes, Diereteltsjes en oarsprongsferha-
len, Ligersferhalen (waarbij acht stuks van heit en soan Liuwe en 
Jabik de Lange), Sêgen en leginden, waarna van nr. 177 af de 
omvangrijke afdeling Fleurige teltsjes de aandacht vraagt met de 
onvermijdelijke Dominys- en pastoarsteltsjes, Poepeteltsjes en 
Oare teltsjes. Uit de sêgeboeken is (uiteraard) niets overgenomen, 
maar het wekt bijv. wel bevreemding, dat "Noach en de duvel" 

De lange noas 

Heinrich Botter wie út Steindorf 
Yn de Fryske streken komd, 
En hie dêr, as mier, by 'n greidboer 
Te Hilaard syn yntrek nomd. 
Nachts dan sliepte er yn de skuorre -
Yn in topke oerbleaun hea 
Flijde, as it deiwurk ôf wie, 
Heinrich-om syn wurge lea. 
't Koe der tige tsjuster wêze 
Yn dy herne dêr't er lei, 
Mar hy sei: 'Nun, wenn ich schlafe, 
Brauch ich da das Licht nicht bei'. 
't Barde no ris op in jûntiid, 
Dat er nei syn nest ta soe, 
Wylst er yn 'e tsjustre skuorre 
Hast gjin ding bekënne koe. 
Hiel foarsichtich skofle Heinrich 
Mei de hannen fier foarút, 
Mar der stie yn 't paad in ljedder, 
En no state er mei syn snút 
Dêr tsjinoan: 'Potztausend', rôp er 
Hiel ferheard, 'dass Gott erbarm! 
Tausend Element! Mein' Nase 
Ist schon langer als mein Arm!' 
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een "Nijfryske proazaparafrase nei it Aldfryske rymwurk út: Thet 
Freske Riim; Tractatus Alvinia" (uitgegeven 1952) blijkt, ook nog 
wel "bekoarte en gearfette foaral yn 'e herhellingen". 
Het voorlaatste (zesde) deel, De prins op frijersfuotten (1981) be
tekende de tweede omvangrijke bijdrage van Roel Piters de Jong, 
die nog eens 171 nummers wist te vertellen: dertig Novellemearkes 
en "learsume teltsjes", vierentwintig Wûndermearkes, achtentwin
tig Sêgen en duvelderij, dertien Diereteltsjes en oarsprongsferhalen 
en niet minder dan achtenveertig Fleurige teltsjes. In het "Nei-
wurd" wijst Poortinga twee besprekers van De held en de draek 
(ook gevuld met verhalen van De Jong van Ousterhaule) er op, 
dat Roel Piters eigenlijk geen echte "sprookjesverteller" is, dat wil 
zeggen iemand die bekend en geliefd is vanwege zijn vertellers
functie in een kleinere of grotere gemeenschap. Poortinga kan ook 
niet voorbijgaan aan het feit, dat enkele "teltsjes" aan de Rimen 
en Teltsjes van de Halbertsma's ontleend zijn, hoewel De Jong 
beweert dat boek nooit gelezen te hebben, waarom Poortinga aan
neemt, dat er blijkbaar wel stof uit het werk der Grouwster ge
broeders in het mondelinge circuit terecht gekomen is. Waar dit 
al te duidelijk het geval was, heeft de verzamelaar ze terecht niet 
in het boek opgenomen. 
Nu de hele serie compleet is, mag met veel verwachting het com
mentaardeel worden tegemoetgezien dat Poortinga in samenwer
king met Van der Kooi in het vooruitzicht stelt. Inderdaad biedt 
de inhoud van de zeven delen voldoende stof voor een kritische 
benadering, die overigens buiten het kader van dit overzicht valt. 
Us Wurk, tydskrift foar Frisistyk (Frysk Ynstitút, Grins) bevat vrij 
geregeld opstellen over het Friese volksverhaal. Zo houdt in jefte 
2 van de dertigste jaargang (1981) G. N. Visser zich bezig met de 
sagefiguur van "De Langesleattemer man", waarbij hij verband 
meent te kunnen leggen met het bekende vers van Eeltsje (1849) 
en een oud Schots vers (The Brownie of Blednoch) - een relatie 
die ik niet aannemelijk vind - en publiceert Jo Smit over "De 
geboorte fan et Striper wyfke", het bekende oude vrouwtje, dat in 
1666 de Engelsen bij het Striper kerkhof met een list zou hebben 
verdreven. Smit treedt daarbij in discussie met S. J. van der Molen 
(Terschelling brandt, 1666-1966), die meende in de versregels "der 
steane hûndert mar der lizze wol tûzend" van Tjitte Piebenga (in 
de bundel Peins), uit de mond van diens "beppe", het zeldzame 
bewijs te vinden, dat deze regels van "it wyfke" toch niet alleen 
op Terschelling bekend waren. Maar de dichter moest hem te
leurstellen: hij had ze van Stryp eenvoudig overgeheveld naar 
Peins. "Dat stiet in dichter doch frij?" (Leeuwarder Courant, 27 
februari 1982). 
In Earefrissel foar prof. dr. E. G. A. Galama ta syn santichste jierdei 
(Us Wurk, 1981) bespreekt Poortinga "De ferteltradysje yn in 
Roomsk boerelaach út 'e Súdwesthoeke fan Fryslân", waarmee de 
familie Bouwhuis bedoeld wordt, die in Hûndert pûn klûntsjes met 
een reeks verhalen vertegenwoordigd is. De Bouwhuizen blijken 
ook "wiere ferhalen" op hun repertoire te hebben alsmede liedjes, 
rijmen, raadsels enz. Merkwaardig is dat Poortinga niet zag, dat 
"Kleine Anna", door hem tot de "pear knappe teksten fan folks-
balladen yn it Hollânsk" gerekend en met corrupte wijze opge
nomen, niets anders is dan een vervorming van "De schone Anna" 
uit Tollens Dichtbloemen bij de naburen geplukt (1839), in 1936 te 
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Leeuwarden opgetekend en ook op Terschelling bekend (zie: S. J. 
van der Molen, De Friese tjalk, 1978, blz. 56). Het motief van de 
"sielefûgels" dat Poortinga "wol nijsgjirrich" vindt, zal Tollens wel 
gevonden hebben in de door hem gebruikte vermaarde Svenska 
Folksvisor van Geyer en Afzeüus (1814). De veelbelezen drs. J. van 
der Kooi laat in "Werom't Alva lake - vagina dentata" zien, dat 
de door G. N. Visser in de negentiende jaargang van Us Wurk 
besproken scrabeuze anecdote waaraan de naam van Alva verbon
den is of wordt en die ook in het hs. Anecdoten van J. H. Hal-
bertsma te vinden is, al van oude datum en wijd verbreid is. Er 
zijn uit de recente volksmond vijf Friese versies bekend. 

Zakelijke volkskunde 
Vooral scheepstypen en scheepsbouw hadden ditmaal de aan
dacht. Genoemd dient te worden de belangrijke studie van W. F. 
Broos, "F. N. van Loon (1775-1840), een vergeten Friese scheeps
ontwerper", waarvan alleen dat "vergeten" wat te sterk geformu
leerd is, gezien de reprint in 1979 van Van Loons beide geschriften 
door Lykele Jansma (Buitenpost, thans Augustinusga). Het artikel 
met vele onbekende illustraties (voor ontwerpen) vond een plaats 
in Jaarboek 1980 van het Fries Scheepvaart Museum en Oudheid
kamer (Sneek, 1981). In Jaarboek 1981 (1982) gaf dr. ir. J. Vermeer 
een beschrijving van wat hij noemde het Langweerder koekschip 
Nut en Nocht, terwijl de oud-Langweerder W. T. van der Ley uit 
eigen geheugen en ervaring zich eveneens bezighield met de Nut 
en Nocht, in 1908 door Feike Lantinga te IJlst gebouwd. Het 
blijkt, dat "it koekeboat" aanvankelijk gedeeltelijk als een bedrijfs-
vaartuig voor het vervoer van veekoeken is gebruikt. Hierbij sluit 
fraai aan een opstel van Fr. Boschma over de scheepswerf van 
Lantinga, waarbij een lijst van üefst driehonderdzeventig produk-
ten van allerlei slag en grootte uit de jaren 1904-1922 van deze 
helling. 

Lemmer kreeg tweemaal de aandacht. Eerst drukte het jaarboek 
van het Zuiderzeemuseum, Het Peperhuis (1981), een deel af van 
de doctoraalscriptie van de oud-Lemster Durk Hak: "Lemmer, 
forneamde haven oan 'e Sudersé" (op het omslag is "forneamde" 
merkwaardigerwijze "voornaemde" geworden . . . ) . Behalve de be
schrijving van het dagelijks leven in het verleden zijn van belang 
de hoofdstukken over het tanen van de netten, het roken van de 
vis en "Oates hûskeamer", terwijl ook het ontstaan van de Lemster 
aak en schouw wordt beschreven, alles gelardeerd met veel oude 
foto's. In de monografie Lemster aken van visserman tot jacht 
(1982) gaat mr. dr. T. Huitema dieper op het onderwerp in. Hij 
bepaalt zich ondanks het familie-album van de De Boers niet tot 
de Lemmer, maar gaat ook na waar elders dit type vissersschip 
gebouwd werd dat een eeuw na zijn ontstaan overgeheveld werd 
naar de sectie plezierjachten en terecht in het Stamboek Rond- en 
Platbodemjachten werd opgenomen. Citeert Huitema een gedicht 
dat Fedde Schurer aan de Lemmer wijdde (en waaraan Hak de 
karakteristiek "ferneamde haven oan de Sudersee" ontleende), 
Hak zelf haalt een paar regels aan uit een anoniem Lemster 
"folkslîet" met dialectische eigenaardigheden als "Wee binne 
Lemster jongens" en het hinderlijke hollandisme "leve" in: "Wee 
witte fan gjin sparjen, wee hzze noait hwat wei, wee leve as god 
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yn Fraankrijk fan de iene yn de oare dei". Wie zou de maker zijn 
en wanneer? 
S. J. van der Molen bundelde in IJzeren mannen op houten schepen 
(1982) een aantal meest over Friesland handelende artikelen, stu
dies en reportages uit dertig jaar. Ook daarin wordt een visie ge
geven op het ontstaan van Lemster aak en Zuiderzeeschouw, naast 
bijdragen over Vissers van de Waddenkust, Volksverhalen uit 
schippersmond, Volkskunst en folklore, en een aantal gesprekken 
met bejaarde zeevaarders van Terschelling en Vlieland. In dit ver
band moet ook gewezen worden op het bijna-maandblad Spiegel 
der zeilvaart, waarin niet zelden artikelen staan die voor de kennis 
van de zeilvaart in Friesland van belang zijn. 
Met de zee en wel met de verdediging tegen "het wilde haf' houdt 
verband een studie van wadloper G. R. Groustra, die in Mei slyk-
boar en kramizer (1981) een gedegen inventarisatie verrichtte in
zake "dykwurkers en lânoanwinners" en "har ark". Zowel voor de 
kennis omtrent het bijna verdwenen handwerk op de grens van 
land en water met zijn Friese terminologie als van het nu alleen 
nog museaal bewaarde gereedschap (heldere tekeningen van 
E. van der Woude) is deze publikatie een welkome bijdrage tot de 
zakelijke volkskunde. Voor de gebruikelijke kerstgave koos het be
stuur van het Fries Genootschap in 1981 Uit het oude Friese ak
kerbouwbedrijf, een aardige publikatie met deels bekende, deels 
minder bekende reprodukties van tekeningen van Ids Wiersma 
over werkzaamheden bij de bouwboer en een deskundige toelich
ting. De uitgave werd voorbereid door J. A. Mulder en ir. J. 
Swierstra. 
Als vrucht van een bijna vijftigjarige belangstelling in het onder
werp verscheen van S. J. van der Molen Uileborden (1981), een 
inventarisatie van typen en varianten. Uit de foto's van Paul Vogt 
blijkt zelfs een soort moderne renaissance (tot in Leeuwarden-cen
trum) en uit de tekst wordt duideüjk, dat de oudste berichten 
omtrent "swannehalzen" op het uilebord teruggaan tot eind ze
ventiende eeuw. De schrijver wijst allerlei mythische interpretaties 
(Wirth!) af en zoekt het ontstaan in de vrijwel onbekend gebleven 
opmerkelijke Friese zwanenhouderij in de vijftiende tot en met de 
zeventiende eeuw vooral in de Zuidwesthoek. 
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Het bestuur vergaderde vijf maal. Daarnaast waren er twee ge
meenschappelijke bijeenkomsten van bestuursleden van het Fries 
Genootschap en van bestuursleden en de directeur van de stich
ting Het Fries Museum. Deze organisaties hadden gedurende het 
verslagjaar drie gemeenschappelijke bestuursleden in de heren 
Dr. S. J. Detmar, Dr. J. J. Huizinga en J. A. Mulder. 
In de algemene vergadering van 20 april waren de heren A. Bosma, 
Mr. K. J. van Douwen, Dr. K. Dijkstra en Ir. J. Swierstra aftre
dend en nog eenmaal terstond herkiesbaar voor een zittingsperio
de van drie jaren. Allen werden herkozen, zodat het bestuur aan 
het eind van het verslagjaar wederom werd gevormd door de heren 

Mr. K. J. van Douwen, Akkrum, voorzitter (definitief 
aftredend 1985) 
Dr. J. J. Huizinga, Leeuwarden, vice-voorzitter (definitief 
aftredend 1983) 
Ir. J. Swierstra, Leeuwarden, secretaris (definitief aftre
dend 1985) 
J. Efdée, Leeuwarden, penningmeester (aftredend 1984) 
A. Bosma, Goutum (definitief aftredend 1985) 
Dr. S. J. Detmar, Leeuwarden (definitief aftredend 1983) 
Dr. K. Dijkstra, Suawoude (definitief aftredend 1985) 
J. A. Mulder, Leeuwarden (definitief atredend 1983). 

Van 1 april tot 1 augustus, toen de secretaris in het buitenland 
verbleef, werd het secretariaat waargenomen door de heer J. A. 
Mulder. In het december-nummer van het Fries Museum Bulletin 
werd aandacht besteed aan de samenstelling van het bestuur. Naar 
aanleiding hiervan kwamen enkele suggesties in. 
Het bestuur zette in het verslagjaar zijn beraad over de taken van 
het Genootschap voort en sloot dit af met de conclusie, dat op de 
ingeslagen weg moet worden voortgegaan. 
De lezingen trokken een aanzienlijk grotere belangstelling dan in 
1981. Op 19 februari hield de heer J. D. van Dam, conservator 
van het museum "Het Princessehof' te Leeuwarden, een lezing 
met dia's over Nederlandse tegels (1580-1900) en op 8 maart de 
heer G. Elzinga, provinciaal archeoloog, over de aankoop van 
Friese munten en penningen. Tijdens de algemene ledenvergade
ring van 20 april sprak Dr. L. de Vries, verbonden aan het 
Kunsthistorisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Groningen, 
over de schilder Wybrand de Geest. 
Op 4 oktober verzorgde Dr. P. R. Kooi van het Biologisch-Ar-
cheologisch Instituut te Groningen een lezing met dia's over Huis 
en dorp op de zandgronden van Noord-Nederland en op 15 no
vember hield Dr. H. Halbertsma van de Rijksdienst voor het Oud
heidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort een lezing over Fana 
et delubra — Fries heidendom ten tijde der Friese koningen. 
In juni werd aan de leden verzonden het tweeënzestigste deel van 
De Vrije Fries. De nieuwjaarsattentie 1982 betrof een album met 
reprodukties van tekeningen van Ids Wiersma, getiteld "Uit het 
oude Friese akkerbouwbedrijf'. Helaas bevond zich onder deze 
albums een vrij groot aantal misdrukken. 
Eind 1982 werd de nieuwjaarsattentie 1983 aan de leden verzon
den. Deze werd verzorgd door Dr. J. J. Huizinga. Het betreft een 
album met reprodukties van door wijlen Andreas Tjaarda verzon
den prentbriefkaarten onder de titel "Groeten van Andreas Tjaar
da". 
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Van het Fries Museum Bulletin verschenen weer vier afleveringen 
en wel elk van 16 pagina's. Van deze 64 pagina's vulde het Fries 
Museum er 17 en de Federatie van Friese Musea en Oudheidka
mers ruim 36. 
In het verslagjaar vond geen excursie plaats. 
Het bestuur hield zich op de hoogte van de stand van zaken met 
betrekking tot de herinrichting van het landbouwmuseum in de 
Kloosterplaats te Achlum. Wegens gebrek aan geldmiddelen wer
den weinig vorderingen gemaakt. Het bestuur van het Ge
nootschap reserveerde de post onvoorzien op de begroting als eer
ste bijdrage in de kosten van herinrichting. Oproepen in de beide 
Friese landbouwbladen leverden ook enkele bijdragen op. 
Het voorlopige bestuur, bestaande uit de Genootschapsbestuursle
den J. A. Mulder en Ir. J. Swierstra, werd uitgebreid met de heer 
H. Tulp te Franeker. Zodra het noodzakelijke onderhoud aan de 
Kloosterplaats is verricht, de Stichting Fries Landbouwmuseum is 
opgericht en een overeenkomst is gesloten tussen deze stichting en 
de gemeente Franekeradeel, zal met de herinrichting van het land
bouwmuseum een begin worden gemaakt. Inmiddels wordt voort
gegaan met de verwerving van fondsen en stelden reeds enkele 
landbouwers een aantal niet meer door hen gebruikte landbouw-
werktuigen en gereedschappen gratis beschikbaar. 
De met instemming van het bestuur van het Genootschap op 19 
november 1981 opgerichte Vereniging voor Industriële Archeolo
gie van Friesland, ontwikkelde zich voorspoedig. De vereniging 
telde aan het eind van het verslagjaar 43 leden. 
In 1982 moesten 61 leden van het Genootschap worden afgevoerd 
wegens overlijden, opzegging of onbekend adres, terwijl 52 moes
ten worden afgevoerd wegens contributieschuld; 55 nieuwe leden 
traden toe, zodat het Genootschap per saldo 58 leden verloor. Aan 
het einde van het verslagjaar telde het Genootschap derhalve 4 
ereleden, 1683 leden (waarvan 3 buitengewone) en 14 begunsti
gers. 
Het voortdurend ledenverlies bracht het bestuur ertoe een gerichte 
ledenwerfactie te gaan voeren, te beginnen bij de leden van de 
Staten van Friesland; 3 hunner waren reeds lid. De actie leverde 
4 nieuwe leden op. 
Het bestuur betuigt gaarne zijn dank voor de steun, ook in 1982 
weer van verschillende zijden ondervonden. 

De secretaris, 
Ir. J. Swierstra 
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Nieuwe leden 1982 F. Abma, Zoetermeer 
L. Andela, Leeuwarden 
A. v.d. Berg, Beetsterzwaag 
mevr. O. R. Berkowicz-Bergema, Leeuwarden 
Jac. J. van Bethlehem, Sneek 
S. de Boer, Opeinde 
ir. S. P. de Boer, Leeuwarden 
mevr. H. N. Bogtstra-v.d. Zee, Sneek 
P. Boomsma, Stiens 
W. J. Boonstra, Leeuwarden 
mevr. drs. M. H. I. de Bos, Gouda 
H. Bosma, Scharnegoutum 
L. W. Braber, Stiens 
mevr. M. Brandsma-Ydema, Greonterp 
W. F. Broos, Haarlem 
mevr. T. M. Douma-Foppema, Berlikum 
G. I. W. Dragt, Dokkum 
P. D. van Drooge, Midlum 
drs. F. W. P. Dijkstra, Groningen 
Jhr. T. A. J. van Eysinga, Rijs 
H. S. Feenstra, Hallum 
A. J. Fennema, Leeuwarden 
K. T. Heida, Noordwolde 
mevr. A. de Jong-de Jong, Leeuwarden 
W. H. Jonkers, Wassenaar 
G. Jorna, Dronrijp 
ds. Th. Korteweg, Tzum 
ir. C. J. J. de Kroon, Bergum 
mevr. J. Liemburg, Leeuwarden 
M. G. van Manen, Bakkeveen 
drs. M. Minnema, Stiens 
S. E. Oedzes, Scharnegoutum 
H. Olivierse, Janum 
mevr. A. Postma, Joure 
L. Reitsma, Ferwerd 

mevr. E. C. R. Schipper-van Weening, Leeuwarden 
R. Schrale, Tietjerk 
mr. A. D. Sietzema, Surhuisterveen 
H. Smit, Zoetermeer 
ir. H. Surink, Leeuwarden 
R. Sytsma, Blija 
mevr. M. S. v.d. Veen-Rauch, Leeuwarden 
W. Vellinga, Hommerts 
Th. D. Velink, Molenend 
G. J. Verhoog, Franeker 
D. v.d. Vlis, Kampen 
S. v.d. Vlugt, Warga 
H. J. Vos, Heerenveen 
J. D. de Vries, Leeuwarden 
drs. J. Walsma, Hardegarijp 
ir. J. G. Witteveen b.i., Voorburg 
A. Wijffels, Dronrijp 
P. Yedema, Mantgum 
drs. C. C. Zuil, Fochteloo 
B. Zijp, Drachten 
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Stichting 
Het Fries 
Museum, 
jaarverslag 
1982 

De in het vorige verslag aangekondigde financiële afwikkeling van 
de nieuwbouw vond zijn afronding doordat de Staten van Fries
land op 26 mei besloten het museum een extra subsidie te verlenen 
van ƒ 812.000. Daarmee was de zo noodzakelijke sanering van de 
geaccumuleerde schulden een feit en kon verder met een weliswaar 
uitgeklede, maar sluitende begroting gewerkt worden. Het grootste 
deel van het bedrag was nodig voor de rentekosten die door het 
lange uitblijven van de definitieve afrekening, na de oplevering 
van het gebouw in 1978, waren opgelopen. Bovendien nam de 
Provincie in dit bedrag ook nog een stuk van het rijksaandeel in 
de subsidiëring van de nieuwbouw voor haar rekening. Tenslotte 
werden hierin opgenomen de na de verbouwing uitgevoerde 
akoestische verbetering van de gehoorzaal en de onverwacht hoog 
opgelopen kosten van de personeelskantine. 
Hoewel in 1981 was afgesproken dat ten minste eenmaal per jaar 
subsidiënten-overleg zou plaatsvinden, kwam daar in 1982 niets 
van. De subsidiëring van rijkswege bleef gefixeerd op het reeds 
voor 1979 vastgestelde bedrag. Als gevolg daarvan moest sterk op 
de exploitatie bezuinigd worden, met name op de posten aankopen 
en tentoonstellingen. Het tentoonstellingsprogramma werd gron
dig gewijzigd en droeg de merkbare sporen van improvisatie. Te
gen het einde van het jaar kon evenwel met een nieuwe opzet 
begonnen worden, op veel bescheidener grondslag dan wij sedert 
1978 gewend waren. 
De bezuinigingen, niet alleen van rijkswege, maar in het algemeen 
in de museumwereld, waren aanleiding voor de Nederlandse Mu
seumvereniging tot het houden van een demonstratieve protest
bijeenkomst te Amsterdam op 6 mei. Veel personeelsleden van het 
Fries Museum waren daarbij aanwezig. Besloten werd een onder
zoek in te stellen naar de financiële structuren; dat mondde uit in 
het rapport "De musea en de schone schijn". Bij het verzamelen 
van het materiaal werd ook het Fries Museum geënquêteerd. 
De bezuinigingen hadden ook een rechtstreeks gevolg voor het 
publieke functioneren van het museum: met ingang van 1 januari 
1983 zal het museum op maandag gesloten zijn. Ook de entree
prijzen werden per 1 januari 1983 verhoogd: ƒ 2 werd ƒ 3 en ƒ 1,50 
werd ƒ 2. 
Aan het Fries Museum werden van rijkswege enkele structurele 
formatieplaatsen in het kader van het I.S.P.-arbeidsplaatsenplan 
toegewezen. De hoogte van de gegeven vergoeding ligt in het al
gemeen beneden het voor een juiste inschaling benodigde bedrag. 
Voortzetting van het in het vorige verslag genoemde archeologi
sche project behoort hier ook toe, echter uitsluitend met de functie 
van de archeoloog. 
In de kwestie van de landbouwverzameling kwam nog weinig ver
andering. 
Het bestuur van de stichting was op 31 december 1982 als volgt 
samengesteld: 
drs. C. Vlas, voorzitter 
mr. E. J. Kliphuis, secretaris 
dr. S. J. Detmar, penningmeester 
mevr. mr. H. N. Bogtstra-van der Zee 
J. D. van der Velde 
dr. J. J. Huizinga 
J. A. Mulder. 
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Het bestuur vergaderde elf maal. Het totaal aantal bezoekers aan 
de door de stichting beheerde musea bedroeg 48.018 (1981: 
51.270). 

Fries Museum Personeel 
In het kader van de W.V.-maatregel en de T.A.P.-regeling werden 
weer enkele medewerkers aangesteld. Van anderen liep het dienst
verband met de toegestane termijn af. De archeologische veldwer
kers G. F. Stapel, P. M. Ashcroft en A. N. Ligthart verlieten de 
dienst op 27 april, J. A. Cazier op 30 april. De administratieve 
medewerkers van het prentenkabinet S. Ramoutar en S. Jenner 
werkten hier tot respectievelijk 31 januari en 2 maart. J. van Assen 
was van 25 oktober tot en met 8 november administratief werk
zaam voor de archeologische afdeling. 
Als museumassistent werkten in de W.V.: D. Alkema van 1 ja
nuari tot en met 28 februari en P. Westerhof van 15 maart tot en 
met 25 april, voorts P. de Wal (vanaf 4 oktober), O. Rozema 
(vanaf 11 oktober), G. Tiemersma (vanaf 1 mei) en H. S. Feenstra 
(vanaf 12 januari). H. Reitsma, die tevoren in W.V.-verband als 
museumassistent werkte, werd per 1 januari op een I.S.P.-plaats 
aangesteld. Verder werden op I.S.P.-plaatsen aangesteld: E. Kra
mer, archeoloog (1 december), G. Mensonides, typist archeologi
sche afdeling (1 juli), Th. Mercuur, medewerker collectiebeheer (1 
oktober) en M. F. Fokkema, medewerkster educatieve dienst 
(1 juli). Mevr. H. Rijpstra (25 oktober) en R. P. Dijksman (15 
december) werden in W.V.-verband administratief te werk gesteld 
bij de archeologische afdeling, mevr. M. F. Singel en H. M. Fi-
scher op dezelfde wijze bij het prentenkabinet (18 oktober). De 
fotograaf W. F. Andringa, tot 14 maart in de T.A.P.-regeling, 
werkte nadien free-lance. 
De museumassistent G. Zondervan met wie het dienstverband na 
beëindiging van zijn D.S.W.-tewerkstelling nog enkele jaren was 
voortgezet, werd per 1 januari 1983 ontslagen. Op 1 maart werd 
afscheid genomen van mevrouw F. Plantenga-Steigenga, die het 
museum jarenlang als schoonmaakster gediend had. 
Als volontairs werkten mevrouw E. Schipper-van Weeren (schil
derijencatalogus), mevrouw M. Visser (zilvercatalogus), mevrouw 
R. Frederiks (klapper op Historische Tentoonstelling 1881) en E. 
Vroom (catalogus volkskunst). In de textielafdeling werkten we
derom mevrouw W. J. Niemeijer-Huysse en mevrouw E. A. Bui
tenhuis-van der Giesen. 

De personeelsbezetting per 31 december 1982 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 (deeltijd) 
G. Arnolli, conservatrice textielafdeling (deeltijd) 
G. Elzinga, conservator prentenkabinet 
M. R. Nauta, hoofd interne dienst 
J. K. Eisen, medewerkster educatieve dienst (deeltijd) 
S. Zijlstra-Dijkstra, administratrice 
S. T. Postma, museumassistent 
J. G. de Wal, museumassistent 
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R. H. Dol, museumassistent 
J. Mozes, toegevoegd medewerker: museumassistent 
G. Zondervan, toegevoegd medewerker: museumassistent 
R. H. Steenhuis, toegevoegd medewerker: museumassistent 
H. Reitsma, museumassistent (I.S.P.) 
P. de Wal, museumassistent (W.V.) 
O. Rozema, museumassistent (W.V.) 
G. Tiemersma, museumassistent (W.V.) 
H. S. Feenstra, museumassistent (W.V.) 
D. M. Visser, assistent archeologische afdeling 
E. Kramer, archeoloog (I.S.P.) 
G. Mensonides, typist archeologische afdeling (I.S.P.) 
J. K. Boschker, veldassistent 
K. J. Bekkema, toegevoegd medewerker archeologische afdeling 
S. Dijk, toegevoegd medewerker: magazijnbediende 
N. Manshanden, toegev. medewerker: magazijnbediende (deeltijd) 
H. Rijpstra, adm. medewerkster arch. afdeling (deeltijd) (W.V.) 
R. P. Dijksman, adm. medewerker arch. afdeling (deeltijd) (W.V.) 
C. J.Bontekoning-Barendrecht, typiste-telefoniste (deeltijd) 
J. v.d. Meer, typiste-telefoniste (deeltijd) 
J. J. Mülschlegel-Koornstra, adm. assistente (deeltijd) 
J. Jonkman, conciërge-meubelmaker 
Th. Mercuur, medewerker tentoonstellingen (deeltijd) (I.S.P.) 
M. Fokkema, medewerkster educatieve dienst (deeltijd) (I.S.P.) 
M. F. Singel, adm. medewerkster prentenkabinet (deeltijd) (W.V.) 
H. M. Fischer, adm. medewerker prentenkabinet (deeltijd) (W.V.) 
F. Brinksma, encadrice (deeltijd) 
J. Winselaar, uurwerkmaker 
W. Walta, fotograaf (deeltijd) 
W. F. Andringa, fotograaf. 

Gebouwen 
De definitieve financiële afwikkeling van de nieuwbouw vond in 
1982 plaats. Het Hoofd van het District Noord voor Aanvullende 
Civieltechnische Werken te Assen adviseerde alsnog tot subsidië
ring van een aantal in een eerder stadium met gehonoreerde pos
ten op de einddeclaratie. Het Ministerie van C.R.M. verleende een 
laatste bijdrage van ƒ 200.000 en de Staten van Friesland voteer-
den op 26 mei ƒ 812.000, waarmee ook een deel van het rijksaan
deel werd overgenomen. 
In de Kanselarij werd de oliegestookte verwarmingsketel door een 
nieuwe vervangen. Opdracht werd gegeven voor herstellingen aan 
het dak van het pakhuis achter Turfmarkt 14 en 16, waarin ar
cheologisch materiaal is opgeslagen. 
Met machtiging van G.S. werd besloten een advies inzake energie
besparing te doen uitbrengen door het raadgevend ingenieursbu
reau Schreuder. 

Werkzaamheden 
De werkzaamheden van de staf aan de inventarisatie van het mu-
seumbezit en de ordening van de depots werden zo goed mogelijk 
voortgezet. 
Veel tijd werd besteed aan de definitieve afwikkeling van de 
nieuwbouw: berekeningen op grond van met de subsidiënten ge-
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maakte afspraken over de verdeling van de financiële lasten en 
besprekingen met het District Noord voor A.C.W. 
Een nieuw beleidsplan werd opgezet voor de jaren 1984-1988 als
mede een uit drie varianten bestaande begroting voor 1984. On
zekerheid bestaat over de mate waarin en de wijze waarop in 1984 
van rijkswege het museum gesubsidieerd zal worden. 
Ook de invulling van de toegezegde plaatsen in het I.S.P.-arbeids-
plaatsenplan vroeg zorgvuldige aandacht. 
Het eerste exemplaar van het boek van dr. Lyckle de Vries over 
Wybrand de Geest werd op 6 april aangeboden aan de Commis
saris der Koningin, mr. H. Rijpstra. 
Mevrouw E. Schipper-van Weeren zette haar werkzaamheden aan 
de voorbereiding van de schilderijencatalogus voort. Mevrouw 
M. Visser werkte aan de herdruk van de zilvercatalogus, waarvan 
de kopij begin 1983 gereed zal kunnen zijn. Mevrouw R. Frederiks 
begon met het samenstellen van een kaartsysteem op de Histori
sche Tentoonstelling van Friesland in 1877. Al deze werkzaam
heden geschieden op vrijwillige basis. Op gehonoreerde stagiaires 
hoeven wij in de toekomst niet meer te rekenen, nu het Ministerie 
besloten heeft daarvoor geen middelen meer aan niet-rijksmusea 
beschikbaar te stellen. 

Op 24 april overleed de heer Dingeman Korf, die zich jarenlang 
met majolica en tegels heeft beziggehouden, ook in het Fries Mu
seum. Wij verhezen in hem niet alleen een deskundige op zijn 
vakgebied, maar ook een aimabele vriend van het museum. 
Op 8 mei overleed de heer mr. C. F. van Veen, die gedurende 
enkele jaren een volledige beschrijving van de volks- en kinder
prenten in Friese verzamelingen samenstelde. Wij zullen niet al
leen zijn markante persoon missen maar ook zijn vakkennis. 

Prentenkabinet 
Het prentenkabinet mag zich verheugen in een grote belangstelling 
van de zijde van het publiek. De voorlichting aan individuen en 
groepen vormt een steeds belangrijker taak van de conservator. 
Het aantal aanwinsten over 1982 is groot. Met steun van de Ver
eniging Rembrandt konden uit de kunsthandel twee tekeningen 
van Willem de Heer (1638-1681) verworven worden. De tekenin
gen zijn pendanten van elkaar: tegen een lichte achtergrond een 
compositie van rozen, een tulp, insekten en een dood vogeltje. Van 
de hand van deze kunstenaar bevonden zich reeds enkele tekenin
gen in het prentenkabinet. Willem de Heer, die ook wel signeerde 
met Guilliam de Heer, was een neef van de meer bekende Mar-
garetha de Heer (vóór 1603-vóór 1665), die zich eveneens specia
liseerde in stillevens met vogels en insekten. Aangekocht werden 
eveneens twee tekeningen, zes linosneden en een houtsnede van 
de hand van Tames Oud (1895-1953). In 1979 waren reeds 13 
linosnedes van deze kunstenaar aangekocht, zodat zich nu een be
hoorlijk overzicht van met name zijn grafische werk in het pren
tenkabinet bevindt. 
Mejuffrouw drs. A. Michell legateerde een tekening en drie 
houtsneden van de hand van Harm Ellens (1871-1939). Deze was 
directeur van de rietvlechtschool te Noordwolde en belangrijk sti
mulator van jonge kunstenaars in die omgeving. De lijkstatie van 
prinses Maria Louise van Hessen-Kassel (1688-1765), gegraveerd 
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Willem de Heer (Leeuwarden 
1638 - Amsterdam 1681). Ro
zen, een tulp, insecten en een 
dode vogel. Twee pendants. 
Water en dekverf op papier op 

paneel, elk 21,5 X 29 cm. 
(1982-67 en 68; tenzij anders 
vermeld zijn de foto's afkom
stig van Fotodienst Fries Mu
seum). 

door Rienk Jelgerhuis (1729-1806) werd geschonken door mrs 
C. W. Deardorff-Jelgerhuis, een verre verwante van de kunstenaar 
Een reeds jaren geleden gemaakte overeenkomst met het Gemeen
tearchief te Leeuwarden over de glasnegatieven van de fotograaf 
Charles Gombault is in 1982 geëffectueerd. Het archief heeft de 
negatieven betreffende Leeuwarden behouden; de resterende, die 
vooral Friesland betreffen, zijn nu opgenomen in het prentenka
binet en moeten nog verder uitgezocht worden. 
Van de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden werd een groot 
bruikleen (± 3700 stuks) aan kinderprenten uit de 18e, 19e en 
begin 20e eeuw ontvangen. Deze collectie was evenals die van het 
Fries Museum en het Princessehof reeds door de heer C. F. van 
Veen geïnventariseerd op de houtsneden. De heer Van Veen is 
helaas kort nadat hij de laatste hand had gelegd had aan deze 
inventarisatie overleden. Aan een publikatie van zijn gegevens 
wordt gewerkt. " 

De heer M. L. Wassenbergh te Norg schonk een grote collectie 
prenten en tekeningen uit familiebezit. Daaronder bevinden zich 
vele tekeningen en tekenvoorbeelden uit de vorige eeuw. Door hun 
omvang zijn de collecties glasnegatieven, kinderprenten en de te
keningen en prenten uit het bezit van de familie Wassenbergh nog 
met geïnventariseerd. De overige aanwinsten staan vermeld in de 
aanwinstenlijst. 
Gewezen mag worden op het feit, dat de Topografische Atlas van 
Friesland door de samenwerking met het bureau Monumenten
zorg van de provincie gestadig uitgebreid wordt met fotomateriaal. 
In 1983 zal definitief begonnen worden met de publikatie van ma-
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teriaal uit de Topografische Atlas. Er is gekozen voor een opzet, 
waarbij een zo groot mogelijk publiek in Friesland bereikt wordt. 
Het valt te verwachten, dat de conservator veel tijd aan deze uit
gave zal besteden. 
Het afgelopen jaar werkte de conservator mee aan de pubükatie 
over Andreas Tjaarda's reis naar Egypte in 1904: het jaarlijks ge
schenk van het Fries Genootschap aan zijn leden. 
Als lid van het bestuur van het Fries Grafisch Museum was de 
conservator verantwoordelijk voor de door deze stichting georga
niseerde tentoonstellingen in de kleine expositiezaal van het Fries 
Museum nl. "Hartelijke Gelukwens" bestaande uit 19e- en 20e-
eeuwse wenskaarten uit het prentenkabinet, en "Nan Platvoet", 
georganiseerd in samenwerking met de Stichting Handdrukken 
Nan Platvoet. 
Per 18 oktober 1982 zijn in het kader van de werkgelegenheids-
verruimende maatregel mevr. Mieke Singel en de heer Henk Fi-
scher voor een jaar in een gedeelde baan aangesteld om de ver
zameling portretgrafiek en dergelijke te inventariseren op maker, 
graveur en uitgever en deze op kaart te zetten. Mevrouw Hiltje 
van de Wal is sinds 4 oktober werkzaam op het prentenkabinet, 
waar zij op vrijwillige basis werkzaamheden verricht voor de Stich
ting Moderne Architektuur Friesland, waarvan het archief berust 
in het Fries Museum. Mevrouw Frijke Brinksma, encadrice, zette 
haar werkzaamheden t.b.v. het prentenkabinet en de tentoonstel
lingen geleidelijk voort. 
De outillage van de fotografische afdeling ten slotte kon uitgebreid 
worden door de aanschaf van apparatuur. 
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Textielafdeling 
Het belangrijkste deel van de werkzaamheden bestond ook dit jaar 
weer uit het inventariseren en opbergen van nieuwe aanwinsten en 
van delen van de bestaande collectie. 
De werkzaamheden aan het Werk-Boek-Werk voor het Fries 
kostuum, een uitgave van de Fryske Kultuerried, welke 20 maart 
met een grote kostuum-manifestatie het licht zag, zijn voltooid. 
Aan de manifestatie in de Harmonie in Leeuwarden werd actief 
meegewerkt door mevrouw Wille. 
Dank zij het doorgaan van de "Shoe show", een rondreizende ten
toonstelling van Engelse oorsprong, aangevuld met Nederlands 
materiaal, waren we in staat bijzondere exemplaren uit onze col
lectie schoenen te tonen. 
De afdeling heeft twee dagen bezoek gehad van mevrouw Mattie-
belle Gittinger van het Textile Museum in Washington, die een 
tentoonstelling organiseerde over sitsen stoffen uit India. Het mu
seum heeft voor deze tentoonstelling een Hindelooper wentke 
(F.M. 1957-400) en een sprei, een zgn. palempore (F.M. 1181 D) 
in bruikleen afgestaan. 
Een bedeldeken (F.M. 1973-394), samengesteld uit ± 1800 lapjes, 
is gedurende twee weken in december tentoongesteld in Aldlân 
state. 
De firma Lanarte/Naaldkunst heeft een merkletterlap uit 1699, 
welke in de tentoonstellingsruimte opgesteld is, uitgewerkt als pa
troon en handwerkpakket op verzoek van het handwerkblad 
Ariadne. 
Mevrouw Arnolli werkt met de heer Kingmans van de educatieve 
dienst mee aan een SeCu-project over het Fries Museum, een sa
menwerkingsproject van het lager beroepsonderwijs en het Fries 
Museum aan de hand van de vaste kostuumopstelling. Dit project 
zal in de loop van 1983 van start gaan. 
De beide grote poppenhuizen die het museum bezit, namelijk de 
apotheek van Asman, waarvan de "grote versie" vroeger aan de 
Tuinen stond, en "Sminia state" zijn begin juni opgesteld op de 
bovenste verdieping, op de afdeling sport en spel. Hierbij hebben 
we hulp gehad van Mirjam Pragt, stagiaire van de Reinwardt 
Akademie te Leiden. 
Mevrouw W. J. Niemeijer-Huysse en mevrouw E. A. Buitenhuis
van der Giesen hebben hun werkzaamheden, gedurende één och
tend per week op vrijwillige basis, voortgezet. Mevrouw Buiten
huis is bezig met het ordenen van voorwerpen in de kluis, me
vrouw Niemeijer maakt een index op de inhoud van het modetijd
schrift "de Gracieuse", 1875 tot 1928. Mevrouw J. Roghair heeft 
tijdens haar schoolvakanties geassisteerd bij het opbergen van gro
te textielstukken op rollen in het depot. 
Als belangrijke aanwinsten willen we graag vermelden: de grote 
collectie textilia, waaronder een aantal opmerkelijke sitsen, die we 
van de Ottema-Kingma Stichting en het gemeentelijk museum het 
Princessehof in bruikleen ontvingen, alsmede de collectie Friese 
kostuums, welke we van de C.C.F, ten geschenke kregen. De bij
komende kostuumaccessoires hebben we in bruikleen ontvangen. 

Onderhoud verzamelingen 
De heer D. D. Osinga restaureerde het uithangbord met eekmo-
lenaarshond door R. Jelgerhuis 1759 (inv. 531 D) en een Hinde-
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looper deur (inv. 1956-310) en klaptafel (inv. 1939-165). 
De restauratie van het in 1978 verworven grote poppenhuis, voor
stellende Sminia state, waaraan in eerste instantie door de heer 
J. A. Weultjes gewerkt was, is thans door de heer Jonkman vol
tooid. Het poppenhuis staat thans opgesteld op de bovenverdie
ping van het Éysingahuis. 

Aanwinsten 
In 1982 was er nauwelijks geld beschikbaar voor het doen van 
aankopen, enerzijds door de bezuinigingen, anderzijds door het 
beslag dat eerder aangegane verplichtingen (bijv. de collectie 
Westerhof) op de nog aanwezige middelen leggen. Het was dan 
ook een goede zaak dat de Ottema-Kingma Stichting bereid was 
een zilveren beker uit 1680 van een (nog) onbekende Bolswarder 
zilversmid en een eveneens 17e-eeuwse apostellepel aan te kopen 

O.K.S. (1982-74). 

181 



Zilveren theeketeltje met com-
foor. Sneek, Age Binses Loox-
ma (1720-1759). (1982-95). 

en aan het museum in bruikleen te geven. Op de beker zijn de 
personificaties van Geloof, Hoop en Liefde omgeven door ranken 
met bloemen en bladeren en drie vogels gegraveerd (1982-74/75). 
De verzameling 19e-eeuws zilver werd door schenkingen en aan
kopen uitgebreid met jubileum- en geboortelepels en een koek
trommel. 
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Johannes Elsinga is de maker van drie schilderijen met Friese on
derwerpen, die aan het museum werden nagelaten door wijlen mej. 
drs. A. M. Michell, lange tijd wetenschappelijk hoofdmedewerk
ster van de Provinciale Bibliotheek van Friesland. Ook enkele 
prenten en tekeningen maakten deel uit van dit legaat alsmede een 
schilderij van Johann Mammen (1864-1922, tekenleraar Am-
bachtsschool Leeuwarden) en één van Johannes van Willigenburg 
(1876-1943, tekenleraar aan Ambachtsschool en M.T.S. alhier) 
(F.M. 1982-85/89). 
Van de erven J. Woudstra kregen wij een vermoedelijk 17e-eeuwse 
Amelander kist versierd met houtsnijwerk van bloemvazen, blad
en bloemranken en het Amelander wapen ten geschenke. De kist 
staat op twee, eveneens met snijwerk versierde, schammels van 
later datum (F.M. 1982-76/77). 
Vermeldenswaard is ten slotte een neo-renaissance ameublement 
dat aan het eind van de vorige eeuw op de Leeuwarder Ambachts
school werd gemaakt voor de toenmalige directeur Sicco Baron 
(1854-1909); een deel van dit ameublement werd gebruikt voor de 
tentoonstelling Leeuwarden 1881, wat voor de Technische School 
aanleiding was het aan het Fries Museum in bruikleen te geven 
(F.M. 1982-3/9). 
De gemeente Leeuwarden droeg de door haar beheerde verzame
ling van oude leermiddelen, schoolboeken, wandplaten en meu
belen m.b.t. het lager onderwijs over aan het Fries Museum. Deze 
omvangrijke verzameling zal onder de titel "Fries Schoolmuseum" 
een enigszins zelfstandig karakter binnen onze collecties gaan krij
gen; aan de inventarisatie van dit omvangrijk geheel wordt ge
werkt, terwijl plannen voor een (kleine) opstelling in voorbereiding 
zijn. Een bruikleen van het Stedelijk Gymnasium, leermiddelen uit 
het middelbaar onderwijs omvattend, wordt aan het Fries School
museum toegevoegd. 

Tentoonstellingen 
In 1982 konden wij minder tentoonstellingen organiseren dan in 
voorgaande jaren; bovendien moesten wij vaker exposities van el
ders overnemen. 
Het programma zag er als volgt uit: 

tot 1 februari Leeuwarden 1881, jubileumten
toonstelling over wonen, werken, 
vrije tijd en bestuur in het oprich
tingsjaar van het Fries Museum. 

4 maart-13 april Concordia Res Parvae Crescunt/ 
Eendragt maeckt Maght, een ver
zameling van 733 Friese munten en 
penningen welke kort daarvoor 
kon worden gekocht, met steun van 
velen. 

27 maart-26 april The Shoe Show, Britse schoenen 
van 1790 tot nu; aangevuld met 
een aantal bijzondere schoenen uit 
het Fries Museum (overname van 
D.V.R.). 
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7 april-24 mei 

17 juni-25 juli 

10 juli-16 augustus 

16 juli-16 augustus 

31 augustus-10 oktober 

25 oktober-15 november 

9 oktober-20 oktober 

11 december-24 januari '83 

17 december-31 januari '83 

Wybrand de Geest, de Friesche ade
laar, overzicht van zijn werk uit het 
bezit van het Fries Museum, t.g.v. 
het verschijnen van de catalogus. 

Gelegenheidsdrukwerk uit het bezit 
van het Fries Museum (Fries Gra
fisch Museum). 

Evert Thielen, Veelluik "De Schil
derkunst", instructieve tentoonstel
ling rond een kunstwerk van grote 
afmetingen (overname Werkgroep 
Veelluik). 

Lode Pemmelaar/ Gerben Plantinga, 
Gemarmerd, tentoonstelling van 
panelen, door Pemmelaar ontwor
pen en door Plantinga van mar-
merschildering voorzien (overname 
Bruggebouw, Emmen). 

Friezen en Amerikanen, relaties 
V.S.-Friesland van Peter Stuyve-
sant tot landverhuizers in 19e en 
20e eeuw (in samenwerking met 
Provinciaal Bestuur en Fryske Kul-
tuerried). 

Een 10 voor handvaardigheid, ten
toonstelling ingericht door de Ver
eniging van Leraren Handvaardig-
heden t.g.v. het 10-jarig bestaan. 

Portretopdrachten Koningin Be
atrix, presentatie door de R.V.D. 
van drie vermenigvuldigbare por
tretten. 

Nan Platvoet, handdrukken en ont
werpen (Fries Grafisch Museum). 

Geertje van Oudheusden, gouaches 
en tekeningen 1975-1982. 

De reizende tentoonstelling Friesische Volkskunst/Makkumer 
Fayencen werd in Noorwegen getoond in Bergen (15/1 '82-15/2), 
Lillehammer (14/3-15/4) en Stavanger (7/5-23/5) om daarna weer 
in Duitsland verder te touren langs Emden (11/7-25/7), Siegen 
(29/10-22/11) en Stuttgart (2/12-10/1 '83). 

Uitgegeven bruiklenen 
Het Fries Museum stelde tijdelijk bruiklenen ter beschikking voor 
de volgende tentoonstellingen: 
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Vroomheid per dozijn Rijksmuseum Catharijneconvent, 
Utrecht. 

Verleden land 

Kaatstentoonstelling 

Wedgwood en Nederland 
in de 18e eeuw 

Tekenen destijds 

Geleyersgoet en Hollants 
Porseleyn 

Landbouwverzameling 
Van het gemeentebestuur van Wonseradeel ontvingen wij bericht, 
dat er geen mogelijkheden blijken te zijn om op enige termijn tot 
restauratie van de boerderij in Schettens te komen. Om die reden 
heeft het gemeentebestuur ons formeel laten weten verder af te 
zien van plannen tot vestiging van een landbouwmuseum aldaar. 
Verder is er contact geweest met het bestuur van de Stichting 
Noordelijk Landbouwmuseum i.o. Deze stichting kan thans be
schikken over de zgn. Kloosterplaats in Achlum, welke in eigen
dom is verworven door de gemeente Franekeradeel. Voor deze 
boerderij zal een rehabilitatieplan worden opgesteld. Ook dan blij
ven er echter nog aanvullende middelen nodig. 
De door ons beheerde collectie, vroeger opgesteld op Stania state, 
kent drie eigenaren: Fries Genootschap, Friese Maatschappij van 
Landbouw en Stichting Het Fries Museum. 
Het eerstnodige is de bestrijding van ongedierte in de verzameling 
landbouwgereedschappen. Mogelijk is dit uit te voeren na trans
port naar Achlum, waarna een herinventarisatie kan plaatsvinden. 
Voor transport en ongediertebestrijding is een eenmalige subsidie 
nodig. 

Bezoek 
Op 25 en 26 oktober bracht Marianne Therkildsen, directrice van 
de musea te Amager en Dragor bij Kopenhagen een bezoek aan 
Friesland. In het Fries Museum bestudeerde zij vooral de volks
kunst en de verwantschap met stukken in de onder haar beheer 
staande verzamelingen. 
Het bezoekersaantal was 42.311 (44.171). 
Het "museumweekend" op 11 en 12 december trok 681 bezoekers. 

Catalogi en gidsen 
Van het bezoekersboek Fries Museum werden 359 (576) exempla
ren verkocht. 
Er werden 10.514 (13.431) gekleurde prentbriefkaarten, 227 (668) 
zwart-witte en 333 (442) dia-sets verkocht. 

Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden (tevens in Groningen, 
Nijmegen en Maastricht). 

Coopmanshûs, Franeker. 

Princessehof, Leeuwarden, 
Gemeentemuseum, Den Haag. 

Centraal Museum, Utrecht. 

Princessehof, Leeuwarden. 
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Kerkmuseum Janum 

Museum Fogelsangh 
state 

Fries Munt en 
Penningkabinet 

Educatieve Dienst 

Met het oog op het functioneren van het Kerkmuseum Janum als 
culturele instelling binnen de gemeente Dantumadeel heeft een 
delegatie van het bestuur een gesprek gevoerd met het gemeente
bestuur van Dantumadeel. Het voorstel om te komen tot financi
ële participatie in het beheer van het Kerkmuseum werd door de 
gemeente evenwel niet gehonoreerd. 
Het aantal bezoekers bedroeg 2318 (2276). Er werden 580 (607) 
gidsen verkocht. 

Ook met het gemeentebestuur van Kollumerland ca. werd een 
gesprek gevoerd over het functioneren van het museum binnen de 
gemeente en de mogelijkheid van een financiële bijdrage. Hierop 
is nog geen beslissing genomen. 
Het aantal bezoekers bedroeg 2751 (3704). Er werden 239 (353) 
gidsen verkocht. 

Het kabinet werd door 638 (1119) personen bezocht. Er werden 
48 (81) gidsen verkocht. 

C. Boschma 

Per 1 juli 1982 werden de gelederen van de educatieve dienst ver
sterkt met mevrouw L. M. Fokkema. Evenals mevrouw T. Eisen 
heeft ze een deeltijdbaan. Maar het betekent toch, dat de dienst 
altijd over een tweetal mensen kan beschikken, terwijl er ook nog 
steeds een beroep gedaan kan worden op de heer J. G. de Wal, die 
als suppoost graag en goed bijspringt, wanneer er bij gelegenheid 
gebrek aan mankracht is. Met deze bezetting is de educatieve 
dienst opnieuw beter opgewassen tegen zijn taken. 
Overigens bracht het jaar 1982 minder bezoek in huis dan in 1980 
en 1981. Dat was ongetwijfeld het gevolg van een mooie zomer en 
herfst en van het feit, dat er slechts incidenteel tentoonstellingen 
waren ingericht. Twee exposities brachten trouwens wel veel werk. 
De jubileumtentoonstelling "Leeuwarden 1881", die oorspronke
lijk op 31 december 1981 zou sluiten, maar met een maand kon 
worden verlengd, kreeg in januari een grote toeloop van lagere 
scholen te verwerken, terwijl aanvankelijk, in november en decem
ber 1981, het voortgezet onderwijs veel belangstelling had ge
toond. Een tweede trekpleister was in de Kanselarij de Shoe-show, 
die deels samenviel met de Paasvakantie, maar waar dadelijk na 
de vakantie een groot aantal groepen van (voortgezet) onderwijs 
ontvangen kon worden. 
In het totaal telde de educatieve dienst over 1982 350 groepen (in 
1980 was het aantal 352; in 1981 waren het er 383) met 8.554 
bezoekers, vrijwel 20 % van het bezoekersaantal van het Fries Mu
seum in 1981 (en dat is het gebruikelijke percentage). Afgezien 
van de twee pieken tijdens de hierboven genoemde tentoonstellin
gen was het bezoek, dat om begeleiding van de educatieve dienst 
vroeg, gelijkmatig over het jaar verspreid. Dat het bezoek van la
gere scholen enigermate terugloopt hangt samen met het feit, dat 
de Leeuwarder scholen veel meer mogelijkheden — onder andere 
van Princessehof, Creativiteitscentrum, Frysk Orkest, Harmonie 
— krijgen aangeboden. Dat groeiend aanbod is onder meer een 
onderwerp van gesprek in het Functionarissenoverleg, waaraan 
vertegenwoordigers van deze instellingen deelnemen. Van de zijde 
van de scholen is er anderzijds een groeiende vraag naar museum-
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programma's voor de lagere klassen (derde en vierde klassen, maar 
ook al wel tweede en eerste klassen). Bovendien is er binnenkort 
de basisschool, de ongedeelde opleiding van kinderen van 4 tot 12 
jaar. In verband hiermee worden er door de educatieve dienst pro
gramma's ontwikkeld voor wat nu nog kleuterschool heet, maar 
straks geheel geïntegreerd zal zijn in de nieuwe basisschool. 
Het educatieve werk zal zich trouwens ook naar een andere kant 
moeten uitbreiden. Dan komen in het bijzonder die scholen in 
zicht, die tot dusver weinig gebruik van het museum maakten, 
zoals het lager beroepsonderwijs en de mavo. Vooral met het oog 
op deze schooltypen is er landelijk, maar ook provinciaal - Fries
land heeft daarvoor een eigen functionaris — het SeCu-project in 
het leven geroepen, dat een verbinding probeert te leggen tussen 
Secundair onderwijs en Culturele instellingen. In 1982 werden 
voorbereidingen getroffen voor zo'n SeCu-project in het Fries 
Museum met als onderwerp kleding. Vorig jaar maakte de Fryske 
Akademy eveneens een begin met een overleg tussen enerzijds on
derwijs en anderzijds instellingen als Rijksarchief, Centrale Bi-
bliotheekdienst, Fries Museum. 
Van dat alles bespeurt de individuele bezoeker aan het museum 
weinig of niets. Hij is veelal aan zijn lot overgelaten geweest. Maar 
nu er op de educatieve dienst dank zij een iets grotere bezetting 
meer mogelijkheden zijn is er na de zomervakantie een begin ge
maakt met de beschrijving van de kamers en de collecties van liet 
museum. De voorwerpen waren al wel van bijschriften voorzien 
(al zou het in 1978 gekozen systeem herzien moeten worden), maar 
aan verdere begeleiding van de bezoekers was nog niets gedaan. 
Dat is nu ter hand genomen. Het blijkt een tijdrovend werk te 
zijn. 

H. Kingmans 

Archeologische afdeling Voor dit verslag gelden, helaas in extra versterkte mate, dezelfde 
(1981) sombere opmerkingen als waarmede het verslag 1980 moest begin

nen. Wij menen na 22 jaar wel gerechtigd te zijn er met nadruk 
op te mogen wijzen, dat de werksituatie steeds verontrustender 
wordt en een te grote wissel wordt getrokken op de bereidwillig
heid, het werkenthousiasme en de gezondheid van met name de 
leiding. Nog steeds is niet voorzien in de lacunes ten aanzien van 
de veelvuldige administratieve besognes, terwijl van de op 1 maart 
1981 met zoveel vreugde begroete versterking in het veldwerk bij 
het schrijven van dit verslag al weer gedwongen afscheid was ge
nomen . . . 
J. Boonstra, die op 1 september 1980 met administratieve werk
zaamheden kon beginnen moest op 31 augustus 1981 weer ver
trekken en is nog niet vervangen. In maart 1981 konden vier 
krachten worden toegevoegd aan de ook op die datum vanwege 
het Biologisch-Archaeologisch Instituut in Friesland aan het werk 
gaande archeoloog drs. E. Kramer. Deze kon ter ondersteuning 
van het werk dat ondergetekende als provinciaal archeoloog — op 
grond van de reeds sedert 1959 bestaande 50 %-regeling - in 
Friesland verricht, zich geheel aan het veldwerk wijden, daarbij 
geassisteerd door twee grondwerkers nl. P. Ashcroft en J. Cazier, 
één tekenaar G. F. Stapel en een documentalist, eerst G. P. Alders, 
later A. Ligthart. Hoewel er redelijke verwachtingen waren dat 
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deze vijf krachten, die zorgvuldig op hun bekwaamheden waren 
geselecteerd, na één jaar toch konden doorgaan met hun werk, 
werd de vergunning niet verlengd en moesten zij allen in het voor
jaar 1982 vertrekken. In hun werkperiode hebben genoemde heren 
met enthousiasme gewerkt, begrip voor en oefening in het speci
fieke van hun taak gekregen en waren zij na een jaar zover dat een 
goed team was gevormd, dat alle beloften voor de toekomst in
hield. Wij kunnen het niet anders zien als kortzichtigheid en met 
de botte bijl werken dat hun arbeid niet kan worden voortgezet. 
Dit treft te meer omdat nu ook de vondsten van hun werk, o.m. 
uit enkele bijzondere opgravingen verkregen, niet kunnen worden 
uitgewerkt. Een slechte zaak en een slechte investering van ge
meenschapsgeld . . . 
Noodgedwongen moeten we in dit verslag verder zeer kort zijn. 
Graag noemen we echter dat D. M. Visser en J. K. Boschker, de 
enige vaste krachten, met begrip en onversaagd hun diverse taken 
hebben verricht, terwijl de toegevoegde krachten K. J. Bekkema, 
S. Dijk en N. Manshanden, ondanks hun betrekkelijk onzekere 
positie, eveneens met toewijding hun taken, in vorige verslagen 
meer dan eens vermeld, vervulden. 
In het buitenwerk verrichtten de heer Kramer en zijn mensen o.m. 
opgravingen nabij Schingen (laat-middeleeuwse stinsplaats), 
Kimswerd (vóór-Romeinse ijzertijd in terpzooi), Midlum (middel
eeuwse woonplaats in terp), Schalsum (middeleeuwse bewoning), 
Herbaijum (Romeinse ijzertijd) en Jelsum (vóór-Romeinse ijzertijd 
tot middeleeuwen). Van de opgraving nabij Schingen kon een ver
slag worden geschreven, dat in De Vrije Fries 1982 is verschenen. 
Het onderzoek te Jelsum geschiedde in het kader van de werk
zaamheden in de ruilverkaveling Leeuwarderadeel, terwijl de ove
rige onderzoekingen plaats hadden naar aanleiding van de aanleg 
van Rijksweg 9 (Midlum-Dronrijp) en ten gevolge van een vondst
melding (Kimswerd). Het onderzoek te Kimswerd leverde vele ge
gevens over de variaties in de met geometrisch patroon versierde 
ceramiek. De vondstmelder, drs. P. Geel te Kimswerd, en de ge
meente Wonseradeel is veel dank verschuldigd voor alle onder
vonden medewerking. Het onderzoek te Jelsum, waarbij een mi
nutieus uitgevoerde insteek werd gemaakt in het hoogste deel van 
de terp, was vooral bedoeld om een nauwkeurige stratigrafische 
opeenvolging van de aangetroffen ceramiekresten te verkrijgen. 
Deze opzet is gelukt. Verder zijn door de heer Kramer alle terpen 
in Leeuwarderadeel in het kader van de Monumentenwet geregis
treerd, terwijl hij voor Menaldumadeel een aanvullende lijst sa
menstelde. Thans staat al dit werk stop. 
Het onderzoek van het rendierjager-station van de jong-paleolithi-
sche Hamburg-cultuur bij Oldeholtwolde werd zeer succesrijk af
gesloten. Uniek was de vondst van een grote haardplaats. Bij Ol-
deboorn werd een tweede vindplaats van neolithische werktuigen 
onderzocht. Hoewel niet zo rijk aan ceramiekresten als die welke 
in 1980 is opgegraven, was hij van veel belang vanwege het toetsen 
van de toen verkregen gegevens over o.m. de levensomstandighe
den, terwijl ook werd geconstateerd dat zich hier reeds in het me-
solithicum voedselverzamelaars hadden opgehouden. Beide onder
zoeken werden door het Biologisch-Archaeologisch Instituut in sa
menwerking met het Fries Museum uitgevoerd. 
Bij Oosterwolde (Jardinga) werd een vindplaats van prehistorische 
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runderbotten onderzocht, samen met amateur-archeologen. Naast 
andere steentijdvindplaatsen in verschillende delen van de provin
cie, ontdekt door J. K. Boschker en ten dele in onderzoek geno
men, moeten ook de vindplaatsen van terpaardewerk in Wommels 
worden genoemd. Bij rioleringswerkzaamheden aldaar kwamen 
ook Romeinse cultuuroverblijfselen aan het licht. Helaas kon geen 
profiel worden verkregen. Van laat-middeleeuwse aard zijn onder
zoekingen in o.m. Leeuwarden (o.a. Nieuweburen en Droevendal), 
Dronrijp (Schatzenburg), Ameland ('t Oerd), Dokkum (nabij stad
huis), Sneek (bij de voormalige Waag), Franeker (Psychiatrische 
Inrichting). Vooral in Franeker kwam een rijke oogst aan 17de-
en 18e-eeuws materiaal, met name majolica, te voorschijn. Al het 
werk hierbij vereist werd door eigen mensen verricht. 
Van de amateurs, verenigd in de archeologyske wurkgroep van de 
Fryske Akademy en het Fries Museum samen (een omzetting in 
een wurkferbân is in voorbereiding), werd dit jaar veel medewer
king ondervonden, waarbij wij dankbaar memoreren de naam van 
de heer H. de Jong. Deze getroostte zich veel moeite anders ver
loren gegaan materiaal in de Zuidwesthoek op te sporen. 
Door diverse stagiares (studenten) van het Klassiek Archaeolo-
gisch Instituut der Rijksuniversiteit te Groningen werden Romein
se collectieonderdelen bewerkt en bestudeerd, o.m. kralen, fibulæ 
en terra sigillata. Een en ander mondde uit in de voorbereidingen 
voor een tweedaags symposium in januari 1982. 
Het "binnenwerk" aan de resultaten van de opgravingen en voor 
de studies van de stagiaires was aanzienlijk. Vooral het beschrijven 
voor de inventariskaarten, het reinigen, sorteren en voor zover 
mogelijk restaureren nam zeer veel tijd in beslag. Het zijn echter 
voor de essentie van het geheel onmisbare handelingen. 
Behalve de aanwinsten uit de hier vermelde opgravingen, kwamen 
nog tal van andere vondsten de collecties verrijken. Naast recente 
bodemvondsten bestonden deze ook uit reeds lang geleden opge
graven stukken, die tot nu toe in particulier bezit bleven. We noe
men hiervan speciaal de collectie terpoudheden van de familie De 
Zee uit Heerenveen, in of nabij o.m. Bozum, Itens, Oosterend en 
Hichtum gevonden. Een interessant stuk is ook de laat-neolithi-
sche bijl van kwartsiet uit Dantumawoude, een geschenk van 
A. Mulder te Wouterswoude, terwijl P. J. de Visser te Wartena 
o.m. een karolingisch bolpotje uit die plaats afstond. Een zeer fraai 
stuk is de Romeinse molensteen van bazaltlava uit de omgeving 
van Achlum, die als geschenk mocht worden aanvaard van de heer 
Dijkstra aldaar. Enkele fraaie terpoudheden uit Hantum, waar
onder een bronzen belletje, bereikten ons als geschenk van de fa
milie S. van der Lijn te Buitenpost. 

In de hier met name genoemde schenkers eren we ook graag al 
diegenen die met andere bodemvondsten de verzamelingen aan
vulden. 
Ook dit jaar was er een uitgebreide correspondentie, waarbij he
laas een grote achterstand ontstond. Ook raadpleegden diverse 
binnen- en buitenlandse onderzoekers weer onze collecties, terwijl 
tevens aan groepen e.d. voorlichting werd gegeven, zowel in als 
buiten het museum. 
Het spijt ons dat bovenstaand verslag ditmaal weer zo onvolledig 
moet en zo weinig gedetailleerd kan zijn. De redenen daarvoor 
zijn uiteengezet. Mogen wij enig begrip daarvoor bij de lezer on-
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dervinden! Toch willen wij niet eindigen dan met een bijzonder 
woord van dank aan de zeer velen, zowel instanties als particuliere 
personen, die ondanks alles toch weer hun vertrouwen en hun 
medewerking aan onze afdeling gaven. Dat moedigt aan om, zij 
het vaak strompelend, verder te gaan. 

G. Elzinga 

Archeologische afdeling Alvorens over de lotgevallen van de afdeling in 1982 nadere me-
(1982) dedelingen te doen menen wij enige ogenblikken te moeten stil

staan bij het overlijden op 12 december op 80-jarige leeftijd van 
dr. C. C. W. J. Hijszeler, oud-directeur van het Rijksmuseum 
Twenthe te Enschede en archeoloog van meer dan landelijke ver
maardheid. Zowel op het vakgebied als persoonlijk zijn wij hem 
veel dank verschuldigd. Van zijn onderzoekingen is vooral die van 
een jong-paleolithisch vuursteenatelier in het Usselerveen gem. 
Enschede beroemd geworden, niet in het minst omdat daar voor 
het eerst en zeer nauwkeurig de zgn. "laag van Usselo" is onder
zocht. Deze laag, meer professioneel "Alleröd-laag" geheten en 
van grote betekenis voor de klimaatgeschiedenis, de zandbodem
vorming en de cesuur tussen jong-paleolithische vuursteenculturen 
in ons land, is nadien op vele plaatsen, ook in Friesland, vast
gesteld en geldt nog altijd als een belangrijk dateringsmiddel. Per
soonlijk stond de heer Hijszeler ons bij het begin van ons archeo
logisch en museaal werk steeds op zeer aimabele en onbaatzuch
tige wijze met raad en daad bij, waarbij zijn principiële levensstijl 
eerbied wekte. 

Personeel 
1982 was een merkwaardig jaar met betrekking tot het komen en 
gaan van diverse medewerkers. Op 28 februari en 10 april 1982 
moesten, nadat zij een jaar met plezier en tot genoegen aan het 
werk waren geweest, drs. E. Kramer, archeoloog, respectievelijk 
zijn vier assistenten in het veld P. Ashcroft, J. Cazier, A. Ligthart 
en G. F. Stapel weer vertrekken omdat de zgn. "werkverruimende 
maatregel" die hun arbeid mogelijk had gemaakt, geen verlenging 
van de tijdsduur van één jaar toestond. Gelukkig werd aan het 
eind van het jaar, nu in het kader van het zogenaamde ISP-ar-
beidsplaatsenplan, toestemming verleend opnieuw een assistent
archeoloog aan te stellen, waardoor de heer Kramer op 1 decem
ber weer kon terugkeren. In overleg met het Biologisch-Archeo-
logisch Instituut der R.U. te Groningen zal hij zich voornamelijk 
bezighouden met het werk ten behoeve van de archeologische veld-
monumenten, opgravingen voortvloeiende uit de verkenningen in 
de ruilverkavelingen en het uitwerken van verricht onderzoek. Zijn 
aanstelling op ISP-basis biedt gelukkig uitzicht op een langduriger 
verband. 
Hetzelfde geldt voor G. Mensonides, die ook in het kader van de 
ISP-mogelijkheden als administratief medewerker op 1 juli in 
dienst kon treden. Zijn tot nu verrichte arbeid ten behoeve van de 
correspondentie, het archief en de algemene administratie doet 
hopen dat de reeds jaren bestaande achterstand, in vorige versla
gen steeds vermeld, langzaam maar zeker kan worden ingelopen. 
Tevens verricht hij veel werk voor het Fries Munt- en Penning
kabinet (zie ook het verslag 1982 daarvan). 
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Dank zij maatregelen voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 
konden, maar nu ook voor één jaar en in gedeelde arbeid, op 25 
oktober J. van Assen en mejuffrouw H. Rijpstra beginnen met 
werkzaamheden ten behoeve van het foto- en inventariskaartenar-
chief. De heer Van Assen werd o.m. wegens ziekte echter al zeer 
spoedig vervangen door R. Dijkmans, die voorlopig nog de heer 
Kramer assisteert. Beiden werken thans naar tevredenheid. 
Een ongelukkige tegenslag voor hemzelf, maar ook voor het de-
potwerk van de afdeling was, dat S. Dijk op 6 december door een 
hartaanval langdurig werd uitgeschakeld. Gelukkig herstelt de 
heer Dijk, die rustig maar met taaie volharding het grote depot op 
orde brengt en beheert, goed, zodat wij hopen dat hij in 1983 weer 
kan terugkeren. Wij missen hem node! 
D. M. Visser, J. K. Boschker, K. Bekkema en N. Manshanden 
verrichtten de hun toegedeelde taken weer met enthousiasme en 
toewijding, terwijl een jeugdige vrijwilliger, nl. Sander Elzinga uit 
Goutum, zich op woensdagmiddag nuttig maakt met het reinigen 
van kleinere vondstcomplexen. 
Ondergetekende was tot zijn spijt door ziekte tijdens de zomer
maanden enige tijd geheel uitgeschakeld, resp. op halve kracht 
gesteld, maar mocht gelukkig sedert half september alle voorge
schreven arbeidsuren weer actief zijn. 

Onderzoek 
Het verkenningswerk in de ruilverkavelingen werd op de oude wij
ze voortgezet. Hierbij stuitte J. K. Boschker weer op diverse nieu
we vindplaatsen, die weliswaar dit jaar niet tot grootscheepse on
derzoekingen leidden, maar toch nieuwe gegevens en interessante 
vondsten opleverden. Zo werd nabij Jutrijp, gem. Wymbritsera-
deel, een grote mesolithische vuursteenvindplaats ondekt, die door 
een kruispunt van sloten was doorsneden. Uit de uitgegraven 
grond werd met behulp van zeven veel materiaal verzameld. Ook 
uit een vindplaats in dezelfde omgeving van rond 1200 te dateren 
inheemse Friese ceramiek, vnl. bolpotaardewerk, kon veel worden 
verzameld. In Barradeel werd in de slatmodder uit de grachten 
van Liauckama state bij Sexbierum veel 17de- tot 19de-eeuws ma
teriaal aangetroffen, waaronder veel vroeg-19de-eeuwse spreuk-
schotelfragmenten. 
In Leeuw ar deradeel zette E. Kramer tot 1 maart zijn verkenningen 
voort, waarbij materiaal werd verzameld op reeds afgegraven terp
terreinen, waarvan nog geen vondsten in het F.M. aanwezig waren. 
Nabij Dokkum ontdekte J. K. Boschker eveneens een mesolithisch 
vuursteenatelier, dat samen met D. M. Visser door middel van een 
grote proef sleuf nader werd verkend. Behalve mesolithische resten, 
die zich grotendeels in een verspoelde, later door klei afgedekte 
zandlaag bevonden, werden ook neolithische overblijfselen aan
getroffen, waarin D. M. Visser o.m. ploegsporen herkende. Dit 
bleek inderdaad juist, zodat nu een tweede vindplaats in Friesland 
van deze sporen vaststaat. De eerste is bij Bornwird, ook bij Dok
kum dus, gelegen. In Opsterland werd nabij Wijnjewoude een fraai 
vuurstenen dolkje uit de Vroege Bronstijd gevonden door een em
ployé van Staatsbosbeheer. Helaas leverde een proefonderzoek op 
de vindplaats géén nadere aanwijzingen over de wijze waarop het 
dolkje in de grond was geraakt. Dank zij de medewerking van de 
gemeente Oostdongeradeel kon op een voor herstel in aanmerking 
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komend afgegraven deel van de terp te Oostrum een verkennend 
onderzoek worden gedaan. Helaas leverde dit geen verrassingen 
op, noch sporen uit de neolithische tijd. Naar deze laatste werd 
scherp uitgezien omdat in een aangrenzend gedeelte veel resten uit 
die tijd, o.m. tot de Trechterbekercultuur behorend, te voorschijn 
zijn gekomen. 
Van bijzonder belang waren de onderzoekingen die in de Leeu
warder binnenstad konden worden verricht. In juni en juli werd, 
onder gezag van het Biologisch-Archeologisch Instituut, samen 
met dr. P. B. Kooi een grote sleuf gegraven op het terrein der 
afgebroken huishoudschool aan de Speelmansstraat. Daarbij 
kwam aan het licht dat in de 9de eeuw op deze plaats met bewo
ning is begonnen, een zelfde waarneming dus als in 1979 bij de St. 
Jacobsstraat is gedaan. Bovendien bleek dat de aard van de op
hoging der hier aanwezige terp niet veel afweek van die aan de 
zuidkant van de Eewal, al ontstond de indruk dat er veel losser 
materiaal, o.a. meer vuile grond, voor was gebruikt. Houten huis-
resten werden echter in veel kleinere hoeveelheid aangetroffen, ter
wijl de laag van de 13de- en 14de-eeuwse bewoning hier veel dik
ker was (circa 2 meter) dan bij de St. Jacobsstraat. Daar was hij 
steeds over een dikte van circa 0,70 meter geconstateerd en vorm
de hij bovendien de bovenste ophogingslaag. In de Speelmans
straat lag nog een duidelijke 16de- en 17de-eeuwse horizon over 
de middeleeuwse lagen heen. Een grote hoeveelheid scherfma-
teriaal, waaronder veel Rijnlandse ceramiekresten, werd geborgen, 
alsmede dierenbeenderen en botanische resten; een en ander om 
het leefmilieu uit de diverse perioden te kunnen vaststellen. 
Dit onderzoek kon voor een groot deel gefinancierd worden door 
de Gemeentelijke Commissie voor Archeologisch Stadsonderzoek 
in Leeuwarden. Daarvoor zijn wij oprecht erkentelijk, omdat 
hieruit blijkt welke verantwoordelijkheden de Gemeente Leeuwar
den ten aanzien van het in de binnenstad nog verborgen verleden 
van de stad op zich neemt. Wij spreken dan ook gaarne de hoop 
en de verwachting uit dat deze commissie er in de komende jaren 
in zal slagen het stadsonderzoek in systematische banen te leiden. 
Voor een professionele stadsarcheoloog is daarbij zeker plaats; 
thans wordt voor een en ander nl. te veel gevergd van de provin
ciale archeoloog, die zijn aandacht over vele projecten in de Friese 
steden en op het platteland moet verdelen. Ook voor andere ste
den in Friesland geldt zeer dringend dat een stadsarcheoloog moet 
worden aangetrokken, daar vele bouwputten e.d. worden gegraven 
zonder dat enige controle mogelijk is. Zeer belangrijke gegevens 
over het ontstaan van de Friese steden gaan daarbij verloren; zij 
vormen nu reeds een onherstelbaar verlies voor de geschiedschrij
ving over het ook in archeologisch opzicht zo merkwaardige fe
nomeen van de elf Friese steden. Wij hopen dat de betreffende 
stadsbesturen binnen afzienbare tijd tot een gezamenlijke aanpak 
voor een gericht en op de mogelijkheden afgestemd onderzoek van 
de Friese stadskernen zullen komen. Friesland is dat t.a.v. zijn rijk 
verleden ook verplicht, te meer nu de stadskernvernieuwingen (en 
diepriolering!) een steeds groter vlucht gaan nemen. 
Van uitzonderlijke rijkdom waren de vondsten die D. M. Visser 
en J. K. Boschker deden in de dit jaar eindelijk gegraven bouwput 
aan de Grote Hoogstraat/Sint Jacobsstraat/Gouverneursplein. 
Met grote dank aan de betreffende aannemers en hun personeel 
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memoreren wij, dat het mogelijk bleek in gezamenlijk overleg met 
name de te voorschijn komende afvalputten te onderzoeken. Een 
concentratie van deze, meest uit op elkaar gestapelde houten wijn
en biervaten bestaande putten, deed zich vooral aan de zijde van 
de Grote Hoogstraat voor. De meeste waren van 12de- en 13de-
eeuwse ouderdom en enige daarvan waren zeer rijk aan (voorna
melijk) ceramiek. Naast inheemse bolpotten bevatten zij ook Zuid-
limburgse drink- en schenkkannen en een serie rood aardewerken 
kannen van uiteenlopend model en met interessante verschillen in 
zowel reliëfversiering als glazuurdecoratie. Bijna alle zijn van vele 
lobvoetjes voorzien, enkele hebben echter een geheel vlakke bo
dem en vertonen in hun vorm een duidelijke gotische stijl. Van 
zeer bijzondere aard zijn twee kannen met gezichtsmaskers op de 
hals. Behalve deze rijke putvondsten werd ook een aantal zgn. 
losse vondsten gedaan, waaronder een uiterst zeldzame tinnen 
drinkkan, die als nabootsing van een 14de-eeuwse zgn. Jacobakan 
van Siegburg-ceramiek kan gelden. Ook werden resten uit de Ka
rolingische tijd aangetroffen: naast scherven ook enkele metalen 
voorwerpjes, waaronder een als broche gemonteerd bronzen duifje 
(zie Fries Museum Bulletin, december 1982, pag. 4 en 5). Ook aan 
dit project verleende de genoemde commissie veel steun. 
Waarnemingen werden gedaan in o.m. Franeker, Sneek en Dok-
kum. Wat de laatste stad betreft betreuren wij het bijzonder dat 
géén mogelijkheden, of zelfs maar waarschuwingen van officiële 
zijde werden gegeven inzake de grote bouwputten rondom het 
stadhuis en voor het belastingkantoor aldaar. Een onbegrijpelijke 
omissie, die tot het verlies van vele gegevens over het ontstaan van 
de eigenlijke stadsterp heeft geleid. Deze gegevens zijn nl. van 
uitermate veel belang in verband met de vraag of ter plaatse al 
een nederzetting en zo ja van welke aard, aanwezig was ten tijde 
van de moord op Bonifatius. 

Bij Dronrijp werden regelmatig waarnemingen gedaan ter plaatse 
van de villa Schatzenburg, waarbij diverse malen oudere bouwres
ten in kaart werden gebracht teneinde een beter inzicht in de vóór-
en bouwgeschiedenis van dit huis te verkrijgen. De laatste vondst 
van muurwerk achter het gebouw toont aan dat ook in de moestui
nen nog enige geheimen verborgen moeten liggen. In Oudkerk 
werden in de Herv. kerk opmetingen verricht in het koor en in het 
schip. Hierbij kwam een fraaie met kromstaf versierde zandstenen 
grafplaat aan het licht die vermoedelijk ooit het graf van een pries
ter dekte, vermoedelijk in de 15de eeuw. Uit Oranjewoud kwam de 
melding van de vondst van een stenen grafkist. Bij nader onder
zoek bleek dit een op zijn kop in de grond gegraven grote stenen 
voederbak of trog uit vermoedelijk de 17de of 18de eeuw. Het 
fraaie ongeschonden stuk kreeg een plaatsje in de tuin van de 
eigenaar. Bij Jellum werden resten van het vroegere stenen huis 
van Mammema state teruggevonden. Dat bleek gebouwd ter 
plaatse van een terpachtige verhoging, die scherven bevatte uit de 
eerste twee eeuwen rond het begin van de jaartelling. Dit was van 
veel belang omdat deze verhoging zich juist binnen het gebied van 
de voormalige Middelzee bevindt en de dijk eertijds dus buiten de 
woonplaats is gelegd, waardoor deze in feite voor "eb en vloed" 
kwam te liggen. Een opgraving hier ligt in het voornemen. In Ber-
likum werden grote waterputten, vermoedelijk behorende bij een 

193 



oude bierbrouwerij, alsmede oudere fundamenten, daterend uit de 
16de en 17de eeuw blootgelegd. 
Het voert o.i. te ver alle kleinere waarnemingen hier in extenso te 
vermelden. Een en ander ügt echter vast in de dagrapporten en 
vindplaatsbeschrijvingen van de betreffende medewerkers. Een 
uitzondering menen wij nog te moeten maken voor degenen die 
vrijwillig veel tijd gaven aan waarnemingen of om het vele werk 
dat aan de vondsten verricht moet worden, te verlichten. Met 
name noemen wij enige leden van de Archeologische Werkge
meenschap Nederland, afdeling Noord-Nederland, die met veel 
geduld en ijver een 17de-/18de-eeuws aardewerkcomplex uit Leeu
warden bewerken, en H. de Jong uit Heerenveen. Deze laatste 
verrichtte allerlei waarnemingen in de omgeving van zijn woon
plaats en in de Zuidwesthoek, waardoor vele gegevens en vondsten 
ons bereikten. Hij was o.m. actief in Sneek, bij de Tynje, in de 
Deelen, te Nijehaske en in Sloten. De heer De Jong registreerde en 
administreerde een en ander zeer nauwkeurig, waarvoor wij zeer 
erkentelijk zijn. 

Documentatie en inventarisatie 
De in 1982 nog zo moeilijke personele bezetting stond een inlopen 
op het punt van de inventarisatie en beschrijving van de vondsten 
nog deerlijk in de weg. Samen met de heer Dijk kon ondergete
kende echter beginnen aan de beschrijving van de vondsten uit de 
bouwput van de provinciehuisuitbreiding, terwijl incidentele aan
winsten ook zoveel mogelijk direct werden beschreven. Ondanks 
het feit dat de personele situatie eind 1981 zoveel is verbeterd, 
spreken wij toch de hoop uit dat het mogelijk zal blijken een 
kracht aan te trekken, die uitsluitend met het beschrijven van zo
wel de oude inventaris als de nieuw ingekomen stukken bezig kan 
zijn. De noodzakelijkheid hiervan komt nl. steeds dringender naar 
voren. Gelukkig kon mej. Rijpstra beginnen met het uittypen van 
de honderden klad-inventariskaarten en het opplakken van de ook 
grote aantallen klaarliggende foto's, terwijl de heer Kramer de 
door hem in 1981 gedane vondsten op kaart brengt. De heer Dijk 
gaat gestaag verder met het invoegen van de oudere en nieuwere 
collecties in het depot en houdt daarvan nauwkeurig boek. Dit 
systeem begint nu rijke vruchten af te werpen, vooral ten behoeve 
van het onderzoek dat een aantal studenten van het Klassiek Ar
cheologisch Instituut te Groningen naar voorwerpen uit de Ro
meinse tijd doet. Behalve interessante resultaten, die zij vooral bij 
het bestuderen van een bepaalde groep van voorwerpen bereiken, 
beschrijven zij het onderzochte materiaal ook volgens onze wensen 
en ten behoeve van ons kaartsysteem. Wij zijn daar oprecht dank
baar voor. 

Aanwinsten 
Bij het vermelden van de diverse opgravingen is al enige aandacht 
besteed aan de soms zeer vele aanwinsten, die daarbij worden ge
daan. Daarnaast kwam een aantal voorwerpen binnen, die "los" 
werden gevonden, dan wel reeds lang in particulier bezit waren. 
Helaas is het ons niet mogelijk deze alle in extenso te vermelden, 
maar graag noemen wij de volgende. 
Een bijzonder stukje is de gave vuurstenen dolk uit de Vroege 
Bronstijd, die door de Dienst van het Staatsbosbeheer aan ons 
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Bronzen mantelspeld (boogfi-
bula) uit de eerste eeuw, Har
tingen (FM 1982-VI-l; foto 
Centrale Fotodienst R U Gro
ningen). 

werd overgedragen en door J. S. Hoekstra te Nijbeets nabij Wijn-
jewoude was gevonden. Deze dolk is in Friesland slechts vergelijk
baar met een in De Wilp gevonden exemplaar en daardoor bijzon
der welkom. Uit de Romeinse tijd noemen wij het als zuiver Ro
meins importmateriaal te beschouwen stuk slijpsteen met visgraat
versiering, dat P. Geel te Kimswerd nabij zijn woonplaats vond en 
ons ter beschikking stelde. Het is het vierde bekende voorbeeld uit 
onze provincie. Hoogstwaarschijnlijk zijn zij in langs de Rijn ge
legen legerplaatsen vervaardigd, zoals o.m. een depot uit Xanten 
aangeeft. Ook een lepeltje van terpaardewerk wilde de heer Geel 
bij ons onderbrengen. Een bijzondere vondst deed H. van der 
Meer uit Leeuwarden te Harlingen, in de vorm van een fraaie 
bronzen Romeinse boogfibula uit de eerste eeuw na Christus. De 
heer Van der Meer was zo vriendelijk dit voor Friesland nog unie
ke exemplaar te schenken. 
Uit de Volksverhuizingstijd en iets later stammen een interessant 
met dierkoppen versierd benen kamfoudraal, een van een bijzon
der dierkopeinde voorziene siernaald en een dito met bijlkop en 
enkele onversierde naalden van divers model en zeer gaaf. Deze 
zijn alle in de grote Burmaniaterp rond 1925 gevonden en waren 
in familiebezit gebleven, tot W. A. Fanoy te Velsen het Fries Mu
seum er een passende bestemming voor achtte. Zij betekenen wer
kelijk een interessante verrijking van ons materiaal in deze, te meer 
daar het dierkopeinde van de siernaald nog niet in deze vorm in 
Friesland aan benen voorwerpen was waargenomen. Bij graafwerk 
in zijn tuin vond D. Schaafsma te Huizum een benen kam van 
vermoedelijk middeleeuwse ouderdom; hij stond deze gaarne af. 
Uit de middeleeuwen dateert een zeer fraaie tuitpot met oor van 
zgn. Pingsdorf-ceramiek. Deze pot, die tot de grootste exemplaren 
behoort die wij kennen, is in het zgn. Lage Midden van Friesland 
gevonden en wel in de omgeving van het oude Stobbegat, nu Ve-
gelinsoord geheten. Hij bereikte ons als onderdeel van een gene
reuze schenking van dr. L. H. Bruins, thans te Leens, vroeger te 

Links zgn. "Pingsdorf-tuit
pot, twaalfde eeuw, Vegelins-
oord; rechts kan van Duits 
steengoed, ca. 1600, nabij 
Ouwsterhaule (resp. FM 1982-
XI-1 en -2). 

m 
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Tjalleberd. Tot de schenking behoort ook een met o.m. kerfsne-
de-ornament versierde, bruingeglazuurde kan van steenwerk, te 
beschouwen als een fabrikaat uit Rären uit ± 1600 en bij Ouw-
sterhaule gevonden, een klein 16de-eeuws 2-orenpotje van bruin 
steenwerk afkomstig uit Tjalleberd, een voor een nog onbekend 
doel tot een driehoekig model vervormd stuk natuursteen uit Luin-
jeberd en het bovendeel van een zeer grote 17de-eeuwse Deense 
Jydde-pot, aangetroffen in het Lauwersmeergebied. Een en ander 
betekent een zeer welkome aanwinst. 
Ds. C. P. Hoekema te Leeuwarden, thans te Heerenveen, schonk 
eveneens op zeer welwillende wijze een bijzonder tinnen zoutvaatje 
uit ± 1600, gevonden te Hiaure en een ronde, circa 1580 te dateren 
vormsteen met een reliëf de Verspieders van Kanaän, reeds in 
1850 te Hallum gevonden. Bovendien schonk de heer Hoekema 
nog een aantal middeleeuwse bakstenen, afkomstig van diverse 
kloosterplaatsen in Friesland. Het vuurstenen dolkje uit Wijnje-
terp, de benen voorwerpen uit Ferwerd en de schenkingen van ds. 
Hoekema zijn nader besproken in het Fries Museum Bulletin van 
september 1982. 
De reeds vermelde vondsten uit de opgraving aan de Speelmans
straat werden op zeer gelukkige wijze aangevuld door activiteiten 
van H. van der Meer uit Leeuwarden. Op ons verzoek doorzocht 
deze geheel vrijwillig de met een machine uitgegraven grond uit de 
grote proefsleuf. Naast veel ceramiekresten en andere overblijfse
len vond hij ook een laat-middeleeuwse gouden ring met een steen-
zetting van vermoedelijk jaspis, terwijl de amateur-archeoloog F. 
Adolfs uit Groningen, die ter plaatse een 13de-eeuws kannetje had 
aangetroffen, dit ook aanbood. Nabij Miedum vond G. van Dijk 
aldaar een gaaf 17de-eeuws rood aardewerk kookpotje, dat hij 
gaarne afstond, en P. Banga te Dokkum in het Lauwersmeer nabij 
Ezumazijl een groot fragment van een 16de-eeuwse drinkkroes, 
dat ook werd geschonken. 
Wij zijn ons ervan bewust hier lang niet alles genoemd te hebben 
- het kan ook niet - dat in 1982 het Museum bereikte en hebben 
dus een greep gedaan. De goede schenkers en schenksters van het 
niet genoemde zij echter evenveel dank gebracht als die, welke het 
bovenstaande aan ons ten goede deden komen, omdat ook hun 
bijdragen zeer welkom waren, hiaten opvulden of een nieuwe ca
tegorie van voorwerpen bekend deed worden. 

Diversen 
Aan diverse tentoonstellingen in en buiten het museum werd weer 
medewerking verleend. Alle uitgeleende voorwerpen keerden daar
na weer veilig terug. Met de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek (R.O.B.) was weer veelvuldig contact, met name 
in het kader van de Monumentenwet 1961. Dit contact is mede 
belangrijk gezien de vele adviezen die ons gevraagd worden door 
de Landinrichtingsdienst, district Friesland, omdat veel ruilver-
kavelingswerkzaamheden in archeologisch belangrijke en terzake 
gevoelige gebieden plaatshebben. Samen met de R.Ö.B. wordt aan 
een informatief boekje over de Friese terpen gewerkt, waarvoor 
diverse besprekingen werden gevoerd. 
Een heuglijke gebeurtenis was de bijeenkomst op 30 januari in de 
Kanselarij georganiseerd door de Vereniging Antieke Beschaving, 
samen met het Klassiek Archeologisch Instituut der R.U. te Gro-
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ningen en ons museum. Op deze dag, een voortzetting van de reeds 
op 29 januari te Groningen begonnen twee "Archeologendagen" 
werd door enkele stagiaires, studenten van het Groninger insti
tuut, verslag gedaan van hun onderzoek van diverse Romeinse 
vondstgroepen in onze collecties. Er was ook een kleine tentoon
stelling bij gemaakt. Ruim 50 belangstellenden zorgden voor een 
levendige discussie, waaruit bleek dat het werk van de stagiaires en 
het K.A.I. een wezenlijke bijdrage betekent tot de kennis van de 
verspreiding van de Romeinse cultuur in het noorden des lands. 
Voor instellingen, scholen en particuliere verenigingen werden di
verse voordrachten gehouden, terwijl de correspondentie met vra
genstellers e.d. in 1982 aanzienlijk toenam. Van bijzondere aard 
waren de contacten met het Gemeentemuseum Arnhem over een 
in die stad, na een verborgen bestaan van meer dan 60 jaar, aan 
het licht gekomen zeer grote collectie opgegraven antiquiteiten, uit 
vele streken van Europa afkomstig. Hieronder bevonden zich ook 
ruim 1000, van etiketjes met vindplaatsaanduiding voorziene oud
heden uit de Friese terpen. Deze collectie, indertijd verzameld 
door de ook in Friesland gewoond hebbende A. A. J. H. van der 
Toorn, wordt momenteel door onze afdeling gedocumenteerd en 
zal, dank zij een geste van het Gemeentemuseum Arnhem, groten
deels in ons Museum worden ondergebracht. In het verslag 1983 
hopen wij daar op terug te komen. 
Voor diverse congressen e.d. werden uitnodigingen ontvangen, die 
uiteraard slechts ten dele konden worden gehonoreerd. Bijge
woond werden o.m. het Congres van Nederlandse archeologen te 
's-Hertogenbosch en het afscheid als hoogleraar te Leiden van 
prof. dr. P. J. R. Modderman. Dit was een bijzondere samen
komst, niet in het minst door de warm-menselijke wijze, waarop 
in de afscheidsrede diverse problemen en aspecten van de archeo
logische wetenschap werden benaderd, alsmede door het feit dat 
wij professor Modderman voortaan node zullen missen bij de ex
cursies van Leidse studenten naar het Fries Museum en door 
Friesland, die wij mede mochten voorbereiden en begeleiden. 
Verschillende malen werden persberichten over bijzondere vond
sten e.d. verspreid en op persconferenties soms nader toegelicht. 
Een instructief artikel over ons werk, verschenen in de Leeuwarder 
Courant van 1 mei, werkte blijkens de reacties voor velen verhel
derend. 
Helaas staat de plaatsruimte en de ons toegemeten tijd niet toe dit 
min of meer kaleidoscopische overzicht verder uit te breiden. Wij 
hopen echter duidelijk te hebben gemaakt dat er heel wat is "om
gegaan", met enthousiasme is gewerkt en met optimisme naar de 
toekomst wordt gekeken, al zijn we ons zeker bewust van de vooral 
financiële problemen die ons daarbij tegemoet zullen treden. Maar 
met goede wil kan nog veel worden bereikt! 

G. Elzinga 

Fries Munt- en Helaas moeten we ook dit verslag beginnen met een woord van 
Penningkabinet herinnering aan een gewaardeerde persoonlijkheid. Op 5 novem

ber ontsliep te Grouw mevrouw mr. A. G. Nubé-Hijink, die in de 
jaren zeventig op geheel vrijwillige basis veel tijd en aandacht heeft 
besteed aan het beschrijven en op kaart brengen van de collectie 
Romeinse vondstmunten uit Friesland in ons kabinet. Zij deed dat 
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op een nauwkeurige en volhardende wijze, waarbij zij er in slaagde 
de determinatie van een groot aantal stukken een veel gedetail
leerder basis te geven dan het meestal zeer gesleten zijn van de 
Friese vondsten ogenschijnlijk toeliet. Haar werk was daardoor 
zeker van betekenis, waarbij wij ook haar enthousiasme, haar per
soonlijke inzet en haar zeer menselijk tegemoettreden in dankbare 
nagedachtenis zullen houden. 

De collectie Westerhof 
1982 mag als een bijzonder jaar in de geschiedenis van het Kabinet 
worden beschouwd. In het verslag 1981 meldden wij reeds dat 
juist aan het einde van dat jaar de aankoop van de grote collectie 
Westerhof (J. en J. B. Westerhof, Sneek) een feit was geworden, 
nadat er bijna twee jaar aan was gewerkt de benodigde financiën 
bijeen te brengen. Een beroep op alle Friese gemeenten en een 
groot aantal bedrijven, op in Friesland gevestigde banken en in
stellingen en fondsen, die de Friese cultuur mede een warm hart 
toedragen, bleek niet vergeefs, zodat, mede dank zij ook steun van 
enige particulieren en zelfs hulp van buiten onze provincie, tot de 
koop kon worden besloten. Een aanzienlijk deel van de koopsom 
moest echter door het Fries Museum worden bijgepast, hetgeen 
dank zij genereuze leningen gelukte, maar wel enige jaren zeer 
zware financiële verplichtingen oplegt. De collectie is echter van 
zodanig belang en van zo grote betekenis voor de verzameling 
Friese munten, penningen en medailles in het kabinet, dat deze 
verplichtingen toch werden aangegaan. Al degenen die zich op 
welke wijze dan ook hebben ingespannen deze verzameling voor 
Friesland te behouden komt een woord van zeer warme dank toe. 

Zgn. piedfort van zilveren 
dubbele stuiver van Georg van 
Saksen, gesl. te Leeuwarden 
1504-1515. Ruim 3 X ware 
grootte. Uit collectie Wester
hof (FMP A 8115; foto Cen
trale Fotodienst RU Gronin
gen). 
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Gouden dukaat van Friesland 
1599 over 93. Ruim 3 X ware 
grootte. Uit collectie Wester
hof (FMP A 8128; foto Cen
trale Fotodienst RU Gronin
gen). 

Gouden halve rozenobel van 
Friesland, ca. 1600. Ruim 
3 x ware grootte. Uit collectie 
Westerhof (FMP A 8153; foto 
Centrale Fotodienst RU Gro
ningen). 

v / - y viMv 
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Men zie hiervoor ook het Fries Museum Bulletin van dec. 1981, 
p. 2-4. 
De gehele aankoop werd van 3 maart tot 12 april in het Fries 
Museum tentoongesteld onder de naam "Concordia res parvae 
crescunt (Eendraght maeckt maght)". Daartoe was de nieuwe ten
toonstellingszaal beschikbaar, waarin op overzichtelijke wijze en 
volgens een bepaalde systematiek de diverse muntsoorten, pen
ning- en medaillegroepen in zowel hang- als legvitrines waren ge
ëxposeerd. Om de indeling begrijpelijk te maken werd van be
paalde kleuren achtergrond gebruik gemaakt, terwijl een door de 
Centrale Fotodienst der R.U. te Groningen vervaardigde grote se
rie prachtige vergrotingen van bijzondere stukken de bezoekers in 
staat stelde vele details te bestuderen. Ter illustratie van de Oran
jepenningen diende een serie portretten uit ons prentenkabinet. 
Bij het inrichten van de expositie, die door de president-directeur 
van de Nederlandsche Bank, dr. W. F. Duisenberg voor een zeer 
talrijk gehoor op een zeer adequate wijze werd geopend (zie Fries 
Museum Bulletin maart 1982, p. 3-4), werd van vele museumme
dewerkers hulp en advies ontvangen, waarvan met erkentelijkheid 
gewag wordt gemaakt. In het bijzonder willen wij noemen D. M. 
Visser, assistent van de afdeling, die met grote nauwkeurigheid de 
vele munten etc. in de hangvitrines bevestigde en J. Jonkman, die 
als conciërge-meubelmaker deze vitrines keurig bekleedde en de 
foto's op voortreffelijke wijze op een wand bevestigde. Geheel vrij
willig en met toestemming van de betreffende dienstbureaux te 
Harhngen, zette G. Mensonides uit Harlingen zich tijdens de voor
bereiding en inrichting en weer bij het ontruimen van de tentoon
stelling in voor het vele administratieve en beschrijvende werk dat 
een en ander vereiste. Wij zijn daar zeer dankbaar voor. Na het in 
het Fries Museum Bulletin van december 1981 geplaatste globaal 
overzicht van de collectie Westerhof, volgt hier een nauwkeuriger 
opsomming. 

G = goud, Z = zilver, K = koper. 

MUNTEN 
metaal muntsoort aantal 

Z Sceatta, 7de eeuw, uit vondst Franeker 1868 3 
G Solidus, Lodewijk de Vrome, 9de eeuw, Friese 

imitatie 1 
Z Kruisvaardersdenier, 11de eeuw, vondst Fulda 1 

Friese steden 
Z Bolsward: ¼ stuiver, ca. 1470 1 
G + Z Franeker. goudgulden, ca. 1490, ½ stuiver 

1485, 1488 3 
Z Sneek: schelling 1492; ¼ stuiver 1492 2 

Saksische hertogen 
Z Albrecht: vuurijzer 1498 1 
Z Georg: dubb. schelling 1505; schelling 

1506; stuiver 1505 (plus 8-voudige 
piedfort); ½ stuiver 1505 5 
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Rooms Keizer 
Z Karel V: stuiver 1527-1530 2 
Provinciale munten 
G dukaat 1587, -88, -89, (3 X ), -91, -93, -95, -96, 

-99 over 93, 1607 over -03, 1607 (3X), -
08, -09 (2X), -11, -12 (5x) , -14 over -11, 
-14, -15, -16, -17 over -12, -29 (2x) , -31, 
-33 over -19, -38, -50 (1 X 1589 = eigen
tijdse vervalsing) 34 

G ½ rozenobel ca 1600 1 
G ½ rijder 1620 1 
Z arendrijksdaalder 1597 (2 X),-98 3 
Z Ned. rijksdaalders 1610 (2 X), -11 (2 x ) , -12 over 

-11, -12 (2X), -19 (2x) , -20 
(2 X), -22 over -20, -26 over -
23, -29 14 

Z ½ idem 1619,-20 2 
Z arenddaalder 1617,-18 (4 X) 5 
Z florijn 1601, -65 over -64, -65 (3X), -66 (4x ) -83, 

-90 11 
Z ½ idem 1601 (4 X),-86 5 
Z ¼ idem 1601 1 
Z rijder 1659, -61, -62 3 
Z ½ idem 1662 1 
Z dukaat 1663, -96 (eigentijdse vervalsing) 2 
Z 3-gulden 1696 1 
Z ½ 3-gulden 1696 1 
Z gulden 1705 over -04, -14, -21 3 
Z leeuwendaalder 1591 (2x Rheiderschans), -94, 

1600, -01, -02 over -00, -02 over 
-01, -02,-03(3 X), -04 (3 X), -05 
(2X),-08 (3X),-10 over-01,-10 
(6X), -11, -12 (3X), -13 (2x) , -
15 (3X), -16, -22, -25 (2X), -26 
(2X), -28 (3X), -29 (4x) , -2., -
42, -43 (2 X), -50, z.j. (12 X) 65 

Z ½ idem 1599, 1601, -13, -28 (2x) , -29, -32, -59, 
z.j. (2x) 10 

Z snaphaanschelling 1582, -84 (2X), -85, -98, -99, 
-9. (eigentijdse vervalsing), 
1600,-12,-22,-23 11 

Z ½ gehelmde schelling 1598, -99, 1600 (2x) 4 
Z arendschelling ca. 1615/17 (3 X) 3 
Z dubbele stuiver 1581,-97, één met klop 3 
Z stuiver 1580 (2 X), z.j. (3 X) 5 
Z ½ idem z.j. (3 X) 3 
Z dubbele stuiver (nieuw type) 1652, -64 (2x) , -75, 

-78, -79, 1700, -06, 
-08,-10(2 X),-12 12 

Z stuiver (nieuw type) 1623, -64, 1738 3 
K oord z.j. (piedfort) 1 
K duit 1617, -26, -48, -81, -88, 1702 (2x ) 7 
Z ' duit (nieuwjaarsmunt) 1717 1 
K duit (Reckheimse vervalsing) 1603/36 (2x) , 

1636/65 3 
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N.B. Als bij munten met of zonder jaartal meer dan één exemplaar 
is vermeld houdt dat in, dat deze munten met verschillende stem
pels zijn geslagen of andere afwijkingen ten opzichte van elkaar 
vertonen. 

en Niet-officiële, z.g. part icul iere en /o f herdenkings 
belas t ingmunten 

Deze zijn vrijwel steeds van onedele metalen of metaallegeringen 
vervaardigd. 

Leeuwarden 
Gevangenis: diverse soorten 1824-1861 
Veemarkt: 50 en 20 cent ca. 1930 
Broodgeld: loodje 18de eeuw 
Fries Koffiehuis: 15, 10 en 5 cent ca. 1925 
Gaspenning: diverse soorten 1920-1940 
Hondenbelasting: 1890, 1904, -11, -13 

Dokkum 
Hondenbelasting: 1883, -84 

Franeker 
Hondenbelasting: 1956, -58, z.j. 

Huizum 
Gaspenning: z.j. 

Lemsterland 
Gaspenning: z.j. 

Eist en Westervoort (Gld.j 
(Friese) herdenkings-sceatta's: 1976, telkens 3 
soorten 

2 
1 
3 
3 
4 

Penningen 
K, Z Rekenpenningen: Karel V 9X (1512-1550); Phi

lips II 6 X (1559-1564); 80-jari-
ge oorlog 4 x (1564-1603); di
versen 6 X (1650-1671) 

K Gildepenningen: Leeuwarden, kleermakers 1707 
K Persoonlijke unica-penningen: op munten gegra

veerd 1680, 1760 
G, K, ZPersoons- en familie-, o.a. huwelijkspenningen: van 

1752 tot 1967 en z.j. 
K, Z Historie- en herdenkingspenningen: van 1696 tot 

1977 en z.j. 
G, K, Z Oranje-penningen: Willem Lodewijk van Nassau 

(1560-1620) 2x ; Maria Louise van Hessen-Cas-
sel (1688-1765) 3 x ; Anna van Hannover (1709-
1759) 2 x ; Willem IV (1711-1751) ÏOX; Willem 
V (1748-1806) 16X 

G, K, Z Penningen van Friese kunstenaars en leerlingen: 
Pier Pander (1864-1919): 1901 (3 X),-04,-05,-06, 

-07, -08, -09 (2X), -11, -13, -25 (2x) , 
-28 

25 
1 

16 

20 

33 

15 
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F.E. Jeltsema (1879-1971): 1905, -06 (2x) , -10 
(2X),-17, 35 7 

Tjipke Visser (1876-1955): 1923 (3 X), -36 4 
G. J. Adema (1898-1981): ca. 1960 1 
Marijcke T. Visser (1915- ): 1954 1 

Een zeer bijzondere categorie Oranjeherinnerin
gen vormen de drie grote zilveren plaquettes, ver
vaardigd door J. C. Wienecke in resp. 1916, -19, 
-23 en aangeboden aan Koningin Wilhelmina we
gens haar verdiensten voor het Koninkrijk in o.m. 
de moeilijke jaren van wereldoorlog I 3 

Van de hieronder genoemde categorieën zijn de medailles enz. ook 
meestal van onedele metalen etc. vervaardigd, zij het dat zij vaak 
verguld, verzilverd of gebronsd zijn. Er zijn echter ook diverse 
gouden en zilveren exemplaren bij. 

Rundveefokkerij: 
Van 1926 t/m 1955 behaald door het fokbedrijf 
Wed. Th. v.d. Hoek te Mantgum, 1ste tot 3de 
prijzen 39 

Schapenfokkerij: 
1907 1 

Paardenfokkerij: 
z.j. 1 

Kleine huisdieren 
(honden, konijnen, vogels): Knijpe 1922; Sneek 
1905, -61 (2x) ; Leeuwarden 1906, -14 (2x ) 7 

Boter- en kaaskeuringen: 
Wirdum 1950, Bolsward 1955, Stiens 1961, Sij-
brandaburen 1941 (2 X), -64 8 

Banketbakkerij: 
Tussen 1920 en 1930 behaald door G. Groene-
woudt te Leeuwarden 7 

Kracht- en andere lichaamssporten: 
biljarten z.j.; kegelen 1902; voetbal 1949/1973 
(6X); wandelen 1945/1960 (25 X); kaatsen 1893, 
1908, z.j.; atletiek en gymnastiek 1903, -08, -11 
(2x),-40,-52 46 

Watersport: 
Leeuwarden 1929; Sneek 1951/1979 (20 X) 21 

Rijwiel- en motorsport: 
,1899/1959 (17X) 17 

Denksporten: 
dammen 1942, -46; schaken 1899, 1911, z.j. 5 
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Voor dr ach tskunst: 
1918, -19 (2x) , -20, z.j. (2x) , z.j. (2x) 6 

Diversen: 
1881, 1937, z.j. ( 4x ) 6 

Draagtekens: 
o.a. politie, provinciale en gemeentediensten, 
posterijen etc. 10 

Insignes: 
Uit een grote Leeuwarder verzameling afkomstig 
is een bijzondere collectie meest zilveren insignes 
van zeer uiteenlopende, meest opengewerkte vor
men. In deze vormen zijn letters, gereedschappen, 
maskers, wapenschildjes etc. te herkennen van ty
pisch 19de-eeuwse mode. Het is nog niet gelukt 
al deze insignes toe te schrijven dan wel te deter
mineren, maar zeker is dat de meeste herken
ningstekens van Friese gezelschappen etc. zijn. 
Een aantal draagt ook zilversmidsmerken 157 

Koperen platen voor graveerproeven 
kennelijk van zilversmeden afkomstig: 19de eeuw 2 

Uit dit overzicht behoeft het o.i. geen nader betoog dat deze grote 
collectie, die zeker niet meer in een dergelijke omvang bij elkaar 
kan worden gebracht, niet alleen een zeldzame verrijking van het 
kabinet in aantallen stuks betekent, maar ook de wetenschappelij
ke betekenis daarvan op een zeer hoog peil brengt en tevens nog 
vele mogelijkheden voor studies op numismatisch en historisch 
terrein in zich bergt. 

Andere aanwinsten 
Het spreekt vanzelf dat naast de collectie Westerhof ook andere 
aanwinsten niet over het hoofd gezien of veronachtzaamd mogen 
worden, al is het helaas niet mogelijk ze alle in extenso te vermel
den. Wij hopen daar in een volgend verslag een meer systematisch 
overzicht van te kunnen geven. Wel valt het op, dat het aantal 
munten dat onze verzamelingen bereikt, telkenjare enigszins af
neemt. In eerdere verslagen hebben wij enkele oorzaken genoemd, 
zoals de toenemende belangstelling onder het publiek voor het 
aanleggen van een eigen collectie en de helaas nog steeds onge
breidelde lust tot het zoeken van munten met metaaldetectors, 
waarbij men de bepahngen van de Monumentenwet 1961, die het 
melden van voorwerpen die ouder dan 50 jaar zijn voor elke bur
ger verplicht stelt, veronachtzaamt. Wij kunnen ons - de praktijk 
leert ons dat - niet aan de indruk onttrekken dat de meeste be
zitters van detectors enz. die bepahngen wel kennen, maar ze het 
liefst "vergeten". Dat is jammer, want op deze wijze verdwijnen 
talrijke soms interessante zaken in een wazig bestaan of worden 
zij in het geheel niet als iets bijzonders herkend, waardoor veel 
wetenswaardigs voor de numismatiek (maar ook voor de archeo
logie en de geschiedenis) verloren gaat. 
Wij menen er goed aan te doen hier nog eens duidelijk te stellen 
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dat er wel meldingsplicht bestaat, maar géén plicht tot inlevering 
of afstaan van het gevondene, terwijl de gegevens die door de 
melding van een vondst worden verkregen, strikt zakelijk en 
naamloos aan derden worden verstrekt (als dat noodzakeüjk 
blijkt). Men kan dus van discretie verzekerd zijn. 
Van de toch binnengekomen munten willen we vermelden de aan
koop van een Romeinse sestertius van Gordianus III (238-244), 
die te Leeuwarden was gevonden. De Friese muntencollectie werd 
verrijkt met o.m. een fraai 2-stuiverstuk van Georg van Saksen uit 
vermoedelijk 1506 als geschenk van de familie Ynsen te Stiens, die 
de munt op Ameland had gevonden, een snaphaanschelling van 
1598, gevonden te Beetgum (aankoop) en een bijzonder type oord 
uit het eerste kwart van de 17de eeuw als geschenk van H. Sloots 
te Ried. Verder kwamen diverse Friese duiten en oordjes uit de 
17de en 18de eeuw te voorschijn bij de onderzoekingen in de 
Speelmansstraat en de Grote Hoogstraat/St. Jacobsstraat te Leeu
warden, die ook in de collecties werden opgenomen. Als Friese 
bodemvondsten werden aan de collectie "vreemde vondstmunten" 
o.m. toegevoegd een Zwolse rijderschelling uit het eind van de 
17de eeuw met klop pijlenbundel, gevonden te Kollum en ge
schonken door B. de Groot aldaar en diverse kleinere denomina
ties als stuivers en duiten van verschillende provincies uit de 17de 
en 18de eeuw, o.m. gevonden door onze eigen mensen, alsook door 
H. de Jong uit Heerenveen. 
De verzameling Komnkrijksmunten werd aangevuld met de nieuw 
verschenen munten met de beeldenaar van Koningin Beatrix en 
met het zilveren 50-guldenstuk, uitgegeven ter herdenking van de 
200-jarige betrekkingen met de U.S.A. 
Veel groter is het getal penningen en medailles en andere prijzen 
dat in 1982 binnenkwam. In het begin van het jaar werden door 
het F.R.S. in permanent bruikleen afgestaan de drie, voorheen als 
wisselprijs beschikbaar gestelde "bolle"-bekers, als onderdeel van 
de grote medailleverzamelingen, die reeds eerder werden ontvan
gen. Het betreft de beker voor de kampioen oudere stieren, een 
geschenk van de Friese Mij. van Landbouw in 1961 en uitgereikt 
van 1961 tot 1980, de bokaal voor de reservekampioen oudere 
stieren van.de Friese Christelijke Boeren- en Tuindersbond, uit
gereikt van 1954 tot 1980, en de beker van de Friese studenten in 
Utrecht en Wageningen gezamenlijk, voor enterstieren, uitgereikt 
van 1968 tot 1980. Het hoeft geen betoog dat deze indertijd zo 
felbegeerde trofeeën, waarop de namen en stamboeknummers van 
de winnende dieren, alsmede van hun fokkers/eigenaren staan ver
meld, als een zeer bijzondere aanwinst worden beschouwd. Zowel 
op het gebied van de rundveeteelt als op andere veefokterreinen 
mochten nog meer prijzen en medailles worden ontvangen, o.m. 
van de familie Folkerts-Hylarides te Harlingen, B. Y. van der 
Werff te Leeuwarden en de familie Hilarides, Leeuwarden. Een 
zeer bijzondere schenking was die van de Bond van Coöperatieve 
Zuivelfabrieken in Friesland, die 26 medailles aanbood, die bij 
kaaskeuringen van 1943-1963 waren gewonnen door de opgeheven 
zuivelfabriek te Delfstrahuizen. Zij werden op 15 april tijdens een 
kaaskeuringsfeest te Leeuwarden door de cabaretier Rients Gra-
tama aan ondergetekende overhandigd! Ook op het gebied van 
lichaams- en dènksporten mochten fraaie aanwinsten worden ont
vangen. 
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Uitzonderlijk is wel de collectie prijzen en herinneringsstukken die 
door de "Friesche Elfsteden Vereniging" zeer genereus werd ge
schonken; zij was afkomstig van Auke Adema (1907-1976) te Fra-
neker, die op 6 februari 1941 de elfstedentocht won. De collectie 
bestaat o.m. uit de gouden medaille (met inscriptie), twee zilveren 
eetbestekken (groot couvert, waarvan één met de wapens van de 
elf steden en een Friese inscriptie), oorkonden, fotoalbums en lin
ten. Wij zijn er bijzonder büj mee en de familie zeer erkentelijk 
voor het feit dat zij er aan wilde meewerken de collectie voor 
Friesland te behouden. 
De gymnastiekvereniging "Leeuwarden" droeg alle medailles, lau
wertakken en andere attributen over die van 1897 tot in zeer re
cente tijden waren bijeengebracht. Het bestuur heeft zich veel 
moeite getroost dit geheel aan te vullen met nog bij individuele 
leden berustende stukken, waarvoor wij zeer dankbaar zijn. Een 
historisch belangrijke verzameling, die nu bijna 400 voorwerpen 
omvat is hiermede voor verspreiding behoed. 
Het bestuur van de wandelsportvereniging van de Bescherming 
Bevolking te Harlingen schonk een complete serie medailles van 
alle sinds 1955 door deze vereniging gehouden wandeltochten, een 
geheel dat ook zeer dankbaar is aanvaard. Ook mevrouw W. Bak
ker-Best te Leeuwarden stond wandelmedailles af. Van de familie 
Jaarsma-Swart te Tzummarum mochten zes bijzondere en fraaie, 
zilveren zeilsportmedailles ten geschenke worden ontvangen, in 
1913 en 1914 gewonnen door hun familielid H. W. Sijtsma te 
Grouw met zijn schouw "De Leechlânner". J. de Wal en P. H. 
Hilarides te Leeuwarden stonden fietsmedailles af, terwijl D. Kal-
ma, ook te Leeuwarden en vroeger bij het wapen der marechaussee 
dienend, de door hem van 1941-1971 behaalde 32 schietprijzen ter 
beschikking stelde. Van mevrouw B. Hengst-Mulder te Heeren
veen ontvingen wij de door haar man behaalde postduivenmedail-
les met jaartallen van 1947 tot 1957 en van C. H. H. van Es te 
Drachten een serie medailles behorend bij de jaarhjkse zwemma-
rathondagen. Een collectie van 31 damprijzen (1946-1969) schonk 
mevrouw A. Poortinga-de Vos te Leeuwarden. 
Naast deze in aantallen stuks grotere schenkingen mochten nog 
talrijke kleinere ontvangen worden, die niet minder welkom wa
ren, maar helaas niet alle genoemd kunnen worden. Het betreft 
vaak penningen en medailles met een zeer sterk persoonlijk karak
ter of ter herdenking van bijzondere gebeurtenissen, zoals Oran
jepenningen, jubileumpenningen, draagspelden e.d. Zo ontvingen 
wij de penning uitgegeven door de loge "De Friesche Trouw" t.g.v. 
het 200-jarig bestaan; als geschenk van Jkvr. M. J. baronesse van 
Heemstra, thans te Vorden, o.m. de erepenning aangeboden aan 
haar vader mr. A. J. A. A. baron van Heemstra in 1928 bij zijn 
afscheid als gouverneur van Suriname en van mevrouw G. van 
Slooten-Kaan te Leeuwarden enige Oranjeherinneringen. Me
vrouw L. Anema-Ykema te Leeuwarden schonk 10 prijzen betref
fende de brood- en banketbakkerij en B. Douma uit dezelfde stad 
21 bijzondere Friese reclamespeldjes. Ook J. B. Westerhof te 
Sneek deed enige schenkingen van o.m. recente herinneringsme
dailles. Bijzonder gewaardeerd zijn ook de schenkingen van de 
gemeenten Achtkarspelen en Franekeradeel, die van de door hen 
ingestelde erepenningen en medailles een exemplaar aan het ka
binet ter beschikking stelden. Wij hopen dat dit voorbeeld door 
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andere Friese gemeenten gevolgd mag worden, vooral nu in het 
gemeentelijk bestel in Friesland door de herindelingsplannen zo
veel wijzigingen zullen optreden en dergelijke penningen enz. 
straks dus "historie" worden. 
Op deze plaats willen wij ook alle niet-genoemde schenksters en 
schenkers hartelijk danken voor het door hen afgestane. Wij hopen 
zeer dat zij zullen begrijpen dat ook hun bijdragen met graagte 
zijn ontvangen en in ons kabinet hun eigen speciale rol zullen 
spelen. 

Diversen 
Het bezoekersaantal liep helaas wat terug nl. tot 638. Is dit ener
zijds te wijten aan de recessie, die ook elders in Franeker terdege 
wordt gevoeld zoals bij navraag bleek, anderzijds kan dit toch 
mede üggen aan de publiciteit die wij (nog niet) genieten, ondanks 
het feit dat in kringen van verzamelaars e.d. toch steeds wordt 
opgemerkt dat men met genoegen ons kabinet bezoekt of heeft 
bezocht. Een oorzaak is ook dat velen de tentoonstelling van de 
collectie Westerhof hebben bezocht en dit in de plaats hebben 
laten komen van een bezoek aan Franeker. Toch gelooft onder
getekende dat de "public relations"-activiteit moet worden ver
beterd en aangewakkerd, maar dat zal toch niet zonder een pro
fessionele en gerichte aanpak kunnen. 
Het dagelijks toezicht werd dit jaar op goede wijze verricht door 
P. Ashcroft, nadat deze (zie verslag archeologie) zijn éénjarig 
dienstverband bij het Fries Museum had moeten verbreken. Di
verse excursies van verenigingen e.d. naar het kabinet werden door 
ons begeleid, terwijl met vele inzenders van munten en andere 
numismatica werd gecorrespondeerd. Ook met buitenlandse on
derzoekers werd contact onderhouden, terwijl als steeds de band 
met het Koninklijk Penningkabinet weer zeer hecht was. 
Het aantal - gratis - verrichte determinaties kwam sedert de re
gistratie daarvan in 1972 begon tot boven de 1000. Als men be
denkt dat deze determinaties uiteenlopen van een tot soms enkele 
tientallen per nummer, dan begrijpt men dat er op dit terrein ook 
veel werk wordt verzet. Toch mag deze dienstverlening niet ver
onachtzaamd worden: soms komen er werkelijk bijzondere stuk
ken mee "boven water", terwijl er ook menigmaal aanwinsten uit 
voortvloeien. Bijzonder jammer is het daarbij te moeten opmerken 
dat er vrijwel geen financiële middelen aanwezig zijn om dit beleid 
te ondersteunen: menig stuk gaat daardoor voor ons verloren en 
dat is erg jammer. 
Zorgen baart ook de achterstand in de inventarisatie: er is géén 
speciale kracht aanwezig, die zich uitsluitend met onze numisma-
tische collecties kan bezighouden. Gezien in het licht van het feit 
dat ons kabinet algemeen erkend wordt als te zijn het tweede in 
grootte en belangrijkheid in den lande, is dit eigenlijk een on
verantwoorde situatie. Wij hopen dat hierin, ondanks de moeilijke 
vooruitzichten, toch een verandering ten goede mag optreden: de 
verantwoordelijkheid, die wij voor dit in diverse opzichten zo kost
bare cultuurbezit dragen, schept verplichtingen tegenover de ge
meenschap. Wij houden moed! 

G. Elzinga 
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Lijst van aanwinsten Inv.nr. 
1982 

1 Ebbenhouten dirigeerstok met zilverbeslag (opschrift: Ter 
herinnering aan de Chr. zangv. Euphonia te Sexbierum. 22 Nov. 
1869/18 Sept. 1891), aangeboden aan meester J. C. de Puy in 1891. 
Bruikleen van de Chr. zangvereniging Euphonia, Sexbierum. 

2 Zilveren gedachtenislepel, t.g.v. het 50-jarig bestaan van de fa. Johs. 
Halbertsma, Sneek, aan de werknemers uitgereikt. Deze lepel aan 
Gerrit de Vries (Ureterp 1866-Hommerts 1941) gegeven, büjkens 
gravering. Merk: meesterteken AS 5 = A. M. Sustring, Sneek; 
gedateerd 1900. Lang 17,6 cm. 
Aangekocht. 

3-9 Eikehouten ameublement in neo-renaissance stijl, vervaardigd op de 
Ambachtsschool te Leeuwarden, ± 1881, voor de eerste direkteur 
S. Baron; bestaande uit cylinderbureau, sofa, tafel, bijzettafels, 
speeltafel, 14 stoelen. 

10 Notehouten pendule, in 1893 geleverd door B. Kool, Wirdumerdijk, 
Leeuwarden. 
De nummers 3-10 bruikleen van de Technische School, Leeuwarden. 

11-23 Divers meubilair, o.a. bureau, fauteuils, trapnaaimachine, kasten 
enz., eerste helft 20e eeuw. 
Legaat van mevr. P. Dijkstra, Witmarsum. 

24 Twee fietslabels, midden 20e eeuw. 
Geschenk N.N. 

25 Zilveren geboortelepel, met inskriptie A(rentje) P(ieters) Blanksma, 
Geb: 14 Dec: 1872. Merken: jaarletter W = 1831; meesterteken JY 
55 = Jurjen Yskamp, Harlingen. Lang 20,7 cm. 

26 Zilveren geboortelepel, met inskriptie H(arm) P(ieters) Blanksma, 
Geb: 11 Dec: 1865. Merken: jaarletter c = 1862; meesterteken GC 
114 = C. H. Cammans, Leeuwarden. Lang 21,5 cm. 

27 Zilveren loddereindoosje, met opschrift op de bodem A : P : F : 1863. 
Merken: jaarletter d = 1863; meesterteken 77 B = Chr. J. Brunings, 
Joure. Afm. 4,8 X 4,5 X 3,5 cm. 
De nummers 25, 26 en 27 geschenk van mevr. S. v.d. Laan-Haima, 
Tzummarum, uit naam van mevr. H. Blanksma-Haima (overl. 1973). 

28 Houten wasbord. 
Geschenk van J. v.d. Weide, Peins. 

29 Halster. 
Geschenk van A. Verhoek, Oosterwolde. 

30-34 Bord, kop en schotel, drinkglazen en tegels met opschrift: (St.) 
Bonifatius Hospitaal, Leeuwarden. 
Geschenk van het Bonifatius Hospitaal, Leeuwarden. 

35 Hindeloper beschilderd lepelrekje, ± 1950 door J. Smit te Sneek 
gesneden, ± 1980 door S. Zweed te Oud-Beijerland beschilderd. 
Geschenk van de heer en mevrouw Zweed, Oud-Beijerland. 

36 Zilveren lepel. Op het blad gegraveerd: L. j . Echtv. Mr. W. W. Buma 
en M. de With. Merken: jaarletter o = 1873; meesterteken RR = R. 
Reijnders, Leeuwarden. Lang 21,3 cm. 
Aangekocht. 

37 Zilveren lepel. Op het blad ingepunf. Wijbe Arjans Kunst Heeft dese 
Lepel op den 10 Februarij/1829 te Rien op schaatsen uit 18 Rijders 
gewonnen. Op de steel gegraveerd: N.S.B./Aug. 23/1898/The Hague. 
Merk: meesterteken RF = R. Feenstra, Sneek. Lang 19,2 cm. 
Aangekocht. 

38 Ronde zilveren koektrommel. Aan de binnenzijde van het deksel 
gegraveerd: Harddraverij gehouden te/Kollum den 31 Julij 1851. 
Merken: jaarletter K = 1844; meesterteken JH = J. Heiweg, 
Amsterdam. Hoog 7,5 cm.; diameter 12,3 cm. 
Aangekocht. 
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39 Mineraalwaterkruik van rood-bruin aardewerk. Merk: "Victoria-
Brunnen". Onder het oor: M No 5. Hoog 30,5 cm. 
Geschenk van Cor Pijl, Warga. 

40-41 Twee hengselmanden van gevlochten teen. Afkomstig uit de 
kruidenierswinkel van de fam. Donia te Rauwerd. 
Geschenk van de familie Th. de Groot-Donia te Leeuwarden. 

42 Sputum-potje van glas met deksel. Op het deksel: H.D.M. 
HOFSTEDE/OPTICIEN/ST. JACOBSSTRAAT/23/ 
LEEUWARDEN. Hoog 9 cm. 
Geschenk van een plaatselijke Groene Kruisvereniging in Friesland. 

43 Melkemmerbank, groen en grijs geschilderd. Lang 223 cm.; hoog 
96.5 cm.; breed 33,5 cm. 

44 Karntonschammel, blauw beschilderd. Lang 67 cm; breed 61 cm; 
hoog 54 cm. 

45 Karntondeksel met koperen handvat. Diam. 50 cm. 

46 Karndruif. Diam. 40 cm. 

47-48 Twee jukken, groen en rood beschilderd. Lang 96,5 en 92,5 cm. 

49-50 Twee tondeksels, elk met handvat, groen geschilderd. Diam. 44,4 en 
45 cm. 

51 Mangelplank met gegroefde zijkanten en met hartvormig en rond 
gat. Lang 80 cm.; breed 13,7 cm. 

52 Schapen-wasbak met los lattenrek. 

53 Bakslede, blauw geschilderd. 

54 Proviandbak voor boerenwagen. 

55 Proviandkistje met laadje. 

56 Houten hamer met lange steel. 

57-58 Twee houten kistjes met lattenbodem. 

59 Deksel van rood koper van een regenwaterput. Diam. 40 cm. 

60 Zinken wrongelsmjder met houten handvaten. Lang 59 cm.; breed 37 
cm. 

61 Baggerbeugel met net. Diam. 32 cm. 

62 Aardappelgreep met 6 tanden, voorzien van houten steel. Lang 116 
cm. 

63 IJzeren mestklauw. Lang 30 cm.; breed 29,5 cm. 

64 IJzeren mestvork met drie tanden. Lang 34 cm. 

65 Twee ijzeren priemen. Lang 20,5 cm. en 19,5 cm. 

66 Twee ijzeren gewichten met loodverzwaring. Hoog 12 en 20,5 cm. 

67 Twee bolvormige doorboorde ijzeren gewichten. 

68-70 Drie stel hoorngeleiders. 

71 41 loden schijven met 12 ronde gaten. 

72 Lederen paardentuig met bellen, voor de arreslede. Lang 265 cm. 

73 Een paar Friese schaatsen. 
De nrs. 43-73 zijn een geschenk van de erven S. A., K. S. en D. S. 
Knol te Hartwerd. 

74 Zilveren beker, met op een buitenzijde de zinnebeeldige 
voorstellingen van geloof, hoop en liefde gegraveerd. Onderop de 
bodem een alliantiewapen en de letters I I T E L aangebracht. 
Daaronder het jaartal 1680. Merken: Bolsward; jaarletter H = 1680; 
meesterteken: huismerk, zie Voet nr. 82. Hoog 18 cm.; diam. 13,2 
cm. 

75 ' Zilveren apostellepel met ronde bak. Op de bak een onbekend 
mannelijk wapen gegraveerd. Hierboven de letters I W en S A 
gegraveerd. Op de top een apostel (Simon de Zeloot?). Merk: OD = 
Otto Douwes, Franeker. Midden XVII. Lang 17,5 cm. 
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De nrs. 74 en 75 bruikleen van de Ottema-Kingma Stichting te 
Leeuwarden. 

76 Amelander kist met snijwerk aan de voorzijde (wapen van Ameland, 
bloemen en ranken) en de zijkanten (vaas met bloemen), 17e eeuw. 
Eikehout. Lang 74 cm., hoog 27 cm., breed 40,3 cm. 

77 Een paar schammels met besneden voorzijde die een vaas met 
bloemen omgeven door kabelrand vertoont. 18e eeuw? Eikehout. 
Lang 43,8 cm., hoog 44,5 cm., breed 22,5 cm. 
De nrs. 76 en 77 geschenk van de erven J. Woudstra, Leeuwarden. 

78 Portretkop van Edward Lampe (Leeuwarden 24-3-1874 - 11-1-1950) 
van gips, hoog 67 cm. 
Legaat van mevr. J. C. Sinnema, Leeuwarden. 

79-83 Portretten van Douwe Carel van Unia(± 1650-1708), zijn 
echtgenote Luts Sippesdr. van Aylva (1653-1730) en hun zoons Jelte 
of Julius (1675-1731), Seppe (1679-1704) en Frans (??), olieverf op 
doek, ovaal, ± 53 X 42 cm. 
Geschenk van mr. J. Th. Post, Blaricum. 

84 Model van een Lemsteraak, gemaakt door E. H. Bölte, 1963-65. 
Geschenk van mej. E. J. Zetteler, Haarlem. 

85 Joh. Elsinga, Huis in 't bos bij Beetsterzwaag, olieverf op papier, 
23,5 X 27,5 cm. 

86 Joh. Elsinga, Het Slot aan het Vliet te Leeuwarden 1925, olieverf op 
doek, 45,2 x 55 cm. 

87 Joh. Elsinga, Gezicht op Terhorne over het water, olieverf op doek, 
60 X 80 cm. 

88 Johann Mammen, Boerderijtje in Drenthe, XXa, olieverf op paneel, 
30 x 38 cm. 

89 Johannes van Willigenburg, Molentje aan het Kalverdijkje te 
Leeuwarden, XXa, olieverf op karton, 23,9 X 18 cm. 
De nrs. 85-89 legaat van mej. drs. A. M. Michell, Leeuwarden. 

90 Zilveren tabaksdoos. Aan de binnenzijde van het deksel gegraveerd: 
M. L. Minnema/1856. Merken: jaarletter U = 1854; meesterteken 
DK 2 = C. van Dam Kooiman, Schoonhoven. Lang 13,2 cm., breed 
7,6 cm. 

91 Zilveren pijpepluizer met op de kop een vrouwefiguur. Geen merken. 
Lang 9,4 cm. 
De nrs. 90 en 91 geschenk van mevrouw W. Kylstra-Minnema, Vries 
(Dr.). 

92 Vormsteen van geelgrijs gebakken aarde. In hoog reliëf de 
voorstelling van de verspieders van Kanaän. Diam. 16,6 cm. 
Gevonden bij het graven van een graf op het kerkhof te Hallum in 
1850. 

93 Rond, besneden doosje, bestaande uit twee helften. Lang 4,7 cm.; 
diam. 3,5 cm. 

94 Rond, gedraaid houten doosje met deksel. Diam. 4,8 cm.; hoog 2,5 
cm. 
De nrs. 92-94 geschenk van ds. C.P. Hoekema, Heerenveen. 

95 Zilveren theeketeltje met comfoortje. Merk: klaverblad = Age 
Binnes Looxma, Sneek (1720-1759). Voet nr. 650. Hoog 17 cm. 
Aangekocht. 

96 Drinkbeker van glas, met het portret van koningin Wilhelmina. 
Hoog 10,7 cm. 
Geschenk van mevrouw A. Dijkstra, Rotterdam. 

97 Drinkbeker van aardewerk, met op de buitenzijde: W/1898-1938. 
Hoog 10,2 cm. 
Geschenk van mevrouw C. J. van Herpen-Dijkstra, Rotterdam. 

98 Kinderservies van aardewerk, bestaande uit 67 stukken. Fabriek van 
P. Regout, Maastricht. Afkomstig van het Lycklamahuis te 
Beetsterzwaag. Aangekocht. 
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Lijst van aanwinsten l»v- nr-
Prentenkabinet P K - l 9 

1 9 vellen gemarmerd papier, diverse maten. 
Aankoop. 

2 "El Rey", litho door Piet van der Hem, gesigneerd, afm. 47,5 x 59 
cm. 
Aankoop. 

3 Houten doos met 100 glasdia's met topografische afbeeldingen, ± 
1930. 

4 Houten doos met 46 glasdia's met topografische afbeeldingen, ± 
1930. 

5 Doos met 21 glasnegatieven, ± 9 x 1 2 cm., met afbeeldingen van 
kaarten en statistieken, ± 1930. 
De nummers 3 t/m 5 geschonken door de Provinciale Planologische 
Dienst te Leeuwarden. 

6 "Fiets en wandelkaart van Beetsterzwaag en omstreken", kaart 
uitgegeven door V.V.V. Beetsterzwaag, 1939. Litho, afm. 47,5 x60,5 
cm. 
Schenking afd. A en D van de Provinciale Griffie te Leeuwarden. 

7 Sluis te Hindeloopen, kleurets door H. E. Roodenburg, gesigneerd en 
gedateerd 1933, afm. 39,7x49,2 cm. 
Aankoop. 

8 "Typus Frisiae inter Flevum et Lavicam", kaart van Friesland door 
Bernardus Schotanus à Sterringa, uitgave Jacob van Meurs, ± 1695, 
kopergravure, afm. van de plaat 42,1 x 52 cm. 
Schenking C. Boschma, Leeuwarden. 

9 "The vintage festival", kopergravure door Auguste Blanchard naar L. 
Alma Tadema, 1873, afm. 49,5 x 95 cm. 

10 Geit aan touw, litho door Jan Wittenberg, gesigneerd en gedateerd 
1949, afm. 43,5 x 54,5 cm. 

11 Konijn, litho door Ina Rahusen, gesigneerd, afm. 32 x 39,5 cm. 

12 Herdenkingsprent 1898 - 1948, ontwerp H. Levigne, gesigneerd en 
gedateerd 1948. 

13 Gebroken voorwerpen in een kristalstruktuur, litho door M. C. 
Escher, gesigneerd en gedateerd, 1950, afm. 36,8 x 37,2 cm. 

14 "de jotter van Jaapje van Karel", litho door Gijs J. Voskuyl, 
gesigneerd en gedateerd 1949, afm. 31,2 x 31 cm. 

15 Landschap, ets door H. Levigne, afm. van de plaat 21,6 x 29,4 cm. 

16 Tak met bloemen, litho door Aart van Dobbenburgh, gesigneerd, 
afm. 63,8 x 47,8 cm. 

17 Droom van de boer, litho door Willem van den Berg, gesigneerd, 
afm. 47,3 x 64,5 cm. 

18 Dansende man, litho met signatuur J.R., afm. 31,4 x 24,4 cm. 

19 Landschap, houtgravure door Thijs Mauve, gesigneerd en gedateerd 
1951, afm. 51,7x63,8 cm. 
De nummers 9 t/m 19 bruikleen Stedelijk Gymnasium Leeuwarden. 

20 105 stereo-foto's met landschappen, stadsgezichten en genretaferelen 
en gedeeltelijk ingekleurd, ± 1860 - '70 en 1903 - '04. 
Schenking Jkvr. M. J. baronesse van Heemstra, Vorden. 

21 Portret van François Joseph Talma (1760-1826), litho door Vigneron, 
± 1820, in lijst en achter glas. 
Schenking mevrouw S. H. Seret Opzoomer-Talma, Velp. 

22 • Eerstedagenveloppe, 8 mei 1982 uitgegeven t.g.v. het 200-jarig 
bestaan van de Vrijmetselaarsloge "De Friesche Trouw" te 
Leeuwarden, afm. 10 x 18,8 cm. 
Schenking van genoemde loge. 
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23 Foto van de fam. De Bruin op de binnenplaats van het Fries 
Museum, ± 1905, afm. 18,8 x 13,9 cm. 
Schenking mej. H. de Bruin, Leeuwarden. 

24 'Slapende vrouw', tekening in houtskool door Tames Oud, 
gesigneerd, afm. 36 x 49,7 cm. 

25 'Madonna', tekening in houtskool door Tames Oud, gesigneerd, afm. 
49,7 x 37,3 cm. 

26 Haven van Scheveningen, linosnede door Tames Oud, nr. 8 uit serie 
van 18, gesigneerd, afm. 11,7 x 12,5 cm. 

27 Vissen, linosnede door Tames Oud, nr. 21 uit serie van 24, 
gesigneerd, afm. 16,6x20,1 cm. 

28 'Polderlandschap', linosnede door Tames Oud, nr. 13 uit serie van 
18, gesigneerd, afm. 22,7 x 25,8 cm. 

29 'Vrede 1940 Tames Oud', linosnede door Tames Oud, nr. 6 uit serie 
van 12, gesigneerd, afm. 22 x 26,2 cm. 

30 Schepen en vogels in de sneeuw, linosnede door Tames Oud, nr. 19 
uit serie van 24, gesigneerd, afm. 17,5 x 14,5 cm. 

31 'Scheveningen', houtsnede door Tames Oud, nr. 5 uit serie van 18, 
gesigneerd, afm. 7,6 x 9,6 cm. 

32 'Moeder en kind', linosnede door Tames Oud, nr. 8 uit serie van 18, 
gesigneerd, afm. 45,3 x 39 cm. 
De nrs. 24 t/m 32 aangekocht. 

33 Ontwerp van wet betreffende de nieuwe gemeente Heerenveen, met 
kaartschaal 1 à 5000, 1920. 
Schenking A. Runia, Leeuwarden. 

34 Portret van een onbekende vrouw met Friese hoofdtooi, tekening in 
potlood en krijt door J. Casteele, gesigneerd en gedateerd 1933, afm. 
35,7x35,1 cm. 
Schenking N.N. 

35 Bescheiden betreffende de elfstedentochtwinnaar van 1941, Auke 
Adema (1907-1976), bestaande uit een oorkonde van de stad 
Franeker, label van de "Friesche Elf Steden", felicitatiekaart, 2 foto
albums van de elfstedentocht van 1941 en een deelnemerskaart met 
label van een elfmerentocht. 
Schenking vereniging "De Friesche Elf Steden", Leeuwarden. 

36 Gezicht op het koor van de Bonifatiuskerk te Leeuwarden, 
kleurenlitho, 2e kwart 20e eeuw, afm. 21,6 x 15,6 cm. 

37 Gezicht op Sloten, ets, 20e eeuw, afm. van de plaat 9,6 x 17 cm. 

38 Hindeloopen, ets door Frank Short (1857-1945), afm. van de plaat 
20,2x15,1 cm. 
De nrs. 36 t/m 38 aangekocht. 

39 25 affiches over de na-oorlogse opbouw en samenwerking in Europa 
vervaardigd n.a.v. een prijsvraag; merendeels gedrukt door Kuhn en 
Zoon te Rotterdam. 
Bruikleen Stedelijk Gymnasium, Leeuwarden. 

40 Ex-libris van S. v/d Meer, 3e kwart 20e eeuw, afm. 10,2 x 6 cm. 
Bruikleen Fries Grafisch Museum. 

41 8 geschreven of in druk verschenen volksliedjes over o.a. de moord 
op Jeltje de Vries (1891), een minnelied e.d. 
Schenking N.N. 

42 Vrachtwagen, door Frits Drent, gesigneerd en gedateerd 1980, afm. 
14,9x21,1 cm. 

43 "Mykenos V", houtsnede door Wijbe v.d. Bij, gesigneerd en 
gedateerd 1981, afm. 18x15 cm. 

44 "Zwollerkarspel" enz. ets door Joop Visser, gesigneerd en gedateerd, 
1981, afm. van de plaat 48,8 x 55,3 cm. 

45 Zeefdruk in rood en blauw door Henk van Gerner, 1981, afm. 
69,7 x 49,8 cm. 



46 Zeefdruk in geel en zwart door Henk van Gerner, 1981, afm. 
69,7 x 49,8 cm. 

47 Schapewolken, tweekleurenets, door Jan Hofman, gesigneerd en 
gedateerd 1981, afm. van de plaat 59,3 x 44,1 cm. 

48 Blinddruk door Piet Keuning, gesigneerd en gedateerd 1981, afm. 
28.7 x 45,8 cm. 

49 Blinddruk door Piet Keuning, gesigneerd en gedateerd 1981, afm. 
47,4 x 28,6 cm. 

50 Zeefdruk door Anke Kuipers, gesigneerd en gedateerd 1981, afm. 
49.8 x 49,8 cm. 

51 Zeefdruk door Anke Kuipers, gesigneerd en gedateerd 1981, afm. 
49,8 x 49,8 cm. 
De nrs. 42 t/m 51 aangekocht 

52 Portret van een onbekende vrouw, borstbeeld, geaquarelleerde 
potloodtekening toegeschreven aan Kate Bisschop-Swift, eind 19e 
eeuw, afm. 23,4 x 18,4 cm. 
Schenking J. Loman, Beetsterzwaag. 

53 Bescheiden betreffende de Friese rundveefokkerij van stal Knol te 
Hartwerd en bestaande uit o.a. diploma's en 
afstammelingsstambomen. 
Schenking erven S.A., K.S. en D.S. Knol, Hartwerd. 

54 2 prentbriefkaarten van bezoeken van koningin Wilhelmina aan 
Friesland. 
Schenking R. Nijboer, Winterswijk. 

55 "Friesche Oudheden", uitgave Leeuwarden 1875, en een aantal foto's 
van Antje Ovel in Fries kostuum, ± 1900. 
Legaat mej. C. van Wageningen. Haarlem. 

56 "Ruiter's schaatsenfabriek Akkrum", affiche naar ontwerp van J. 
Rotgans, ± 1925, afm. 90x65 cm. 
Schenking N.N. 

57 "Leeuwarden - Waag en Nieuwstad", lichtdruk door J. M. 
Schalekamp, ± 1900, afm. 21,5 x 33,9 cm. 
Schenking mevr. S. van Messel-Boerema, Amsterdam. 

58 Het schip "Ludwig Vincke; verbrand op de Rhede van Batavia den 
27 Nov. r 1806", tekening in pen, gewassen inkt en waterverf door 
N. Synja (of Sijnga), gesigneerd en gedateerd 1807, afm. 33,5 x 41,3 
cm. 

59 "Nauwkeurige afbeelding der Lijkstatie van Haare Doorluchtige 
Hoogheid Maria Louisa", enz. uitgave in 23 gravures met een 
beschrijving door Abraham Ferwerda en Rienk Jelgerhuis, 1765, afm. 
van het album 28,3 x 40,2 x 0,9 cm. 
De nrs. 58 en 59 geschonken door mrs. C. W. Deardorff-Jelgerhuis, 
Darien, U.S.A. 

60 Album met prentbriefkaarten, begin 20e eeuw, afm. 23,9 x 17,7 x 2 
cm. 

61 "A. Hazelhoff s zakalmanak der provincie Groningen voor het jaar 
1859" met in handschrift een beschrijving van de begrafenis van de 
onderwijzer Taede Dijkstra te Beetgum in 1858, afm. 7,8 x 4,7 x 0,4 
cm. 

62 Groep veenarbeiders voor een woonkeet in de buurt van Beets, foto 
door R. Lammers, 1899, afm. 10,7 x 16,6 cm. 

63 Huwelijksaankondiging en foto's van het echtpaar J. S. Wadman en 
H. W. Talsma, 1878. 
De nrs. 60 t/m 63 geschonken door mevr. M. S. v.d. Veen-Rauch, 
Leeuwarden. 

64 39 foto's carte-de-visite formaat en 6 grotere afkomstig uit de familie 
Dijkhuis. 
Schenking mevr. W. Dijkhuis-Boschma, Sneek. 
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65 Getuigschrift, uitgereikt aan Reinder Buysing als lid van de 
"Compagnie vrijwillige Vriessche Jagers" na de slag bij Waterloo, 
1815, afm. 45,5 x 31,7 cm, in lijst achter glas. 
Schenking J. Abas, Oosterbeek. 

66 13 vellen met poëzieplaatjes, 1982. 
Aankoop. 

67 Rozen, een tulp, insekten en een dood vogeltje, tekening in waterverf 
en dekverf op papier op paneel door Willem de Heer (1638-1681), 
gesigneerd r.o. W. D. Heer, afm. 21,5 x 29 cm., in lijst. 

68 Rozen, een tulp, insekten en een dood vogeltje, tekening in waterverf 
en dekverf op papier op paneel door Willem de Heer (1638-1681), 
gesigneerd r.o. W. D. Heer, afm. 21,5 x 29 cm., in lijst, pendant van 
het vorige. 
De nrs. 67 en 68 aangekocht met steun van de Vereniging 
Rembrandt. 

69 De bladen Ameland, Schiermonnikoog, Harlingen, Leeuwarden, 
Sneek, Heerenveen, Lemmer en Steenwijk van de topografische kaart 
van Nederland, schaal 1 : 50.000, uitgegeven van 1860 t/m 1864, 
litho op papier, op linnen geplakt en gevouwen, afm. 60,5 x 88,5 cm. 
Legaat P. Groenewoud, Stiens. 

70 88 brieven, 39 briefkaarten en prentbriefkaarten en 22 diverse 
voorwerpen waaronder het handschrift "Van Friesland naar 
Athene"; alle voorwerpen betreffen de reis van Andreas Tjaarda 
naar Griekenland in 1906. 
Legaat A. W. Tjaarda, Oranjewoud. 

71 4 foto's van Koningin Wilhelmina, Prins Hendrik en Prinses Juliana, 
begin 20e eeuw. 
Aankoop. 

72 7 diploma's, uitgereikt tussen 1939 en 1944 aan mevr. G. W. Koster 
en haar vader. 
Schenking mevr. G. W. Koster, Veenwouden. 

73 Portret van Eduard Lampe (1874-1950), foto in ovale lijst, afm. 
11,6x10,1 cm. 
Legaat mevr. J. C. Sinnema, Leeuwarden. 

74 Drie kerstkaarten, houtsneden door Dirk Kerst Koopmans, 1978 t/m 
1980. 

75 Twee kerstkaarten vervaardigd door J. Deodatus, 1978, 1982. 
De nrs. 74 en 75 geschonken door G. Elzinga, Leeuwarden. 

76 Diploma van de Rijkslandbouwwinterschool te Leeuwarden in 1919 
uitgereikt aan R. L. Hilarides, afm. 36,6 x 45,3 cm. 
Schenking N.N. 

77 6 prentbriefkaarten, 4 repro's van etsen en knipsels betreffende 
Leeuwarden. 
Schenking mevr. T. H. Dijkstra-Dumerniet, Leeuwarden. 

78 2 vellen met voedselbonnen, okt./nov. 1944. 
Schenking H. Walstra, Leeuwarden. 

79 4 reprodukties naar tekeningen van A. Baart sr.: Speeltoren 
Monnikendam 1929, Neptunustempel Paestum (1952), Eusebiuskerk 
Arnhem (1939), Raadhuistoren Veere (1939), in lijst. 

80 "Hallerbach", tekening in vet krijt door Harm Ellens (1871-1939), 
afm. 23,6 x 16,5 cm., in lijst. 

81 Schuurtje in de omgeving van Noordwolde, houtsnede door Harm 
Ellens, gesigneerd en gedateerd 1919, afm. 23,2 x 15,8 cm., in lijst. 

82 Bomen in het Dieverzand, houtsnede, tweekleurendruk, door Harm 
Ellens, gesigneerd, afm. 36,6 x 27,9 cm., in lijst. 

83 Ijsberen in de dierentuin van Rotterdam, houtsnede door Harm 
Ellens, gesigneerd, afm. 33,3 x 44,1 cm., in lijst. 
De nrs. 79 t/m 83 gelegateerd door mej. drs. A. M. Michell, 
Leeuwarden. 



Lijst van aanwinsten 
Textielafdeling 

Inv.n 
TK1982 

1 Zilveren breischede, 19e eeuw. 
2 Kristallen reukflesje, 19e eeuw. 

3 Zilveren armband, 20e eeuw. 

4 Zilveren armband, 19e eeuw. 

5 Ivoren waaier met rosé lint. 

6 Kaartspel: loterijspel. 
7 Zilveren horlogesleutel gemaakt door J. Beehng, Leeuwarden 1846-

1888. 

8 Zilveren beugeltas, gemaakt door H. Jongers Adama, Leeuwarden 
1842. 
De nrs. 1-8 geschenk mevr. S. Sytsma en M. Sytsma, Hilversum. 

9 Zonhoed bekleed met sits en bedrukte katoen. 

10 Vrouwenjak, Europese sits. 

11 Polsmouwtjes, ajourbreiwerk. 

12 Omslagdoek van katoen. 

13 Spel of wand versiering, geschilderd. 

14 Puzzle-blokkendoos, Engels. 
De nrs. 9-14 geschenk Ettje Broekens, Leeuwarden. 

15 Pelerine, 19e eeuw. 

16 Kraagje, 19e eeuw. 
De nrs. 15 en 16 geschenk D. Hellema, Leeuwarden. 

17 Button-broche, kernwapens. 
Geschenk N.N. 

18 Borduurpatronen voor floddermutsen. 
Geschenk mevr. Spiekstra, Leeuwarden. 

19 Zilveren breischede, gemaakt door S. T. Reitsma, Lemmer/Sneek 
1814-1859. 

20 Letterlap 1774. 

21 Letterlap 1884. 
De nrs. 19-21 geschenk mevr. S. v.d. Laan-Haima, Tzummarum, uit 
naam van mevr. H. Blanksma-Haisma (overl. 1973). 

22 Vrouwenkostuum ± 1850, jaquard zijde. 

23 Vrouwenjak ± 1800, bedrukte katoen. 

24 Tipdoek, tamboereerwerk. 

25 2 hemden, 1747 en 1757, linnen. 
De nrs. 22-25 geschenk mevr. Hoogland, Leeuwarden. 

26 Pop ± 1865-1870, porselein. 
Geschenk mevr. T. Wynia, Menaldum. 

27 Wasknijpers, hout, 19e eeuw. 
Geschenk fa. Gerbenzon, Leeuwarden. 

28 Zilveren beugel met tas, gemaakt door Jan de Vries, Amsterdam 
1786. 

29 Zilveren beugel met tas, gemaakt door H. Hooykaas, Schoonhoven 
1906-1924, en C. van Gelderen Pzn., Schoonhoven 1840-1873. 

30 3 zilveren mutsspelden, 19e eeuw. 

31 2 koperen oorijzers, 19e eeuw. 
De nrs. 28-31 bruikleen Coöp. Condensfabriek Friesland. 

32 4 onedel metalen gespen. 

33 Kopie van Fries kostuum 1860, Atelier Koos Hiemstra. 
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Kopie onderkleding. 
Kopie kraag, schort en ondermouwen. 

Kopie van Fries kostuum 1865, Atelier Koos Hiemstra. 

Kopie tournure. 

2 floddermutsen. 

2 vrouwenjakken nieuw Fries kostuum. 

Kopie van Fries kostuum. 

Kopie van Fries kostuum. 

Kraagje en handschoenen. 
De nrs. 32-42 geschenk Coöp. Condensfabriek Friesland. 
Gouden handwerkgarnituur in ivoren doos. 
Aangekocht. 

Collier, granaten in goud. 

Broche, granaten in goud. 
De nrs. 44 en 45 legaat T. Nieuwland, Huizum. 
1 paar gouden mutsspelden, 19e eeuw. 
Bruikleen mevr. G. Ankerman-de Jong, Den Haag. 

3 kindermutsjes. 
Geschenk mevr. G. W. Koster, Veenwouden. 
Boezelaar, katoen. 

Jurkje ± 1880, batist. 

Onderbroek, katoen. 
2 kindermutsjes. 
Tipdoek, getamboereerde neteldoek. 

Wiegenlaken en sloop 1838. 
De nrs. 48-53 geschenk mevr. W. Dijkhuis-Boschma, Sneek. 
Glazen odeurflesje, 19e eeuw. 

Gouden dameshorloge, 20e eeuw. 

Gouden herenhorloge. 

4 herenhorloges, zilverkleurig. 

2 horlogekettingen van zwart koord. 

62 Oorbellen, 19e eeuw. 

4 broches waaronder rouwbroches. 

Gouden ring. 

Gouden oorijzer, 19e eeuw. 

Gouden mutsspelden. 

68 Zilveren mutsspelden, 19e eeuw. 

70 Collier, bloedkoraal en kornalijn. 

Kornalijnkralen. 

Beugeltas, gebr. Roelfsema, Winsum 1869. 

4 schorten van wit, bont en zwart katoen. 

4 kragen. 

2 floddermutsen waarvan 1 rouwmuts. 

Doek, bedrukt katoen. 
De nrs. 54-76 geschenk P. S. Blom en mevr. A. Blom-Winter, Bergum. 
Gouden oorijzer, gemaakt door F. Bekkers, Leeuwarden 1883. 

Gouden mutsspelden. 
De nrs. 77-78 geschenk mej. F. Broekman, Leeuwarden. 
Stropdas "1782-1982 The Netherlands-USA". 



80 Stropdas uitgegeven door Prov. bestuur van Friesland. 
81 Sjaaltje idem. 

82 Draagtas idem. 
De nrs. 79-82 geschenk afd. voorlichting Prov. Griffie. 

83 Ganzebordspel: Reis door Friesland, uitgever Krediet en Zoon, 
Heerenveen. 
Geschenk J. W. Bijsterbosch, Enschede. 

84 Laken 1700, met molen en initialen TS. 

85-88 Mutspijpinstrumenten, hout. 
De nrs. 84-88 geschenk erven H. G. Rijpkema, Terhorne. 

89 Letterlap, gemaakt door Wilhelmina Nieuwenhuis. 

90 Naailap, gemaakt door Wilhelmina Nieuwenhuis. 

91-97 Schoolproefstukken met een N gemerkt. 

98,99 Ondergoed van wol tricot. 
De nrs. 89-99 geschenk erven M. T. Scheepsma, Goutum. 

100,101 Gouden broches, met haarwerk DT 1884 en SJW. 

102 Oorhangers, goud met haarwerk TT 1872, gemaakt door D. Attema, 
Leeuwarden. 

103 Tipdoek, neteldoek. 

104 Sjaaltje, tule. 

105 Kraagje, tule tamboereerwerk. 

106-109 Floddermutsen, tule doorstopwerk en breiwerk. 

110 3 tipmutsen. 

111 Slaapmuts. 

112 Zilveren mutsspelden met wit kraaltje. 
De nrs. 100-112 geschenk mevr. M. S. v.d. Veen-Rauch, Leeuwarden. 

113 Vaandel van gymnastiekver. de Jonge Brinio 1895. 
Geschenk F. Schoustra, Leeuwarden. 

114 19 speelgoedauto's. 

115 Puzzleplank. 

116,117 Poppen. 
De nrs. 114-117 aangekocht. 

118 Gouden oorijzer, gemaakt door H. Adema, Leeuwarden 1873-1928, 
en Johan Attema, Leeuwarden 1882-1886. 

119 Gouden mutsspelden, 19e eeuw. 

120 2 floddermutsen van kant en tule. 

121 2 tipmutsen. 
De nrs. 118-121 geschenk gez. Mous, Joure. 

122 Frysk boerekwartetspul, uitg. De blauwe seilbokse. 
Aangekocht. 

123 Lettermerklap, zijde borduursel. 

124 Merkletterlap, wol borduursel. 

125 Letterlap, zijde borduursel. 

126 Letterlap, katoen borduursel. 

127-130 Stoplappen, waarvan één uit 1772. 

131 Borduurlap, rococowerk, 2e helft 18e eeuw. 
De nrs. 123-131 legaat mej. C. van Wageningen, Haarlem. 

132 , Ondermuts, zwart satijn. 

133 Floddermuts, rouw. 

134 Kraag. 



135 Hemdje van tule met machinale kant. 
De nrs. 132-135 geschenk mevr. A. Jellema-de Jong, Apeldoorn. 

136 Boord met aangenaaid frontje. 

137 Hemd van wit katoen. 
De nrs. 136-137 geschenk mevr. T. Tiesinga-van Zanden, 
Oosterwolde. 

138 Letterlap op stramien 

139 Proeflap op stramien. 

140 Kous, proefstuk breien. 

141 Handschoenen, machinaal tricot. 

142 Kam van kunststof, schildpad. 

143 Valiesje, geprint leer. 

144 Parapluie van zwart katoen. 

145 Hoed, Engels. 

146 Tafelkleed, katoenen pluche. 
De nrs. 138-146 geschenk familie Hilarides, Bozum. 

147 Kokarde in de nationale kleuren. 

148,149 Koeiedek waarop: EIGN: KNOL. 
150 Paardehoofdkap. 

151 Pet. 

15 IA Klomplaarzen van hout en leer. 

152 Dominospel, AMS 1886. 

153 Dambord en molenspelbord. 
De nrs. 147-153 geschenk erven Knol, Hartwerd. 

154 Bodekostuum begrafenisvereniging. 

155 2 broeken. 
De nrs. 154 en 155 geschenk mevr. D. Bosma, Harhngen. 

156 Kniebeschermers van leer. 
Geschenk G. Andringa, Leeuwarden. 

157 Fietsvlaggetjes. 
Geschenk N.N. 

158 Doopjurk van batist. 
Geschenk mevr. D. Hagenbeek-Postma, Goutum. 

159 Tipdoek. 
Geschenk mevr. A. E. Hörg-Pasma, Zwitserland. 

160 Kussen, wol op stramien geborduurd. 

161 2 sitsen gordijnen. 

162 Lap sits. 

163 Lap sits. 

164 Palampore (beddesprei), sits. 

165 idem. 

166 Doopkleed, sits. 

167 Palampore. 

168 idem. 

169 Deken. 

170 Babyjakje, bedrukt katoen. 

171 Mouwen, sits. 

172 Palampore, bedrukt katoen. 

173 Palampore, bedrukt katoen. 

174 Gordijn. 

218 



Doek, bedrukt katoen. 
Doek, bedrukt katoen. 

Kleed uit Marokko. 

2 wandkleden uit Burma. 

2 wandkleden uit Burma. 

Deken uit U.S.A. 

Deken uit U.S.A. 

Band van ikatweefsel. 

185 Omslagdoek, kashmirpatroon. 

Palampore, sits. 

Doek, ikatweefsel. 

Doek, ikatweefsel. 

Doek, inslagikat. 

Tipdoek van bedrukt katoen. 

Kaart op wit katoen, Zwitsers. 

193 Omslagdoek, Kashmir. 

Stofresten, Kashmir. 

Sits. 

Tas en hoofddeksel van shisha borduursel, doek van bedrukt katoen. 

Doek, bedrukt katoen. 

Tafellaken. 

Omslagdoek. 

Schellekoord. 

Stoplap 1729. 

Proeflap. 

Stoplap 1779. 

Tipdoek, geborduurd in point clair op batist, 18e eeuw. 

Muts. 

Strook kloskant, binche. 

Beursje van kralenhaakwerk. 

Ambtskostuum van oostindische resident, 1902-1906. 
De nrs. 160-208 bruiklenen van Ottema-Kingma Stichting en 
gemeentelijk museum Het Princessehof. 
Tasje. 
Geschenk Stichting Fryske Ambachts- en Folkskunst. 


