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Plakyn 'e Fryske letterkunde
It hat oant 1926 duorre ear't Feike van der Ploeg as Frysk skriuwer begong te bestean. Dat jiers skreau G. A. Wumkes seis stikken oan him ta, dy't earder noait meielkoar yn ferbân brocht wienen, teminsten net alle seis.1 De taskriuwing waard lykwols net
algemien akseptearre en oant hjoeddedei duorret de ûnwissichheid
troch, dat Feike van der Ploeg is noch altyd gjin begryp.2 Dat
Libben, wurk en plak yn
nimt dêrom net wei dat Klaes Dykstra, de léste dy't gearfetsjend
'e Fryske letterkunde
oer him skreaun hat, him de oarspronklikste en bizichste geast
fan syn tiid neamt.3 Om my kin dat léste der wol by wei, want sa'n
Pk H. Breuker
keunst is it ek al net om it de pear oaren dy't doe Frysk skreaune
ofte winnen en dêr komt by dat ik ek buten syn tiid net folie Fryske skriuwers witte soe mei mear geast.
De ûnbekendheid fan Van der Ploeg leit him net allinne oan it
ûntbrekken fan syn namme op it wurk. It sit him ek mei yn it fersille lizzen yn almenakken fan wichtige parten dêrfan. Earst yn
1830 wiene de grutte stikken, De Burkerij lykwols útsûndere, allegearre yn losse werprintingen te krijen, mar doe waard it wei efter
itselde slach wurk fan de Halbertsma's, Waling Dykstra en Tsjibbe Gearts. De Halbertsma's, Joast as biograaf fan safolle oaren
foarop, hawwe frjemdernôch neat dien om him al bekend te meitsjen, wylst se dochs wol wisten fan syn skriuwerskip.4 No't hjir
nei omtrint twa ieuwen de bûtenkant fan syn libben yn al syn
trystens sichtber wurdt, wol it jin wol oan dat se wat ferswije wollen hawwe.
Der is noch in twadde probleem oan it skriuwerskip fan Van der
Ploeg, dêr't it nifelwurk goed foar is, dat nedich wie om alteast
wat fêstichheid oer libben en wurk te krijen. Op in oar plak haw
ik alris oantsjut hoe't 1777 it begjin is fan in koarte, mar heftige
beweging yn 'e Fryske letterkunde.5 Van der Ploeg is dêryn de
sintrale figuer, dat de fraach nei it hoe en het fan it like hurd opkommen as wer weiwurden fan dy beweging kin net los sjoen wurde fan syn persoan. Wat it begjin oangiet, dat lein wurde kin by
De Burkerij út it lést fan 1774, soe ik alderearst ferbân lizze wolle
mei it ferlet fan jild dat er hie. Der sit oan syn wurk hiel dúdlik in
breaskriuwerskant.6 By it Nederlânsktalich wurk wiist dêr al
fuort yn 1773 it debút mei in skoalboek op, likegoed as in bondel
bernegedichtsjes yn 1778. Beide spylje se yn op 'e moade fan dy
dagen, en dat dogge ek de gelegenheidsdichten op planofellen,
dêr't soms fan nei te gean is dat er se by de gelegenheid seis foardroech en dy't er foar 't neist ek wol op bestelling makke hat.7 Syn
nammelisten fan menniste prekers yn almenakken foar 1775 en
letter heakken yn op 'e populariteit fan 'e Grifformearde klassis
yn dy boekjes. It Fryske wurk is om syn seldsumheid de trendgefoeligens minder goed fan oan te toanen, mar it soe wêze kinne
dat figueren as Mayke Jakkelis, Oelk en Steffin (en ek Aagtje Ysbrants: oft dat no al of net in skepping fan him is, sûnder dy oaren
is sy wol net te tinken) yn ferbân brocht wurde moatte mei Sara
Burgerhart en Willem Leevend fan Wolff en Deken, en dy binne
fan 1782 en 1785.8 Grif moat ek tocht wurde oan Anne Jeltema
syn Het Vermaak der Slagtery fan 1768, dat fuort itselde jiers wer
prinje waard en yn 1769 en 1770 ferfolgen krige.9 Jeltema ommers, sa docht bliken, wie in goeie kunde fan Van der Ploeg, foar
't neist al yn 1773. De kommersjele kant oan it Fryske wurk is sa
dúdlik as wat. It ferskynde foar in wichtich part yn almenakken,

Feike van der
Ploeg
(1736-1790)
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dy't lykas bekend grutte oplagen hienen, en boppedat waard it
faak op in plak of tiid útjûn dat der fraach nei lektuer wie.10
Dochs is it de fraach oft de ûnderstelde finansjele ferwachtings
wol útkommen binne. It wurk waard sûnder mis wurdearre. Folie
útlittingen binne der net oer bewarre, mar der is dan dochs it oardiel fan ien út 1829, dêr't wol Jac. Scheltema foar te halden is, en
dy't seit: "sommige niet onaardige en ongeestige stukken, in de
Almanakken van dien tijd [de achttjinde ieu] nu en dan uitgegeven, waaronder R[ecensent] vooral begrijpen zoude de geschiedenis van MAYKE JAKKELIS; en die van Oelk in Steffin,
enz.".11 Mar wat oars is oft de wurdearring wol sa algemien west
hat. Der sit yn it wurk fan Van der Ploeg wat yntellektueels, dat
identifikaasje mei syn figueren útslút. De iene neamt it karikaturaal (mar dat slacht op Aagtje Ysbrants), oaren spotsk, iroanysk
of grotesk.12 Waling Dykstra hat dat goed oanfïeld, doe't er syn
beswier tsjin Mayke Jakkelis ûnder wurden brocht.13 Goed besjoen is it wurk ek net faak werprinte. Ofsjoen fan in pear werútjeften yn almenakken, binne der oan werprintingen allinne twa
fan Aagtje Ysbrants (1808 en 1827) en De Tankbre Boere Zoon
(1822 en 1823) en ien fan Mayke Jakkelis (1830) en Het jonge
lieuws boosk (1830), op dy iene fan Aagtje Ysbrants nei dus allegearre út 'e tiid fan de Beweging fan 1822, dy't bepaald waard
troch de hegerein en dêr ek wol ta beheind wie.14 Folkslektuer is
Van der Ploeg syn wurk tink noait wurden. It soe dêrom wêze kinne dat ôffallende fertsjinst him nei 1779 fan fierder Frysk skriuwen ôfholden hat, likegoed as fan grutter Nederlânsk wurk trouwens. Oan beide komt dat jier in ein. Dochs kin dat net de foarnaamste reden west hawwe, dêr binne nivo en ynspiraasje net neffens. It leit dan ek yn 'e reden om de oarsaak te sykjen yn
persoanlike swierrichheden, dy't him krekt yn 1779 te mânsk
wurden wêze moatte. Hie it oars mei syn libben rûn, dan soe der
net sa'n gat hoegen hawwe te sitten tusken de Bewegings fan 1777
en 1822.15
Libben
Feike van der Ploeg waard berne op 28 jannewaris en op 20 maart
1736 yn de Grifformearde tsjerke te Frjentsjer doopt as soan fan
Hidde Feickes, keapman op Coudal, dat no it Noard Ns. en de
Grienmerk is, en Gryttje Beerts Wassenaar, in bakkersdochter út
dy stêd.16 Syn suster Neeltje, doopt op 6 oktober 1743, troude yn
1782 te Gaast mei Feite Ruurds Salverda, berne te Warkum en
tsiiskeapman dêre.17 Al jong ferlearen de bern har heit, dy't yn it
lést fan 1745 of yn it begjin fan 1746 ferstoar.
De mem naam twa studinten, Bosma en Colerus, yn 't kost, en
troude yn 1749 wer mei de kandidaat Wybe Martens Bosma —
net deselde as de studint fan dy namme! —, in Frjentsjerter fan
komôf, dy't in pear jier earder ôfstudearre wie. Bosma hie in
boekwinkel. Yn 1751 kamen der noch twa studinten by, De Lange en Van der Leij, en oant Bosma's berop nei Gaast yn 1759 holden se fjouwer kostgongers. Yn 1753 kaam foar Colerus Westra
yn 't plak, nei 1757 wurde de nammen fan de studinten net mear
opjûn. Rom soppe it net, dat yn 1757 ferklearre Bosma dat er
minder as 600 gûne fermogen besiet.18 Mooglik hat Feike earst
studearje kinnen doe't syn styfheit in dûmnystraktemint hie,
want dy wie noch net te Gaast of hy liet him — op 25 oktober 1759
8
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anonym, mar eigenhandich ôf- - ynskriuwe te Frjentsjer.19 Hy wie doe dus al 23 jier âld, dat it
skriftfan de earste bledsidefan hat alle kâns dat er earst wat oars dien hat. Oan de famyljenamme
in houliksdichtfan Van der
t e s j e f l áyt m e i j ^ begjint, soe er wolris boekbiner yn 'e winkel
Ploeg (261 Hs., PBF).
f a Q ^ Q s t y f ¾ e i t w e s t hawwe kinne, dêr't in ploech it stik ark wie
om boeken mei te snijen.
Nei in pear jier stúdzje te Frjentsjer liet er him yn july 1762 ynskriuwe oan it menniste seminary Het Lam te Amsterdam. Het
Lam'wie minder strang yn 'e lear as de oare doopsgesinde oplieding De Zon, ek yn Amsterdam. Krekt in jier earder hie de Keamer fan Het Lam in brief besprutsen fan de dy maitiids út Mak-
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kum wei beneamde heechlearaar Dr. Heere Oosterbaan "wegens
eenen Feike van der Ploeg, die door Gereformeerde Ouders opgevoed, genegen was om tot onze Gevoelens over te gaan, en onder
onze Professor te studeren". Yn novimber 1766 waard er proponint, fuort nei't er in léste dissertaasje "over de ongegrondheid
van vervolginge in de Godsdienst" foarlêzen hie.20 It oare jiers
jannewaris folge syn beneaming ta foargonger fan de Flamingen
te Hylpen, hokker gemeente er yn july 1772 ferwiksele mei dy fan
de kombinearre Flamingen en Wetterlanners te Dokkum. Hy fertsjinne dêr 600 c.g. jiers. 21 Underwilens wie er op 24 maaie 1767
te Gaast troud mei Antie Pieters Hoekstra fan Frjentsjer.22 Hja
krigen fiif bern, te witten Hidde (12 augustus 1768), Grietie (28
augustus 1770), Antie (10 septimber 1772), Pieter (22 oktober
1774) en Johannes (1778).23 Hidde en Johannes waarden menniste dûmny, de iene te Krefeld en op oare plakken yn de omkriten
dêre, de oare te Grou (1802-1852). Hy is "de dûmny dy't yn de
brieven fan de bruorren [Halbertsma] geregeldwei opdûkt". 24
Pieter stoar tusken 1780 en 1787, Antie justjesnei har heit yn 1790
en Grietie troude yn 1796 te Snits mei Godert Born.25
Van der Ploeg wie noch net yn Dokkum, of hy liende 150 c.g. fan
de menniste gemeente.26 Grif siet er doe al djip yn de skulden,
want op 26 july 1776 tekene er in skuldbekentenis oan de erven
fan de Frjentsjerter nôtkeapman en stoker Thys Wepkes Feenstra
fan 2657 c.g., dy't er foar en nei yn 27 kear bard hie. Ek oaren
skeaten him jild út. Yn 1774 die dat de Betterwurdster boer Marten Binnes (250 c.g.) en op of foar 1 jannewaris 1778 de Dokkumer jittikbrouwer Allert Scheltinga (599-19-14), dy't beide
mennist wiene. Doe koe it langer gjin kant mear út, want ek by de
boekferkeapers J. A. de Chalmot fan Ljouwert en Petrus Conradi
fan Amsterdam stie er yn it kryt, resp. foar 184-5 en 200 c.g. Desimber 1777, febrewaris en maart 1778 waarden syn skulden oantekene yn it hypoteekboek en dy binne iepen bleaun.27 Ek mei it
ôflossen oan de menniste gemeente, oan wa't Marten Binnes en
Scheltinga yn 1778 har obligaasjes skonken hiene, gong it net
goed, dat yn desimber 1779 betellen de broeders Lucas Grashuis
en Frans Alles Claver him út eigen bûse syn traktemint. Noch gjin
wike letter, op 11 desimber, krige de eksekuteur Abe Poutsma
mandaat Van der Ploeg syn ynboedel te ferkeapjen om de skuld
oan Conradi te dylgjen. Dy skande waard him besparre trochdat
deselde Claver, yn 'e mande mei Jan Freerks, foar him ynsprong.28
Grif wie er underwilens ek al oan de drank rekke, dat oanlieding
waard ta syn ôfsetting tusken 23 oktober 1780 en 1 jannewaris
1781. Foar dy 23ste oktober hie de tsjerkerie him "een en andermaaien vermaant, vervolgens geëxcommuniceert van de bedieninge van het H. Avondmaal, gepaart met naadrukkelyke waarschouwingen", mar it hie allegearre neat holpen, want hy bleau
"volherdende in syn ergerlijk gedrag". De tsjinsten waarden
waarnommen troch Claver, Jan Freerks, Marten Binnes, Rintje
Bakker en Doede Plantinus. Nei't de Steaten, oan wa't de tsjerkerie om deportaasje fersocht hie, te witten dien hie dat de saak
buten har foech foei, soe "een absoluut deportement (...) gevolgd zijn, zoo niet was opgeschort door tusschenspraak van eenige der Broederen op sterke beloften van Ds. van der Ploeg om
zijn leven te beeteren gepaart met de moeielijke omstandigheden
10
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van sijn huijsgesin, in een Vrouw met vijff kinderen bestaande,
dus de Kerkenraad is te raade geworden 't nog eens te waagen
(...) in een verwaghtinge en hoope, dat syn Eerw. syn leer volkomen waar sal neemen, van zijne goede vermogens en studiën
ten dienste der gemeente meer gebruijk maaken, zyne gedaane
beloften hier vooren beschreven volkoomen volbrengen en sig
onthouden van het misbruijken van sterken drank, waar uit
voortvloeijen alle zodanige by elx in het oog loopende buitensporigheden en huijskrakelen".29 Yn de tiid fan syn ôfsetting
krige er fjouwer gûne wyks, en dêrnei barde er net mear lykas earder omit fearnsjier, mar om de fjouwer, fiif of seis wiken syn traktemint fan mar acht gûne wyks.31 It oare waard ynholden om syn
skuld ôf te lossen.
Spitigernôch ûntbrekt it rekkenboek nei 1782, dat de fierdere
gong fan saken Ut him net krekt mear rekonstruearje. Yn 1785 hie
er in skoftlang de lettere mennistelearaar Jan Wibbes van
Douwen (Warfhuzen 1763-Dokkum 1825) yn 'e hûs. 30 Van der
Ploeg syn halden en dragen kaam lykwols gjin ferbettering yn,
sa't bliken docht út in brief fan 4 juny 1787 fan de Dokkumer gemeente oan dy fan Amsterdam om fïnansjele help foar it traktemint fan in nij te beroppen dûmny. "Dewyl Ons doopsgezinde
Gemeente in 't Jaar 1772 tot haar Leeraar heeft gekregen F. v.d.
Ploeg. Welke in Dien tijd een Leevens Wyse heeft Gehouden welk
Gans Niet Onbesprooken is & heeft in Dien tyd Door zyn wangedrag Ons Gemeente in Een staat van verval Gebragt schoon
Niets is gespaard om aan hem F. v.d. Ploeg Alle te Regte Raadene
Middelen & Daaden Gedaan te hebben heeft Ons Alles Niets
kunnen Baaten. Maar het heeft gemelde F. v.d. Ploeg Goed Gedagt op den 12 April 1787 uit Deeze Stad weg te Gaan. Agter
Laatende Zyn Vrou & vier kinders & heeft geen de minste Order
Gesteld. Als alleen aan zyn Vrou Om Aan de kerkenraad te zeggen dat voor zyn beroep Als Leeraar hier bedankte. Met name
haar Nog twee Vrije Beurten te Betaalen. Zoo Dat Ons Gemeente
zonder leeraar is & is door het slegt Gedrag van F. v.d. Ploeg in
zoo een verval geraakt Dat in Agt Jaaren Geen een Met aan de
Gemeente is Gekoomen & door de Gewoone Loop Der Nateur
al verlooren".32 Tenearsten wie te Dokkum net bekend wêr't er
bedarre wie. Earst letter die bliken dat er yn Amsterdam tahold.
Lang hat er dêr net west, want foar 28 novimber 1787 siet er alwer
yn Dokkum, al wie it net by syn frou en bern. 33 Hy besocht yn
syn ûnderhâld te foarsjen troch mei in Gosse Thomas skoalle te
halden. Dat briek him by de hannen omt ôf. De Dokkumer magistraat ferbea it him op 12 april 1788, nei't de beide offisjele
skoalmasters T. van der Eist en L. Huisinga acht dagen earder by
de Grifformearde tsjerkerie klage hienen dat hy dêrmei as mennist de "Kerkenordening gegrond op 's Lands wetten" skeinde.34
Mei de komst yn juny 1788 fan de nije menniste foargonger, Binnert Tsjallings út Grou, rekke de húshâlding, dy't oant dan ta yn
de pastory wenjen bleaun wie, wer by him yn. Ynkomsten wienen
der net mear, want sûnt waard er oant syn dea op 29 juny 1790,
dy't grif in ferlossing west hat, ûnderholden troch de publike
earmfâden.35 De menniste gemeente hie him sa't liket alhiel falie
litten. De widdo ferhuze yn maaie 1795 mei de húshâlding nei
Snits, dêr't se earst op Skarn nr. 126 kaam te wenjen en letter buten 't Noard yn in pand dat te oardieljen oan it tal fan fjirtjin hús-
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hâldingen dat it herberge, grif in earmhûs wie.36 Yn 1798 waard
se (troch wa is net bekend) foar 1600 gûne ynkocht yn it St. Antoanygasthús te Ljouwert, dêr't se yn septimber 1801 ferstoar.37
Utjouwerij
Fan it lytse tal middels om yn it gefal fan Van der Ploeg anonym
of ûnder inisjalen ferskynd wurk ta te skriuwen, is kennis fan syn
útjouwers ien fan de wichtichste. Sa't it no liket hat er trije útjouwers hån, dêr't er sels ien fan wie.
Hy begong syn eigen boekferkeaperij yn kompanjonskip mei
Harmannus Groenia en de printer Rombartus Dykstra. De earste
kears dat ik har mei har trijen neamd seach, is yn in advertinsje
yn 'e Leeuwarder Courant fan 18 septimber 1773. Neffens in netdatearre, mar op 20 febrewaris 1774 behannele fersyk om oktroai
foar it boek dêr't doe mei advertearre waard (it Nieuw volkomen
A, B, C, Boek), wie Van der Ploeg "zeedert een klein jaar Boekverkoper", wat wiist op in begjin fan in moanne of wat foar septimber 1773.38 Groenia ferskynt as boekferkeaper foar it earst yn in
advertinsje fan 28 july 1773. Mei him soe de gearwurking langer
duorje as mei Dykstra, dy 'k foar 't lést tegearre mei Van der Ploeg
(en Groenia) yn in advertinsje fan 6 novimber 1773 fûn. Mooglik
is Dykstra dêrnei al gau yn swierrichheden rekke, want op 1 novimber 1774 droech hy ûnderhâns in printopdracht fan 'e Steaten
oan J. Seydel te Ljouwert oer, nei't earder al H. L. Huisingh te
Grins dat wurk fan him oernommen hie.39 Koart dêrnei, yn alle
gefallen foar 5 augustus 1775, hat er de hierde printerij ferlitten,
dy't dêrop oan it adres te sjen kocht waard troch Groenia.40
Dy gong doe fierder mei Van der Ploeg, mar it is net rjocht dúdlik
hoe't har saaklike ferhâlding krekt west hat. Gauris advertearren
se foar harsels, sûnder de oare, lykas Van der Ploeg tusken 4 febrewaris en 17 april 1775 die mei de kostbere útjefte fan in psalmboek op noaten.41 Dochs hat it der it measte fan wei dat se ien
saak hienen, want op 13 septimber 1777 kondigen se oan dat twa
dagen letter "Jen fars oon dy Boetenpostmer . . . oon't hoes fin
fan der Ploeg en Groenja" te keap wêze soe.42 Rillegau dêrnei wie
't dien mei Van der Ploeg syn útjouwerswurk. Ik fûn him as sadanich foar it lést yn in advertinsje fan 8 novimber 1777, mar út
de foardering fan Conradi op 'e Dokkumer rjochtdei fan 24 jannewaris 1778 docht bliken dat hy doe noch boeken fan de Amsterdamske útjouwer yn foarrie hie, en faaks wie dat noch wol sa
op 30 maaie 1778, doe't it gerjocht Conradi's eask om te beteljen
eksekutabel ferklearre.43
Groenia stie der al sa min foar. Op 26 jannewaris 1778 liende er
825 gûne yn trije poarsjes, ûnder mear fan Piter Schellingwou. It
oare jiers maaie besocht de Ljouwerter printer Abraham Ferwerda syn efterstallige skuld gerjochtlik yn te foarderjen. Op 11 septimber waard dy eksekutabel ferklearre, wat úteinlik yn novimber
dat jier útrûn op de oansizzing fan eksekúsje fan de winkelfoarrie.
Troch ûnferwachte help — mooglik wer fan Schellingwou, dy't
him yn alle gefallen yn 1782 wer jild liende — rede er it, mar mei
syn utjouwerij wie it nei 1782 dien. Utjeften fan nei de tiid op syn
namme binne net bekend en ta in teken fan it weromrinnen fan
syn saak kin it feit jilde dat er doe in parse fan 'e hân die.44
Underwilens wie Groenia net de iennichste by wa't Van der Ploeg
wurk útjoech. Dat die er ek by J. Seydel te Ljouwert, dy't al
12
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yastgeftelJ heeft, bij Intekening, te doen drukken, een
Octavo en een Duodecimo Formaat der
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De voorwaarden, welke betrekking hebben tot
de O C T A V E N , zijn:
Art.

Boekhannelsprospektus, oanbean om nijjier 1775 hinne
(ArgyfVereeniging, UvA).

I.

D ,i Heeren Intekenaaren gelieven bij de Intekening te betaalen
î Gald. i Strs. , bij het overhandigen der 20 eerde Veilen 12 Strs.,
en bij het afleveren van de overige Vellen 10 Strs. , te zaamen dus
niet meer dan 44 Strs. voor het compleet en cierlijk Psalmboek.
*

Art. II.

neamd waard, foar 't earst oan de ein fan 1774. By Seydel ferskynden neist it almenakwurk ek de gruttere Nederlânsktalige publikaasjes en fan de Fryske ek De Tankbre Boere Zoon.
Seydel hie oan syn útjeften te sjen, in fikse saak, hiel oars as de
tredde dy't foarsafier bekend wurk fan Van der Ploeg útjoech, de
Ljouwerter dichter Anne Jeltema (1727-1803).45 Dy syn útjeften
bestienen meast út losse plano's of lytse boekjes, dêr't oan de advertinsjes yn 'e Leeuwarder Courant te oardieljen lang net alles
fan bewarre is.46 Faak is it anonym spul en der is ek nochal wat
fan de útjouwer-dichter sels by. De earste kontakten tusken him
en Van der Ploeg litte har riede fïa Groenia. It earste teken dat dy
boekferkeaper wie, de al neamde advertinsje fan 28 july 1773, hat
fuort mei Jeltema te krijen.47 In dúdlik bewiis fan de gearwurking
mei har trijen yn 1774 is it feit dat it houliksfers fan F. Bekius foar
syn soan dêr't Groenia en Van der Ploeg de útjouwers fan wienen,
fierder allinne by Jeltema kocht wurde koe.48 Wurk dat mei wissichheid fan Van der Ploeg is, joech Jeltema út fan 1776 oant
1789. Under Jeltema syn útjeften is ekAagtje Ysbrants, dat neffensit titelblêd by Groenia ferskynde, mar dat neffens har advertinsje yn 'e Leeuwarder Courant fan 6 novimber 1779 Jeltema en
J. C. Tophuizen (dy't doe wol mear tegearre dienen) útjoegen. It
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kin wêze dat Groenia it sels net printsje koe fanwegen it driigjende faillissemint yn deselde snuorje, mar dat is mar in ûnderstelling.49
De ferhâlding tusken Jeltema en Van der Ploeg moat kurieus west
hawwe, al bin ik it krekte net gewaar wurden. It liket derop dat se
yn it iepenbier de lezers mei elkoar fermakken. Ik nim oan dat de
beide tsjinstfammen fan Tjaard van de Walle foar wa't Jeltema
yn 1773 in houliksrymke yn it Ljouwertersk makke, ek wier Feikje en Hitje hjitten hawwe 50, mar Van der Ploeg moat er wol bedoeld hawwe doe't er yn in neiskrift ûnderstelde dat de Naamlooze Brief út 1781 skreaun is troch "een Half-Eerwaarde, HalfGeleerde Schoolmeester", "een Beschaaver van Mennoniete Boeren". 51 Ik haw it idee dat der ek wolris wat fan Van der Ploeg sitte
kin by al de anonime spotdichten út 1773 en 1777 op it knoffelwurk fan H. P. C. van Echten. Jeltema joech dat guod foar in part
út en die der sels ek oan mei.52 Ek mei de healwize hin-en-werskriuwerij út 1781 tusken Jeltema en ien of twa oaren oer de dea
fan syn hún Phylax kin Van der Ploeg wolris anneks west hawwe.53 Miskien doelde Jeltema datselde jiers ek wol op him doe't
er yn in Aanmerking by in fers fan Piter Schellingwou deselde
ûnrjochtsinnichheid bespeurde dêr't ien fan Schellingwou syn
"Geloofsgenooten" him in jier earder mei yn politike problemen
brocht hie sûnder in hân foar him út te stekken.54
Freonen
Oer freonen fan Van der Ploeg is mar in bytsje bekend. Dat komt
ek al, omdat der foarsafier't ik wit net ien brief fan of oan him
oerlevere is. De freonen út syn studintetiid te Frjentsjer binne sawat nei te gean, mar fan it oanhâlden fan 'e kontakten blykt neat.
Of it soe de twadde namme Aeschinus fan soan Johannes, yn
1778 berne, wêze moatte. Dy is faaks ferneamd nei ien (en foar 't
neist de grutste) fan har, Aeschinus Saagmans (Frjentsjer 1739 —
ca. 1775).55 Ut letter tiid is der allinne wat oer de Dokkumer jierren te sizzen. Sels neamt er yn syn fersyk út 1774 oan 'e Steaten
dat er it Nieuw volkomen A, B, C, Boek mei "een en ander goed
Vrind" makke hat.56 De losse stikjes dêr't it boekje út bestiet, binne mei de pin troch him en in R. Z. tekene, dy't ik net teplak
brocht haw. Neist Groenia en Jeltema moat Piter Schellingwou
ien fan 'e foarnaamste freonen west hawwe. Se dichten oer deselde dingen, lykas yn 1780 op S. D. van Aylva, yn 1781 op A. van
Rooijen en W. Krul en yn 1784 op de widdo Bergsma. Yn syn
Biggelende Traanen by de dea fan de soan Folkert yn 1787 ropt
Van der Ploeg de âlden oan mei "ô Vrienden". De keapman, mar
meastal yn de rjochterlike argiven as hear oantsjutte Schellingwou, dy't yn 1774 út Harns nei Dokkum kommen wie, liet him
dêr yn 1788 as mennist dope. Hy waard behelle yn 'e kontrarevolúsje fan 1796, út Dútslân wei organisearre troch prins Frederik,
en moast grif dêrom oktober dat jiers sels nei Dútslân flechtsje,
dêr't er, goed 58 jier âld, yn 1800 te Mettingen stoar.57 Lykas him,
keas Van der Ploeg nei gans patriottysk dichtwurk, doe't it der op
oankaam — dat is te sizzen yn 1785 — foar Oranje.58 Fierders
moat noch neamd wurde de menniste bakker en keapman Samuel
van der Herberg, foar wa't Van der Ploeg yn 1776 in (Frysk) troudicht makke. Mear is der oer har freonskip ek al net bekend, mar
it leit wol foar de hân om de Van der Herberg dy't yn Aagtje Ys14
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brants opdûkt mei him yn ferbân te bringen.59
A Telting hat ûndersteld ("naar ik gis") — en Wumkes hat dêr in
feit fan makke —, dat Van der Ploeg by de Dokkumer freonerûnte
om Herke Schonegevel hinne heard hat, dêr't ek J. W. de Crane
by wie.60 Ik tink hast fan net. Van der Ploeg syn namme ûntbrekt
op ledelisten út 1781/2 en 1787 fan it muzykselskip Musica laborum dulce lenimen (dat fan 1776 oant 1800 in eigen sosiëteitsgebou te Dokkum hie), en dêr't wol dyselden fan de rûnteSchonegevel op steane. Hy sil, as er al wollen hie, yn dat fermidden fan notabelen wol net past hawwe.61
Wurk
Frysk
Alle Frysk wurk moat oan Van der Ploeg taskreaun wurde, want
op syn eigen namme hat er neat útjûn. Sûnt myn besykjen yn 1975
(Us Wurk 24 (1975) 116-124) leau ik net mear dat fan him binne:
— 1778 H (Ney-redin); sjoch Jo Smit (ed.), Dit is ien seldzem almenak. Ljouwert 1972,13; Klaes Dykstra, Us Wurk 24 (1975)
96 en myn bydrage yn De Vrije Fries 58 (1978) 52.
— 1778 I Tajift; sjoch Dykstra o.w. 95 en Breuker o.w. 52.
— 1784 A (Faam fin twa wudden; sjoch Breuker o.w. 51 en id. Us
Wurk 27 (1978) 5, dêr't ik Simon Stijl as wierskynlik auteur
neam).
— 1784 B (Sæemensprek; sjoch Breuker, De Vrije Fries 58 (1978)
51).
— n -d.H. (Tryn mei har mem en Sjouke; om de Gysbert-Japicxynfloed (it sankje is in parody op Wobbelke) foar 't neist net
fan Van der Ploeg).
De sinjatueren dy't hjir en yn it neikommende brûkt wurde, binne
neffens A. Feitsma, Us Wurk 6 (1957) 74 e.f.
1774 - 1774 A (De Burkerij)
Utkommen op 5-12-1774, foar 't earst mei advertearre op 8-101774 (L.C. 3-12, resp. 8-10-1774).
Sûnt Dykstra en Breuker, oars as Miedema, it wurk wer taskreaune oan Van der Ploeg, hawwe O. Vries (Us Wurk 25(1976) 16-17;
sjoch by him ek foar de âldere literatuer) en C. de Vries (It Beaken
46 (1984) 197, noat 28) syn auteurskip ôfwiisd sûnder dat se foar
in oar kieze, wylst M. S. Kramer (Ut de smidte 16 (1982) 2: 13 en
Ph. H. Breuker (Ut de smidte 14 (1985) 2: 14) nije arguminten
foar Van der Ploeg neame.
1776 — 1776 A (Twa miggen)
1777 - 1777 D (Oranje Zyllers Lied)
- 1777 G (Oon en For dy Boeten-Postmer)
- 1778 B (Mayke Jakkelis)
- 1778C(DeKikkerts)
- 1778 D (De leste Schaef)
- 1778 E (De Sprinkhoanne)
- 1778F(DeAademan)
- 1778 G (Ien seldzem forfal)
It almenak dêr't B-G yn steane en dat Jo Smit foar syn útjefte fan
in part derfan brûkt hat fan prof. dr. G. Stuiveling, is troch dy syn
erven yn 1985 oan de PBF skonken.
1778 - 1778 O (Tankbre Boere Zoon)
- 1779A(Forreden)
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- 1779 B (Oprieugte Wierheid)
— 1779 C (Jonge Lieuws Boosk)
± 1780 M (Jan finne Turk nomd)
± 1780 N (Sliepende Boere Faam)
± 1780O(FerlegenVryer)
± 1785TA(DeVryaasje)
± 1785 UA(Wolbered Boosk)
± 1785 VA (Ien Minnelied)
± 1785 WA (Splinter Nije Zang)
Datearring en taskriuwing fan de nrs. ± 1780 en ± 1785 binne
ûnwis. Op de efterkant fan it almenak dêr't 1779 A-C yn steane
(Oprecht Nieuw Hallumer Almanach . . . Op 't Jaar . . . 1779)
wurdt advertearre mei oare almenakken, fan ûngelikense gearstalling, dêr't ek by binne "de allernieuwste Liedjes, waar onder
eenige in 't Fries Boers". (J. J. Loopstra, It Beaken 2 (1940) 188).
Under dy lésten sille ± 1780 en/of ± 1785 wol thúshearre.
1779-1779 M (Aagtje Ysbrants)
It wurk is altyd oan Eelke Meinerts taskreaun, foar 't earst yn
1815. Oare arguminten foar syn skriuwerskip binne eins net jûn.
Ek Pieter Breuker docht dat net yn Us Wurk 19 (1980) 103-105
dêr't er twa oant dan ta net-neamde njoggentjinde-ieuske taskriuwings jout as reaksje op myn beredenearre twivel oan dat skriuwerskip (Ut de smidte 22 (1977) 4:21). Ik soe noch in pear dingen
neame wolle dy't net foar EM pleitsje.
1. EM joech syn printe wurk op namme út, dit is anonym, ek de
werprinting út 1808, doe't er noch libbe.
2. EM stie sûnt ca. 1777 ûnder ynfloed fan Gysbert Japicx, dêr't
hjir net folie fan te bespeuren is.
3. EM hie it yn 1778-1779 drok mei it korrizjearjen (en ôfmeitsjen?) fan syn Vernederde en verhoogde Jozef, dêr't it Voorberigt fan diel twa fan tekene is op 30 juny 1779, wylst AY neffens Ien Wirdtje.. al op 2 septimber dêrnei printe wie.
Foar Van der Ploeg telt buten wat ik yn 1978 al neamd haw, just
dat it al frjemd wêze soe dat dy yn 1779 gjin Frysk skreaun hawwe
soe. Dat jiers ommers wize de neiprintingen fan almenakken mei
syn Frysk út hoe'n súkses oft er hie.
Persoanlike omstannichheden kinne makke hawwe dat er oan de
oankondige fuortsetting (sjoch Ien Wirdtje..) net takommen is,
wat foar EM wer net jilde kin, teminsten de earste jierren net
(sjoch oer it libben fan EM: O. Vries, Us Wurk 25 (1976) 1-32).
Hjirmei wol ik net sizze dat neffens my AY fan Van der Ploeg is,
allinne dat ik syn auteurskip net útslút. Miskien kin in ûndersyk
fan taal en stavering mear wierskynlikheid foar de iene of de oare
bringe, of de ynterpretaasje fan de tekst, dêr't nochal wat oan
dien wurde moat.
Nederlânsk
Oars as it Frysk is it Nederlânsk fan Van der Ploeg wol op syn
namme útkommen, al is 't gauris mei oars net as inisjalen. Likegoed hat er ek yn it Nederlânsk anonym útjûn, sa't yn in inkeld
gefal oannimlik te meitsjen is. Ik haw my yn it neikommende oersjoch beheind ta wat wis is of liket, mar der is grif mear, foaral
oan spul dat by A. Jeltema útjûn waard en dat faak allinne mar
út advertinsjes yn 'e Leeuwarder Courant bekend is.
By it gearstallen haw ik folie profyt hân fan it apparaat-J.J. Kal16

Wumkes.nl

ma op printingen út Fryslân foar 1816, dat op 'e Fryske Akademy
te rieplachtsjen is.
1760 - Feiko van der Ploegh, Math. Stud., Klinkdigt ter eeren des Hooggeleerden
Heere Elias Wigeri, Toen Zyn Wel Ed. tot gewoon Hoogleeraar der Regten
aan Frieslands Hoogeschool wierd ingehuldigt den 6 van Lentemaand
1760.
- Feiko van der Ploegh, Math. Stud., Klinkdigt ter eeren van den Hooggeleerden Heere Christ. Everh. de Lille, Toen Zyn Wel Ed. tot Gewoon
Hoogleeraar in de Genees-, Ontleed- en Wond-Heelkunde aan Frieslands
Hoogeschool wierd ingehuldigt, den 6 van Lentemaand 1760.
- Feiko van der Ploegh Math. Stud., Zegegalm ter eeren van den Hooggeleerden Heere F. Ü. Winter Toen zyn Wel Ed. tot Gewoon Hoogleeraar
in de Genees- en Stofscheidkunde in Frieslands Hoogeschool wierd ingehuldigt den 6 Maart 1760. Klinkdigt.
Alle trije binne ôfprinte yn: Poematia in honorem clarissimorum variisque
doctrinis illustrium virorum Eliae Wigeri, Christ. Everh. de Lille et Feion.
Vdon. Winteri.. . Franequerae 1760 (PBF).
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Inpear bledsiden út it earste
1762 - F. van der Ploeg L. H. et Matth. Stud. Fran. Frisius (Symb. Per Convitia
stikjefan it Nieuw volkomen
et laudes), Gedagten baren smert, heeft men op aard geen minder,/. Fers fan
A,B,C, Boek mei de inisjalen
trije fjouwerrigelige strofen yn it Album amicorum fan F. H. van Burfan F. v.d. Ploegen in R.Z. (eks.
mania, tekene 17 juny 1762 (Hs. 898 PBF).
yn partikukier besit).
- F. van der Ploeg L. H. et M. S. (Symb. Per Convitia et laudes, De zucht, de
zuivre zucht; ia nog eens't is de zucht)/
Achtrigelich fers yn Album amicorum F. H. van Burmania, tekene 25 juny
1762 (Fries Museum Ljouwert).
1763 •» F. v.d. P.: Trochaïsche rymen, ter eeren den Hooggeleerden Heere Nicolaas Ypey, Hoogleeraar der Wiskunde &c. Toen zyn Hoog-Geleerde het
Opper-Schoolbewind aan Vrieslands Wysheids School wierd opgedragen,
dan lsten van Wynmaand 1763: yn: Poematia in honorem vire celebrer-
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rimi atque eruditissimi Nicolai Ypei [.. .], Franequerae 1763 (PBF).
1773 - Nieuw volkomen A, B, C, Boek. Door een Gezelschap onder den Tytel:
Voor zweet en arbeid is alles te koop. It boekje, dêr't my allinne in eksimplaar yn partikulier besit fan bekend is, hat gjin titelblêd. It bestiet út seis
losse stikjes, elk mei in nije sidenûmering. It léste is fan 1774, de oaren út
1773. Der waard foar it earst mei advertearre yn 'e Leeuwarder Courant
fan 25-9-1773. De PBF hat in eksimplaar fan it twadde stikje (Pa 1234).
1774 - De kerkelyke Bestelling behorende tot den openbaren Godsdienst onder
de Doopsgezinden of Mennonieten in Vriesland tot het jaar 1775 uitgegeven door F. van der Ploeg; yn: Nieuw Harlinger Almanach [. . .] 1775 door
Hanso Lemstra van Buma, Math.; Joh. Seydel, Leeuwarden (s 446 TL:
PBF).
1775 - De kerkelyke Bestelling . . . tot het Jaar 1776 uitgegeven door F. van der
Ploeg; yn: Nieuw Harlinger Almanach [. . .] 1776 .. . (ûnfolslein bewarre
yn: A 3255, PBF).
1776 - [Naamlijst van doopsgezinde Leeraren]. Neamd yn in advertinsje fan Joh.
Seydel, Leeuwarder Courant 9-11-1776, as ûnderdiel fan in almenak.
- F. van der Ploeg, Het gelukkig Dockum bij de blijde komste van zijnen
Rector der Latijnsche schoole, den zeer geleerden Heere Joannes Adamus
Nodell. Der Regeeringe en Burgerije toegezongen. Leeuwarden, A. Jeltema (yn EVC 1333, RAF). Sûnder namme fan skriuwer mei advertearre
yn L.C. fan 28-12-1776.
- F. van der Ploeg, Kort Trochaicum ter gelegenheid dat de weledele zeer
geleerde Heer, Joannes Adamus Nodell, Het Rectoraat der Latijnsche
Schoole te Dockum, met eene plechtige Redevoering, tot Lof der Dichtkunde, Op den 18den van Slagtmaand 1776 aanvaarde. Leeuwarden, A.
Jeltema (yn EVC 1333, RAF).
Sûnder namme fan skriuwer mei advertearre yn L.C. fan 25-12-1776.
1777 - Van der Ploeg, De Groninger vuurwagen. Leeuwarden, A. Jeltema.
Gjin eksimplaar bekend; neamd yn adv. L.C. 13-9-1777.
- [Naamlijst doopsgezinde Leeraren)
Net oerlevere, noch neamd, mar te ûnderstellen: sjoch 1774, 1775, 1776 en
1778 en 1778 foar in selde útjefte.
1778 - V.D.M.P.V.D., Grafschrift boven in Begraafplaats van den kundigen, vindingrijken en Godvreezende Wijtze Foppes Dongjuma [. . .]. Leeuwarden,
A. Jeltema, yn: s 55 TL bis, PBF. Romein noch Kalma jout in namme dêr't
P.V.D. de ôfkoarting fan is, dat it kin hast net oars of efter dizze V.D.M,
ferskûlet him Van der Ploeg.
- Naamlijst van de leeraaren by de Doopsgezinden in Friesland, Groningerland en de Vijf Eilanden. Voor het Jaar 1779 uitgegeven door F. v.d. Ploeg,
leeraar der Doopsgezinden te Dokkum. Leeuwarden, Joh. Seydel. Der wie
in eksimplaar fan bewarre yn de eardere Bibl. fan de Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (apparaat-J. J. Kalma).
- Zevenenveertig Gedichtjes voor de Jeugd; om ze te vermaaken; ter beschaving van 't verstand; ter verbetering van 't hart en over het nut van den
godsdienst. [Joh. Seydel, Leeuwarden 1779]. De Opdracht (in fers foar G.
F. baron thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg) is tekene troch
F.V.D.P.V.D.M.T.D. De printer advertearre mei de earste fan de fjouwer
ôfleveringen yn de L.C. fan 19-12-1778, mei de twadde op 6-2-1779 en doe
wie de tredde op de parse en lei de fjirde klear (B 173, SBL).
1779 - De Geluk Wensch van den Heere Arntzenius Hoogl. te Groningen, aan
den Heere Offerhaus, mede Hoogl. te Groningen, wanneer Z.E. het vyftigste Jaar zyner Bediening aan't Hooge School van Gron. en Ommel. vierde;
met eene opdragt aan eerstgen. Heere. in Nederd. Verssen van verre gevolgd. Joh. Seydel. Leeuwarden (adv. L.C. 27 maart; gjin eksimplaar bekend).
- [Naamlijst doopsgezinde Leeraaren]
Net bewarre, mar neamd as almenakfollingyn in advertinsje fan Joh. Seydel, L.C. 20-11-1779; sjoch ek 1774 e.f.
1780 - Bij ondervinding, Westdongeradeels dankofferhande ter gelegenheid dat
de Hoog Edele Wel Gebooren Heere Jr. Sicco Douwe van Aijlva. tot grietman over gezegde grietenie verkoren was. uitgeboezemd. Leeuwarden.
Joh. Seydel.
It fers is datearre op 2-5-1780. It stiet ek yn it bondeltsje Ter gelegenheid . . . (sjoch hjirnei). Dat it fan Van der Ploeg is. kin út it neikommende
fers Aan . . . Pieter Schellingwouw. ôflaat wurde.
- F. v.d. P.. Aan den Heere Pieter Schellingwouw Wanneer ik svn Ed. Vers.
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ter gelegenheid dat de Hoog Wel Geboren Heer Jr. S. D. baron van Aylva,
tot groote blijdschap van Westdongeradeels ingezetenen waardiglyk tot
Grietman van den zelven Deele wierd verkooren, ten gulhartigens geschenke mogt ontvangen, den 6 Maaij 1780 (yn: Ter gelegenheid . . ., sj.
hjirnei).
- F.V.D.M., Dit vers bij het overbrengen, van de Eere Kroon Behoorende,
is door schielijkheid vergeeten. Yn: Ter gelegenheid dat. . S.D. baron van
Aylva . . . tot Grietman .. wierd verkooren .. [s.p.s.j.] (3945 Gesch., PBF).
Foar 't neist is ek noch it fers Geluk Wensch en Vreugde Galm . .. yn itselde bondeltsje fan Van der Ploeg.
1781 - N.N., Naamlooze brief, aan A. Jeltema, In deszelfs Voorhuis gevonden, op
den 21sten van Louwmaand des jaars 1781.
Yn: Naamlooze Brief aan A. Jeltema .. . Leeuwarden, A. Jeltema (yn A
1264, PBF; ek yn: A. Jeltema, Mengeldichten. Tweede stukje. Leeuwarden
1789, enyn: id., Gedichten. Leeuwarden 1825).
Taskriuwing op grûn fan it Antwoord . . . dat Jeltema derop folgje lit.
- F. van der Ploeg, V.D.M., Klinkdicht ter gelegenheid dat de Wel Eerwaarde Heer Abraham van Rooijen V.D.M, te Noordwijk op Zee, Eenen in Zee
worstelende Engelsman aan Land gebragt en geredt heeft. Leeuwarden, A.
Jeltema (sûnder sinj., SBL). Yn SBL ek in fers fan P. Schellingwou oer itselde ûnderwerp, mei in neiskrift fan A. Jeltema.
- P.V.D.F., Ter onsterfelijker Nagedachtenisse van den Wel Edelen Gesrengen (sic) Heere, den zaligen Heere Willem Krul, In Zijn Wel Eds. Gestrs.
leeven Schout bij Nacht voor het Collegie aan de Maaze; Gesneuveld, in
den ouderdom van 58 jaaren en 6 maanden, op 's Lands Oorlogschip De
Mars, voor St. Eustatius, op den 24 Februarij des jaars 1781. Zijnde de
Vierdag bij de Roomsche Kerke van den H. Mattheus.
Yn: Ter onsterfelijker Nagedachtenisse van . .. Willem Krul .. . Door
P.V.D.F. [mei folgjende fersen fan Jeltema en P.Z.F.S., dat Schellingwou
wol wêze si]]. Leeuwarden, Ter Drukkerije van den Grafschrift-Dichter [ =
A. Jeltema] (yn A 1313, SBL).
1783 - F. van der Ploeg, Lijkzang over het zielgrievend verlies van den [. . .] Heere
Jr. Georg Fredrik baron thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg [. ..] op
het onverwachtst den 6den van Oogstmaand 1783, in het 50ste jaar Zijns
H. W. Gebs. Leeven 's middags tusschen 12 en 1 uuren, aan eene Keelziekte, in 's Gravenhaage, tot der Vriezen bittere smerte, overleeden. A. Jeltema, Leeuwarden (yn: Schwartzenberg 545, RAF).
1784 - F.V.D.P.V.D.M.T.D., Rouwklagte en Grafschrift na het allersmertelijkst
afsterven van den Hoog Welgeboorenen Heere Johan Derk Baron van der
Capellen tot den Pol enz. enz. Den 6den van Wiedemaand 1784. te Zwolle
overleeden. (Bij het aanschouwen van een der vuigste Laster- en Prulschriften, naamloos ter persse gegeeven, en gedrukt.) Aan Nederlands
Maatschappijen in den Vrijen en Rustbewaarenden Wapenhandel toegewijdt. A. Jeltema en H. Post, Leeuwarden (PI 691, 2, PBF).
Undertekene op 3-7-1784.
- F. van der Ploeg, Vaderland en Vrijheid-minnende Uitboezeming ter Gelegenheid dat de Wel Ed. Geb: Vrouwe Mevrouwe, Riemke Schik, Wed:
van. . Wilhelmus Bergsma, In zijn . . . Leven Gedeputeerd Staat van Vriesland en Secret: van Oostdongeradeel. . . Het Vaandel Aan 't genootschap
der Vrijwillige Wapenhandel te Dokkum, onder de Zinspreuk Pro Aris et
Focis, Ten geblijke van haar . . . Vaderlandlievende Denkwijze. Grootmoedig vereerde.
Ofskrift yn argyf-Beucker Andreae DHBA Gedichten V 1, GAL 182a. In
eksimplaar fan de printe tekst, dy't der as útjefte fan A. Jeltema neffens in
advertinsje yn 'e L.C. fan 9-10-1784 ek west hat, ha 'k net fûn. It fers fan
Van der Ploeg is datearre op oktober 1784.
1785 - Feike van der Ploeg, Morgen-bespiegelingen van Vroukje Volmoed, Boere
dochter in de Grietenie van Stellingwerf-Westeinde. Opgedraagen aan de
H.W.G. en H.E.G. Heeren, Grietslieden, Officiers der 30 Grietenien in
Friesland, als ontwijfelbaare Voorstanders van de Rechten en Vrijheden
deezer Provincie. A. Jeltema, Leeuwarden (EVC 791e, RAF: PI 694. 44 {2'
pr.), PBF).
- F. W. [!] van der Ploeg, Aan den Vorst van Nassauw enz. enz. enz.: yn: De
J¾essche patriot I, s. 144 (datearre 25 oktober). Joh. Boltjes. Leeuwarden
1786.
1787 - F. v.d. P., Biggelende Traanen gestort bij het lijk van den jongen heere Folkert Pieters Schellingwou, Onder het ijs, in den bloei zijns leevens. overlee-
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den op den 28 November 1787, oud 15 jaaren en 6 maanden en 11 dagen,
A. Jeltema, Leeuwarden (PBF, PI 692, 13).
1789 - F. van der Ploeg, De Westdongeradeelsche Jongelingen en Maagden haaien Den Hoog Wel Geboorenen Heere, Jonkheere Pieter Edzard van Harinxma thoe Slooten, Hunnen Nieuwverkoorenen Grietman, zingende, op
de Vois: Wilhelmus van Nassauwen, ter Rechtkamere in.
Sûnder útjouwer of adres; net yn 'e hannel? (yn: Van Harinxma 77, RAF;
freonl. meid. drs. O. Vries).

Noaten
1. G. A. Wumkes, "Feike Hiddes van der Ploeg", Bodders yn de Fryske striid.
Boalsert 1926, 351-363. Earder al hie Wumkes fjouwer dêrfan oan him taskreaun of mei him yn ferbân brocht yn NNB W 6 (1924) 1138 en noch wer
earder twa yn Yn ús eigen tael 9 (1917) 47.
2. By myn witten tekene Van der Ploeg sûnder syn heite namme, op ien kear
nei, yn 1757, doe't er genealogyske oantekens oer de Wassenaars oerskreau
(oanhelle troch W. Tsj. Vleer, De Friese Wassenaars. Drachten 1963). Dêrom
jou ik boppe Feike Hiddes de foarkar oan Feike sûnder mear.
3. Klaes Dykstra, Lyts hânboekfan de fryske literatuer. Ljouwert 1977, 28.
4. Joast neamde him yn 1840 yn it foarbygean as de skriuwer fan Mayke Jakkelis (Letterkundige Naoogst, 265), T. H. (dat wol Tsjalling wêze moat) dielde
W. Eekhoff mei dat hy de skriuwer wie fan Mayke Jakkelis en De Tankbre
Boere Zoon (oant. fan Eekhoff yn FG 933, RAF). Eekhoff syn meidieling dat
Van der Pioeg ek De Burkerij skreaun hat (yn 1917 oanhelle troch Wumkes
yn syn yn noat 1 neamde stik), sil ek wol op 'e Halbertsma's weromgean. Dy
hawwe har wittenskip grif fan 'e soan fan Van der Ploeg hân, dy't fan 1802
oant 1852 menniste dûmny te Grou wie.
5. Ph. H. Breuker, "Literatuer en Beweging", Hjir 1981: 4, 26-39.
6. In Taxiphilos, skriuwer fan in by Groenia útjûn boekje dêr't Van der Ploeg
op oansjoen waard en dy't him dêrom yn 'e Leeuwarder Courant fan 15 oktober 1778 ûnder it jaan fan krityk op dat wurk dêrfan distansjearre, doelde
op him doe't er it yn 'e krante fan 18 oktober hie oer "Sprekers of Schrijvers
om den Brode".
7. De fernijing fan it leger ûnderwiis dy't om 1770 hinne begong, is in algemien
Europeesk ferskynsel. Van der Ploeg neamt as foarbyld it "Nieuw Nederduitsch Speldeboek, ten dienste van de Vorstelijke kinderen uit den doorlugtigen huise van Nassau Weilburg", dat foar de measte âlden lykwols te djoer
is (yn syn fersyk om oktroai oan de Steaten, Steaten S 7 (1774), RAF).
De bernegedichtsjes kinne fansels net los sjoen wurde fan H. van Alphen sines, dy't yn 1778 yn twa stikjes 46 útjaan liet. Dy waarden yn De Nederlandsche Bibliotheek fan 1779, tagelyk mei neifolgings fan mar leafst fjouwer oaren, oankondige as "zes en veertig Gedichtjes". It sil wol gjin tafal wêze dat
Van der Ploeg 47 makke en syn boekje dêrneffens neamde.
8. Dêrmei wol fansels net sein wêze dat Van der Ploeg har foar wie. De beide
froulju hienen earder ek al figueren út it deistich libben fan har tiid tekene en
yn it algemien steane se wat dat oangiet yn 'e tradysje fan Justus van Effen
syn karakter- en sedesketsen. It giet der hjir mar om dat sok wurk doe yn 'e
moade wie.
9. Lykas bekend is Het Vermaak in bewurking yn it Ljouwertersk fan Justus
van Effen syn Thysbuurs Os. Net bewarre, teminsten net dat bekend is, binne
de fuortsettingen, dy't neamd wurde yn de Leeuwarder Courant fan 25 febr.
1769 en 15 des. 1770, beide troch Jeltema sels útjûn.
— Lieuwerder taalpoespasje, vervattende in Leeuwarder poëzij eene vriendelijke overweging, troost en raad met en aan Pieter Weltevreden nopens zvner Brief genaamt Het Vermaak der Slagtery door Buiasco Rechtgezind,
welke hier nog heeft een Brief in Nederduitsch Proza, met invallende
Rymslagen doorzeeven, waarin voorkomen eenige zinryke aanmerkingen
op het Antwoord van N. N. onlangs tegens de eerstgemelde brief in het
licht gegeven.
- Vervolg van het Vermaak der Slagtery, vervat in eenen boertige brief van
den 6 Dec. 1770 geschreeven in een platte Leeuwarder straattaal door een
gebooren inwooner dier stad, onder den naam van Pieter Wel te vreden . . .
10. De Burkerij kaam neffens in advertinsje yn 'e Leeuwarder Courant op Sinterklaasjûn út, De Tankbre Boere Zoon op 'e fjirde dei fan Ljouwerter merke.
11. Anonime resinsje fan R. Posthumus syn Prieuwcke fen Friesche Rijmmele-
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12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

rije,yn: Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak 1825, 10: 427438 (sitaat op bl. 429). Posthumus, poer om it krityske oardiel oer syn wurk,
seach yn in by myn witten net publisearre wjerwurd J. Scheltema der op oan
(yn EVC 333, RAF).
Karikaturaal: J. H. Brouwer yn de ynlieding op syn útjefte fan Aagtje Ysbrants (Boalsert 1954); spotsk: Ph. H. Breuker yn syn les oer Van der Ploeg
foar Tekst en utliz; iroanysk: id., Ut de smidte 1977-421; grotesk: Cor de
Vries, It Beaken 46 (1984) 195-196.
Hy lit him dêr as anty-yntellektueel yn kenne, sa't op dat plak ek fierders wol
ûnbeskamme bliken docht yn syn Feestrede, Utspritsen to Ljouwert by 't
oantinken fen 't fyftichjierrich bistean fen 't Selskip for fryske tael- en skriftenkennisse, op 'e 5de Septimber 1894. Ljouwert [1894] 9. Dat er Aagtje minder goed sketten hat, komt fansels omdat dy (oars as Mayke dy't har tútsje
lit) in ta klisjee ôfsliten ûndeugd fan froulju, ek üt Fryslân, fertsjintwurdiget
(dêr't er sels ek graach oer skriuwe mocht). It sitaat is te lang om alhiel oer te
nimmen, en it seit ek mear oer Dykstra sels as oer Van der Ploeg. Dêrom dizze
iene sin: "Dat moat naïviteit hjitte, sa wiis bin 'k wol [hy hat blykber Halbertsma syn karakteristyk út 'e Letterk. Naoogst yn 'e holle]; mar it is in naïviteit,
dêr't flinke fryske frouljue de gek mei ha en dêr't se fen sizze: "Dat wiif is sa
sleau as potstrou". Yn in noat ferklearret er it ferskil tusken Aagtje Ysbrants
en Mayke Jakkelis út it feit dat de iene skriuwer boer wie en "onder 't folk
libbe", en de oare — "as 'k it wol ha": nammen neamt er net — "boppe 't folk"
stie.
Werprintinge yn almenakken fan MJ en JLB fuort nei ferskinen wurde
neamd yn myn stik yn DVF58 (1978) op side 53. De Burkerij kaam nochris
út yn it Franeker almanach fan 1799 (en yn it net bewarre fan 1798 foar 't
neist; eks. yn B 225a, SBL), JLB en MJ yn de almenakken foar 1857 resp.
1861 fan Van den Bosch. Wat de selsstannige werútjeften oangiet moat opmurken wurde dat dy fan TBZ yn 1822 oant no ta net sinjalearre is. De U.B.
fan 'e UvA hat der ûnder synjatuer PT 50-2 in eksimplaar fan, dat ôfwykt fan
de wol bekende werprintinge by deselde útjouwer (F. W. van Breest Smallenburg te Snits) út 1823. Yn in net-datearre opjefte fan 1833 of justjes letter,
docht bliken dat der fan de oplaach (út 1823 dan wol) fan 600 eksimplaren
doe noch 300 oer wienen (argyf G. T. N. Suringar, Bibl. Vereeniging, UB,
UvA). Der binne ek twa werútjeften fan JLB, beide by J. Proost te Ljouwert,
de iene út 1830, de oare út 1832, dêr't ik net fan neigien haw oft it ûngelikense
oplagen binne. Fan de 500 eksimplaren út 1827 fan AY wiene der neffens de
oanhelle opjefte yn it argyf-Suringar ca. 1833 noch 65 oer.
Sjoch oer dy Bewegings myn stikken yn Hjir 1981, 4: 26-39 en Hjir 1982, 2:
14-18.
W. Tsj. Vleer, De Friesche Wassenaars. Drachten 1963. De bertedatum is oerlevere út in jierdeifers fan syn freon Aeschinus Saagmans, yn dy syn hânskrift
Versameling van versen (Hs. 1209, PBF).
Leeuwarder Courant 11-11-1775.
525 Hs., PBF: Reëelkohieren en Spesykohieren Frjentsjer, GAF; Frj. RR 28:
308, 312 (1754), RAF. Neffens it Album Studiosorum Franekerensis waard
Bosma ynskreaun op 30 juny 1738.
ASF 13049.
Argyf Doopsges. Gemeente Amsterdam, B 2476, GA Amsterdam (freonl.
meidieling fan de no ferstoarne dr. S. Hart fan 17-3-1975).
J. J. Kalma, Naamlijst der Friese Doopsgezinde Leke- of Liefdeprekers en
Predikanten. Leeuwarden 1962.
VCG 55, GA Dokkum hat ynstee fan maaie ferkeard augustus (ferlykje it lidmateboek fan Gaast, RAF).
VCG 55, GA Dokkum.
J. J. Kalma, "Kronyk fan it libben fan J. H. Halbertsma", yn: J. J. Kalma e.o.
(red.), Joast Hiddes Halbertsma. Drachten 1969 (s. 310).
Nederland's Patriciaat 17 (1927) 284-285.
VCG 65, G.A. Dokkum.
DokkEE23, RAF.
VCG 59, 7, GA Dokkum.
VCG 59, 11, GA Dokkum; ôfprinte troch A. Klaver yn: Ned. Archief voor
kerkgeschiedenis N.S. dl. II (1903) 107.
\4CG 65, GA Dokkum. Troch in freonlike ferwizing krige ik ynljochtings oer
Jan Wibbes fan syn betoerpakesizzer mr. K. J. van Douwen út Beetstersweach, dêr't ik him graach foar tankje. Jan Wibbes wie in boeresoan út 'e
buorskip Douwen ûnder Warfhuzen. Hy troude op 19-11-1786 te Dokkum
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mei Rinske Eintes Klaver dér wei en waard yn 1789 mennistelearaar yn Emden. Letter stie er te Warkum.
Spesykohier, G.A. Dokkum.
Argyf Doopsgesinde Gemeente Amsterdam, B 1693, GA Amsterdam (sjoch
noat 20).
Spesykohieren 1787 en 1788, GA Dokkum; dat er op 28 novimber 1788 werom wie lied ik ôf út syn lykdicht foar de dy deis ferdronken Folkert Schellingwou, mar hy soe it yn teory yn Amsterdam skreaun hawwe kinne.
"Alzoo de Raad van weegens de Kerkenraad is ingekomen, dat den gewesen
mennoniten preediker Feico van der Ploeg teegens kerkenordening gegrond
op 's Lands wetten bijschool houd, en te dughten staat, dat hij de jeugd van
de publique leer afwijkende beginselen zal inboesemen (. . .) Feico Van der
Ploeg het bijschool houden in leesen en schrijven te moeten verbieden (. . .)
by poene van drie Car. Gulden voor de eerste reijs dat in off buijten huijs
bevonden werd in leesen en schrijven onderwijs gegeven te hebben en naaderhand ses Car. Gulden" (Resbk. 41, GA Dokkum).
Spesykohieren 1788, 1790, G.A. Dokkum. It komt dêrom wol út dat J. S.
Postma (De Fryske minnisten . .. Ljouwert 1980, 108) gjin útjeften foar him
fine koe yn 'e FDS. Postma syn meidieling dat Van der Ploeg om sûnens ophold, berêst op in ûnderstelling, sa't er my sei.
Spesy- en Reëelkohieren Snits, G.A. Snits.
SAG 134 en 714, argyf St. Antoanygasthús Ljouwert. Har broer Sipke Pieters
Hoekstra, slachter te Frjentsjer, en 'e frou kochten har yn 1799 yn itselde gasthús in plak.
Steaten S 7, RAF.
Steaten M l 9, RAF.
Leeuwarder Courant 5-8-1775; Dolck EE 23, RAF.
It boekhannelsprospektus fan dizze foarnommen útjefte is bewarre yn de
bondel-Cahais yn it argyf fan de Vereen, ter bevordering van de belangen des
boekhandels, UB UvA. It boek is der net kommen.
Leeuwarder Courant 13-9-1777.
DokkF28, RAF.
Groenia, fan wa't ik gjin bertejier fûn haw, stoar neffens de Spesykohieren yn
1792 of 1793. Yn de oankondiging fan de eksekúsje (Leeuwarder Courant 2011-1779) wurde ek 250 eksimplaren fan Eelke Meinerts syn De vernederde en
verhoogde Josef neamd. It net trochgean stiet yn 'e L.C. fan 25-12-1779, de
ferkeap fan 'e parse yn it Spesykohier fan 1783. Oare gegevens oer Groenia
komme út Dolck EE 23 en Dokk F 28, RAF.
Sjoch oer him J. J. Kalma, "Anne Jeltema: Leeuwarder volksdichter uit de
tweede helft van de achttiende eeuw", Leeuwarder Courant 11-2-1954. In typearjende anekdoate oer him hat Joast Halbertsma optekene en T. Hoekema
yn it Frysk Studinte Almenak 1950, 96 bekend makke. Simon Stijl, dy't
nachts lang trochwurke, en moarns let fan 't bêd kaam, waard op in kear om
alve oere moarns begroete troch Jeltema mei de wurden: "Myn heer, Myn
heer, Aurora komt U wekken", dêr't er op antwurde: "Verzeld van Jeltema,
het hoofd van alle gekken".
De Ljouwerter Stedsbiblioteek hat nochal wat fan him, mar dat is noch net
katalogisearre.
Dêryn wurdt in útjefte fan Jeltema oanbean, Nauwkeurige afbeelding. . . der
Zeven Vrije Kunsten . . . als dezelve zich . . . hebben vertoond, toen . . . Willem de Vyfde . . . als Erf-stadhouder der Provintie Friesland . . . wierd ingehuldigt (PBF).
Leeuwarder Courant 19-10-1774.
Op 27-11-1779 advertearre Tophuizen der allinnich mei.
A. Jeltema, Gedichten. Leeuwarden 1825, 36.
Naamlooze Brief. . . (yn A 1264, SBL; ek yn Gedichten (1825) 168).
Hiel wat, mar net allegearre neamt M. D. Teenstra, Stads- en dorpskroniek
Groningen, Friesland, Drente II (1860). Leeuwarden 1974 (werpr.),
CCCCXVI e.f.
Lijkdichten op Phylax, In leeven zeer getrouwen huisgenoot van Anne Jeltema. Op last van zijnen Meester verdronken den 15 den van Grasmaand des
jaars 1781. Leeuwarden 1781, A. Jeltema (ek yn A. Jeltema, Gedichten. Leeuwarden 1825, 128-134).
A. Jeltema, Aanmerking . ., by: Pieter Schellingwou, Aan .. Abraham van
Rooijen . . . Leeuwarden 1781, A. Jeltema (eks. SB Ljouwert, sûnder sinj.).
Op itselde gefal — ds. Van Rooijen rede in Ingelsman út see, wylst Nederlân
mei Ingelân yn oarloch wie - hat Van der Ploeg ek in fers by Jeltema útjaan

Wumkes.nl

55.

56.
57.

58.
59.

60.
61.

litten (eks. SB Ljouwert, ûnder sinj.) It is my net slagge om it "fameux libel"
fan maart 1780 te identifisearjen. In proses foar Hof of Ljouwerter stedsgerjocht ha 'k ek net fûn. It liket mooglik dat Jeltema op deselde kwestje doelt
yn syn Antwoord op 'e Naamlooze Brief (sj. noat 51; it antwurd is beide kearen efter de brief meiprinte): "En wanneer het eens, per ongeluk gebeurde,
dat mijn Dichtgeest te hoog steigerde, (zo als in de maand Maart 1780), zoudt
gij schielijk bij der hand kunnen zijn om den zelven te beteugelen". Dan soe
hy sels de dichter wêze.
Loffersen foar Wigeri, resp. De Lille en Winter skreaunen beide kearen lykas
hy ek dr. Jac. Terpstra en de studinten D. J. Slotsboo en Aeschinus Saagmans,
en fierder yn 1760 ds. P. Nota fan Aldeboarn, apoteker J. Schrader, in M. J.
en de studint G. L. Renaud en yn 1763 Carolus à Doys en de studinten E.
H. Tenckinck, A. J. Conradi, Gadso Coopmans, E. Wassenbergh, Casparus
Lijfman, Johannes Ruardi en C. F. Hildenberg. Yn it album fan F. H. Burmania dat op it Fries Museum is, wurdt de bydrage fan Van der Ploeg troch
it boppeskrift "sic folio jungunt amicos" ferbûn mei dy fan J. Hoekstra, Ph.
Schulp en — alwer — Aeschinus Saagmans. Van der Ploeg syn Album amicorum, dêr't Saagmans op 26-9-1760 in fers yn skreau dat yn ôfskrift bewarre
is yn it yn noat 16 neamde hânskrift, haw ik net fûn. Saagmans waard doopt
te Frjentsjer op 29-12-1739 (NH Frj., RAF), begong syn stúdzje oan 'e
Akademy dêr yn 1757 (ASF 12982) en promovearre yn 1764 yn 'e rjochten
(APF). Hy libbe noch yn 1774, mar wie yn 1776 al wei (Reëelkohieren fan dy
jierren, bgl. Earste Noard 24 (Steaten R14c, RAF).
Steaten S7, RAF.
Spesykohier 1774, GA Dokkum; brief P. Ragay út namme fan prins Frederik
út Bremen, 24-1-1796, oan I. Aebinga van Humalda te Leer, yn EVC 383.
RAF; L.C. 15-10-1800. Syn politike rol liket dûbelsinnich: yn 1795 wie er
nammentlik noch lid wurden fan de Munisipaliteit, dêr't er oars as in pear
oaren dy't ek keazen wiene dy't it wegeren, de ied tsjin it erflik amt fan steedhâlder foar ôflei (sj. Ank van Aalten, Dokkum op de drempel der democratie,
12 februari tot 12 april 1795; kandidaatsskripsje skiednis, RU Utrecht 1984).
Oer him ek Heraclyt en Democryt 223 (4-3-1797); Byl. Civ. Sent. 1078-1
(1795), RAF, en Friesche Courant 1796 nr. 66 mei in spotdicht fan in K.H.S.
út Kollum op it "Loopende Pietje", dat him grif is. It fers (printe yn J. van
der Kooi (ed.), Frysk út 'e 17de en 18de ieu. Oanfollingen II (Estrik 45). Grins
1972, 204-205) is datearre op 13-10-1796 en op 15 en 22-10-1796 waarden
foar it Dokkumer gerjocht prosessen om (lytse) skulden tsjin him oanspand,
wylst er net thús wie (Dokk F 29, RAF).
Simon Stijl naam him dêroer yn De Friessche Patriot geweken (sj. myn stik yn
UsWurk24(1975) 120-133.
J. H. Brouwer (ed.), It libbenfen Aapje Ysbrants . . . Boalsert 1954, 58 r. 37.
Van der Herberg stoar as keapman op 1-12-1814 te Dokkum, 68 jier âld. Hy
kaam út Krefeld, itselde plak dêr't - faaks net tafallich - de âldste soan fan
Van der Ploeg as dûmny begong (BS, RAF). Bakker hjit er yn Dokk Z 11, 120
(1779), RAF.
A. Telting yn De Vrije Fries (1856) 132, G. A. Wumkes, Boddersyn de Fryske
strüd. Boalsert 1926,363.
Ledelist 1781-'82: PI 711,28,PBF; M.L.D.L. No. 21. Staat der Ontvangst op
het Concert van 14 Maart 1787, eks. yn Aldheidkeamer "Dokkum en omstreken".
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Driemaal
Apollo
Hugo Kingmans

Bronzen Apollo uit Tzum (?),
gevonden bij Harich (FM 1962VII-2).

Hoewel Friesland slechts gedurende korte tijd aan de uiterste
boorden van het Romeinse rijk was gelegen en spoedig daarna
weer buiten die grenzen in vrij Germania is geraakt, kan het niettemin bogen op een olympus aan Romeinse beeldjes, een berg
van goden, die ruimer bevolkt is dan in andere Nederlandse gewesten en bovendien de aandacht trekt door de kwaliteit en de
verscheidenheid der beeldjes. Niet alleen zijn er Mars en Mercurius in meervoud, maar ook Ceres is er en Venus — de "pudica": met een licht gebaar van schaamte — en tot driemaal toe
Apollo. Of uitgerust met boog en pijlenkoker, een beeldje, dat
reeds vóór 1881 werd gevonden op een helaas niet opgegeven
plaats. Of als een wat kwijnende, bijna vrouwelijke gestalte, met
de rechterhand op het hoofd gelegd, in het beeldje, dat in 1883/
1884 het Fries Museum bereikte en kort daarvoor bij Almenum
was gevonden. Of het beeldje, dat in 1962 in het museum werd
opgenomen1 en dat een jaar eerder te voorschijn kwam bij Harich, wat Romeinse vondsten betreft een minder voor de hand liggende plaats, zodat een uit argwaan geboren onderzoek leidde tot
de conclusie, dat deze Apollo hoogstwaarschijnlijk met terpaarde
— een godheid letterlijk door de modder gehaald — uit Tzum naar
de Zuidwesthoek is gekomen.
De drie Apollo's weerspiegelen ongewild de veelzijdigheid van
deze god. Hij had faam om de trefzekerheid van zijn pijlen. Hij
heerste over Delphi, althans negen maanden in het jaar, maar in
het hartstochtelijke voorjaar liet hij dit domein over aan Dionysus. Hij was beschermer van de kunsten, leider van de muzen,
zelf musicus. In die hoedanigheid ontmoet men hem in het beeldje van Harich. In zijn even gebogen linkerarm heeft hij een muziekinstrument gehouden, een lyra, die echter, evenals de hand,
helaas verloren is gegaan. In zijn rechtervuist bleef nog een klein
deel over van een plectrum, waarmee de snaren van de lyra werden aangetokkeld. Zijn spel met de muziek mag in het beeldje dan
zijn geschonden, als lyra-speler laat Apollo zich niettemin dadelijk herkennen en als zodanig figureert hij ook in dit artikel.
Zelfs goden krijgen echter tegenspel, want tegenover Apollo staat
Dionysus en de sater Marsyas daagt Apollo uit voor een muziekwedstrijd, welke overmoed overigens definitief wordt afgestraft,
wanneer Apollo, natuurlijk volgens de verwachtingen, de muzikale tweestrijd wint en zijn triomf viert door de bosgod aan een
boom te binden en levend te villen. Het tafereel ziet men op een
zilveren schotel uit 1632, die het slot van de mythe, de strafoefening van Apollo, toont. Op de omvangrijke en voor het (merken)onderzoek zo belangrijke zilvertentoonstelling, die in 1927 het
eeuwfeest van het Fries Genootschap onderstreepte, was op een
tweede schotel, uit het bezit van het Rijksmuseum te Amsterdam,
het begin van het verhaal te zien: Apollo is door Marsyas uitgedaagd en koning Midas, door Apollo van ezelsoren voorzien,
dient als oor-getuige.
In de catalogus van de zilvertentoonstelling2 worden de twee
schotels genoemd onder de nummers 74 en 75. Beide dragen op
de achterzijde van de rand de wapens van Ruurt Juckema en Mary van Tjaerda en bovendien de merken van Leeuwarden en van
de zilversmid. Ze hebben een paar gevormd, maar raakten in de
loop der jaren uiteen. In 1927 kwamen ze weer in eikaars nabijheid, maar ze bleven toch gescheiden, want onder nummer 74
24
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Drinkschaal met gedreven voorstelling van Apollo die Marsyas
vilt door Hans Christiaens,
1632 (FM 2914, bruikleen
voogden dr. H. Popta Gasthuis,
Marssum).
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werden vier schotels bijeengebracht, alle uit het Fries Museum als
bruikleen van de voogden van het Popta Gasthuis, Marssum, en
nummer 75 verzamelde twee schotels, in 1898 gekocht door het
Rijksmuseum. In de beschrijving van de in totaal zes schotels
werd inmiddels wel verwantschap gesuggereerd. Nanne Ottema 3
bracht in het zestal op stijlkritische gronden een andere indeling
aan; enerzijds het werk van Hans Christiaens, anderzijds een niet
bij name te noemen kunstenaar, die de maker zou zijn van de overige vier schotels. In 1947 schreef Th. M. Duyvené de Wit-Klinkhamer4 de schotels toe aan een zekere A. V. B., die heel goed
Arent Bolten van Swol zou kunnen zijn. Van de vier schotels uit
Marssum staan in het Fries Museum drie op naam van de Zwolse
meester en één op naam van Christiaens, de tweede Marsyasschotel. Apollo en Marsyas ontmoet men in het Fries Museum
vervolgens tot twee keer toe in de volkskunstkamers, op een theeblad van Hindelooper origine en op een poppewieg, die uit Molkwerum afkomstig zou zijn. De beide voorstellingen zijn echter zo
moeiüjk te herkennen, dat men haar, op grond van de zo dikwijls
voorkomende bijbelse oriëntatie in de volksschilderkunst, lange
tijd heeft gehouden voor de Verheerlijking op de berg, de Transfiguratie, welk onderwerp uit de volkskunst niet onbekend is (en
in het Fries Museum voorkomt op een hakkebord). Overtuigend
was deze toeschrijving inmiddels niet. Er viel weliswaar een heuvel te onderscheiden met drie personen, van wie één echter een
houding aanneemt, die op geen enkele wijze met het bijbelse gegeven in overeenstemming valt te brengen, en op de voorgrond
bevindt zich inderdaad een gezelschap, dat evenwel niet door de
drie figuren (en dan denkt men per traditie aan Petrus, Johannes
en Jacobus), maar door zeven personen wordt gevormd. Dat zevental zal toch de meerderheid van de schare van Apollo's negen
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Apollo, Marsyas en de muzen,
Theeblad, 18e eeuw (FM 5108).

muzen moeten voorstellen. Op de heuvel bevinden zich dus Apollo en Marsyas en de derde, liggende figuur kan men, zij het met
moeite, voor Midas houden.
Ontegenzeggelijk heeft de schilder naar een voorbeeld gewerkt.
Maar hij heeft het kennelijk ver achter zich gelaten of nogal onbeholpen gevarieerd — de voorstelling op de poppewieg wijkt nog
verder af van het basisgegeven dan de uitbeelding op het tafelblad
— zodat men nieuwsgierig kan worden naar de originele prent.
Die is echter (nog) niet gevonden. Marlies Boiten-Heijbroek5
zoekt de compositie in de late zeventiende eeuw bij een classicistisch kunstenaar als De Lairesse of Houbraken. Daarvoor pleit
niet alleen de kunsthistorie, maar zijdelings ook de muziekgeschiedenis.
Achtergrond van een mythe
Driemaal Apollo. Op het eerste gezicht hebben de museumobjecten weinig meer dan die naam gemeen. De voorwerpen zijn immers van zo verschillende tijden, van zulk uiteenlopend materiaal
26
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en van zo diverse hoedanigheid, dat Apollo voor een ogenblik als
bindend element kan gelden, maar dat het verder weinig zin lijkt
te hebben de drie voorbeelden in het vervolg aan elkaar gekoppeld te houden.
Toch is er nóg een bindende factor. Die is te vinden in de figuur
van Apollo als god van de muziek en in het bijzonder in de mythe
van Apollo en Marsyas. Wij kennen dat verhaal via de Romeinse
dichter Ovidius, die de episode in heel beknopte vorm opneemt
in zijn Metamorphoses6, een vijftiendelig dichtwerk, waarin circa
tweehonderdvijftig godenverhalen ter sprake komen, die alle een
gedaanteverwisseling tot slot hebben. Daarop loopt ook het Marsyas-verhaal uit. Als namelijk de sater is gedood wordt hij beweend door alle bos- en bergnimfen, wier tranenvloed wordt opgezogen door de bodem, die daarvan een fontein vormt, waaruit
een rivier ontstaat en de rivier krijgt de naam van Marsyas. Op
deze wijze blijft Marsyas zo niet in dan wel bij zijn element: aan
de oevers van de rivier groeit het riet, waaruit men de fluit snijdt.
Ovidius mag dan op verdere implicaties van de mythe niet ingaan, ze zijn er wel. Ook mythen hebben bij-betekenissen en het
Marsyas-verhaal is bepaald niet raadselachtig. Het gaat daarin
minder om een incidentele strijd tussen een sater en een godheid
dan om de wedijver tussen twee muziekinstrumenten, tussen de
lyra en de aulos. Griekse afbeeldingen van de muziekwedstrijd
geven Apollo steeds de lyra in de hand en aan Marsyas de aulos,
een fluit, maar beter nog een dubbele hobo. Het Apollo-beeldje
in het Fries Museum bevestigt die gewoonte. Hans Christiaens
kent de lyra niet meer en vat het instrument op als een viool, die
vrij achteloos lijkt weggelegd te zijn, maar toch op de voorgrond
van de uitbeelding alle aandacht vraagt. In de beide voorbeelden
van de volksschilderkunst laat het instrument zich niet of nauwelijks identificeren, maar men zal er zonder meer een snaarinstrument van mogen maken. In het instrumentarium ligt immers de
kern van het verhaal en deze kern zal de classicistische kunstenaar, die de als voorbeeld dienende prent maakte, niet vreemd
zijn geweest.
De inzet van de mythe is overigens niet alleen de tegenstelling tussen een snaarinstrument en een blaasinstrument, maar ook tussen stad en land, tussen Athene en Klein-Azië. De muzikale tweekamp zou zich hebben afgespeeld in Lydië, in Klein-Azië, waar
Marsyas de agrarische bevolking vertegenwoordigt. Daar is de
aulos op zijn plaats, maar niet in een geordende samenleving als
die van Athene, waar Plato de aulos noemt als een landelijk instrument met slechts een zinnelijke uitwerking, dat daarom geen
deel kan hebben aan de ethiek van een stedelijke samenleving, die
haar zede ook muzikaal gestalte dient te geven. In deze gedachtegang speelt ook een rol, dat de aulos slechts bij benadering gestemd kon worden, terwijl de lyra een mathematisch zuivere
stemming toelaat. Deze beoordeling past geheel in de denkwereld van Plato en later van Aristoteles: ethisch, empirisch,
apollinisch is alleen de lyra, die dan ook — niet geheel terecht,
want bij alle originaliteit in architectuur, beeldende kunst en literatuur speelde Athene op het terrein van de muziek voornamelijk leentjebuur bij andere culturen — als het Griekse instrument
bij uitstek beschouwd en naar voren wordt geschoven. Apollo
wint het van Marsyas en dus van zijn grote tegenpool Dionysus,
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de gangmaker van het zinnelijke, niet-rationele en daarom te verwerpen musiceren, hoe groot dan ook de rol van Dionysus en van
diens aulos in het antieke muziekleven was en bleef.
Plato's opvattingen over de werking van de muziek in de samenleving zijn te vinden in zijn dialoog over De Staat.7 Voor een deel
dreigen de discussies aan de hedendaagse lezer voorbij te gaan,
omdat deze niet of slechts zijdelings — en dan, niet al te bewust,
via de oude melodieën van de psalmen of via enkele nadrukkelijke vermeldingen in de klassieke muziek, zoals bijvoorbeeld de dorische toccata en fuga van Bach en het lydische adagio uit Beethovens 15e strijkkwartet — met de oude, Griekse toonaarden op
de hoogte is. In dit verband wil Plato wel kwijt, dat de lydische
toonaard, uit het land van herkomst van Marsyas, 'wufte' elementen heeft, een eigenschap, die men in het vermaarde adagio van
Beethoven in elk geval nergens zal aantreffen. Plato, die via een
van de disgenoten laat weten, dat de muziek niet tot zijn specialisaties behoort, toont trouwens een nogal traditioneel muziekbegrip. Hij keert zich ook tegen uitbreiding van het aantal snaren
van de snaarinstrumenten en tegen de mogelijkheid om in alle
toonaarden te moduleren, waarover volgens andere gegevens ook
in Sparta de nodige deining is geweest.8 Maar dit terzijde. Het is
misschien aardig om de slotsom van het discours over de muziek
in De Staat in een vertaling van Plato's tekst weer te geven, waarbij de vragen aan Socrates worden gesteld en de antwoorden derhalve van Socrates zijn:
"Dan zullen we het ook voor onze gezangen en liederen kunnen
stellen zonder veelsnarige instrumenten, zonder instrumenten,
die in alle toonaarden moduleren?
- Dat lijkt mij evident.
- Dan zullen we ook niet de kost geven aan mensen, die driehoekslieren en harpen en andere instrumenten met vele snaren en
vele toonaarden vervaardigen?
- Zeker niet.
- En . . . zijt ge van zins fluitenmakers en fluitspelers in de staat
op te nemen? Of is de fluit niet de perfectie van de veelbesnaardheid, zodat de instrumenten-voor-alle-toonaarden er de nabootsingen van zijn?9
- Dat springt in het oog, zei hij.
- Bijgevolg, ging ik voort, blijft u de lier en de citer over als bruikbaar in onze staat; en verder, voor de herders op het land mag er
nog wel een soort rietpijp zijn?
- Dat is in ieder geval het besluit waar onze redenering naar verwijst.
- En, beste vriend, vroeg ik, is het ook wel iets zo ongehoords, als
wij Apollo en diens instrumenten verkiezen boven Marsyas en de
zijne?
- Wel, verdraaid, dat dunkt me ook niet, zei hij".
Het is opmerkelijk, dat deze vroege, onomwonden keus van Plato
voor Apollo en voor de lyra mede bepalend is geweest voor een
groot stuk Europees muziekleven. Men vindt dat terug tot in het
Fries Museum. De Apollo van Harich, de schotel van Hans
Christiaens en zelfs een sterk verwaterde Apollo-voorstelling op
een Hindelooper tafelblad houden juist daardoor voeling met el28
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Apollo, Marsyas en de muzen,
zijwand van een poppewieg, 18e
eeuw (FM 1971-47).

kaar. Ze behoren trouwens alle tot een periode, waarop het woord
'klassiek', hoe gecompliceerd het dan ook moge zijn, duidelijk of
iets minder duidelijk betrekking heeft. Wat dat betreft kan Apollo in Harich, hoe diep ook in de "provincia", op eigen benen
staan. Christiaens op zijn beurt heeft zich laten inspireren door
prenten uit de 16e eeuw, toen in de Renaissance, beter nog in het
Maniërisme, kunstenaars als Hendrick Goltzius en Maerten van
Heemskerck zich bezig hielden met de zo uitgesproken klassieke
stof van Ovidius' Metamorphoses. En de beide Hindelooper
voorbeelden mogen dan uit de 18e eeuw zijn, hun inspiratie ligt
ook alweer in klassieke gegevens, welke door classicistische kunstenaars opnieuw tot leven waren gewekt.
Strijkers en blazers
Apollo's lyra, snaarinstrument bij uitstek en zelfs naar Griekse
uitverkiezing, ontmoet men in latere eeuwen in de vorm van de
vedel en daarna van de viool. De afstamming is duidelijk. Maar
de oude hiërarchie, waarin Plato feitelijk alleen lier en citer erkent
en de herders op het land nog wel de rietpijp wil gunnen, is in
de middeleeuwen juist in haar tegendeel verkeerd. Het koninklijk
instrument is dan de trompet (en de ouverture, die wij kennen als
een inleiding tot opera of oratorium of in de Romantiek als een
zelfstandig muziekwerk, is gegroeid uit de trompetfanfare, die
werd geblazen, als de koning zijn plaats in de loge innam en de
voorstelling dus kon beginnen). De viool daarentegen staat in het
geheel niet in aanzien. Die behoort bij volk van minder allooi in
de kroegen. De fluit en de hobo worden op ongeveer dezelfde wijze gehonoreerd als in Athene: met de doedelzak zijn het de instrumenten van boeren en vooral van herders. Ook wanneer er na de
middeleeuwen gesproken kan worden van een herwaardering van
de klassieke hiërarchie blijft het middeleeuwse schema nog herkenbaar. Wel zijn dan de strijkers geheel in genade aangenomen,
maar bij Bach blijft de trompet voor de koning en blijven fluiten
en hobo's voor het herdersvolk, zoals — om slechts één voorbeeld
te noemen — heel duidelijk in het Weihnachtsoratorium van
1734. Ook de schilderkunst van de 17e eeuw versterkt een pas-
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toraal element door toevoeging van blaasinstrumenten. Jacob
Backer vermomt zich op een zelfportret als herder en heeft (dus)
een blokfluit in de hand en een italianiserend landschap van
Mancadan is bevolkt met fluit- en doedelzak-spelende herders.
Marsyas is nog altijd actief op het platteland.
Maar het officiële muziekleven is dan al geruime tijd op de hand
van Apollo. Hoe de smaak binnen een eeuw zich wijzigde toont
Curt Sachs10 in zijn geschiedenis van de muziekinstrumenten aan
door puur cijfermatig, maar daardoor juist zo overtuigend de samenstelling van enkele instrumentaria weer te geven. Koning
Hendrik VIII van Engeland liet in 1547 een verzameling van 381
instrumenten na, waarvan 272 blaasinstrumenten (72 procent) en
109 snaarinstrumenten (28 procent). Nog hoger scoren de blaasinstrumenten van de collectie van de hertogen van Tirol, die nu
de kern vormt van de muziekafdeling van het Kunsthistorisch
Museum van Wenen: 79 procent (186 instrumenten) tegen 21
procent (50) snaarinstrumenten. In Berlijn ligt het in 1582 bij het
hoforkest weinig anders. Het telt 60 blaasinstrumenten (85 procent) tegen twaalf snaarinstrumenten (15 procent). Het is duidelijk waar de voorkeuren liggen.
Van hetzelfde Berlijnse orkest is echter ook de samenstelling in
1667 bekend. Het blijkt dan een totaal ander instrumentarium te
bezitten, want tegenover 17 vedels, één viool, twee pandoren, luitachtige instrumenten, en één harp — met elkaar 21 snaarinstrumenten, waarvan 18 strijkinstrumenten — staat slechts één dulciaan en die is nog maar kort tevoren aangeschaft. Berlijn is dan
zelfs alweer ouderwets, want in Italië en Frankrijk hebben de vedels met hun ingehouden toon het veld reeds geruimd voor de
viool, waarvan het krachtige en tegelijkertijd soepele geluid het
muzikale landschap is gaan bepalen. Er is ook wel plaats voor
blaasinstrumenten, tot in solopartijen toe, maar het strijkensemble domineert. De muziektheorie, eveneens zeer actief in dit tijdvak, wil nog wel eens schermen met de naam van Boëthius, de
laatste Romeinse muziektheoreticus (omstreeks 500 jaar na Chr.)
en een mathematicus bovendien. Daarin proeft men eerbied voor
de antieke muziek, die ook zou hebben gestreefd naar een "harmonie universelle", welke allerwegen wordt gepropageerd. Apollo kan tevreden zijn en hij kan voorlopig content blijven. Strijkers
blijven immers sindsdien de toon aangeven. Een strijkorkest mag
bovendien zelfstandig optreden in de concertzaal. Het heeft een
eigen literatuur en kan dus worden ingepast in de serie abonnementsconcerten. Voor een blaasorkest is dat nauwelijks en
slechts bij wijze van incident weggelegd. Blazers behoren bij leger, vloot en luchtmacht (bij de overheid dus. zoals eens bij de
koning) en bij het platteland met brassbands, harmonie- en fanfarecorpsen, die in de stad eveneens een eigen rol spelen. Want
het muziekleven is een archipel, waarvan de afzonderlijke eilanden slechte of in het geheel geen verbindingen met elkaar onderhouden. De middeleeuwen hadden de neiging het strijkinstrument te discrimineren, maar is sindsdien, misschien ongewild, het
blaasinstrument niet lange tijd slachtoffer geweest van discriminatie?
Aan het begin van onze eeuw is de apollinische bron van de muziek inmiddels troebel geworden. Nieuwe partituren vergen
steeds grotere orkesten, tot in het extreme toe, en de soevereine
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strijkers moeten steeds meer ruimte maken voor blazers en voor
het eveneens oprukkende slagwerk. De achtste symfonie van
Gustav Mahler (1907) — "met koren en tuighuizen vol koper",
merkt Willem Pijper o p ' ' — en de Gurrelieder van Arnold Schönberg (1911) reiken aan een grens en overschrijden haar wellicht.
Maar de grootste schok volgt in 1913, als Le Sacre du Printemps
van Igor Strawinsky haar Parijse première beleeft en een ongehoorde rel ontketent. Alles is in dit werk ongebruikelijk, natuurlijk ook de overmaat aan blazers, maar meer nog het oergeweld, dat in de compositie losslaat, ook in oude en vergeten
toonaarden, waartegen Plato al bedenkingen had. Deze lente is,
als in Delphi, het jaargetijde van Dionysus. Diens domein blijft
ook betreden, wanneer Strawinsky in 1918 in L'histoire du soldat
het ensemble om economische redenen inperkt tot slechts zeven
musici: vier blazers (klarinet, fagot, cornet, trombone), een slagwerker en slechts twee strijkers (viool en contrabas).
Wanneer in onze hectische, dionysische eeuw de mythologie nog
weet te inspireren, omdat ze nog niet versleten, universele situaties heeft vastgelegd, gaat de aandacht eerder uit naar de rebellie
van Prometheus (die ook Beethoven en niet alleen in de gelijknamige ouverture in zich had) en naar de overmoed, de hybris,
van Icarus dan naar de harmonie en superieure rust van Apollo.
Dat wil dan weer niet zeggen, dat een apollinische gesteldheid in
de kunst van de twintigste eeuw afwezig is. Integendeel, men behoeft slechts als voorbeeld de namen te noemen van de schilder
Piet Mondriaan en de componist Anton (von) Webern, die door
Hans Reichenfeld12 in hun weg naar en bij het bereiken van de
puurste abstractie als bijzonder verwante naturen zijn gesignaleerd, waarbij slechts kan worden gesteld, dat de waardering
voor Webern nog veel trager is gegroeid dan die voor Mondriaan.
En zoals reeds in het eerste kwart van de 19e eeuw Beethoven pendelde tussen dionysisch (zoals in de derde, de vijfde en de zevende
symfonie) en apollinisch (in de symfonieën vier, zes en acht) kennen we ook nu nog kunstenaars, die de beide zijden van de medaille belichten. Waarom ook hier niet twee namen genoemd,
wier gedachtenontwikkeling op hoe uiteenlopend gebied dan ook
dikwijls parallel liepen: Picasso, die zich opeens kan terugtrekken
in lineaire, lyrische grafiek vol goden en godinnen — alsof Apollo
zo juist is gepasseerd — en, ja toch weer, Strawinsky. In 1928
schreef hij een heldere en olympisch-zonnige balletmuziek, die hij
de titel Apollon Musagète, Apollo als leidstar van de muzen, gaf.
Na bovenstaand betoog zal het geen verwondering wekken, dat
het orkest uit louter strijkers bestaat: Apollo komt als het ware
even langs, zoals hij even thuis is geweest in Harich, in het atelier
van Hans Christiaens en zelfs in een atelier in Hindeloopen ....
Noten
1. A.N. Zadoks-Josephus Jitta en G. Elzinga, "Een bronzen beeldje van Apollo.
beschrijving en vondstgeschiedenis", 134e Verslag van het Fries Genootschap
over 1962, 42 e.v.
2. Catalogus Tentoonstelling Friesch zilver. Leeuwarden 1927. 21 en 22.
3. N. Ottema, "Geschiedenis van het goud- en zilversmidsbedrijf in Friesland".
De Vrije Fries 38 (1927) 290 e.v.
4. Th' M. Duyvené de Wit-Klinkhamer, "Werk van de zilversmid A. V. B.".
Oud-Holland \947,7% z.v.
5. M. Boiten-Heijbroek, "Verhalende volkskunst". De Vrije Fries 63 (1983) 28.
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6. Ovidius, Metamorphoses VI, 382-400.
7. Plato, "De Staat IIIB, De muzikale opvoeding", Verzameld Werk, deel II, in
de vertaling van Xaveer de Win, Haarlem 1962.
8. Zie daarvoor J. van der Veen, Orfeus onder de stervelingen en daaruit het opstel "Timotheus en de elfde snaar", Den Haag 1968,
9. Waarbij opgemerkt moet worden, dat de fluit natuurlijk geen snaarinstrument is.
10. C. Sachs, De geschiedenis van de muziekinstrumenten, Utrecht 1969, 335, 336,
395, 505 en 506.
11. W. Pijper, De Sternvork, Amsterdam 1930, 113, in een bespreking van Weberns Fünf Stücke für Orchester.
12. J. Reichenfeld, Een hartstochtelijk gehoor, Amsterdam 1983, in het opstel
"Webern, de Mondriaan van de toonkunst", 98.
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De Leeuwarder
Gereformeerde
kerkeraad
speurt onraad
J. J. Kalma

Op 22 december 1717 horen wij in de acta van de Leeuwarder Gereformeerde gemeente ' ineens, dat er bij de Hoeksterpoort iets
gaande is. "Nog is voorgestelt datter een vergaderinge van vrijsprekers by de Hoeksterpoort is, waar in sy verre van de Minniste
gronden souden afwijken, waar op de predikant van dat quartier
met syn ouderlingen verzogt is sig bijzonder daarop naeder te informeeren". De Gereformeerde kerk waakt met sukses over de
leer in eigen rijen, maar zij let niet minder op wat zich buiten de
eigen kring afspeelt. Wij horen nog steeds van "Paepsche stouticheden". Enkele gemeenteleden vallen af. De kerkeraad doet zijn
best om de ziel van deze lieden te redden en tegelijk het verlies
aan klanten te reduceren. Er zijn klachten over slechte kerkgang.
Over de Mennisten horen wij in die dagen minder, maar zij zijn
er nog wel. Eenmaal hadden zij buiten de wereld gestaan, maar
nu was de wereld in hen. Zij werden rijker. De magistraat kon hen
als geldschieters best gebruiken,2 maar de Dopersen vroegen nu
op hun beurt, dat zij met rust werden gelaten. De kerkdijken
moesten hier wel rekening mee houden, maar zij bleven alert. Wij
vernemen, dat een Remonstrantse voorganger uit Dokkum zich
verstout in het Doopsgezinde vermaanhuis "op de Dijck" te
preken (1704). Dat kan natuurlijk niet. In 1704 wordt in de Minnemastraat een Franse school door Paapse mensen gehouden. De
regerende burgemeester wordt door ds. Bartholdus Tolling op de
hoogte gebracht en de raad maakt er een eind aan (17 november
1704). Dan komt die meedeling uit 1717. Het gaat over een soort
Mennisten die echter anders zijn dan de anderen. Het begrip
"vrijsprekers" schijnt overigens wel bekend.
Onder de Mennisten
Hoe de situatie onder de Leeuwarder Dopersen precies is geweest
is moeilijk te zeggen. Rond 1700 waren er drie vermaanhuizen,
één op de (Wirdumer)dijk, één tegenover de Stadswaag, waar nog
lang de Oude Vermaningssteeg tussen Nieuwestad en de Oude
Koemarkt, het Ruiterskwartier, werd aangewezen en dan nog één
op het Zwitserswaltje met vroeger ook een paar Vermaningsstegen. Het waren alle drie echte schuilkerken die slechts door
stegen waren te bereiken. De Stedelijke Kunstverzameling heeft
drie tekeningen van Jac. Stellingwerf die geen kunstwaarde hebben, maar — wat erger is — waarschijnlijk ook de werkelijkheid
niet weergeven.
Haast nog groter onzekerheid als over het uiterlijk van deze vermaanhuizen bestaat er over de vraag, wie deze kerkjes hebben bezocht. Op de Wirdumerdijk hebben wellicht de rekkelijke Waterlanders hun diensten gehad. Wij vinden ook de naam Verenigde
Vlaamse, Waterlandse en Hoogduitse gemeente. Wie kwamen
echter aan het Zwitserswaltje bijeen en wie bij de Waag, waar nu
de zaak van V. en D. is? J. G. de Hoop Scheffer,3 die "Het Kerckboek der Vereenigde Doopsgezinde gemeente binnen Leeuwarden, 1705" raadpleegde, geeft de Jan Jacobsgezinden, strenge
Oude Friezen, bij de Waag onderdak en laat het Pieter Jeltjesvolk, Friezen of misschien Oude Vlamingen, op het Zwitserswaltje hun vroomheid kultiveren. Maar S. Blaupot ten Cate 4 en W.
Eekhôff5 laten juist de Harde Oude Friezen, het Jan Jacobsvolk
dus, op het Zwitserswaltje hun toevlucht nemen en de Vlamingen
bij de Waag. Doorslaggevende argumenten vinden wij bij geen
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van de drie. Ook het "Kerckboek" helpt niet.
De zaak is duister en toch niet onbelangrijk. Want in 1705 komt
het tot een samensmelting van Vlaamse of Duitse Waterlanders
én Jan Jacobsgezinden,6 dus eigenlijk tussen "rekkelijken" en
heel "preciesen" en zo iets is voor die tijd uitzonderlijk. Hierbij
komt, dat in genoemd notulenboek slechts twee kerkgebouwen
worden genoemd, één "nevens over de Stadswaag in de Steeg" en
één "aan de Dijk". Dit zou weer impliceren, dat de Jan Jacobsgezinden bij de Waag bijeenkwamen. Wij weten echter ook, dat
de strengere groepering van de Oude Vlamingen lang de grootste
in de stad was. Tussen 1695 (200 leden) en 1700 (nog 133 leden)
moet deze kring sterk verdeeld zijn geweest. Misschien waren de
leden in 1705 strijdensmoe. De Waterlandse gemeente telde in die
dagen ca. 100 leden en ook hier waren niet allen een van zin. Wie
dus in 1705 bij wie is gekomen en waarom is moeilijk na te gaan.
Het resultaat was in elk geval "geen vrede alhier". Al was D. R.
Camphuysen in deze kring geliefd, nochtans hield men zich niet
aan diens "en dachten daarbij wel" en zo was ook dit plekje Leeuwarder aarde "geen paradijs". Uit de boeken horen wij dat in
1758 de Doopsgezinden van het Waltje er als "Dritte im Bunde"
nog bij komen. Tot welke denominatie zij precies behoren blijft
duister. Vast staat wel dat men nu langzamerhand meer dan genoeg van het wel heel Doperse bannen en mijden heeft en, zonder
dat wij nog veel van de oude 16de-eeuwse geestdrift merken, naar
betere althans andere tijden freewheelt.
Wij keren naar ca. 1700 terug. De staat liet de Mennisten zoveel
mogelijk met rust. Al leverden zij nog steeds weinig of geen soldaten, iets wat ze gemeen hadden met vele andere inwoners der
Republiek, geld was ook toen de ziel der negotie en geld hadden
de "rijke benisten",zoals ze in de 18de eeuw al genoemd werden,
meer dan vele anderen. Zij behoorden over het algemeen tot de
nijvere middenstand. We ontmoeten in hun rijen mouters, potters, tichelaars en zepers. De Dopersen wisten "wat stiller wat
better" en zij zouden zich daaraan ook wel hebben gehouden, als
zij hun principes maar niet hadden gehad die hun dwongen hun
mondigheid bot te vieren en het dus onderling aan de stok te krijgen. Ook toen luisterde de vrijheid naar vreemde wetten en zeker
bij de van nature wat anarchistische Friezen die geneigd waren en
zijn hun geest met de H. Geest te identificeren.
In de Leeuwarder stadsresoluties lezen wij, hoe 5 december 1674
een Mennist over het bannen wordt onderhouden en bestraft en
hoe er 26 september 1679 disputen tussen de Mennisten zijn over
het houden van hun godsdienst die door het stadsbestuur worden
"getermineerd". Op 4 oktober van dat jaar wordt een leraar door
de executeur en zijn adsistenten van de preekstoel gekeerd. Bezorgen de Mennisten de magistraat dus meer last dan voor de goede orde wenselijk werd geacht, dit komt niet, doordat zij in de
wereld macht begeerden, maar door de inwendige onrust die naar
buiten sloeg. In 1682 horen wij, hoe een der broeders, Arriën Jansen, grote onvrede in de gemeente veroorzaakt door zijn stelling,
"dat het heylig avontmael des Heeren by nachte moeste worden
gehouden". Zoals het nu ging zat men aan een "leugenmael" aan.
Daar kwam nog bij dat hij geen doop voor echt erkende dan die
bij onderdompeling had plaats gehad. De onrust was even groot,
maar men slaagde er in Arriën Jansen tot zwijgen te brengen en
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zijn invloed te neutraliseren.
Met het noemen van de naam Arriën Jansen komen wij "medias
in res". Arriën had namelijk vrienden. Tot hen behoren Pieter
Willems Mouter en Hein Cornelisz. Tichlaer. Het zijn zo voor het
oog gewone Dopersen die echter één gebruik veel nadruk geven
en nu op hol slaan. Zij hebben de groep der "vrijsprekers" laten
ontstaan. Voorlopig was het echter nog niet zo ver. De eerst werkelijk verdraagzame broeders konden de eerste aanval afslaan.
Arriën en Hein Cornelisz. werden gebannen. Wij horen dan van
kontakt met de Dokkumer Remonstranten die sommige Leeuwarder Mennisten als gastlid aan hun avondmaal toelieten. De
meerderheid heeft ook op de vereniging van 1705 aangestuurd. Er
woei een geest van tolerantie: de 18de eeuw is begonnen. Na dat
jaar komt er meer orde. De predikers ontvangen een kleine, vaste
jaarwedde. De gemeente komt ook trouwer op, zodat in het kerkgebouw aan de Dijk een galerij moet worden bijgebouwd (1712).
In de ogen van drijvers als Arriën Jansen en zijn vrienden betekent "onbepaalde verdraagzaamheid" echter onverschilligheid
en zij geven niet toe. Het duurt dus maar even, of de oude ruziezucht, de uitwas van het op zichzelf goede, Doperse individualisme, steekt de kop weer op. De verdraagzame meerderheid waant
zich onbedreigd. Hein Cornelisz. (Tichlaer) wordt ondanks de
ban van 1682 in 1707 voor drie jaar tot diaken benoemd en in
1712 tegelijk met zijn vriend Pieter Willemsz. Mouter herkozen.
De Dopersen beseffen niet, dat hun verdraagzaamheid te ver kan
gaan. Verdraagzaamheid jegens onverdraagzamen roept moeilijkheden op. Toen in 1713 ook nog een andere geestverwant,
Gerben Tyssen Potter, en in 1714 eveneens de "ondergedompelde" Gysbert Douwes als diaken zitting namen was de meerderheid van de kerkeraad in de handen der strengen.
Deze Heten er geen gras over groeien en zorgden er voor, dat in
1715 "een groote steenen back, soo onder als boven de grond, om
daerin den doop met onderdompelinge te doen bedienen" in de
kerk achter de Wirdumerdijk kwam. Men is heel verdraagzaam,
want ook toen Mouter en Tichlaer in 1716 aftraden bleef die bak
in de kerk. De beide diakenen hadden door hun mildheid veel
aanhangers bij de smalle gemeente gekregen en men heeft waarschijnlijk deze wat strengere groep niet voor het hoofd willen
stoten. Zo bleef de gemeente praktisch op de preciese toer. In
1717 komt Mouter weer als diaken terug en in 1718 Tichlaer eveneens. Zij weten door een taktische zet 7 ook Gysbert Douwes en
zelfs de gebannen Arriën Jansen in de kerkeraad opgenomen te
krijgen (1719).
Dan is echter de boot aan en komen de rekkelijken los. Onder leiding van Claes Karstens Tigler die gastlid bij de Remonstranten
is, begint het tegenoffensief. Claes Karstens schakelt, met voorbijzien van het Doperse beginsel, daarbij zelfs de magistraat in.
Het stadsresolutieboek geeft ons jammergenoeg geen inlichtingen, maar het schijnt, dat de overheid de wenk gaf, dat Arriën
Jansen na eenjaar weer moest aftreden en dat de dompelbak, "de
principale oirsaek van de twist", moest worden verwijderd. Het
eerste werd door de kerkeraad geaccepteerd, maar het laatste geweigerd. Ook toen de Friese Sociëteit die sedert kort (1695) bestond, zich bij de wens van de magistraat aansloot 8 boog de
meerderheid van de kerkeraad niet.
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"Z,e baptême de Rhinsbourg".
Detail van gravure door B. Bernaerts, 1736, naar L. F. du
Bourg.

Wat er verder in het bewogen jaar 1719 gebeurde, kan worden nagelezen bij J. G. de Hoop Scheffer.9 Het ging te Leeuwarden echt
Dopers toe. De ban werd weer vlijtig toegepast en het resultaat
was, dat er aan het eind van het jaar twee elkaar naar het leven
staande kerkeraden waren. Intussen was de huiselijke twist op
een zodanige wijze gevoerd, dat er burengerucht was ontstaan en
ôok de Gereformeerde kerkeraad zich niet onbetuigd liet. Tot onze verbazing bemoeit deze kerkeraad zich echter niet met de gemeente aan de Wirdumerdijk, maar met een groepje "vrijsprekers" bij de Hoeksterpoort. De "gewone" Mennisten staan een
beetje onder de bescherming der overheid, maar die groep in het
Oosten van de stad staat in de reuke van ketterij. Tot de groep
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moeten drijvers als Arrién Jansen, Hein Cornelisz. Tichlaer, Pieter Willems Mouter, Gerben Tyssen Potter hebben behoord. Hun
"leider" is de van Drachten afkomstige Jan Wybes Reyding.
Er is veel kans, dat dit dezelfde is die door Blaupot ten Cate 10
vermeld wordt als de man die omstreeks 1700 het Collegiantengezelschap te Groningen ijverig heeft gesteund. Hij kwam daar
toen van tijd tot tijd over (uit Drachten) om het woord te doen.
Een der Gereformeerde predikanten had hem horen spreken over
Hebr.7: 25 en toen een volslagen Sociniaanse preek gehoord, "te
weeten dat Christus zaligmakinge daarin bestondt, dat alle degenen die na dat Evangelium leefden en zijn exempel volgden volkoomentlyk konden zalig worden, zonder in het alderminste van
Christus voldoeninge te reppen". Het kan zijn, dat Jan Wybes op
latere leeftijd is gaan studeren en dus een man van middelbare
leeftijd was, toen hij zich in Leeuwarden als dokter vestigde
(1716). In dat jaar promoveerde hij te Groningen tot doctor medicinae op een dissertatie "de Angina". Hij trouwde in Leeuwarden met Trijntje Gerbens, de dochter van de reeds genoemde
Gerben Tyssen Potter. Nadat zijn eerste vrouw was overleden
huwde hij 17 november 1720 met Antje Pieters, dochter van de
eveneens genoemde Pieter Willemsz. Mouter. Reyding kocht in
1717 voor 1325 goudguldens de "huysinge alwaer Hanenburg in
de gevel staet over de Waese".''
Wij weten van deze dr. Reyding verder niets. Dat hij Collegiant
werd had hij gemeen met meer medici. Bekend zijn dokter Galenus Abrahamsz. de Haan van Amsterdam 12 en Laurens Klinckhamer van Leiden. Het waren rekkelijke figuren en zij werden
verdacht van Socinianisme, in de ogen der preciese Gereformeerden de ergste ketterij. Reyding heeft kontakt met de Menniste
malkontenten en wordt 31 december 1719 zelfs tot kerkeraadslid
gekozen. Wij moeten bij Arriën Jansen c.s. dus waarschijnlijk eerder aan preciesen in de levenspraktijk denken dan aan preciesen
in de leer die aanleunden tegen de Gereformeerden.
De Leeuwarder kerkeraad doet navraag
Het duurt zoals gewoonlijk even, voor we nader worden geïnformeerd. Op 22 februari 1718 is de zaak nog "in statu". De 2de
maart horen wij, hoe door de wijkpredikant Hermannus Wesselius jr. "de scadelijckheit van voorgemelde conventicul uijt verscheidene staalties bijgebracht (is) en die niet donker aanwesen,
dat 't een verbodene en ongesonde bijeenkomst is". Wij zullen er
echter meer van vernemen, maar het duurt tot 6 juli voor wij een
schriftelijk verslag krijgen. Het blijkt nu inderdaad om een Sociniaanse vergadering te gaan. Vastgesteld wordt:
" 1 . dat deese vergadering nu ontrent 6 jaaren ouwd (dus uit ca. 1712 en van voor
de komst van Reyding naar Leeuwarden, K.) oorspronkelijck aangeleit is van eenige driftige Mennisten, die met de ooverige van hun gesinde in gescil geraakt over
't verkiesen van een geset leeraar onder hen, en overstemt sig daarop van de overig
afgesceiden, en deese afgesonderde bijeenkomst hebben opgericht, eerst weijnig
in getal, maar door de tijt merkelijck aangegroeijt, en door toekomst van vreemde
soo uijt Hollandt als elders tot een getal van 50 communicanten en daarboven
aangewassen; 2. dat deese vergaderinge oock wel begonnen wordt met gesang en
met't gebedt, soms stil en soms overluide gedaan, maar dat in deese gebeden van
sond&en ellende, van vergevinge der sonden en van Jesus Christus bijnaa niets
gehoort wordt; 3. dat in deese vergaderinge een reedenvoeringe gesciet eerst door
een alleen, maar die gedaan hebbende, soo spreeckt elck die wil, naadat de voorste
spreecker elck veroorloft heeft sijne bijsondere aanmerkingen over dat eerste ge-

Wumkes.nl

37

spreek voor te draagen, zijnde de brieven van Petrus een geruimen tijt de stof van
hunne onderlinge vrijspreecking geweest; 4. in dese vrijspreeckinge is waargenomen, dat bij de verhandelinge van 't 3.vers in 't eerste cap. des 1 en briefs de waare
Godtheit onses Gods en saligmakers Jesu Christi seer gekrenckt en seer onrechtsinnig daar van gesproocken wierd, gelijck bij de verhandelinge van't 18te vers in
't 3de cap. des selvigen briefs van de genoegdoeninge Christi insgelijcks, zijnde
daar te boven op een ander tijt tot verheffinge van de kracht der natuur, en verklei ninge van de genade seer onrechtsinnig gesproocken over Hand.20:32; gelijck de
plaats Jac.2: 19 ter seecker tijt wonder vreemdt verklaart en van hen uijtgeleit; uijt
wekken alles genoegsaam blijekende de onrechtsinnigheit en scadelijckheit van
deeser haare leer (van de Mennoniten selfs verfoeit, en voor een allerergste slag
van Socinianen van hen aangesien) soo is besloten de praesiderende Borgermeester deeser steede hiervan ten nauwkeurigsten te informeren, ten eijnde dit quaade
werek door't gesag en de macht van haar Achtb. gestremt en gestoort mooge worden, blijvende de bekentmaacking hier van aan de praeses (ds. Abelius Siccama)
en sijn geadjungeerde ouderling aanbevolen".

Na dit uitvoerige en preciese verslag van een Collegiantensamenkomst gaan de heren direkt op stap en de 24ste augustus vernemen wij, dat de presiderende burgemeester heeft beloofd "alle
nodige devoir in deesen te zullen aanwenden".
De kerkeraad wist, dat dit de gebruikelijke formule was. Het bleef
voorlopig bij een belofte. Intussen hebben wij uit het verslag gehoord, dat het gaat om een dissidente groep Mennisten die, doordat er Sociniaanse stellingen geleerd worden, kan worden aangepakt. Door de plakkaten van 20 februari 1662 en 20 augustus
1687 13 is de verkondiging van Sociniaanse ideeën ten strengste
verboden. Het is duidelijk, dat bij de behandeling van 1 Petr.1:3
en 3:18 het schulddelgend sterven van Christus te weinig geaccentueerd werd en waarschijnlijk meer op de menselijke verandering dan op de goddelijke verzoening is gewezen.14 Mannen als
Arriën Jansen e.a. wier haan aan de Wirdumerdijk geen koning
kon kraaien hebben bij de Hoeksterpoort een steunpunt gezocht,
waar zij hun taktiek konden overwegen, hun verkiezingsprogram
konden opstellen en intussen zichzelf en anderen — straks met behulp van dr. Jan Wybes — stichten. De gedachten aan de dompeldoop leefden onder de Poolse broeders, de Socinianen, het vrijspreken kwam voor bij de "Kwakers" (Quakers) die in Harlingen
opduiken.15 Er woei meer "wind van leer" door Friesland dan de
broeders van de Grote kerk lief was. De naam Collegianten horen
wij nog niet, maar het is duidelijk, dat het om deze "vrijgeesten",
"reformateurs" 15 gaat. Na de mededeling van 24 augustus 1718
vernemen wij een hele tijd niets, maar de kerkeraad waakt. Eerst
22 mei 1720 volgt er weer een bericht, waaruit blijkt, hoe de zaken
staan:
"Aangaande 't gene geoppert was van de vergrotinge van een zeker huis, waarin
de vergaderinge gehouden wierde van sommige collegianten of vrijspreeckers van
welke breder in de acten des jaars 1718 den 6 July etc, de beide Heeren Schepenen, leden van dese vergaderinge hebben gelieven bekent te maken, dat haar achtbaarheden de resolutie hadden genomen, om ordre te stellen dat de voltoiinge van
dat gebouw dadelijk gestaakt wierde, voor welke openinge die Heeren zijn bedankt".

Het had bezwaren, dat Mozes, de staat, Aäron, de kerk, te veel op
de vingers keek, maar soms was het toch wel makkelijk, dat de
magistraat behoorlijk in de kerkeraad was vertegenwoordigd.
De heren van de raad grepen inderdaad in. Het stadsresolutieboek zegt op 3 mei 1720 — en niet: 3 februari zoals in de litteratuur voorkomt: — "De heere Praeses wordt geauthoriseert om de
fiscaal Greven te gelasten om sigh naukeurigh te informeren
nopens 't gebouw by de vier pilaren door Mennoniten wordende
38
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Kaart van de gemeente Leeu- ondernomen, om daar aff ter eerster occasie rapport te doen".
warden, 1843. Detail van Wijk Hierop volgde het besluit van 17 mei: "De doopsgesinde op reA Tussen VoorstreekA72
monstrantie van de fiscaal te laten insinueren om met het nieuw
(thans/4)enA76f

devierwttte

pilaren") de Collegiesteeg.

..

gemaakte gebouw, sullende sijn een kerck, te supersederen en bij
ontstentenisse sal sulx belet worden". De broeders van de kerkeraad konden voorlopig tevreden zijn.
Collegianten en Dompelaars
Intussen weten wij al weer iets meer van de groep vrijsprekers die
in 1717 ineens de aandacht had getrokken. Ze komen bijeen in
een gebouw "bij de vier pilaren". Dit huis werd in de vorige eeuw
nog vermeld. Het was Voorstreek 72 en is omstreeks 1928 afgebroken om ruimere toegang te verschaffen tot de 1884 gebouwde
kerk van St. Bonifacius en gezellen. Er liep aan de noordkant een
steeg langs dit huis, die verschillende namen heeft gedragen. In
de 17de eeuw heet deze de Minne Jellessteeg. De brouwer Minne
Jelles kocht hier in 1623 een huis, mouterij en brouwerij met
brouwersgereedschap. Mogelijk behoorde deze brouwerij in het
begin van de 18de eeuw aan de ons bekende Pieter Willemsz.
Mouter. In 1760 komen wij de naam Keersmakerssteigje tegen en
in 1839 nog Koperslagerssteeg. Waarschijnlijk heeft W. Eekhoff,
toen hij zijn geschiedenis van Leeuwarden schreef, de naam Collegiesteeg bedacht die in het wijkboek van 1843 voorkomt. Tot
voor kort was bij de ingang van het voorplein van de RoomsKatholieke kerk deze naam aan de noordkant ook op een bordje
te lezen.
De Collegianten die hier tot de jaren 80 van de 18de eeuw bijeenkwamen vormden een groep vrijgeesten die — zij het weinig talrijk
— overal in de Republiek zich in de 17de en 18de eeuw laten horen. Hun geschiedenis is uitvoerig beschreven door J. C. van
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Slee,17 maar het is niet zo eenvoudig om hun kenmerken nauwkeurig aan te geven. Er is plaatselijk groot onderscheid. Dit komt
door de wijze van ontstaan, de leidende figuren en de samenstellende delen. De Leeuwarder groep is beslist anders dan de colleges elders.
Te Rijnsburg bij Leiden, waar de beweging vlak na de synode van
Dordt (1619) is begonnen kwam veel nadruk te liggen op het antiklerikalisme. De gebroeders Van der Kodde verzetten zich tegen Gereformeerden èn Remonstranten die beide de predikant
als geestelijke leidsman noodzakelijk achtten. De Van der Kodde's legden nadruk op het algemeen priesterschap der gelovigen.
De leken kregen alle ruimte om vrij te spreken en te getuigen van
hun geloof. Het is duidelijk, dat dit algemene individualistische
beginsel soms een negatieve, maar vaak ook een positieve kant
liet zien. Er was verzet tegen de kanselheren die hun "vroomheid"
vaak in heftige kritiek op andersdenkenden uitten, er was ook een
soms te sterk zelfgevoel. Innige vroomheid die aan de Quakers in
hun beste tijd doet denken, kwam voor, maar ook waren er ontsporingen, als geëxalteerden hun kans grepen. In de ene kring
zien wij grote tolerantie, in de andere wordt die veel minder hoog
gewaardeerd. De Collegianten, genoemd naar hun collegia, conventikels, waren voorstanders van de "bejaardendoop", de doop
der volwassenen en vonden dus vaak sympathie onder de Mennisten. Bij velen werd de doop door onderdompeling, zoals de Socinianen en de Baptisten die kenden, ingevoerd, maar dit geschiedde niet overal.
Er leefden Sociniaanse, Unitarische gedachten onder hen. Het
Gereformeerde leerstuk der Drieëenheid en vooral ook de betekenis van Christus' zoenoffer werd waarschijlijk door de meeste
Collegianten niet erkend.18 De Collegianten wilden weer terug
naar het oorspronkelijk Christendom en hielden aan de Bijbel als
Gods woord vast. Zij zullen die echter telkens weer op verschillende wijze hebben uitgelegd, waarbij de een de Bergrede alle nadruk gaf, de ander toch meer hing aan de Paulinische opvatting
van het Christendom. Principieel erkenden de Collegianten, dat
er in alle kerken naast veel duisternis ook licht was. Zij dachten
oekumenisch en kozen voor de open kerk zonder bindende geloofsbelijdenis. Bij de een kwam dit echter veel sterker uit dan bij
de ander. De Leeuwarder Collegianten voelden weinig voor kontakt met de Remonstranten. Ook onder de Collegianten was —
erfenis van het Doperdom — de neiging om te bannen en te mijden soms aanwezig. Terwijl de een het redelijk denken grote
plaats inruimde legde de ander op het gevoel alle nadruk. Terwijl
de een op de vormen weinig nadruk legde deed de ander dat juist
wel. Terwijl de een principieel pacifistisch en weerloos was vergat
de ander, dat Jacobus 3: 1-12 terecht waarschuwt tegen de zonden der tong die een "onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn
kan zijn".
Alles wat onder mensen ontstaat heeft een oorzaak die soms meer
buiten, dan weer binnen in hen ligt. In de reaktie ligt een korrektief. De dominokratie begon al vroeg. Reeds Coornhert wijst er
op, dat het gevaar bestond, dat de Spaanse inquisitie door een
Gereformeerde werd vervangen. Toen in Friesland in 1641 Sociniaanse boeken werden opgehaald en verbrand zei Curcellaeus
tot Martinus Ruarus, een der Poolse broeders, "dat dit de men40
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schen namenthjk makkelyker heeft toegeschenen dan de kracht
der argumenten te weerleggen". Er blijft ook na 1619 een onderstroom die zich tegen alle heerschappij over de geesten verzet en
het oude "libertatis ergo" van de politieke Geuzen volledig laat
gelden. Deze stroming heeft het eerst moeilijk gehad. Vondel had
al in zijn "Weeghschael van Holland" duidelijk gemaakt, dat de
Gomaristen wonnen, doordat "mijn Heer de Prins (Maurits)
Gommers zijd die boven hing trooste met zijn stale kling". De
Gereformeerden hadden gehoopt, dat de stadhouders hen zouden blijven beschermen en aktief het "ongeloof tegengaan. Toen
dit later anders uitpakte en de regenten veel Arminiaanser bleken
te zijn, kregen automatisch de libertijnen en rekkelijken van aleer
weer meer ruimte.
Het is duidelijk, dat elk korrektief het gevaar loopt een nieuwe
eenzijdigheid te kweken. Achter het ontstaan ervan ligt teleurstelling én hoop op beter, het negatieve èn het positieve van de agressie. Ook de geschiedenis van het Collegiantisme kent mensen die
doorslaan. De geschiedenis van de Leeuwarder dompelbak die
sommigen dwingend wilden voorschrijven, wijst aan hoe de poging om de bijbelse geest opnieuw tot gelding te doen brengen
kan stuk lopen in geharrewar over de vorm, waarbij de levendmakende geest ver is te zoeken. Vandaar dat wij ook bij de Collegianten zien, hoe de vrijheid steeds meer plaats moet maken
voor een nieuw gezag. Zonder ordening gaat het niet. Het reglement van de Harlinger kring laat dat duidelijk voelen.19
De strijd gaat door
Wie gedacht mocht hebben, dat de Leeuwarder vrij sprekers na de
resolutie van 17 mei 1720 van de kaart waren is onvoldoende op
de hoogte van het 18de-eeuwse rechtsbestel. De magistraat vaardigde wel resoluties uit, maar hield er niet steeds de hand aan.
Men maakte een gebaar van goede wil en hoopte nu maar, dat de
kerkelijken tevreden zouden zijn. Wij zouden graag de samenstelling van de groep afgescheiden Mennisten kennen. Dat een waarschijnlijk geacht dokter als Reyding mee deed zal de magistraat
ook wat huiverig gemaakt hebben voor al te hardhandig optreden. Er is kans, dat de dompelbak wel uit de vermaning aan de
Wirdumerdijk verdween, maar achter "de vier pilaren" in gebruik
bleef.
De kerkeraad zwijgt nu wel een hele tijd, maar vergeet niet, dat er
ergens te Leeuwarden een besmettingshaard is. In 1719 had men
in eigen kring het geval van Johannes Henneus gehad die als
doopvader weigerde de eerste doopvraag met "ja" te beantwoorden. De man had tenslotte toegegeven. De bevoorrechte kerk had
nog veel gezag. Maar er is wel kans, dat Henneus niet de enige
bezwaarde was. Er werd in die dagen druk gediskussieerd en ook
geschreven over doop en avondmaal en hoe alles toch eigenlijk
veel ernstiger moest worden aangepakt.20 De sleur in het gemeenteleven was groot. Het waren juist de "ernstigen" die nadachten
en zij zaten zowel rechts als links van het midden, zowel bij hen
die door de geest van de "nadere reformatie" waren beroerd alsook bij hen die Descartes' "cogito ergo sum" tot een brutale mondigheid verleidde.
Op 1 september 1723 lezen wij in het kerkeboek een doorgehaalde
notitie die te denken geeft.
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"Seeckere vergaderinge van waarheit-lijvende menschen door de mondt van een
der Leden deeser vergaderinge hebbende versoeck gedaan, om hunne weecklijckse bijeenkomste op de Weese wordende gehouden te muegen continueren, wordt
hunne gehoorsaamheit van politijcke en kerkelijke wetten, hiervan zijnde, geprezen en 't versoeck selve hen geaccordeert, als meede 't gelijckformich versoeck van
seeckere jongelingen, hebbende hunne 't samenkomste in de kleine Kerkenstraat,
waar van Samuel knoopmaacker de voornaamste spreecker is insgelijcken".

De kerkeraad is goed orthodox en dat zijn deze "vrienden der
waarheid" ook en dus . . . Vermoedelijk is men echter na de eerste
positieve reaktie toch wat geschrokken. Vandaar dat het besluit
werd doorgehaald. De "oefenaars" waren in aantocht en niets
kon hen tegenhouden. Maar ook links blijft zich roeren. Op 10
november 1723 lezen wij in het Gereformeerde kerkeboek:
"Aangaande de Bekende Conventicul bij de Hoecksterpoort (voor de Classis van
Leeuwarden ingebracht en van haar Eerw. geranvoieert (teruggezonden) aan de
Eerw. kerkenraad van deese plaats) is goedgevonden dat de praeses van de vergaderinge (ds. Lollius Posthumus) sig sal vervoegen by de Heer praesident van haar
Achtb. versoeckende nochmaal en gedienstig dat 't haar Achtb. mogte belijven
nadere informatie te nemen van't geen in voorgemeld conventicul ommegaat, op
die wijse die haare wijsheit de bequaamste zal vinden, ten eijnde alle lasterlijcke
Leer (daar ons weder nieuwe Blijcken van voorgekomen zijn) door haar Achtb.
gezag gestremt en van daar geweert mogt worden; zullende coll.praeses by de
naastkomende vergadering daar van rapporteren (In de marge: de verdagte conventicul)".

Het valt niet mee iets verboden te krijgen. Het hogere kerkelijke
orgaan, dat te hulp is geroepen, renvoieert de zaak en de Gereformeerde kerkeraad gaat weer eens de heren van de magistraat begroeten. Natuurlijk hebben de kerkeraadsleden nooit gezegd, dat
het met onwillige honden kwaad hazen vangen is. Zo heeft de
Leeuwarder magistraat er vanzelfsprekend niet aan gedacht Gysberts "grinende ko" met de kerkeraad in verband te brengen. Er
gebeurt echter niet veel. Wij proeven uit de toon van de notities,
dat de kerkeraad ongeduldig wordt. De twijfel aan de beproefde
waarheden groeit. In eigen rijen begint het piëtisme zich te roeren, dat straks een beschermvrouwe zal vinden in de prinsesdouairière Maria Louise. Weer gaan een paar maanden voorbij.
Op 12 januari 1724
"heeft D. Praeses (H. Wesselius jr.) de ample deductie raackende de schadelijke
gevoelens van de conventicul by de Hoekster poort voorgelesen, waarvan nader
in acten de dato den 10 november 1723. De Eerw. D. Praeses voor syn genomene
moeyte hertelijk bedanckt zijnde heeft de Heer Wielinga de gansche saacke zeer
beleefdelijck overgenomen, om van die schadelijke leeringen en verboden Leerwijse aan haar Agtbaarheden op behoorlijke tijt en plaatze te rapporteeren".

Men speelt — natuurlijk met inachtneming der goede vormen —
elkaar de bal toe. De kerkeraad kan geen definitief besluit nemen.
De zaak blijft "in statu" en weer wacht de kerkeraad af. Op 1
maart vernemen wij: " . . . na voorlezing der Acten zoo heeft de
Heer Wielinga aan de E. Vergaderinge berigt, dat haar Agtbaarheden werckelijck (!) beesig waren sig nopens die schadelijke bijeenkomst te informeeren, omme voorts pro re nata (naar bevind
van zaken) te handelen".De magistraat wordt nu heel aktief, want
reeds op 8 maart 1724 lezen wij:
"Vorders heeft de Heere Wielinga uit naam van haar Agtbaarheden aan de E. vergadering tot nader openinge der saacke voorgeleesen de Informatie by den E.
Raad genomen nopens de eige aart van de voorn, conventicul, waar uit bleeck dat
dese vergaderinge gansch informeel en ongeregeld was, een zamenkomst van volslagen vrijspreeckers off soo genoemde Collegianten en gansch affgesondert van
de overige Doopsgezinden in dese stadt en dewijl haar Agtbaarheden tot noch toe
geen zonderlinge staaltjes van haar schadelijke leeringen off sociniaansche
dwalingen waren voorgekoomen, versogt syn Eed. voornoemt, dat de E. Predikanten eenige particuliere stucken soo veel doenlyk aan haar Agtbaarheden wilden
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opgeeven, om over de gansche zaacke met dies te meerder ernst en gront te resolveeren. Hier over omvraag gedaan zijnde zijn Haar Agtbaarheden en in't besonder de Heer Wielenga voor hun genoomen moeyte en vigilantie (waakzaamheid)
in desen hertelyk bedanckt, doch dewyl de Eerw. Broederen van de E. kerkenraad
niet in staat waren om met volle seeckerheyt zoodanige preuves van Sociniaanse
leeringen in die voorsz. byeenkomst verhandelt aan haar Agtbaarheden te vertoonen, zoo wiert de gansche zaak aan het wijs beleid van haar Agtbaarheden
overgelaten, om daar over na vorder bevind van zaacken, en na de wetten van den
lande te oordeelen, terwijl de E. Broederen van de kerckenraad tegens voorn,
schadelijke leerstucken blijven waacken".

Het slot: een farce
De zaak verloopt in het zand. Het is het gewone beeld. Moeten
wij huilen of toch maar lachen? De heren van de Raad zeggen, dat
ze van goede wil zijn. Ze moeten echter prioriteiten stellen. Zij
kunnen toch niet best de heer fiskaal en zijn executeur sturen.
Weten de broeders van de kerkeraad geen "staaltjes", waarop
men de Collegianten kan vangen? Die "staaltjes" zijn echter al
lang gegeven. Hebben de heren uit de magistraat zitten slapen,
toen op 2 maart 1718 een uitvoerig rapport werd uitgebracht? Is
de kerkeraad dat zelf vergeten?
Dat de Collegianten en Mennisten met elkaar te maken hebben
wordt ook hier weer aangenomen. Men weet, dat er een afsplitsing is gekomen en er weinig kontakt meer is. De magistraat voelt,
dat men niet op geruchten aan kan, maar stuurt geen dienders om
de kat uit de boom te kijken. De dagen van Ruardus Acronius en
van Bogerman c.s.21 zijn voorbij. Toen drongen de Gereformeerde predikanten de Doperse samenkomsten binnen, om daar —
trouwens zonder sukses — te diskussiëren. De magistraat zegt hier
tegen de kerkeraad, dat op haar de bewijslast rust en dat men niet
met geruchten en "on dits" kan volstaan. De Collegianten zijn
rustige burgers. Zij mogen voor de kerk een gevaar betekenen,
voor de staat ligt dat anders. De tijden door zou de politiek zeggen, dat ze haar eigen wetten had.
Dit is de laatste meededeling die wij in de kerkeraadsnotulen over
de Collegianten tegenkomen. De enige troost die de eerwaarde
broeders gesmaakt hebben, was, dat het college in de steeg aan de
Voorstreek weliswaar bleef bestaan, maar niet of nauwelijks in
omvang toenam. Er zijn geen notulen bewaard en we weten niet,
hoe de praktijk is geweest. Is er veel gedoopt? Er moet kontakt
hebben bestaan met wat toch wel als centrum fungeerde, het Grote Huis te Rijnsburg. In de bewaard gebleven "Lijst van personen
die na voorafgaande belijdenis van hun Christelyk geloof te
Rijnsburg gedoopt zijn tot leden der Algemeene Christenheid" 22
lezen wij, dat op 20 september 1781 Pier Zeeper tot Leeuwarden,
Syds Syboutsz. en zijn huisvrouw en Aaltje Fontein tot Menaldum door Agge Roskam Kool zijn gedoopt. De hier genoemde
Pier Jansz. Zeper (1761-1845), eerst gehuwd met Neeltje Kool en
daarna met Fenna Hesselink, was in 1781 twintig jaar en Doopsgezind. Hij behoorde tot de Patriotten en kwam in 1795/6 als gematigd revolutionair naar voren. Van 1802- '07 was hij drost en
later burgemeester en wethouder van Leeuwarden (1824-'42). De
indruk bestaat, dat er onder de Collegianten nog al wat kapitaalkrachtige, ontwikkelde middenstanders voorkwamen, mensen
ook die voor een deel als "nouveaux riches" de rol van de oligarchische regenten zouden overnemen.
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Belangrijker is misschien, dat zij meer dan de mensen van de oude
kerk de ontwikkeling van de tijdgeest hebben aangevoeld. De onbepaalde verdraagzaamheid, de geest der Verlichting zat in de
lucht. In het kerkeraadsverslag van 22 november 1730 lezen wij:
"In de omvrage wierdt geoppert of men niet behoorde te vigileren
tegen de vrije verkopinge van sociniaansche en andere vuile door
plakaten verbodene boeken, welk voorstel de vergaderinge oordeelt dat nadere overweginge verdient en wier de het selve seer beprezen". Natuurlijk is de kerkeraad verontrust. Het zijn boze tijden. De paalworm, de homofilie, het socinianisme, de ene gruwel
volgt op de andere. De kerkeraad is echter machteloos. De dominees H. Wesselius jr. en H. van Alphen krijgen opdracht aan
het college van haar Ed. mogenden te schrijven (5 december
1730), maar zij maken geen haast. Op 25 juni 1732 horen wij, dat
de sociniaanse boeken nog steeds in omloop zijn. Ze worden
openlijk op aucties verkocht. Dan vernemen wij 13 augustus
1732, dat de magistraat aan de fiskaal de opdracht geeft tegen de
aucties te waken, "waerin de E. vergadering veel genoegen heeft
genomen, hopende dat dit van vrugt sal syn".
Hoop doet leven, maar vaak vleit men zich met ijdele hoop. Het
is waar, dat wij van de samenkomsten der Collegianten en hun
gebouw niet veel meer over hebben dan een straatnaambordje,
dat niet eens meer dienst doet en dat de Grote kerk weer in oude
glorie prijkt. Maar wat er goeds was bij deze "reformateurs" leefde voort, ook in de kerk.
Soms verzucht men, dat een beweging, kerk of sekte, partij of
groep die een ogenblik veel beloofde, na een korte bloeiperiode
weer ineenzakt, maar vaak wordt toch iets in beweging gebracht,
dat hoe dan ook doorwerkt. De Collegianten hebben mensen
wakker gemaakt en iets voorbereid. Terecht wijdt prof. J. Lindeboom in zijn Geschiedenis van het vrijz. protestantisme 23 enkele bladzijden aan deze "stiefkinderen van het Christendom",
"Chrétiens sans église" (L. Kolakowski). In hun tijd hebben zij
een onbetaalde rekening aan de kerk gepresenteerd en tot bezinning opgeroepen, zoals de experimenterende basisgemeenten dat
in onze dagen doen. Wie de zuiverheid meent te hebben wordt
steeds weer tot de orde geroepen. Maar wie de zuiverheid niet
voor zichzelf claimt, geen doel ook in zichzelf vindt, maar middel
tot het doel wil zijn en dus op zoek blijft, hij mag soms vinden.
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De kandidatuur en verkiezing van B. H. Heldt tot lid van de
Tweede Kamer op 17 november 1885 voor het hoofdkiesdistrikt
Sneek staat in dit artikel centraal. Door deze verkiezing kon namens de liberalen de eerste werkman een zetel in het parlement
bezetten. In de beschikbare literatuur over Heldt, de arbeidersDe eerste werkman in de beweging en het liberalisme valt over deze kwestie weinig tot niets
Tweede Kamer. De
te bespeuren. Sprekend over Heldt wordt in het gunstigste geval
kandidatuur en
en passant vermeld dat hij in 1885 als eerste werkman een plaatsje
verkiezing van B. H.
in het Nederlandse parlement veroverde.1 Jan en Annie Romein
Heldt op 17 november
wilden Heldt zelfs die eer niet gunnen en verklaarden, zonder
1885 voor het
hem ook maar één keer te noemen, dat F. Domela Nieuwenhuis
hoofdkiesdistrikt Sneek in het parlement als de eerste afgevaardigde van de arbeiders optrad. 2 De ideologie speelde in dit geval het echtpaar waarschijnlijk parten. Eerlijkheidshalve zij hier nog vermeld dat Romein op
Albert van der Meer
een andere plaats zich genuanceerder en juister uitdrukte, door
op te merken dat Domela de eerste vertegenwoordiger van de arbeiders in de Kamer werd die niet aan de leiband van de linkse
liberalen liep.3
Om deze kwestie uit te zoeken zijn o.a. vele dag- en weekbladen
van verschillende signatuur nageplozen.4 Deze kranten vormden
een belangrijke bron bij dit onderzoek, ook al omdat de archieven
van Heldt en het Algemeen Nederlands Werklieden Verbond
(ANWV) niets opleverden.

Baron of
werkman

Bernardus Hermanus Heldt
(Amsterdam 1841-Arnhem
1914). Bediende in een boekhandel, leerde later het vak van
meubelmaker. Speelde een leidende rol binnen de liberale arbeidersbeweging. Zat in de
Tweede Kamer van 1885 tot
1901. Daarna werzaam te Arnhem als agent van de Rijksverzekeringsbank.

Het kiesdistrikt Sneek
Het waren de liberalen, die in de tweede helft van de negentiende
eeuw mede door het uitgekiende kiessysteem, de teugels in het
distrikt Sneek stevig in handen hadden. De rechtzinnige protestantse kiezers, vooral sterk vertegenwoordigd in de Zuidwesthoek, hadden weinig in te brengen.
Het censuskiesrecht en de indeling van dit Friese distrikt stonden
daar borg voor. De katholieken in de Zuidwesthoek stemden tot
ongeveer 1870 voor het grootste deel op de liberale partij. In later
jaren, vooral toen de schoolstrijd speelde, keerden de katholieken
de liberalen de rug toe. De regionale pers deed overigens ook een
duit in het zakje: De Sneeker Courant bijvoorbeeld liet niet na,
keer op keer de antirevolutionairen en de katholieken de voet
dwars te zetten. Smalend en kwetsend werden de gelovigen over
de liberale hekel gehaald. In 1871 bedankten daarom veel katholieken voor het lidmaatschap van de Sneker kiesvereniging "Burgerplicht". Datzelfde jaar werd de eigen vereniging "Gelijk
Recht" opgericht. In 1883 was in Friesland de stembuskoalitie
tussen rooms en de antirevolutionairen een feit. Tot 1869 was
Sneek een dubbel kiesdistrikt, dat wil zeggen dat men twee vertegenwoordigers naar de Tweede Kamer zond. Bij de herziening
van de kiestabel in 1869 trad er een wijziging op. De bevolkingsgroei maakte een nieuwe indeling noodzakelijk. Als handige zakenlieden wogen de liberalen hun kansen. Het lag eigenlijk voor
de hand dat Heerenveen een afzonderlijk kiesdistrikt werd. De
liberalen hadden daar weinig oren naar. Zij waren namelijk bang
dat een nogal radikale advokaat na de verkiezing de plaats van
Heerenveen innam. 5 Het liberale kabinet kwam dan ook op het
lumineuze idee om van Sneek een driedubbel kiesdistrikt te maken. Daarmee ving het twee vliegen in één klap. In de eerste plaats
hield men de lastige linkse advokaat ver van Den Haag, omdat
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meer gematigde liberalen nu de radikalen overstemden. In de
tweede plaats zorgde het meer linkse zuidoosten van Friesland er
voor, dat qua kiezers de ook bij Sneek behorende Zuidwesthoek,
die voor een groot gedeelte konfessioneel stemde, niet veel te vertellen had. Een mooi voorbeeld van kiesrechtgeografïe derhalve.
Sneek werd hiermee een van de grootste kiesdistrikten in ons
land. De staatsalmanak laat zien dat qua inwonertal Sneek op de
derde plaats stond, na Amsterdam en Rotterdam. 6 Wat het aantal kiezers betrof, en daar draaide het uiteindelijk om, nam Sneek
de tweede plaats in. Van het hoofdkiesdistrikt Sneek maakten in
1885 deel uit de volgende Friese gemeenten: Sneek, Wijmbritseradeel, IJlst, Sloten, Gaasterland, Workum, Hindeloopen,
Stavoren, Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, Haskerland,
Rauwerderhem, Hennaarderadeel, Schoterland, Aengwirden,
Utingeradeel, Doniawerstal, Lemsterland, Weststellingwerf,
Ooststellingwerf, Opsterland, Bolsward en Wonseradeel. Tot en
met 1885 hadden voor Sneek zitting (gerekend van 1850 af) vijf
konservatieven en zeven liberalen.7
Herstemmingen, een euvel dat door de vereiste absolute meerderheid voor kon komen, waren in Sneek zeer ongebruikelijk. Het
feit dat vooral na 1870 de beide kerkelijke partijen elkaar gevonden hadden, veranderde daar niet veel aan. In 1884 waren er in
Sneek ook verkiezingen gehouden. 3987 van de 4697 kiezers hadden toen hun stem uitgebracht. De liberale kandidaten, de aftredende leden mr. S. Wybenga, mr. Ph. van Blom en mr. A. Buma behaalden respektievelijk 2196, 2195 en 2188 stemmen. De
antirevolutionairen, die W. M. Oppedijk, U. H. Huber en A.
Lycklama à Nijeholt naar voren schoven, kwamen niet verder
dan 1764, 1750 en 1750 stemmen.
In 1885 moest er weer een tocht naar de stembus ondernomen
worden. Mr. Ph. van Blom, die sinds november 1880 voor Sneek
in de Kamer had gezeten, werd in dat jaar benoemd tot lid van de
Hoge Raad, een jaar voor zijn kamermandaat afliep. Voor Age
Buma en Sybrand Wybenga werd een nieuwe buurman in de
Tweede Kamer gezocht.8
De verkiezing in november 1885 was olie op het vuur voor de antirevolutionairen, die niet geheel ten onrechte de liberalen keer
op keer van kiesrechtgeografïe beschuldigden. Huber (eerder al
in het distrikt Gouda gekozen) sprak in de Kamer van een groot
onrecht dat de liberalen een grote minderheid in het distrikt aandeden. De liberalen waren niet al te zeer onder de indruk. Plechtstatig verklaarde de Sneker afgevaardigde Wybenga dat hij: "den
tegenwoordigen toestand juist allergelukkigst" vond.9 Buma wist
ook van de prins geen kwaad. "Als toevallig de rechterzijde de
drie plaatsen in Sneek had, zou zij er zich niet tegen verzetten"
verkondigde hij. 10 Huber en K. A. Godin de Beaufort dienden
een amendement in met het verzoek de buitengemeenten af te
scheiden van de stad Sneek, zodat naast de liberalen ook de andere partijen aan bod kwamen. De regering wees evenals de meerderheid van de Tweede Kamer het amendement af.
De antirevolutionairen zouden pas in 1888 hun gram halen: mr.
W. G. baron Brantsen en W. M. Oppedijk deden toen hun intrede
in de'Tweede Kamer. De uitbreiding van het kiesrecht in 1887,
en het terugbrengen van Sneek tot een enkelvoudig kiesdistrikt
misten hun uitwerking niet.
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De kandidatuur-vergaderingen
Er moest nu dus een opvolger gevonden worden voor Van Blom.
De kiesverenigingen uit het distrikt gingen naarstig op zoek naar
kandidaten. Op 31 oktober 1885 hield de centrale van de liberale
kiesverenigingen in het hoofddistrikt Sneek een vergadering voor
de aangesloten kiesverenigingen om een geschikte kandidaat aan
te wijzen. Dat bleek uiteindelijk niet eenvoudig. Het kiesdistrikt
was erg groot, de meningen onder de liberalen waren verdeeld.
Bovendien hadden zij nog te maken met een groepering konservatieven die hun geluid wilden laten horen. Op de belangrijke vergadering, die in zaal Agema te Sneek werd gehouden, waren aanwezig afdelingen uit Knijpe ("Burgertrouw"), Sneek ("Burgerplicht"), Joure ("Eendracht maakt macht"), Akkrum, Wijmbritseradeel, Heerenveen ("Staatsburgerschap"), Weststellingwerf
("de Grondwet"), Ooststellingwerf ("Ontwikkeling"), Wonseradeel, Hindeloopen, Bolsward en IJlst. Al met al waren twintig
stemgerechtigden aanwezig.11 Iedere vereniging kon haar zegje
doen en een of meerdere kandidaten aanbevelen.
Vele namen werden genoemd en de kandidaat die een bepaalde
kiesvereniging warm aanbeval, wees een andere weer resoluut af.
Eén man werd door zeer veel kiesverenigingen geprezen: mr. Halbe Binnerts uit Heerenveen. Hem zag men als de meest geschikte
opvolger van Van Blom.
Binnerts had echter voor de vergadering telegrafisch al laten weten niet in aanmerking te willen komen. Dat het de centrale vergadering ernst was met zijn eventuele kandidatuur, blijkt uit het
feit dat de voorzitter van de vergadering M. Kingma onmiddellijk
na het lezen van dat telegram een tegenbericht naar Heerenveen
zond met het dringende verzoek terug te komen op die weigering.
In de loop van de vergadering kwam daar antwoord op, en dat
luidde tot grote teleurstelling van veel aanwezigen negatief.
Over Binnerts is tot nu toe weinig bekend.12 Hij werd geboren op
26 oktober 1842 te Heerenveen en studeerde rechten te Leiden.
Daarna werd hij advokaat in zijn geboorteplaats Heerenveen.
Verder vervulde Binnerts veel funkties op maatschappelijk gebied. Hij heeft een tijdje bij de rechtbank te Leeuwarden gewerkt.
Eveneens was hij bestuurslid van de vrijzinnige kiesvereniging. In
de gemeenteraad van Schoterland zat Binnerts van 1875 tot 1893.
Na 1877 zag men hem in de Provinciale Staten verschijnen. In
1916 deed de Friese jurist in de Eerste Kamer z'n intrede. Het is
niet onmogelijk dat Binnerts de radikale advokaat was, die het
kabinet er toe gebracht had van Sneek een driedubbel kiesdistrikt
te maken. Zekerheid op dat punt heb ik echter in het geheel niet.
De vergadering te Sneek was duidelijk teleurgesteld door het bedanken van Binnerts. Andere namen passeerden vervolgens de
revue: onder anderen mr. P. J. G. van Diggelen, B. H. Heldt, mr.
J. P. R. Tak van Poortvliet, M. P. Troelstra, mr. J. Kappeyne van
de Coppello, mr. W. A. Bergsma, A. Moens en mr. Greebe.
De kiesvereniging "Burgerplicht" uit Sneek beval vooral Van
Diggelen, een rechter uit Zwolle, aan. Deze zou een warm voorstander zijn van algemeen stemrecht met enige uitzonderingen.
Op dat stuk van zaken werd het rapport van de Liberale Unie gevolgd. Hij ondersteunde van harte het Unie-standpunt ten aanzien van het onderwijs: De staat moest verplicht worden onderwijs te geven aan on- en minvermogenden. Verder kwam in de
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vergadering naar voren dat voor Van Diggelen artikel 194 van de
grondwet niet veranderd behoefde te worden. Bij serieuze voorstellen van de tegenpartij hadden de liberalen het been niet eeuwig en altijd stijf te houden. Ook dit was konform de wens van
de Unie. Dat steeds de Liberale Unie werd aangehaald is niet zo
verwonderlijk als men bedenkt dat de liberale kiesvereniging
"Burgerplicht" zich had aangesloten bij deze groep vooruitstrevende liberalen. u Afdelingen als Wolvega en Hindeloopen waren
eveneens voor Van Diggelen geporteerd. Men roemde zijn persoonlijk karakter en grote ervaring. Van Diggelen bleek een voorstander van verandering in het belastingstelsel te zijn. Evenals de
Liberale Unie wilde hij dat er een inkomstenbelasting werd ingevoerd, een uitspraak die de aanwezige kleine burgerij met veel genoegen aanhoorde. Dat hij evenals Buma lid was van het Zuiderzee-komité werd niet door iedere aanwezige als positief ervaren.
Anderen spraken weer van een gedurfd plan.
Van Diggelen was grootmeester-nationaal van de Nederlandse
vrijmetselaars (hij was prins Alexander opgevolgd), en daar werd
verschillend over gedacht. Voor sommige aanwezigen was dat een
groot pluspunt: de vrijmetselaars brachten vooruitgang, beschaving en verlichting. De kiezers op het platteland stonden aan
de andere kant argwanend tegenover de vrijmetselarij. Daar kende men de goede bedoelingen van die instelling niet. Aan de rechter uit Zwolle bleken meer nadelen te kleven: hij kwam niet uit
Friesland, bovendien was hij doctor in de rechten. Het laatste
deed afbreuk aan zijn eventuele kandidatuur omdat er volgens
sommige aanwezigen al veel te veel geleerden in de Tweede Kamer zaten. Het waren "menschen van theorie en geen practica".
De werkman
De naam van Heldt, de pragmatische voorzitter van het ANWV,
werd op deze vergadering opmerkelijk vaak genoemd. Nu kwam
zijn kandidatuur niet helemaal uit de lucht vallen. Een paar jaar
daarvoor (1881) was de redakteur van De Werkmansbode al eens
voorgedragen door enige vooruitstrevende Amsterdamse liberale
kiesverenigingen voor een plaats in de hoofdstedelijke gemeenteraad. Heldt kreeg op die manier een goede leerschool om na
enige tijd de werklieden in de Tweede Kamer te vertegenwoordigen. Hij werd toen niet gekozen. Friesland was hem een paar
jaar later gunstiger gezind.
De Friese stemgerechtigde burgerij die aan het einde van de negentiende eeuw bij sommige historici te boek staat als radikaal,
kan de kandidatuur van Heldt bevorderd hebben. 14 Trekt men
deze opinie namelijk door naar de Friese kiesdistrikten dan komen we bijna automatisch bij Sneek terecht: Dokkum stond bekend als behoudend, Leeuwarden had eveneens te maken met een
groot kontingent konservatieve liberalen. Verscheidene kiesverenigingen bevalen Heldt warm aan. Het vrij progressieve Wonseradeel bijvoorbeeld had hem met elf van de achttien stemmen
kandidaat gesteld. Heldt was een man uit het volk die alom gewaardeerd werd, vooral om zijn "ernstig en degelijk streven".
Door hem kandidaat te stellen toonden de liberalen aan de gezeten ambachtsman in de toekomst eveneens het stemrecht te willen geven en werd de stem van de werklieden alvast in de Tweede
Kamer gehoord. De voorzitter van het ANWV had bovendien
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juist in 1885 een nieuw programma geschreven, waarin tot geruststelling van de liberalen zeer duidelijk afstand werd genomen van
het socialisme en de revolutie.15 Invloedrijke mannen buiten
Friesland zouden achter de kandidatuur van Heldt staan. In
Friesland zelf kunnen bepaalde progressieve liberalen met landelijke konnekties zich ingespannen hebben voor Heldt: te denken
valt in dit verband aan de loco-burgemeester van Sneek en vooraanstaand landelijk bestuurslid van het ANWV, de zilversmid
Joh. Schijfsma, en de bekende Sneker uitgever en boekhandelaar
H. Pijttersen Tzn., het latere kamerlid. Ook de schoonvader van
Heldt, de Leeuwarder winkelier Thomas Postma, een vooraanstaand en gematigd figuur binnen de Friese arbeidersbeweging,
zal de nodige hand- en spandiensten verricht hebben.
De afgevaardigde van "Burgertrouw" te Knijpe stak de loftrompet over Heldt. Na veelvuldig overleg had de kiesvereniging zijn
naam naar voren gebracht. "Hij kent de oorzaak der beweging die
zich schier overal onder de minder bedeelden voordoet", heette
het. De kiesverenigingen die voor Heldt waren, spaarden kosten
noch moeite om propaganda voor deze werkman te maken. Er
circuleerden vooral in het oostelijk deel van de provincie lijsten
tot aanbeveling van de kandidatuur-Heldt. 16 Vele mensen hadden hun handtekening gezet. Sukses was dan ook niet uitgebleven. Bij vele kiesverenigingen was Heldt de tweede kandidaat
na mr. Binnerts, die veelal als eerste genoteerd stond.
Deze vergadering liet zien dat de ideeën van de Liberale Unie in
het kiesdistrikt Sneek duidelijk aansloegen. Het moet dan ook
niet worden uitgesloten dat Heldt door deze nieuwe progressieve
liberale groepering voor het voetlicht werd geplaatst. Het kwam
in de praktijk vaker voor dat de Liberale Unie kandidaten voor
de Tweede Kamer naar voren schoof in de verschillende kiesdistrikten.17
Kritiek op Heldt ontbrak niet op de centrale vergadering. De heer
Heinen uit Hindeloopen vond het laf om Heldt kandidaat te stellen. De liberalen waren bangerikken die alleen uit vrees voor de
"woelingen" van de laatste tijd iemand uit het volk naar Den
Haag stuurden. Als men dan zo nodig een man uit het volk wilde
kiezen, zo vroeg Heinen zich af, waarom nam men dan niet de
socialist F. Domela Nieuwenhuis? Bovendien was de Staten Generaal geen standenvergadering. Het was daarom staatsrechtelijk
niet juist te zeggen dat de werklieden een plaats verdienden in de
Tweede Kamer.
In hoeverre de "woelingen" een rol speelden bij de kandidatuurHeldt valt niet met zekerheid te zeggen. In de pers werd aan de
pittige kritiek van Heinen verder weinig aandacht geschonken.
Bovendien waren er kiesverenigingen die de mening van de afgevaardigde uit Hindeloopen heftig ontkenden. Dat er iets broeide,
staat als een paal boven water. De leuze schijnt vooral in het najaar van 1885 te zijn geweest: algemeen stemrecht of revolutie. Na
1848 was 1885 het jaar waarin de revolutie het meest ter diskussie
stond, en er ook het meest oprecht in geloofd werd. De krisis deed
de arbeiders inzien, dat wilde er enige verbetering in hun positie
komen, het kiesrecht daarvoor een voorwaarde was. De verwachtingen waren dan ook hoog gespannen. Niet alleen bij de socialisten, ook bij de meer gematigde liberale werklieden. Om de revolutiebrand te blussen en de arbeiders te kalmeren zouden opportu50
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nistische liberalen uit louter zelfbehoud een werkman naar voren
geschoven kunnen hebben. Mogelijk dat de schrik veel "zindelijke burgerheren" om het hart sloeg.
Ten tijde van de verkiezingsstrijd was het in een plaats als Sneek
zeker niet rustig. In De Sneeker Courant bijvoorbeeld vindt de lezer naast de berichten over de vakature-van Blom tevens een officieel bericht van het gemeentebestuur.18 De loco-burgemeester
van Sneek (de nieuw benoemde burgemeester mr. D. Alma was
nog niet in funktie) sprak van herhaalde verstoring van de openbare orde. Daarbij zouden de eigendommen van ingezetenen niet
zijn ontzien. Buitengewone politiemaatregelen waren noodzakelijk. Samenscholingen van meer dan drie personen werden verboden. Hield de Sneker bevolking zich daar niet aan, dan paste de
poütie geweld toe.
Chauvinistische kritikasters wilden de kandidatuur van Heldt
ontraden omdat hij niet uit Friesland kwam en in het kiesdistrikt
niet bekend was. Daarnaast werden zijn ideeën over het algemeen
kiesrecht te vaag gevonden. Van Heldt wist men dat als hij tot
kandidaat gekozen zou worden, hij de kandidatuur zeker wilde
aannemen.
De op de vergadering aanwezige konservatieve liberalen hadden
veel moeite met de vooruitstrevende Heldt. Deze groep slaagde
er evenwel niet in een vuist te maken. De konservatieve kiesverenigingen in het kiesdistrikt waren alle opgeheven. Verenigingen
als "Concordia" te Sneek en "Behoudt het Goede" te Heerenveen
hadden de strijd opgegeven. In betere tijden hadden dergelijke
verenigingen veel invloed gehad en verscheidene konservatieve
kamerleden voor Sneek naar Den Haag gezonden. Mokkend sloten de konservatieven zich als achterhoede bij de liberale verenigingen aan, beroofd van praktisch alle daadwerkelijke invloed.19
M. P. Troelstra, rijksontvanger te Joure, vormde een derde serieuze kandidaat. Deze oom van Pieter Jelles Troelstra werd door de
verenigingen uit Joure, Weststellingwerf en Wijmbritseradeel
aanbevolen. Hij was een hoogst bekwaam rijksambtenaar, zoon
van een arme timmerman, die zichzelf had opgewerkt. Evenals
Heldt zou Troelstra goed op de hoogte zijn met de ellende onder
het gewone volk. Op staatkundig gebied was Troelstra vooruitstrevend. Hij werd een warm voorstander van algemeen stemrecht met uitzonderingen genoemd. Troelstra, die op het gebied
van de financiën zeer kundig heette te zijn, wilde een eventuele
kandidatuur niet afwijzen. Het feit dat hij een echte Fries was,
sprak in zijn voordeel.
Het zal uit het voorgaande duidelijk zijn dat het moeite kostte één
liberale kandidaat voor te dragen als opvolger van Van Blom. De
Bolswardsche Courant klaagde niet geheel ten onrechte dat de vergadering had uitgewezen dat de verdeeldheid onder de liberalen
toenam.20 Vele kiesverenigingen wilden Heldt, weer anderen
werkten krachtig tegen. De konservatieve en meer radikale liberalen stonden scherp tegenover elkaar. Een andere krant wees
er op dat bij de liberalen gemeenschappelijk overleg en onderlinge samenwerking nu meer dan ooit voorop diende te staan. De
verenigde kerkelijke partijen profiteerden anders van de ruzie,
iets wat koste wat het kost vermeden diende te worden.21
Op voorstel van Bolsward werd besloten een drietal op te maken.
In de eerste ronde kreeg Troelstra 10 stemmen (Heldt 5, Van Dig-
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gelen 4, Kappeyne 1). De tweede ronde was voor Heldt met 11
stemmen (Van Diggelen 6, Greebe 2 en wederom Kappeyne 1).
In de derde ronde gaf men Van Diggelen 12 stemmen (Greebe 4
en Kappeyne 4). Het drietal kwam dus te bestaan uit Troelstra,
Heldt en Van Diggelen. Al met al had de vergadering geen definitief resultaat opgeleverd. Geen van de kandidaten was er namelijk in geslaagd de absolute meerderheid op z'n naam te brengen.
Er werd daarom besloten een volgende vergadering van kiesverenigingen uit te schrijven op 7 november, zodat dan een definitieve
keuze kon worden gemaakt uit de drie kandidaten.
Op de vergadering van 7 november waren 16 kiesverenigingen
aanwezig, die met elkaar 27 stemmen mochten uitbrengen. Present waren "Burgerplicht" van Sneek, "Staatsburgerschap" van
Heerenveen, "Burgertrouw" van Knijpe, Workum, IJlst, Hindeloopen, Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, Hennaarderadeel, Wonseradeel, "Orde en Recht" van Gorredijk,
"Grondwet" van Wolvega, "Vrijheid en Vooruitgang" van Lemsterland, "Eendracht en Macht" van Joure, Wijmbritseradeel,
Utingeradeel en Rauwerderhem.22
Over de drie overgebleven kandidaten werd opnieuw een levendige diskussie gevoerd. Dat begon de afgevaardigde van Workum, de heer Sluiterman, waarschijnlijk danig te vervelen: hij
stelde voor de diskussie af te sluiten. Zijn argument was dat de
afgevaardigden volgens hun "imperatief mandaat" toch de door
de gezamenlijke kiesverenigingen aangewezen kandidaat steunden. De afgevaardigde van Workum was verder van mening dat
de kandidaten veelal niet voldoende bekend waren. In de regel
werden ze als bekwaam en degelijk aanbevolen, maar volgens
Sluiterman konden de kiesverenigingen hun oordeel daar erg
moeilijk over geven, omdat de adspirant-kamerleden in veel gevallen vreemden waren. Hij kwam daarom met een voorstel, bestaande uit vier punten. 23 Het is niet bekend wat de aanwezige
kiesverenigingen van dit plan vonden; het voorstel werd niet direkt in stemming gebracht. Het koncept zou eerst worden gedrukt
en daarna naar de liberale kiesverenigingen worden gestuurd om
het daar ter diskussie te stellen. Daarna volgde stemming over de
drie kandidaten. Winnaar werd Heldt die 20 van de 27 stemmen
kreeg. Van Diggelen uit Zwolle zag zich 5 stemmen toebedeeld en
Troelstra uit Joure kon het met 2 stemmen doen. Aldus gingen de
liberalen uit Sneek met de Amsterdamse werkman en redakteur
van De Werkmansbode de verkiezingen in.
Met de uitspraak dat de Friese liberalen in 1885 doelbewust een
ambachtsman naar de Tweede Kamer wilden afvaardigen, moet
men ook gezien de relatief lagere opkomst voorzichtig zijn. In zekere zin was Heldt tweede keus. De voorkeur ging in eerste instantie immers uit naar de jurist Binnerts. Bovendien was tijdens
de kandidatuurvergadering van 31 oktober aan de Fries Troelstra
een eerste plaats toebedeeld. Het was de liberalen in Sneek duidelijk ernst in ieder geval een progressieve vertegenwoordiger naar
Den Haag te sturen. Akties voor de kandidatuur van Heldt zullen
vooral gevoerd zijn tussen 31 oktober en 7 november 1885.
De pers
Aan de kandidatuur-Heldt werd door veel kranten, niet alleen de
Friese, ruime aandacht besteed.24 Ruwweg kan gesteld worden
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dat de meeste kranten die in liberale handen waren, uitvoerig de
kwaliteiten van Heldt prezen en zijn kandidatuur warm aanbevolen. De hoeveelheid kolommen die een redaktie er aan spendeerde, hing vaak samen met de mate van liberaliteit van de krant
en de direkte betrokkenheid bij het hoofdkiesdistrikt Sneek, hoewel dat laatste geen bindend kriterium genoemd mag worden.25
Een groot deel van de liberalen zal weinig ingenomen zijn geweest
met de werkman uit Amsterdam. Uit de liberale pers, in veel gevallen geleid door vooruitstrevende redakteuren, werden maar
weinig wanklanken vernomen. Het is best mogelijk dat de behoudende liberalen zich stil hielden omwille van de liberale eenheid,
die meer dan ooit noodzakelijk was.
De meeste partijen keurden de kandidatuur-Heldt af. Het was
aan de linker kant Recht voor Allen van Domela Nieuwenhuis dat
weinig waardering voor de liberale werkman kon opbrengen. Aan
de rechter zijde waren het de ortodoxe kalvinisten rond Abraham
Kuyper en de werkman Klaas Kater die Heldt verfoeiden. In De
Standaard en De Werkmansvriend van Patrimonium werd het
zwaard tegen Heldt regelmatig opgenomen.
De rooms katholieken die zich in de Sneker verkiezingsstrijd bij
de antirevolutionairen hadden aangesloten, staken de vlag niet
uit toen de kandidatuur van Heldt bekend werd. Kranten als De
Tijd en De Maasbode maakten absoluut geen reklame voor hem.
Dè vertegenwoordiger van de arbeiders mocht de volgzame Heldt
kwalijk genoemd worden. Hij vertegenwoordigde dan misschien
de liberale werklieden, de konfessionele en de rode arbeiders zonden hem zeker niet als hun representant naar de Tweede Kamer.
De konfessionelen vreesden dat de verkiezing van de Amsterdamse kandidaat leidde tot het socialisme. Heldt werd een vuurrode radikaal genoemd, die het voor de Parijse Kommune opnam. Hem werd daarnaast onder de neus gewreven dat hij een
vrijdenker was, en een vooraanstaande rol speelde binnen de
Nieuw Malthusiaanse Bond. Ook zou Heldt geen verstand hebben van Friese agrarische zaken en alleen maar de handelsbelangen van Amsterdam in het oog houden.
De baron
De antirevolutionairen en de roomse kiesverenigingen stelden
baron A. Schimmelpenninck van der Oye kandidaat. De Haagse
baron was oudlid van de Tweede Kamer, grootgrondbezitter en
daarnaast administrateur van de kroondomeinen. Hij scheen
nogal eens gebruikt te worden door de antirevolutionairen die
hem kandidaat stelden in die distrikten waar de konfessionelen
gewoonlijk weinig kans maakten. De Tijd prees de baron om zijn
grote bereidwilligheid en z'n grote offervaardigheid voor de goede zaak. Volgens de roomse krant waren de konfessionele kiezers
in het distrikt Sneek dan ook verplicht alles op alles te zetten om
er voor te zorgen dat Schimmelpenninck de nederlaag bespaard
bleef. Iemand die zijn goede naam en persoon in zo'n dubieus distrikt als Sneek in de waagschaal stelde, mocht men niet teleurstellen.26 In De Standaard droeg het Centraal Komité van Antirevolutionaire Kiesverenigingen een steentje bij. De voorzitter dr.
Abraham Kuyper riep de kiezers op hun stem uit te brengen op de
baron. Zij moesten er voor zorgen dat de liberalen steeds minder
zetels behaalden, zodat ze in het parlement uiteindelijk een min-
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derheid vormden. Kuyper vond dat zeer terecht. De liberalen
hadden onder de kiezers eveneens de minderheid. "Maakt eindelijk, eindelijk een einde aan den onhoudbaren toestand. Het mag
niet langer, dat alleen Frieslands liberalen vertegenwoordigd
zijn" smeekte Kuyper bijna.27 Er was bovendien nog een extra
reden om vooral nù op een antirevolutionaire kandidaat te stemmen: de Kamer verkeerde op "het dode punt" doordat liberalen
en konfessionelen evenveel zetels bezetten. Mocht Schimmelpenninck verkozen worden, dan waren de liberalen hun meerderheid
kwijt.
Overigens zou de bekende houthandelaar Oppedijk uit IJlst in
eerste instantie de meest geschikte kandidaat zijn geweest. In een
bijeenkomst van de kiesvereniging Wijmbritseradeel was echter
door een oplettende vrome kiezer naar voren gebracht dat Oppedijk op zondag hout verkocht en afleverde. In de centrale vergadering was de voorzitter ds. Lútsen Wagenaar (die zelf naar aanleiding van deze verkiezingsstrijd in een Friestalige polemiek met
Pieter Jelles Troelstra verzeild raakte) 28 hierop terug gekomen.
Iemand die zo handelde kon uiteraard geen kandidaat zijn van de
antirevolutionairen. Wagenaar had daarom de ervaren kandidaat
Schimmelpenninck van der Oye voorgesteld.
Op verkiezingstoernee
Heldt maakte zich niet met een Jantje van Leiden van zijn kandidatuur af. Voor de verkiezingen vervulde hij spreekbeurten te
Bolsward, Sneek, Heerenveen en Gorredijk. De Amsterdamse exmeubelmaker mocht dan geen geboren en getogen Fries zijn, dat
hield niet in dat hij in deze provincie een onbekende was. Meermalen had hij in het verleden het woord in Friesland gevoerd.29
Heel globaal gesteld waren de hoofdtrekken van zijn programma
de volgende. Hij was voor algemeen kiesrecht met enige uitzonderingen. Bovendien pleitte hij voor geheime stemming. Daarnaast diende er volgens hem een progressieve inkomstenbelasting
te komen. De accijnzen op vlees, zout, zeep en azijn zouden moeten verdwijnen. De patentbelasting kon worden afgeschaft. Heldt
was een tegenstander van dienstafkoop. Een werkverbod voor
vrouwen en kinderen was dringend noodzakelijk. Dat gold ook
voor wetten om zwakken te beschermen. Wijziging van artikel
194 was bespreekbaar, zij het dat hij wilde waken voor goed en
kosteloos onderwijs.
Op 13 november 1885 hield Heldt een rede in Sneek voor de kiesvereniging "Burgerplicht".30 Hij werd ingeleid door de voorzitter
H. Pijttersen Tzn., het latere kamerlid voor Schoterland. De Amsterdamse werkman wees op de overeenkomsten die er waren tussen de arbeidersbeweging en de vooruitstrevende liberalen. Vooral op zaken als het algemeen kiesrecht, het onderwijs en het belastingstelsel ging Heldt uitvoerig in. Met nadruk wees hij er op dat
de werkmansstand langs vreedzame weg en door geleidelijke ontwikkeling, door evolutie en hervorming, z'n doel hoopte te bereiken. De werklieden wilden geen strijd, maar samenwerking met
andere klassen. Van zichzelf zei Heldt bescheiden dat hij geen geleerd iemand was. Zijn kandidatuur zag hij als een blijk van waardering voor de arbeidersbeweging. In de Tweede Kamer zouden
te veel geleerde heren zitten; er werd te weinig gesproken over zaken die met het gewone volk te maken hadden. De voorzitter van
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het ANWV was een grote tegenstander van bezuinigingen op onderwijs. Wel mocht er beknibbeld worden op oorlog en marine.
In diezelfde maand november hield Heldt een toespraak te Bolsward in de sociëteit "De Doelen"; er was een groot aantal mensen
aanwezig.3' Heldt begon met te zeggen dat het volgens hem noodzakelijk was dat kandidaten zich voor hun verkiezing in het distrikt vertoonden en hun ideeën uiteenzetten. Volgens hem was er
in de Tweede Kamer behoefte aan iemand die het leven en lijden
van het gewone volk van nabij kende. Hij wees er op dat de gedrukte verslagen van de Tweede Kamer een omvang van wel twee
statenbijbels hadden, maar dat in verhouding maar weinig tot
stand kwam. Nadat hij zijn program had toegelicht, vroeg hij de
steun van de kiezers, niet voor zichzelf maar voor de werklieden
en de beweging die hij vertegenwoordigde.
Op alle spreekbeurten vormde het algemeen kiesrecht inkluis de
uitzonderingen die Heldt voorstond, de hoofdschotel. De liberale
kandidaat wilde militairen beneden de rang van onderofficier en
vaste bedeelden die stonden ingeschreven bij een burgerlijk of
kerkelijk armbestuur bij de stembus vandaan houden. Onder vaste bedeelden verstond Heldt niet de mensen die voor het onderwijs van hun kinderen geen cent of slechts zeer weinig betaalden,
hij wilde er ook niet onder verstaan de bedeelden die door buitengewone omstandigheden en niet uit vrije wil als gevolg van tijdelijke "werknood" een poosje hulp van het armbestuur ontvingen.
Het uitsluiten van vaste bedeelden noemde hij een kwestie van
voorzichtigheid; zij stonden op de allerlaagste trap van ontwikkeling en daarom kon het kiesrecht aan deze groep niet worden toevertrouwd. Bovendien was dat helemaal niet zo erg: de vaste bedeelden stonden zelf erg onverschillig tegenover het kiesrecht.
Een groot gevaar zag Heldt verder in het geven van stemrecht aan
kerkelijke bedeelden. Hij vertelde de aanwezigen dat het algemeen bekend was dat de kerkgenootschappen er op toezagen dat
bedeelden trouw ter kerk gingen; de bedeling hing zelfs in veel
gevallen af van dit geregeld kerkbezoek. Ook gebeurde het dat er
enige gemeenten waren die speciale kerkdiensten voor de armen
organiseerden. Gaf men aan deze bedeelden nu het stemrecht,
dan was het weer diezelfde kerk die de bedeelden voorschreef op
wie zij hun stem hadden uit te brengen. Zelfs bij geheim stemrecht
kon die invloed van de kerk niet worden onderschat.
Dat Heldt aan militairen beneden de rang van onderofficier geen
kiesrecht wilde toekennen (hogere rangen wel: zij vonden in het
leger hun maatschappelijke betrekking), hing samen met de gedachte dat het in hoge mate onbillijk voor de burgerij zou zijn als
in een bepaalde garnizoensstad de militairen een overwicht aan
stemmen kregen.
Volgens Heldt was een garnizoen altijd maar tijdelijk in een of
andere plaats gevestigd en dan meestal ook nog in kleinere
steden. Dat kon voor de burgers onplezierig zijn omdat de belangen van de militairen maar voor een klein deel met die van de burgerij samenvielen. Verder wees hij op de mogelijkheid dat een regering die op zelfbehoud uit was, misschien besloot het garnizoen
te plaatsen in die steden of kiesdistrikten waar de positie van de
regerende partij wankelde. De militairen deden dan de balans ten
gunste van de regering overslaan.
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De uitslag
De verkiezingen vonden plaats op dinsdag 17 november 1885.32
Het aantal stemgerechtigde kiezers in het hoofdkiesdistrikt Sneek
bedroeg in totaal 4704, terwijl 3727 stemmen op de verschillende
kandidaten werden uitgebracht; het opkomstpercentage was dus
79,2. Ter vergelijking: bij de verkiezing van 28 oktober 1884
brachten 3987 van de 4697 kiezers hun stem uit; het opkomstpercentage was toen 84,9.
Vijf stemmen behaalden mr. H. Binnerts en mr. H. H. de Blocq
van Scheltinga. H. Gerhard en P. Schenhuis kregen ieder twee
stemmen. Een hele lijst van personen wist één stem te behalen:
mr. J. K. de Boer, mr. P. J. G. van Diggelen, F. J. P. Moquette, M.
P. Troelstra, L. J. Dijkstra, G. Pino, C. H. C. Visser, D. F. van
Giffen, A. Pieper, en F. Domela Nieuwenhuis. B. H. Heldt bracht
de overwinning op zijn naam. Op hem werden 2006 stemmen
(53,8 procent) uitgebracht. Baron A. Schimmelpenninck van der
Oye, die zich tijdens de verkiezingsstrijd niet in het distrikt Sneek
had laten zien, behaalde 1670 stemmen (44,8 procent).
De verkiezing, waarbij bijna duizend kiezers thuisbleven, wees uit
dat op de liberale kandidaat in 1885 minder stemmen waren uitgebracht dan op liberale kandidaten in het jaar daarvoor en dat
ook de antirevolutionaire kandidaat minder stemmen had veroverd. Het verlies was bij de konfessionelen minder groot dan bij
de liberalen. Uit deze cijfers zou men mogen afleiden dat de kiezers in het kiesdistrikt Sneek zelf blijkbaar niet die grote waarde
aan deze verkiezingen toekenden als sommigen (links èn rechts)
wenselijk achtten.
In de Tweede Kamer
Een week later, op dinsdag 24 november, deed B. H. Heldt z'n
intrede in de Tweede Kamer, nadat zijn geloofsbrieven waren
ontvangen en goedgekeurd. Hoewel de voorzitter van het ANWV
zeker niet te boek stond als revolutionair, stelde hij zich bij de
beëdiging nogal eigenzinnig op. Hij had zich namelijk niet aan
de gebruikelijke kledingvoorschriften gehouden, en was in meer
sobere kledij voor de voorzitter van de Kamer verschenen. Heldt
werd door de liberale kamerleden over het algemeen hartelijk
ontvangen. De rechterzijde stelde zich minder verheugd op; sommige bronnen beweren dat alleen de katholiek Schaepman een
praatje met de Sneker afgevaardigde aanknoopte en de werkman
gelukwenste.
Heldt kon voor de arbeiders in de Tweede Kamer maar weinig
bereiken. Enige weken na de verkiezingen werd hij uit de Bond
voor Algemeen Kies- en Stemrecht gegooid, omdat hij bedeelden
het stemrecht wilde onthouden, met als uiteindelijk gevolg dat er
een scheuring optrad binnen de stemrechtbeweging. Daarnaast
brokkelde zijn eigen achterban steeds meer af, doordat vele leden
van het brave ANWV overstapten naar de meer radikale Sociaal
Democratische Bond van Domela Nieuwenhuis. Binnen de liberale partij nam Heldt een geïsoleerde positie in, hij bleef een
vreemde eend in de bijt. De Amsterdamse werkman heeft geen
school gemaakt. Het arbeiderselement binnen de liberale fraktie
bleef praktisch nihil. Vooral de socialisten en de konfessionele
partijen namen de liberalen de wind uit de zeilen. In ieder geval
had de verkiezing van Heldt duidelijk gemaakt dat de liberalen
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hoe dan ook niet meer om de ambachtsman heen konden. De
overwinning van de oud-meubelmaker moet men dan ook zien als
een bewijs dat de invloed van progressieve krachten binnen de
liberale partij toenam (liberale unie). Daarmee in verband staat
de houding van de konservatieve liberalen die, al dan niet onder
druk van de omstandigheden, enige toegevendheid toonden ten
opzichte van de werklieden. In zeker opzicht getuigden zij van
meer realiteitsbesef dan in het verleden wel eens het geval was.
De deur naar het algemeen kies- en stemrecht stond op een kier;
het zou evenwel nog tot 1917 duren voordat alle arbeiders daadwerkelijk tot de stembus werden toegelaten.
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Een laatste bezoek aan het Rijksarchief in Friesland, tijdens de

Twee adviseurs, afronding van de werkzaamheden aan de gedenkbundel over de
Franeker universiteit vorig jaar, was bedoeld om een voetnoot te
een stadhouder controleren.1 Het leverde meer op dan verwacht was. In het (nu
nog matig geïnventariseerde) Stadhouderlijke Archief bleek een
en een koning aantal
brieven bewaard te zijn gebleven die nieuwe informatie
Over de benoeming van
William Ames tot
hoogleraar in de
theologie te Franeker,
1622
G. Th. Jensma

Prof. Amesius, 1663, vermoedelijk posthuum, geschilderd door
onbekende kunstenaar (Dr.
Coopmanshûs, Franeker).

verschaffen over de benoeming van de Engelsman William Ames
tot hoogleraar in de theologie te Franeker in 1622.2
Deze Ames, of verlatijnst: Guilielmus Amesius, een puritein van
het zuiverste water, was voordat hij naar de universiteit van Friesland afreisde onder andere adviseur geweest van de voorzitter van
de Synode van Dordt, de Leeuwarder predikant Johannes Bogerman. In die functie speelde hij een bijrol in één van de gerenommeerde theologentwisten uit het Twaalfjarig Bestand, namelijk
die tussen de Franeker hoogleraren Johannes Maccovius en Sibrandus Lubbertus. Toen er — in 1621, aan het eind van het Bestand — sprake van was, dat Ames als collega van de beide kemphanen zou worden benoemd, heeft dezelfde Bogerman, die nu zelf
optrad als adviseur van de Friese stadhouder Ernst Casimir,
Ames' positie nog eens aan een nadere beschouwing onderworpen. Een 'replicatie' van de hand van Ames zelf levert aanvullende gegevens op, niet alleen over de hierboven genoemde twist,
maar vooral over de bezwaren, die de Engelse koning Jacobus I
tegen de benoeming van de puritein Ames had. De brieven zijn
echter vooral interessant omdat ze inlichtingen geven over de uitzonderlijke omstandigheden waarin deze benoeming plaatsvond:
de nationale verbondenheid van de contraremonstranten, de rol
van de Leidse universiteit, van de stadhouders Ernst Casimir en
Maurits en de informele invloedssferen. In dit artikel zal ik de
brieven inleiden om vervolgens aan de hand van een parafrase
van de inhoud ervan deze te plaatsen in de politieke en religieuze
situatie van die dagen.
William Ames (1576-1633) 3
William Ames, de centrale figuur in de brieven, werd in 1576 in
Ipswich, Engeland geboren in een puriteins milieu. Zijn opleiding
volgde hij in diezelfde sfeer. Hij bezocht te Cambridge onder andere de colleges van de puriteinse geleerde William Perkins
(1558-1602), die ook in de Nederlanden veel werd gelezen. Deze
invloeden gaven vorm aan zijn verdere leven. Een weinig toegeeflijke karakterstructuur samen met streng puriteinse opvattingen
maakten hem tot persona non grata bij de voormannen van de
Engelse kerk (onder leiding van de toenmalige koning Jacobus I).
In 1610 had hij zich bij hen zo onmogelijk gemaakt, dat hij uitweek naar de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Daar
voorzag hij in zijn levensonderhoud door baantjes aan te nemen
in de omvangrijke Engelse gemeenschap hier te lande. Zo was hij
jarenlang predikant bij de Engelse troepen in Den Haag. In 1618
werd hij, zoals al vermeld, adviseur van de voorzitter van de Synode van Dordrecht, de Leeuwarder predikant Johannes Bogerman (1576/77-1637).4
In zijn nieuwe functie maakte Ames diepgaander kennis met de
orthodoxe leiders in de Republiek. Daar dezen hem — "hamer
van de Arminianen" — leerden waarderen om zijn standpunten,
zijn ijver en zijn scherpzinnigheid, leek hij rechtstreeks af te steve-
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nen op een professoraat aan de universiteit van Leiden. Na de
staatsgreep van Maurits in 1617/18 werd daar in 1619 schoon
schip gemaakt.5 De rekkelijke hoogleraren in de theologie werden
vervangen door een strikt orthodox, contraremonstrants docentencorps waarin Ames uitstekend leek te passen.
Tot teleurstelling van velen ketste de benoeming echter af. De bezwaren waren niet van persoonlijke aard, maar hadden een politieke achtergrond. In de wankele situatie waarin het gewest Holland nog steeds verkeerde — aldus Bogerman in zijn eerste brief
— durfde prins Maurits een voordracht van de bij de Engelse koning in ongenade geraakte Ames niet aan. Wellicht speelde bij
zijn overwegingen ook mee, dat het Twaalfjarig Bestand ten einde
liep. Men diende zuinig te zijn op de schaarse goede internationale contacten.
Festus Hommius, de uit Friesland afkomstige regent van het
Leidse Statencollege, bracht persoonlijk in 1620 nog een brief geschreven door de Leidse theologische hoogleraren naar de aartsbisschop van Canterbury. Daarin werd een laatste pleidooi gehouden voor Ames. Hommius merkte hoe vastbesloten men in
Engeland over de dissident was. "Ames is geen gehoorzame zoon
van zijn moeder, de Kerk van Engeland. Hij is een rebel", zo gaf
men hem te verstaan.6
Ames deed — toen de benoeming definitief van de baan was —
wat in zijn geval misschien wel het meest voor de hand lag. Hij
huurde in Leiden het huis van Hommius en gaf daar — geholpen
door dezelfde Hommius — vooral aan landgenoten private colleges. Zijn theologische 'school' modelleerde hij naar het voorbeeld van het Leidse Statencollege. Ondertussen wachtte hij af.
Uit het motief, dat Bogerman geeft voor het schrijven van zijn
eerste brief — de eerste uit de portefeuille — aan de Friese stadhouder Ernst Casimir, blijkt, dat Ames niet de enige was die afwachtte. In september 1621 — en dat is een halfjaar eerder dan tot
nu toe bekend was — zag Bogerman zijn kans schoon om Ames te
pousseren:
"Dit is also de waere gelegentheijt van dese saecke, dewelcke ick U.G. op derzelver begeerte tonddick hebbe ontdeckt, op dat U.G. te rijper mochte oordelen, wat voor dese
tijt oorbaerlijcxt zij".
De brieven
Met deze zinsnede van Bogerman zijn we aangeland bij het onderwerp van dit artikel: Ames' benoeming te Franeker. Tot nu
toe was daarover — kort samengevat — niet veel meer bekend dan
dat Ames op 21 maart 1622 door de curatoren van de Friese universiteit werd uitgenodigd om naar Franeker te komen. Niets zou
een vlotte benoeming in de weg hebben gestaan als de Engelse
ambassadeur hier te lande, Sir Dudley Carleton, die uit naam van
de Engelse koning ook de benoeming te Leiden had weten tegen
te houden, geen lucht van de zaak had gekregen. Ook nu probeerde bij — onder de leus 'eens een ketter, altijd een ketter' — de benoeming te blokkeren. Sprunger, die onlangs een biografie van
Ames schreef, suggereert, dat de Friese curatoren vervolgens
standvastiger waren dan hun Leidse collega's driejaar eerder. Bovendien, zo schrijft Sprunger, nam een Engelse kolonel — Edward
Harwood — die hier gelegerd was, het in een persoonlijk gesprek
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met Maurits voor Ames op; "and the way was cleared".7
De gevonden brieven laten zien, dat het meer moeite kostte om
voor Ames de weg van Leiden naar Franeker te ruimen. Harwood
was niet de enige die zich met de benoeming bemoeide. Bovendien was hij bij prins Maurits wellicht niet helemaal aan het goede
adres. Voor Friese zaken — en de universiteit te Franeker was
daar één van — diende men zich allereerst te vervoegen bij de
Friese stadhouder. Het hoeft ons dan ook niet te verbazen, dat
we de brieven over deze zaak juist in zijn archief aantreffen. En
achteraf hoeft het ons nog minder te verbazen, dat Bogerman in
deze zaak een hoofdrol speelde. Hij was immers als voornaam
predikant te Leeuwarden een regelmatige bezoeker van het stadhouderlijk Hof. Bovendien was hij bijzonder goed thuis in de
Hollandse kerkelijke en politieke kringen. Tenslotte kende hij
Ames van dichtbij; op de Synode te Dordrecht hadden beide
mannen nauw samengewerkt en had Ames Bogerman aan zich
verplicht.
De hierboven genoemde brief van 17 september 1621 is de eerste
— en de langste — van een serie van vijf brieven. Op grond van de
inhoud kunnen we de volgorde bepalen. In de eerste brief (d.d.
17-9-1621, voortaan: brief 1) formuleert Bogerman pour besoin
de la cause de bezwaren tegen Ames' benoeming. In een volgend,
kort briefje kondigt Bogerman de stadhouder aan, dat Ames hem
"soude g e e r n . . . komen groeten" (brief 2). Op de audiëntie
maakt Ernst Casimir aan Ames duidelijk welke bezwaren er tegen
hem te berde zijn gebracht. Wellicht door zijn gebrekkige kennis
van het Nederlands gehinderd om adekwaat te antwoorden, maar
misschien ook om de zaak nog eens rustig te kunnen overdenken
of formeel af te handelen, schrijft Ames vervolgens een "Replicatie op de articulen tegens mij gestelt" (brief 3).8 Op 18 november
1621 schrijft Bogerman de stadhouder nog eens een kort briefje.
Hij heeft de "Replicatie" gelezen en is van mening, dat de zaak
— mits met takt volvoerd — rond is (brief 4). Het dossier wordt
afgesloten met een bedankbriefje van de hier al eerder genoemde
kolonel Harwood. Het jammergenoeg ongedateerde briefje is —
als enige — in het Frans gesteld (brief 5).
Alvorens op de inhoud van de brieven in te gaan, een paar opmerkingen vooraf. Met deze vijf brieven bevinden we ons in wandelgangen, waar eerder indringend fluisterend wordt gelobbied, dan
op luide toon gesproken. Bogerman is zich dat terdege bewust.
Ondanks zijn 'ronde//cfc ontdecken' van de bezwaren tegen een
eventuele benoeming, heeft hij zich de takt aangemeten die in deze kringen gewenst is. Hij formuleert in alle openheid de bezwaren tegen Ames' benoeming, maar de welwillende ondertoon en
de expliciet uitgesproken waardering voor Ames laten zien, dat
het niet Bogermans bedoeling is om de benoeming op voorhand
te torpederen. Integendeel, hij formuleert de problemen zo open
en duidelijk mogelijk, enerzijds om ze langs de geëigende weg
oplosbaar te maken, anderzijds om eventuele tegenstanders van
de benoeming de wind uit de zeilen te halen. Aan zijn — inhoudelijke — openheid is dan vanzelfsprekend wel de voorwaarde van
— formele — beslotenheid verbonden. Dat blijkt niet alleen uit de
inhoud* en de vertrouwde toon van de brieven, het blijkt ook uit
de taal waarin ze geschreven zijn. Anders dan in de vele geleerdenbrieven, die Bogerman in het Latijn schreef, maakt hij hier ge-
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bruik van de taal van de politiek: het Nederlands. Het zal beslist
niet de bedoeling zijn geweest — zoals veel met Latijnse geleerdenbrieven gebeurde — dat deze brieven door vreemde ogen werden gelezen.
Wij hebben dus een buitenkans om over de schouders van invloedrijke personages mee te kunnen lezen. Over Bogermans invloed heb ik al gesproken. Deze stoelde behalve op zijn lange
staat van dienst en zijn bekendheid in politieke en kerkelijke kringen in Holland en Friesland in wezen op zijn positie als predikant
in de Friese hoofdstad. De Leeuwarder dominees waren voorname en invloedrijke personen, die vaker dan eens in zaken die
hun eigenlijke bevoegdheden te buiten gingen werden geraadpleegd.9 Onder hen was Bogerman veruit de belangrijkste. Hij
stond niet alleen op goede voet met prins Maurits, maar ook met
de Friese stadhouders Willem Lodewijk (1585-1620) en diens opvolger en broer Ernst Casimir (1620-1632).
Hoewel de stadhouder in Friesland formeel in dienst was van de
souvereine Friese Staten en hij — te beginnen met Ernst Casimir
— aan een instructie was gebonden, kon hij door zijn prestige en
zijn professionele staatsmanschap zich, afhankelijk van persoonlijke kwaliteiten en interesses, een grote invloed verwerven.10 Anders dan van Willem Lodewijk, die een man met een bewonderenswaardig brede belangstelling was, is van Ernst Casimir wel
gezegd, dat bij zich eigenlijk alleen interesseerde voor militaire
zaken. Het geval Ames kan dan in ieder geval één uitzondering
op deze regel heten.
Voordat we in de verleiding komen om voorbarige conclusies te
trekken over de vraag, waarom Ames Ernst Casimir zo nodig had,
kunnen we beter ingaan op de inhoud van de brieven. Omdat de
eerste brief van Bogerman (brief 1) en de "replicatie" van Ames
zo nauw op elkaar aansluiten, zal ik deze beide, die de kern van
de correspondentie vormen, samen behandelen.
Drie bezwaren
Bogerman formuleert in zijn brief van 17 september 1621 drie bezwaren tegen Ames' benoeming; Ames weerlegt ze in zijn replicatie. Het zijn in de woorden van Ames:
" . . . de eerste is een controversie gehadt met D. Sibrando
(Lubberto); de tweede is mijn oneervarentheijt inde duijtsche sprake; de derde is des conincks misnueghen in mijn
persoon".
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1. Ames' rol in de controverse Maccovius/ Lubbertus

De twist tussen Sibrandus Lubbertus (c. 1556-1625) en Johannes
Maccovius (1588-1644), beiden hoogleraren in de theologie te
Franeker, is een van de meest beschreven onderwerpen uit de geschiedenis van de Franeker universiteit.'' Beide geleerden moeten — als we tenminste alle biografen tegelijk zouden geloven — î
nogal twistzieke heren zijn geweest. Het gekrakeel, dat al vlug na
'
de benoeming van Maccovius in 1615 begon, escaleerde toen
Lubbertus in 1617 zijn kans schoon zag om zijn collega bij de
'
Franeker classis aan te klagen op grond van onder diens voorzitterschap verdedigde — ketterse?! — theses. Op de inhoudelijke
kant van de zaak wil ik hier niet ingaan; Veenhof en Postma wijd|
62

Wumkes.nl

den er zeer onlangs nog een uitstekend artikel aan.12 Bovendien
mag men veronderstellen, dat de theses meer aanleiding dan oorzaak van de aanklacht zijn geweest. Ergernis over Maccovius' niet
erg vrome gedrag zat dieper en was wijder verspreid.
Hier is de vraag belangrijk hoe Ames kon dreigen klem te raken
tussen beide vechtende partijen. Dat kwam doordat de Engelse
student Thomas Parker, die de gewraakte theses in Leiden had
geschreven en later in Franeker onder Maccovius verdedigd, een
zoon van een goede vriend van Ames was.13 "Om de ergernisse
wille... die sij vreesden dat daeruijt solde ontstaen" (brief 1)
hadden de Leidse hoogleraren — Ames noemt (brief 3) met name
Hommius en Johannes Polyander — de verdediging ervan afgeslagen. Op aanraden van Ames en Hommius, die beiden de theses
dus eerder kenden dan Maccovius, toog Parker vervolgens naar
Franeker, waar hij Maccovius bereid vond om de disputatie doorgang te laten vinden. De zaak werd door Lubbertus en Maccovius
steeds hoger opgespeeld en kwam — achteraf enigszins opgeblazen — als causaparticularis Frisica terug bij Ames op de Dordtse
synode. Van Lubbertus' aantijgingen was het merendeel (33 van
de 50) gebaseerd op de theses. Het was dan ook geen wonder, dat
Ames oordeelde:
"Daerom en hebbe ick niet connen naelaeten, dese selve
theses van dese student, mijn goet bekent sijnde, van sodanighe beschuldig/wgew te verdedigen ende te defenderen;
't welcke mede het synodus tot Dordrecht met folie stemme
gedaen heeft. Dan ick hebbe d. Sibrandus in mijnen geschriften noeijt genoemt, ende daerenboven heeft D. Sybrandus selven genegeert & ontkennet opentlijck in den Synodo, dat hij de theses oijt hadde beschuldicht van eenige
ketterijen. Blijckt derhalven genoechsaem hieruijt, dat neffens mijn persoon in dese sake geen schuit en is, nochte eenighe controverse tusschen mij & D. Sibrandus maer tusschen D. Sibrandus ende den Synodum."
Daarmee lijkt de kous af. Maar Ames — systematisch aangelegd
als hij is — heeft, door zich achter de autoriteit van de synode te
verschuilen, formeel misschien dan wel weerlegd, dat er een ruzie
bestaat tussen hem en Lubbertus; Bogerman — de tacticus —
houdt er rekening mee, dat Lubbertus er wel eens een andere opvatting op na zou kunnen houden. Bang voor partijvorming
vraagt hij van Ames geen verklaring dat de ruzie niet bestaat,
maar een principe-uitspraak over zijn houding in de toekomst.
Hij dient rekening te houden met de gekwetste gevoelens van
Lubbertus en afstand te nemen van de eens door hem verdedigde
Maccovius. In het briefje waarin hij Ames bij de stadhouder aankondigt (brief 2) vertelt Bogerman, dat Ames (wellicht in Den
Haag) bij de curator Lycklama is geweest,
"die hem, so hij mij verhaelt, seer ernstelick vermaent heeft
d. Sibrandus (als) een oldt theologant & de voomaemste
autheur v&nde celebriteijt deser Academie & veler praeceptor in dese Provincie in eren te holden & sich te voegen . . .
Maccovius mach hij laeten in't zijne".
Bij alle sympathie voor Lubbertus, die ook zijn leermeester was
geweest, heeft Bogerman dus ook zijn reserves ten aanzien van
diens twistzieke aard. Daarmee is niet gezegd, dat Bogerman voor
Maccovius kiest. Net als velen in Friesland, ergert ook hij zich
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mateloos aan diens losbandige levenswandel. Hij is de Pool liever
kwijt dan rijk. "Indien dese daer niet en was, geloove ick wel dat
Amesius in consideratie soude komen", zo schrijft hij de stadhouder (brief 1), zonder deze overigens manieren aan de hand te doen
om Maccovius ook daadwerkelijk van de universiteit te verwijderen.
We moeten concluderen, dat de brieven aan de al bestaande beschrijvingen van de twist tussen Maccovius en Lubbertus niet
veel toevoegen. De 'verslagen' van Ames en Bogerman bevestigen
— direkt vanuit welingelichte kringen — nog eens duidelijk wat
al bekend was. Hooguit kunnen we vaststellen, dat de naam van
Johannes Polyander, rechtzinnig theoloog aan de Leidse universiteit, nog niet eerder werd genoemd als een van degenen die Parkers these al voor de twist losbrandde hadden gelezen en goedgekeurd. De vervreemding tussen de op zijn oude dag verbitterde
Lubbertus en de rest van orthodox 'Nederland' wordt er des te
begrijpelijker door.14 Dat blijkt nog eens te meer wanneer we anders dan tot nu toe kunnen vaststellen,15 dat de irritatie tussen
Maccovius en Lubbertus ononderbroken ook na de uitspraak van
de Synode te Dordt in 1619 is blijven bestaan. In die twisten werd
hij door de Friese leiders, waarvan Bogerman er een was, blijkbaar niet zozeer gesteund op grond van zijn standpunten als wel
vanwege zijn lange staat van dienst. Een van de weinigen, die in
diens streven naar herstel van de tucht en diens 'strijd' tegen de
vleesgeworden ontucht Maccovius, aan de kant van Lubbertus
stonden, was — ironisch genoeg — William Ames.16
2. Ames' gebrekkige kennis van het 'nederduits'
De tijd zou dus leren, dat Bogermans eerste bezwaar geen steek
hield. Zijn inschatting, dat Ames' gebrekkige kennis van het nederduits een goede ambtsuitoefening in de weg zou kunnen staan
(en zo schadelijk voor de academie zou kunnen zijn) bleek meer
grond van waarheid te bezitten. In de brief van 17 september 1619
(brief 1) schrijft Bogerman:
"Maer wasser de Pool niet [Maccovius], so soud icker beeter
raet to sien. Te meer, omdat men dan een derden, die een
Nederlander mochte zijn, konde bijvoegen, want 2 professoren inde Theologie, die geen duijtsch konen, te hebben, is
seer ondienstich voor de jeucht, die in het nederduijtsch
predicken moet werden geoefent, daerom de universiteijt
voornemeh'cÂ: is gesticht".
We kunnen een aantal tussentijdse conclusies trekken. Allereerst
blijkt uit deze passage, dat het monopolie van het Latijn niet alleen doorbroken werd door het gebruik van het Nederlands bij
het wiskunde-onderwijs; een deel van de theologische opleiding
zal ook in de landstaal zijn gegeven. Een tweede vaststelling kan
zijn, dat Lubbertus, hoewel uit Oost-Friesland afkomstig, niet als
Duitser werd gezien, maar als Nederlander, die ook in het nederduits een gedeelte van zijn colleges zal hebben gegeven. De belangrijkste constatering lijkt me, dat de stichters en bestuurders
van de universiteit zich er veel aan gelegen lieten liggen om het
kerkvolk ook inderdaad te 'bereiken'. De predikanten dienden
hun belerend werk op een verstaanbare en duidelijke manier uit
te oefenen.17
Men kan zich afvragen hoe groot Ames' kennis van het Neder64
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lands was na een verblijf van elf jaar in de Republiek. Een voorstelling van zijn taalproblemen kan men zich maken, wanneer
men in Bogermans introductiebriefje (brief 2) leest dat Ernst Casimir (de geadresseerde)
"vrij duijtsch tot hem ( = Ames) [mag] spreken, hij salt genoech verstaen".
Ook dit tweede bezwaar wordt door Ames op een oneigenlijke
manier weerlegd. Hij ontkent niet zijn onervarenheid in het nederduits, maar stelt daarentegen, dat kennis van de landstaal ook
geenszins nodig is om goede predikanten op te leiden.
In die mening werd hij niet gesteund. Wanneer Lubbertus in 1625
gestorven is en een opvolger dient te worden benoemd, wijdt de
hebraicus Sixtinus Amama in een brief aan de latere curator Johannes Saeckma juist aan deze materie een passage die van het
tegendeel getuigt:
"De heer Amesius, gelijk hij al het zijne voor de praktijk inricht, zowel in hetgeen hij met onwaardeerbare zorg voordraagt over het geweten . . . als in zijn uitlegging van de
psalmen, handelt wel het liefst zo, dat hij geen nutteloze
kwesties uit de Schrift afleidt, maar dat hij toont, hoe de
Schrift kernachtig en met vermeerdering van de vroomheid
voor het volk moet worden behandeld en uitgelegd. Maar
de onbekendheid met onze taal staat hem in de weg, om zelf
sprekend te kunnen voorgaan in het maken van beschaafde
gestes, in taal en uitspraak. Het is voorzeker zeer de moeite
waard om de akademie met een zodanige man te voorzien".18
De bepaling van het beleid moest er — zeker vanuit de optiek van
een deskundige op het terrein van discipline en tucht als Amama
— op gericht zijn de oorspronkelijke doelstellingen van de universiteit recht te doen. Er dienden dus goede predikanten te worden
afgeleverd en veel adspirant-predikanten naar de universiteit te
worden gelokt. Een gebrekkige kennis van het nederduits bleek —
in beide gevallen — voor een professor in de theologie een groot
bezwaar. Dat is misschien wat een algemene, maar wel een opmerkelijke conclusie.
3. De gevoelens van Jacobus I
De meest belangwekkende informatie, die de brieven bieden, betreft de verhouding tussen Ames en de Engelse koning Jacobus
I. Daarbij moet bedacht worden, dat het niet alleen ging om een
persoonlijk conflict, maar dat daarin ook de internationale politieke verhoudingen in die dagen betrokken waren. Ames, die in
1610 vanwege zijn felle aanvallen op de liturgische 'onvolkomenheden' in de anglicaanse kerk Engeland had moeten verlaten, had
in de Republiek een gerenommeerde vrijplaats gevonden. Dat
wilde niet zeggen, dat hij dan ook kon doen en laten wat hij wilde.
De Engelse ambassadeur hier te lande, Sir Dudley Carleton, volgde de gangen van de Engelse puriteinen in de Republiek nauwgezet.19 Men krijgt de indruk, dat de Engelsen — om een voorbeeld
te stellen — ingrepen op het moment, dat een van de uitgeweken
puriteinen tot een hoge functie werd geroepen. Dat nu was met
Ames, die in 1619 al op bevel van de Engelse koning uit zijn functie als legerpredikant was gezet, het geval.
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De verhouding tussen Engeland en de Republiek in de tijd van
het Bestand is een ingewikkelde en delicate materie, die ik hier
niet en detail kan behandelen. In de twisten van het Twaalfjarig
Bestand probeerden beide partijen — zowel remonstranten als
contraremonstranten — zich van de steun van de Engelse koning
te verzekeren. Uiteindelijk wonnen de 'preciezen' het gevecht om
de aandacht. Toch bleef de situatie wankel wat begrijpelijk is als
we bedenken, dat er in de provincie Holland niet alleen sprake
was van een religieus conflict, maar dat er daarnaast ook politieke
tegenstellingen tussen de Prins en zijn aanhangers en de Staten
van Holland meespeelden. Juist in het onzekere van die tegenstellingen ligt de uiteindelijke reden van het niet doorgaan van Ames'
benoeming in Holland aan de Leidse universiteit.
Vanwege het belang ervan wil ik de passage, die Bogerman aan
dit bezwaar wijdt (in brief 1) in zijn geheel citeren.
"In wat pointen Amesij saecken stonden bij de coninck van
Engelant, die desen goeden man houdt voor sijn vijant &
hem van sijn predickampt inde Hage heeft gedeporteert,20
want Sijne Mt. gelooft, dat hij inde Hage gepredickt heeft
tegen de Bischdomme van Engelant, & hout hem daerenboven voor den autheur van seecker boecxken, vervattende
een verhael vande staet der kercken in Schotlant,21 tot grote
oneere des Conincx. Dit laeste ontkent Amesius wel expresselic/:. Maer de coninck gelooft het oock so seer, dat hij
den Generael Veer,22 in Engelant een voetval voor Amesio
doende, schcvpelick antwoordde: Derff ghij spreecken voor
mijn vijant? De ambassadeur carleton heeft hem willen raeden, dat hij persoon/i'c/c in Engelant soude reijsen om des
conincx toorn te versachten, vertrouwende op des Conincx
goedicheijt. Maer Amesius heeft het niet derven wagen,
vresende datmen hem beswaerlijcke artijckelen soude voorleggen t'onderteijckenen, & in cas van weijgeringe hem tracterende, als anderen voormaels is geschiet. & lek heb inde
Hage zijnde desen goeden man vlijtichlijck gerecommandeert aen den Prince van Orangien, ten minsten datmen
voor hem enich subsidie onder hant mochte bemiddelen,
daervan hij tot beter gelegentheijt sijn familie mochte onderholden: Also den Prince selfs niet geraden hem tot enige
publijcke Professie binnen Leijden te promoveren, eensdeels om den Coninck geen occasie van clagen te geven, anderdeels uijt bedencken, dat hij met (oneere) naemaels vande Staten mochte worde verlaeten, indien Sijne Mt. daerover quam te clagen, gelijck voor dese meermalen is gebeurt. Die van Hollant hadden hem seer wel konen
promoveren inde laeste reformatie vanJe universiteijt tot
Leijden. Sij waeren oock naest daer toe verplicht, om dat hij
haer seer goede diensten inde verleden troubles heeft gedaen. Oft het nu onse friesen solde geraden zijn te doen, de
saecken aldus tusschen hem ende de Coninck staende, kan
U.G. ten besten oordeelen. Sij souden het mogelijck op
U.G. recommendatie wel laeten aenkomen, maer (wat) sich
tot haer soude mogen versien, indien de Coninck d'offensie
mochte tonen, en weet ick gewisseh'c& niet. Ick soude hem
voor mijn persoon niet derven recommanderen, op dat een
quaetwillige geen oorsaecke mochte hebben, om te clag«e«
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dat ick haer Provincie bij een coninck disgracieerde. Hoewel ick daervan geene swaricheijt soude maecken indien
U.G. ende de Prince des Conincx offensie & watter op
mochte volgen, so important niet mochten oordelen. Ick
dachte, den tijt sal noch komen, dat dese goede vrome man
wel sal werden begeert, gelijck hij't oock wel meriteert. Dit
is also de waere gelegentheijt..."
Waar voor de beide eerste bezwaren met wat plooien en schikken
dus gemakkelijk een oplossing zou kunnen worden gevonden,
daar was volgens Bogerman de diplomatie van de stadhouder nodig om de Engelse bezwaren tegen de benoeming uit de weg te
ruimen. Ernst Casimir was klaarblijkelijk de bij uitstek aangewezen persoon om de Engelse koning te woord te staan en eventueel te trotseren. Wij hoeven hier dan ook niet te volstaan met de
conclusie, dat Ernst Casimir zich met de benoeming van bepaalde
professoren bemoeide, maar kunnen daarnaast vaststellen, dat
hij — eveneens buiten het boekje van zijn instructie om — een algemeen erkende representatieve functie vervulde. Over de precieze rol van de stadhouder in de Friese politiek is weinig bekend.
Wij zouden vooralsnog voorzichtig kunnen vaststellen, dat die
niet onaanzienlijk is geweest en zich in ieder geval veel verder uitstrekte dan de post 'militaire zaken'. Van Willem Lodewijk was
dat wel bekend; echter ook Ernst Casimir kon zich bij geval als
een soort staatshoofd gedragen.
Uit de tekst van Ames' replicatie kunnen we aflezen hoe Ernst
Casimir zich op de audiëntie opstelde. Hij heeft niet het achterste
van zijn tong laten zien, maar aan de Engelsman klaarblijkelijk
alleen gevraagd hoe het nu precies zat tussen hem en de Engelse
koning en of wat Bogerman daarover schreef waar was. Evenals
zijn antwoorden op de beide eerste bezwaren is Ames' replicatie
— in het licht van Bogermans brief — gedeeltelijk irrelevant (de
punten 3, 4 en 4a). Met de hem zo eigen systematiek repliceert
Ames als volgt:
Het ongenoegen van de Engelse koning is ontstaan door:
1 valse informatie, dat hij het boek over de Schotse kerk zou
hebben geschreven;
2 de remonstrant Grevinchovius (Ames' tegenstander in een
polemiek), die hem bij de Engelse koning zwart zou hebben
gemaakt.23
Bovendien:
3 heeft de koning geen bezwaar gemaakt tegen de benoeming
van Andreas Meiving (die "meer suspeckt" was) tot hoogleraar aan de universiteit van Sedan;
4 vele geleerde mannen, die met het gebeurde goed op de hoogte
zijn, houden de bezwaren niet voor een belemmering van een
benoeming. Zowel Bogerman als de "theologanten" te Leiden
"wenschen dat ick dese beroepinghe tot Franeker mochte vercrijghen";
4a de woorden, die de Engelse koning tot Ames' beschermheer
Horace Vere zou hebben gericht zijn gefingeerd en worden nu
"listelick geoblicieert".
Conclusie
De lezer, die met het onderwerp niet erg vertrouwd is, zal ver-
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baasd zijn over de moeizame gang van zaken en de veelzijdige
problematiek bij zo'n professorenbenoeming. Meestal, zo kan hij
gerustgesteld worden, verliep de procedure gemakkelijker. De
Staten benoemden een binnen- of buitenlandse geleerde, nadat er
binnen de provinciegrenzen al dan niet een lobby was gevoerd.
De geleerde stelde vervolgens zijn eisen, waarop de Staten dan
wel of niet ingingen. In dit geval ligt de zaak anders: er spelen
niet alleen Friese factoren een rol en Ames stelt geen eisen, maar
weerlegt in plaats daarvan bezwaren.
Hij moet het professoraat graag gewild hebben, dat is wel duidelijk. De moeite die hij zich getroostte door in het najaar van 1621
al naar Friesland te reizen, door een repliek te schrijven en vooral
door zich zo in het middelpunt van allerlei problemen en machinaties te stellen, bewijst dat. Misschien zeggen ze ook iets over
zijn karakterstructuur. Hij was een doortastend, strijdbaar man,
die aan zijn doelstellingen vasthield. Misschien heeft hij zich,
juist doordat hij er zo lang op had moeten wachten, ook een iets
te mooie voorstelling gemaakt van een professoraat. Zijn periode
te Franeker verliep in ieder geval niet probleemloos. Hoewel hij
er vele werken schreef, bezwaarden de Franeker omstandigheden
(de ruzies, de slechte lucht, de afgelegenheid, de steeds geringere
bijval voor zijn ramistische opvattingen 24) hem op den duur zo,
dat hij in 1633 besloot om te vertrekken naar Rotterdam en wellicht nog verder naar Amerika. De dood kort na zijn vertrek verhinderde hem om zijn plannen uit te voeren.25
Dat Ames ondanks alle reële bezwaren tegen zijn persoon zo
werd gepousseerd pleit niet alleen voor zijn persoonlijke kwaliteiten, het zegt ook iets over de kerkelijke en de politieke verhoudingen in de Republiek.
Allereerst moeten we dan reconstrueren hoe de lobby voor de benoeming — waarvan we hier zeker niet alles hebben gezien — is
verlopen. Het motiefertoe is duidelijk: de contraremonstranten
voelden zich verplicht om Ames te 'belonen' voor zijn werk op de
Synode van Dordt. De zinsnede in de brief van Bogerman aan de
stadhouder (brief 1), dat hij de zaak uitlegt op "derselver begeerte" doet vermoeden, dat de naam Ames al eerder is genoemd. We
kunnen ons afvragen door wie, en waar.
Er zijn drie mogelijke partijen. Een eerste is de Engelse kolonel
Harwood. Het is niet duidelijk wanneer deze een gesprek met
Maurits over deze zaak heeft gehad. Sprunger vermoedt,26 dat ze
elkaar na 21 maart 1622 (Ames' uiteindelijke benoeming) hebben
ontmoet. Maurits (een eventuele tweede partij, ware het niet, dat
men zich moeilijk kan voorstellen, dat hij hierin op eigen houtje
zou handelen) zou dan zijn neef Ernst Casimir, stadhouder over
het door veel minder twisten geplaagde Friesland, hebben gepolst
hoe de zaak in Franeker lag en Ernst Casimir zou dan vervolgens
Bogerman om inlichtingen hebben gevraagd.
Toch is het niet waarschijnlijk, dat Maurits alleen op aandringen
van Harwood zo heeft gehandeld. Wellicht heeft dat meegespeeld, maar er is een derde en meest waarschijnlijke partij: de
kleine kring van orthodoxe geleerden in de Republiek, van wie
Bogerman de onbetwistbare leider was. Waarschijnlijk was het
Bogerman die zijn vriend prins Maurits aanspoorde om Ernst Casimir te bewegen de bezwaren van de Engelse koning te trotseren.
Ernst Casimirs positie in Friesland, zo zal Bogerman hebben
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overwogen, was veel minder kwetsbaar en wankel dan die van
Maurits in Holland. En nu de benoeming van Ames te Leiden definitief van de baan was, kwam Franeker — waar een leerstoel in
de theologie openstond — in aanmerking. Dat van Bogermans
eventuele bewerken in de briefwisseling niets uitkomt pleit voor
de takt waarmee hij opereerde.
Van Deursen, die de sociale geschiedenis van de Bestandstwisten
schreef, stelt dat de omwenteling van 1618 de sociale mobiliteit
versnelde. De leeggeveegde plaatsen waar remonstranten hadden
gezeten, werden bezet door contraremonstranten. 27 Misschien
kunnen we concluderen, dat Ames op een omslachtige wijze van
die beweging heeft kunnen profiteren. Het orthodoxe circuit in
de Nederlanden lijkt aan het eind van het Bestand zijn eigen carrièremogelijkheden te hebben verzorgd. Verbondenheid en waardering van verdiensten in de twisten waren daarbij belangrijke
categorieën. Door de benoeming van Ames onder de loep te nemen, zien we scherper dan normaal, dat die contraremonstrantse
verbondenheid zich tot over de Hollandse provinciegrenzen en in
dit geval ook tot over de grenzen van Republiek heen uitstrekte.
Niet alleen Bogerman en de zijnen deden daar aan mee, maar ook
de Friese stadhouder die uiteindelijk zorgde dat Ames kreeg wat
hij verdiende.28
Noten
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

G. Th. Jensma, F. R. H. Smit, F. Westra (red.), Universiteit te Franeker. Bijdragen tot de geschiedenis van de Friese hogeschool (Leeuwarden 1985).
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Chicago, Londen 1972); H. Visscher, Guilielmus Amesius, zijn leven en werken
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17. Zie over die idee: Jensma, "Inleiding", 17-19. Of de predikanten, die soms
van buitenlandse komaf waren, inderdaad voor het kerkvolk zo verstaanbaar
zijn geweest mag men zich natuurlijk afvragen.
18. Geciteerd bij Edema van der Tuuk, Bogerman, 252. Ik heb diens vertaling gemoderniseerd.
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20. Sprunger, The learned Doctor, 63. De 'deportatie' vond plaats in 1619 op last
van de ambassadeur Sir Dudley Carleton. Ames stelt later zelf, dat hij ontslag
heeft genomen.
21. Het gaat hier om: De regimine Ecclesiae Scotanicae Brevis Relatio (Leiden
1618), waarin de Engelse koning beledigd werd. Sprunger, The learned Doctor, 65, 66.
22. Sir Horace Vere, bevelhebber van de Engelse troepen hier te lande, was een
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Ernst Casimir de belangrijkste rol speelde.
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Wapens en
vlaggen van de
nieuwe Friese
gemeenten
A. B. Dull tot
Backenhagen,
tekeningen P. Bultsma,
beiden lid Fryske Rie
joar Heraldyk

Bij de gemeentelijke herindeling in Friesland van 1 januari 1984 '
zijn 21 van de 44 Friese gemeenten opgeheven en acht nieuwe gevormd. Zeven van de elf Friese steden verloren hun gemeentelijke
zelfstandigheid (Dokkum, Franeker, Hindeloopen, Sloten,
Stavoren, Workum en IJlst) en gingen bestuurlijk als het ware
weer op in de uit de Middeleeuwen daterende grietenijen, waaruit
zij zich o.m. via stadsrechten hadden vrijgemaakt, zoals Dongeradeel, Franekeradeel, Gaasterland, Nijefurd (tot voor kort Hemelumer Oldeferd) en Wymbritseradeel. De elf steden traden
toen ze zich hadden vrijgemaakt als een eenheid naar buiten in de
vorm van een vierde kwartier (gouw, "go") van Friesland: naast
Oostergo, Westergo en Zevenwouden kwam er het elf stedenkwartier.
De gemeentelijke herindeling betrof alleen de gemeenten op de
Friese vastewal: de vier eilanden behielden hun positie. Voor
sommige gemeenten op de vastewal veranderde er vrijwel niets of
weinig (op verschillende plaatsen kwamen kleine grenscorrecties
voor), maar spectaculair waren de samenvoegingen. Zo werden
in het grensgebied van Oostergo en Zevenwouden, langs de
Boorn, de drie gemeenten Idaarderadeel, Rauwerderhem en
Utingeradeel samengevoegd tot Boornsterhem met de vlecke
Grouw als bestuurshoofdplaats.2 In noordelijk Oostergo werden
de stad Dokkum en de gemeenten Oost- en Westdongeradeel gecombineerd tot Dongeradeel met Dokkum als hoofdplaats. In
noordelijk Westergo werden de stad Franeker en de grietenijen
Barradeel en Franekeradeel samengevoegd tot de nieuwe gemeente Franekeradeel met Franeker als bestuurscentrum. In
midden-Westergo gingen Baarderadeel en Hennaarderadeel op
in de nieuwe gemeente Littenseradeel met Wommels als hoofddorp, terwijl IJlst werd samengevoegd met Wymbritseradeel,
waarvan het de hoofdplaats werd. In zuidelijk Westergo, bekend
als Sudergoa (het vroegere graafschap Staveren), werd Hemelumer Oldeferd met de drie historische steden Hindeloopen, Stavoren en Workum samengevoegd tot de nieuwe gemeente Nijefurd,
hoofdplaats Workum.3 In Zevenwouden tenslotte werd de stad
Sloten gevoegd bij Gaasterland (de vlecke Balk bleef hoofdplaats) en is Doniawerstal gecombineerd met Haskerland tot de
nieuwe gemeente Scharsterland, hoofdplaats de vlecke Joure.
De namen van de acht nieuwe gemeenten werden later voor een
deel nog gewijzigd (verfriest) en zijn nu: Boarnsterhim, Dongeradeel, Franekeradeel, Gaasterlân-Sleat, Littenseradiel, Nijefurd,
Skarsterlân en Wymbritseradeel. Voor deze acht moesten wapens
en vlaggen worden ontworpen en dank zij het feit dat Friesland
als enige provincie (en al dertig jaar) een eigen "raad voor de heraldiek" heeft, lagen alle acht nieuwe gemeentewapens in ontwerp klaar nog voordat zelfs de nieuwe gemeenteraden waren
geïnstalleerd: een unicum in den lande. Ja, de drie gemeenten die
op 1 januari 1984 zouden samengaan in Dongeradeel (Dokkum,
Oost- en Westdongeradeel), legden al op 7 november 1983 het
verzoek tot wapenverlening aan de Koningin voor en bij KB van
25 januari 1984 no. 18, had Dongeradeel z'n wapen.
De acht ontwerpen zijn op verzoek van de 21 op te heffen gemeenten gemaakt door de Fryske Rie foar Heraldyk (1956, opgericht door de Fryske Akademy — onlangs kreeg Groningen een
"Consulentschap voor Heraldiek") in nauw contact met en ge-
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steund door de adviezen van de Hoge Raad van Adel. De Fryske
Rie voor Heraldyk gaf elk van de acht nieuwe gemeen te wapens
de voor Noord-Nederland historische grietenijkroon mee en
smaakte het genoegen dat die andermaal erkend en bevestigd
werd. De kroon van drie bladeren en tweemaal drie parels met in
de hoofdband drie rode ruitvormige en twee groene ovale stenen,
was van en voor de Friese grietmannen en hun grietenijen en tevens voor de Groninger redgers en de Drentse edele-etten. Bij KB
van 26 november 1964 no. 24 was een dergelijke kroon al voor
Hemelumer Oldeferd en bij KB van 1 november 1975 no. 7 voor
Wymbritseradeel vastgesteld. De Fryske Rie foar Heraldyk vond
dat de oorspronkelijke grietenijkroon nu ook bij deze acht gemeentewapenschilden haar rentree moest maken omdat deze gemeenten historisch (ook in hun namen) een afspiegeling zijn van
de oude grietenijen.4
Geheel anders was het gesteld met het "elfsteden-kwartier". De
wapens van de elfsteden zijn omstreeks 1818 met maar liefst zes
modellen kronen versierd en daarvan was er maar één correct: de
keizerskroon van Bolsward. De steden Dokkum, Workum en
IJlst kregen op hun wapenschild een kroon met vijf fleurons of
moerbeibladeren; Harlingen en Hindeloopen een kroon met drie
moerbeibladeren en twee drievoudige pareltrossen (als de grietenijkroon); Franeker, Sneek en Stavoren deden zichzelf te kort
met een kroon met drie moerbeibladeren en twee parels (die voor
een vlecke staan); Leeuwarden kreeg een kroon met drie moerbeibladeren en twee klaverblaadjes; Sloten was helemaal kroonloos,
maar daar tegenover stond dat de grietenij Achtkarspelen zich
een kroon met uitsluitend negen parels aanmat. Verheugend is
dat de tendentie waarneembaar is om in het gebruik van kronen
nu enige orde te scheppen; dat zal de waarde van dit voor de Nederlandse heraldiek belangrijke facet zeker verhogen 9. De landelijke, zeven leden tellende Werkgroep Heraldiek Nederland,
waarin ondermeer de secretaris van de Hoge Raad van Adel zitting heeft en ook de Fryske Rie foar Heraldyk vertegenwoordigd
is, heeft zich over deze materie gebogen.
Dan volgen nu de acht nieuwe gemeentewapens en -vlaggen.
Boarnsterhim
De nieuwe gemeente Boarnsterhim 5 dankt haar naam aan de
Boorn, die door midden-Friesland uit Oostergo door Zevenwouden langs Oldeboorn en Irnsum stroomt en in de Middeleeuwen
in de Middelzee liep. Zeer recent brachten opgravingen nog een
13de-eeuwse kleine stadskern aan het licht in de omgeving van de
vlecke Oldeboorn. De laatste lettergreep "hem" betekent bewoond poldergebied.
Idaarderadeel, Rauwerderhem en Utingeradeel voerden heraldisch fraaie wapens. Hun wapenschilden tot één geheel combineren was onmogelijk: het zou overladen worden aan figuren en
kleuren. Toch werd een eenvoudige opzet met drie van de belangrijkste wapenfïguren van de betrokken gemeenten gevonden. In
het nieuwe wapen zijn de hoofdkleuren genomen van de wapens
van Oostergo (rood) en Zevenwouden (groen), ter weerszijden
van een deellijn, waarmee dit grensgebied van de gouwen werd
aangeduid. Over alles heen werden geplaatst een klaver van Utingeradeel, gekruiste sleutels van Rauwerderhem en een wassenaar
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van Idaarderadeel, alles van goud. Zo ontstond een rustig en
warmkleurend wapen. Het schild werd gedekt door de Friese
grietenijkroon.
Bij Koninklijk Besluit no. 11 van 10 augustus 1984 is aan de gemeente Boornsterhem volgend wapen verleend: "Gedeeld van
keel en sinopel en over alles heen twee gekruiste sleutels, de baarden naar boven en toegewend, vergezeld boven van een klaverblad en beneden van een wassenaar, alles van goud. Het schild
gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee maal drie
parels".
De gemeentevlag die de raad van Boornsterhem op 20 maart 1984
vaststelde bestaat uit twee gedeelten: de vlucht, twee derde van
de lengte, voor Oostergo, zijnde twee witte banen in rood, en een
derde van de lengte, de broeking, voor Zevenwouden (groen). Deze broekzijde van groen beladen met een gele klaver van Utingeradeel. De omschrijving van de vlag luidt: "Een groene broeking met in de broektop een geel klaverblad, waarvan de hoogte
gelijk is aan 1/3 van de hoogte van de vlag; een vlucht met vijf
banen, rood, wit, enz." Mede geïnspireerd door het werk van de
Fryske Rie foar Heraldyk en in navolging van de primeur van
Dongeradeel (gevolgd door Gaasterland) nam Boornsterhem ook
een gemeentewimpel aan, welke tegelijk met de vlag door de raad
werd vastgesteld op 20 maart 1984. De omschrijving van de wimpel luidt: "Een vierkante hijs van groen, beladen met een gele
klaver, en een lange splitwimpelvlucht in lengtebanen van rood
en wit".
Dongeradeel
Het nieuwe wapen van Dongeradeel is samengesteld uit de wapens van de drie gemeenten Dokkum en Oost- en Westdongeradeel. De beide grietenijgemeenten Oost- en Westdongeradeel
hadden een zilveren schuinbalk: Oostdongeradeel een linkerschuinbalk en Westdongeradeel een golvende rechterschuinbalk.
De Fryske Rie foar Heraldyk wilde deze schuinbalk voor het
nieuwe gemeentewapen zoveel mogelijk vermijden, omdat hij
lijkt op die in het wapen van de gouw Westergo, waar deze gemeenten in Oostergo niets mee te maken hebben. Een oplossing
was om ze samen te stellen tot een golvende keper, die de bovenschildrand raakt. Waarmee tevens de in dit landschap met een
scherpe hoek van Dokkum uit lopende riviertjes de Peasens en de
Ee worden gesymboliseerd. De figuren van het wapen van de stad
Dokkum (in blauw drie gouden zespuntige sterren, geplaatst één
en twee, van boven vergezeld van een omgekeerde liggende halve
maan van zilver die de bovenste ster overtopt) leenden zich goed
om in het nieuwe wapen de keper te vergezellen: twee gouden
sterren boven de keper en daaronder een ster, overtopt door de
omgekeerde zilveren wassenaar. Daarmee was een rustige verdeling over het gehele schild bereikt en was een volledige integratie
van alle drie gemeenten binnen dit wapen een feit. Dit schild werd
gedekt door de Friese grietenijkroon.
Het Koninklijk Besluit van 25 januari 1984 no. 18, vermeldt de
verlening van volgend wapen: "In azuur een golvende keper van
zilver, vergezeld boven van twee sterren van goud, beneden van
een omgekeerde wassenaar van zilver, een ster van goud omsluitend. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren
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en twee maal drie parels".
De drie gezamenlijke gemeenteraden stelden al op 27 oktober
1983, in vergadering te Dokkum bijeen, een nieuwe gemeentevlag
voor Dongeradeel vast. Van de drie gemeentevlaggen zijn hierin
alle kleuren verwerkt en tezamen tot een rustig geheel gevormd.
De golvende rivierbaan (Peasens) hierin opgenomen in de kleuren van Oostergo, rood-wit-rood, en aan de broekzijde blauw
waarin paalsgewijs de drie sterren uit het wapen, verwijzende
naar de drie vroegere rechtstoelen van de per 1 januari 1984 samengevoegde gemeenten. De officiële omschrijving van de vlag
van Dongeradeel luidt: "Op een blauwe broeking onder elkaar
drie gele zespuntige sterren; de vlucht van drie golvende banen
rood, wit en rood". In hun enthousiasme, mede geïnspireerd door
het werk van de Fryske Rie foar Heraldyk, namen drie nieuwe
Friese gemeenten eigener beweging de primeur om tegelijkertijd
ook een gemeen te-wimpel vast te stellen: Boornsterhem, Dongeradeel en Gaasterland. De wimpel van Dongeradeel bestaat
uit: "een vierkante broeking van blauw waarin een gele ster uit de
vlag, en een lange splitwimpel van twee banen rood en wit (Oostergo)".
Franekeradeel
Compositorisch was het geen eenvoudige opgave om uit de drie
geheel verschillende gemeentewapens van Barradeel, Franekeradeel en Franeker een evenwichtig wapen op te bouwen voor de
nieuwe gemeente Franekeradeel, die Franeker tot bestuurshoofdstad zou krijgen. Voor de Fryske Rie foar Heraldyk stond
enigermate model het wapen van de buurgemeente Harlingen;
een gekwartileerd wapen met schildhouders.
Mede gelet op de gemeentenaam na de herindeling per 1 januari
1984, werden voor oud-Franekeradeel de twee kwartieren II en
III gebruikt, doch hierin alleen de rode roos in een gouden veld.
Het eerste kwartier werd voor Franeker gereserveerd; een eenvoudige oplossing was in blauw de gouden luidklok. Het schildkwartier IV was voor Barradeel en wel zodanig, dat het op zichzelf zo zinvolle doch veel te naturalistische oude grietenijwapen
(in lichtblauw een mooie Anton Pieck-achtige zeewering achter
lichtblauwe golfjes waarbovenop een gouden korenschoof) beter
heraldisch verantwoord werd gestileerd. De Frieske Rie foar Heraldyk stelde in eerste instantie voor om alleen de gouden korenschoof in azuur te bezigen als rustige tegenhanger van de Franeker bel in het eerste kwartier, maar al gauw kwam uit de gemeente
Barradeel zelf de nadrukkelijke en ook gerechtvaardigde wens
om vooral ook de zeewerende dijk uit het oude wapen van deze
Waddenzeegemeente er in te laten. Dit werd gerespecteerd, zodat
in een tweede ontwerp een gouden gestileerde zeedijk in het blauwe veld een plaats kreeg met daarboven de korenschoof.6 Het
schild van het nieuwe gemeentewapen werd gedekt door de daarop behorende Friese grietenij kroon.
Mede op grond van art. 6 van de Richtlijnen in de Beschikking
van de Minister van Binnenlandse Zaken van 18 oktober 1977,
konden de schildhouders van het stadswapen van Franeker worden geplaatst bij dit nieuwe gemeentewapen. De Fryske Rie foar
Heraldyk stelde na ruggespraak met de Hoge Raad van Adel echter voor om daarin een kleine wijziging aan te brengen. Franeker
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heeft naast zijn wapen twee aanziende gouden godinnen Ceres
(landbouw). De Rie vond dit teveel van het goede voor deze buiten de stad merendeels land- en tuinbouw bedrijvende gemeente.
Aangezien de stad Franeker na de herindeling in een ondergeschikte positie kwam te verkeren, werd één godin Ceres vervangen door de naar het schild ziende godin Minerva (Pallas Athene)
om daarmee de vroegere academiestad en vanouds niet-agrarische bevolkingsconcentratie Franeker nog in dit heraldisch tafreel te eren. Deze suggestie werd door alle partijen overgenomen.
De beide schildhoud(st)ers geheel van goud worden met het
schild geplaatst op een groene klassieke arabesk.
Bij Koninklijk Besluit no. 11 van 8 augustus 1985, is aan de gemeente Franekeradeel volgend wapen verleend: "Gevierendeeld:
I in azuur een klok van goud; II en III in goud een roos van keel;
IV doorsneden: a in azuur een korenschoof van goud; b golvend
doorsneden van goud en azuur. Het schild gedekt met een gouden
kroon van drie bladeren en tweemaal drie parels en ter weerszijden gehouden door een vrouwenfiguur, rechts de godin Minerva, het naar links gewende hoofd gedekt door een helm, houdende
een schild en een lans in de rechterhand, en links de godin Ceres,
houdende een bundel korenaren in de linkerhand, alles van
goud".
De nieuwe gemeentevlag vastgesteld door de raad van Franekeradeel op 2 januari 1984, is gebaseerd op de oude gemeentevlag van
Franekeradeel, waarin de richting van de schuine gele baan gelijk
gesteld werd met de richting van de witte baan van Westergo,
waartoe deze grietenij vanouds behoorde. Deze gele baan is beladen met één roos van oud-Franekeradeel; de omliggende blauwe vlakken zijn beladen met de gele klok van Franeker en de gele
korenschoof van Barradeel. De omschrijving luidt: "Een vlag van
drie banen volgens de vluchtdiagonaal, blauw, geel en blauw, met
op de bovenste baan een gele klok, op de middelste baan, waarvan de hoogte gelijk is aan 1/3 van de hoogte van de vlag, op het
midden een rode roos, en op de onderste baan een gele korenschoof'.
Gaasterlân-Sleat
De beide fraaie, maar op zichzelf aan heraldische figuren al zo
volle gemeentewapens van de vroegere grietenij Gaasterland en
de stad Sloten, beide in Zevenwouden tegen de grens van Westergo, leenden zich niet voor een algehele samenvoeging. De kleinste
stad van Friesland, hoe bijzonder ook door haar vroegere sleutelpositie in dit grensgebied, kreeg per 1 januari 1984 in éérste instantie (evenals een aantal Friese zustersteden) bij de herindeling
geen vermelding in een nieuwe gemeentenaam. Die was "Gaasterland", maar de nieuwe raad besloot de naam te wijzigen in
"Gaasterlân-Sleat". De naamswijziging ging per 5 juni 1985 in.
De vlecke Balk werd het bestuurscentrum.
Na enige handreiking door de Fryske Rie foar Heraldyk om uit
het wapen van de stad Sloten in ieder geval een sleutel in het nieuwe wapen van Gaasterland te voegen, is in eerste ontwerp voorgesteld om een liggende blauwe sleutel in een gouden schildhoofd
te plaatsen. In een tweede ontwerp werd in een kanton van goud
een rode stedekroon geplaatst, zoals bij Nijefurd. Van de zijde
van de nieuwe gemeente Gaasterland zelf kwam men met het
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voorstel om de inbreng van 675 inwoners van de gemeente Sloten
te memoreren en representeren door plaatsing van een liggende
blauwe sleutel in goud in de onderhelft van de groene schildvoet
van het wapen met de haas van Gaasterland. De Rie en de Hoge
Raad van Adel respecteerden dit verzoek. Het wapen werd gecompleteerd door het schild te dekken met de Friese grietenijkroon.
Bij Koninklijk Besluit van 28 januari 1986, no. 5, werd aan de gemeente Gaasterlân-Sleat het volgende wapen verleend: "In azuur
een springende haas van keel, gaande over vijf korenaren van
goud, waaiersgewijs komende uit een gebogen schildvoet, doorsneden van sinopel en goud, het goud beladen met een liggende
sleutel van azuur, de baard naar rechts en naar boven gericht. Het
schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee
maal drie parels".
In de nieuwe gemeentevlag zoals de gemeenteraad die op 5 juni
1984 vaststelde, kreeg Sloten een duidelijke inbreng. Het grensgebied van Zevenwouden en Westergo is hierin aangegeven door de
gekanteelde deling uit de stadsvlag van Sloten, daarboven in de
gele baan in de broekzijde beheerst door de rode haas uit de gemeentevlag van oud-Gaasterland, alles in de hoofdkleuren van de
beide gemeentevlaggen. De omschrijving luidt: "Twee gekanteelde lengtebanen, geel en blauw, de vierkante kantelen met een
hoogte gelijk aan 1/6 van de hoogte van de vlag, en op de broektop een springende rode haas".
Tegelijkertijd werd bij raadsbesluit een gemeente-wimpel vastgesteld: "Een vierkante hijs van geel, beladen met een rode springende haas, en een splitwimpelvlucht in twee lengtebanen van
groen en wit".
Littenseradiel
De wapens van de twee grietenij-gemeenten Baarderadeel en
Hennaarderadeel in Westergo leenden zich vrij goed tot samenvoeging. Helaas moest, om een veelheid aan figuren, kleuren en
kwartieren te vermijden, de Friese halve adelaar uit het wapen
van Baarderadeel vervallen. Deze is overigens een belangrijke
heraldische figuur in deze streken; hij komt ook voor in de wapens van Sneek, Workum en Wymbritseradeel.
Hoofdmotief in het wapen van de nieuwe gemeente Littenseradeel (na 27 januari 1985 Littenseradiel) bleef de zilveren linkerschuinbalk in blauw die vanouds uit het wapen van Westergo
komt. Hier echter is uit courtoisie voor de ingevoegde gemeente
Baarderadeel en om niet het wapen van Hennaarderadeel geheel
te laten overheersen, de schuinbalk in de tegengestelde richting
geplaatst. De Fryske Rie foar Heraldyk stelde voor om alle figuren van Hennaarderadeel te laten prevaleren en deze aan te
vullen met de hoofdfiguren van Baarderadeel, wat een fraai samenspel en een goede integratie opleverde van beide oude grietenijwapens, die al goud op blauw vertoonden.
In dit nieuwe wapen van Littenseradeel — de naam komt van
Oosterlittens in Baarderadeel en Littenserbuorren onder Wommels — geven de fraaie zespuntige sterren de toon aan. De leidster is in de Friese heraldiek veelal symbool van en voor het bestuur. Ook afgeleid van het "sterren-lezen" met de sextant vroeger door de schippers op de nabije zee waardoor zij als het ware
76

Wumkes.nl

werden "geleid en bestuurd" — zie het oudste stadszegel van
Staveren met de kogge onder de leid-ster — werd de zespuntige
ster een veel voorkomende figuur in de wapenkunde van geheel
Noord-Nederland, zie Dongeradeel, Ferwerderadeel, Kollumerland, Ulrum, 't Zand, Winsum, Enkhuizen, Edam, Genemuiden,
enz. Op het wapenschild kwam de grietenijkroon zoals hiervoor
omschreven.
Bij Koninklijk Besluit van 22 maart 1984, no. 13, is aan de gemeente Littenseradeel het volgende wapen verleend: "In azuur
een schuinbalk van zilver, beladen met een klaverblad van sinopel, een roos van keel en een ster van sinopel en vergezeld van
twee sterren van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon
van drie bladeren en twee maal drie parels".
De gemeentevlag zoals de raad van Littenseradeel die op 26 januari 1984 vaststelde, kon een eenvoudig uittreksel uit het gemeentewapen worden in de kleuren van Friesland en Westergo
voor dit middendeel van deze provincie. De omschrijving luidt:
"Twee even hoge lengtebanen, blauw en wit, en aan de broekzijde
op de blauwe baan een gele ster en op de witte baan een rode roos,
beide met een hoogte gelijk aan 2/5 van de hoogte van de vlag".
Nijefurd
Het was een moeilijke opgave om uit vier fraaie oude wapens een
zo eenvoudig mogelijk nieuw wapen te creëren, waarin alle vier
opgeheven gemeenten zich zouden kunnen vinden 3.
De drie steden, Hindeloopen, Stavoren en Workum, wilden zich
zoveel mogelijk herkend zien in het nieuwe gemeente-embleem.
Het bleek onmogelijk om Stavorens abtsstaven van Sint-Odulf,
de hinde van Hindeloopen en de gouden lelies met de halve
adelaar van Workum tezamen met de vele vlakke stukken van het
wapen van de grietenij Hemelumer Oldeferd in één schild te persen. De Fryske Rie foar Heraldyk vond een goed voorbeeld in de
nabije omgeving, het wapen van het waterschap "De Zeven Grietenijen en de Stad Sloten". Dit bevat zeven grietenijkroontjes
rondom een stedekroontje met drie wal torens (Sloten). In 1964
was het saaie en sombere wapen van 1818 voor de gemeente die
toen Hemelumer Oldephaert en Noordwolde heette, na de
naamsverandering 7 vervangen door een hersteld wapen voor
Hemelumer Oldeferd. Het wapen van Hemelumer Oldephaert
van 1818 bestond uit drie gelijke delen groen-blauw-zwart. Vóór
1818 voerde deze grietenij het doorsneden wapen van goud en
rood (het oude graafschap Staveren). Ditzelfde belegd met twee
gekruiste abtsstaven van het één in het ander was dat van de Hanzestad Staveren. In 1964 werd het goud-rode schild weer aangenomen en toegevoegd als hartschild over het donkere wapen van
1818.
De Rie achtte voor deze zuidwesthoek van Westergo het wapen
doorsneden van goud en rood het meest belangrijke en historisch
verantwoorde embleem. Nu werd het wapen van Hemelumer Oldeferd omgewisseld door de drie stukken groen-blauw-zwart als
hartschild te laten fungeren in het nu ook goed meekleurende
goud-en-rode oudste wapen. Op dit hartschild was tevens ruimte
om daarin de drie opgenomen steden gelijkelijk te representeren
door in elk deel hun stedekronen te plaatsen. Geen enkele gemeente was gepasseerd of tekort gedaan. Hierbij had het voor-
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beeld van "De Zeven Grietenijen en de Stad Sloten" voortreffelijk geholpen. Er ontstond een eenvoudig en fraai geheel, dat ook
weer werd gedekt door de Friese grietenijkroon.
Het Koninklijk Besluit van 26 maart 1984, nr. 8, geeft de wapenverlening aan de gemeente Nijefurd als volgt aan: "Doorsneden
van goud en keel; een hartschild, in drieën doorsneden van sinopel, azuur en sabel met op elk gedeelte een muurkroon van drie
bastions van goud, gevoerd van keel. Het schild gedekt met een
gouden kroon van drie bladeren en twee maal drie parels".
De nieuwe gemeente Nijefurd stelde bij raadsbesluit 17 januari
1984 een gemeentevlag vast die een weergave vertoont van kleuren en figuren uit het wapen. De omschrijving van de vlag is: "De
broeking van drie banen, groen, blauw en zwart, elke baan beladen met een gele muurkroon van drie bastions en rood gevoerd;
de vlucht van twee banen, geel en rood".
Skarsterlân
De samenvoeging van Doniawerstal en Haskerland tot Scharsterland (per 1 maart 1985 Skarsterlân) met als bestuurscentrum de
vlecke Joure, gaf heraldisch geen grote problemen. De beide gemeentewapens werden, enigermate bijgesnoeid, samengevoegd
in een doorsneden schild. De saaie kleuren van het oude grietenijwapen van Haskerland, in blauw een bruine haas op groene
grond, werden pittiger gemaakt door alleen in blauw een gouden
springende haas voor te dragen. Daarmee werd een rustiger samenspel verkregen met het daaronder geplaatste gouden schildveld van Doniawerstal. Uit het wapen van Doniawerstal werd
echter het zwarte kruis van de omgekeerde blauwe rijksappel (een
tegenhanger van Lemsterland) ingekort, omdat door de schilddoorsnijding de figuren in verticale richting in de knel dreigden
te komen. De vuist werd vervangen door een vlakke liggend gehouden hand waarop de bol kwam te rusten; het verbeterde kruis
tussen de vingers door werd daardoor enige ruimte in de schildvoet gegund. Het wapen, zoals het door de Fryske Rie foar Heraldyk na overleg met de Hoge Raad van Adel aan de nieuwe gemeente werd aangeboden, is zeer acceptabel. Ook hier werd het
schild gedekt door de daarop behorende Friese grietenijkroon.
Bij Koninklijk Besluit no. 12 van 30 augustus 1984, werd aan de
gemeente Scharsterland volgend wapen verleend: "Doorsneden:
I in azuur een springende haas van goud; II in goud een rechterarm van natuurlijke kleur, gekleed van keel, komende uit de rechter schildrand en houdende een omgekeerde rijksappel van azuur
met een breedarmig kruis van sabel, dat tussen de vingers doorsteekt. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren
en twee maal drie parels". De nieuwe gemeentevlag werd een
combinatie van de beide oude vlaggen van Doniawerstal en Haskerland. Op basis van de vlag van Doniawerstal, echter met verwisselde kleuren, werd in de hijstop in blauw de (oorspronkelijk
witte) haas van de vlag van Haskerland geplaatst. Bij raadsbesluit
van 29 februari 1984 werd de vlag vastgesteld, waarvan de omschrijving luidt: "Een vlag met de broeking van twee banen,
blauw en geel, de vlucht van twee banen, geel en rood, met over
de scheidingslijnen een zwart kruis, waarvan de dikte der armen
gelijk is aan 1/8 van de hoogte van de vlag, en in het broektopkwartier een naar de broek springende gele haas".
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Wymbritseradeel
Het fraaie bij K.B. van 1 november 1975 gerestaureerde wapen
van de grietenijgemeente Wymbritseradeel is in z'n geheel gehandhaafd voor de nieuwe gemeente van die naam. Het oude wapen is gedeeld en toont I de Friese halve adelaar van zwart op
goud; II in blauw zeven gouden lelies (lissen).8 De stad IJlst, in
deze nieuwe gemeente ingevoegd en tevens als bestuurscentrum
aangewezen, voerde na 1818 als gemeentewapen in blauw een op
een goud en blauwe zee varende gouden driemaster zonder roer.
Dit op zichzelf mooie wapen leende zich door zijn drukke vormgeving en zijn kleuren niet goed voor toevoeging in het ook al
overwegend goud-en-blauwe wapen van de oorspronkelijke moedergrietenij. Een rustige en bijzondere oplossing diende zich aan
met het oudste stadswapen van IJlst, dat in goud een zwarte kogge met zeil en wimpel toont, in het Friese wapenboek "Conscriptio exulum" van 1584. Ook een stadszegel van Yleke (IJlst) uit
1496 vertoont de kogge met gekanteelde campagnes. Dit embleem is nu als hartschild geplaatst in het wapen dat Wymbritseradeel tot 1818 en sedert 1975 voerde. Daarmee werd in feite
ook het wapen van IJlst "gerestaureerd". Ook dit wapenschild
werd gedekt door de Friese grietenijkroon.
Het Koninklijk Besluit van 11 maart 1984, no. 11, waarbij aan
de gemeente Wymbritseradeel een wapen verleend werd, luidt:
"Gedeeld: I in goud een halve adelaar van sabel, komende uit de
delingslijn; II in azuur zeven lelies van goud, geplaatst één, twee,
één, twee en één; in een hartschild van goud een kogge van sabel.
Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en
twee maal drie parels."
Een nieuwe gemeentevlag, vereenvoudigd gecombineerd uit de
beide oude geel-en-blauwe gemeentevlaggen, werd vastgesteld bij
raadsbesluit van 2 januari 1984. De omschrijving luidt: "Blauw
met op het midden een gele lelie, waarvan de hoogte gelijk is aan
¾ van de hoogte van de vlag en op de broektop een gele kogge,
waarvan de hoogte gelijk is aan 1/3 van de hoogte van de vlag ,
het zeil en de wimpel naar de broeking gericht".
De overheids-wimpels in Friesland
De Fryske Rie foar Heraldyk heeft voorgesteld om voor alle Friese gemeenten, ontstaan uit de vroegere grietenijen, een splitwimpel met de vlucht in twee lengtebanen in de kleuren van hun oorspronkelijke gouwen (graafschappen) vast te stellen, te weten: in
Oostergo rood-wit, Westergo blauw-wit en Zevenwouden groenwit (zie bij Dongeradeel en Gaasterland).Voor het "Friese-elfstedenkwartier", vanouds "De Steden", werd voorgesteld om de
vlucht van de wimpel in de Friese wapenkleuren te nemen: blauwgeel. Elke vlucht van een vierkante hijs uit, waarin een kernfiguur
uit het gemeentewapen. Eenzelfde patroon voor de Wadden-eilanden: van de hijs uit de wimpelvlucht te houden in blauw en
rood, zijnde het blauw van Friesland en het rood van de leeuw
van Holland (ook in de vlag van de gemeente Het Bildt), aangezien twee van de vier eilanden tot in de Tweede Wereldoorlog officieel bij Noord-Holland behoorden.
Voor'de waterschappen: van de hijs uit de wimpelvlucht van wit,
waarop drie groene pompebladeren. Door deze zes categorieën
wimpelkleuren werd banistisch een zekere eenheid en een rustig
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groeperen en herkennen bereikt, alles gestoeld op historische
gronden.
Vlaggenprotocol
Vanouds geldt in Friesland een regel in de plaatsing van de rijen
steden en grietenijen. Zo was bijvoorbeeld Wymbritseradeel altijd "de zevende grietenij in Westergo". Ook landelijk kent men
zo'n regel bij de provincies.
Terecht hangen de elf provincie-vlaggen altijd in de strict protocollaire volgorde bij de regeringsgebouwen in 's-Gravenhage,
o.m. langs de Hofvijver tegenover de Gevangenpoort: 1 (de drie
hertogdommen) Brabant; 2 Limburg; 3 Gelderland; 4 (de graafschappen) Zuid-Holland; 5 Noord-Holland; 6 Zeeland; 7 (oudbisdom) Utrecht; 8 (heerlijkheid) Friesland; 9 (overstichts)
Overijssel; 10 (statenbond) Groningen; 11 (olde-landschap)
Drenthe; en thans 12 Flevoland. In de Ridderzaal in Den Haag
heeft men deze regel helaas niet goed kunnen handhaven, omdat
bij een restauratie van de zaal de gebrandschilderde wapens van
provincies en hoofdsteden foutief in de ramen waren geplaatst,
waardoor men genoodzaakt was de vlaggen in een verkeerde
volgorde te hangen, wilde men vlag en wapen bij elkaar houden.
In Friesland gelden twee regels voor de elf steden. Streng-protocollair is vanouds de volgorde (zie de illustraties): 1 hoofdstad
Leeuwarden; 2 keizerskroonvoerende Hanzestad Bolsward; 3
academiestad Franeker; 4 Sneek; 5 admiraliteitsstad Dokkum; 6
admiraliteitsstad Harlingen; 7 Hanzestad Stavoren; 8 Sloten; 9
Workum; 10 IJlst; 11 Hindeloopen. Zichtbaar vinden we deze
volgorde afgebeeld in één van de vier gouw-schilden van de bordes-leeuwen voor de Kanselarij en in de bronzen deuren van de
Beurs in Leeuwarden. In deze zelfde volgorde worden ook altijd
de vlaggen van deze elf steden gehesen. Bij de "stadsfeesten1968" (700-jaar-stad) in IJlst werden deze in de geijkte rangorde
gehesen voor het stadhuis en bij de ontvangst de burgemeesters
van de zustersteden in die volgorde afgeroepen. Dezelfde volgorde is gevolgd in de Makkumer steden-geschenk-borden van jubilerend Hindeloopen, Sloten en Leeuwarden.
Eén uitzondering wordt gemaakt. Bij de Elfstedentocht op de
schaats worden de stadsvlaggen — ditmaal ook zeer terecht — bij
de finish bij Leeuwarden gehesen in de volgorde van de route:
Sneek - IJlst - Sloten - Stavoren - Hindeloopen - Workum - Bolsward - Harlingen - Franeker - Dokkum - Leeuwarden. Zo hingen
ze daar in februari 1985 en '86, toen de laatste Elfstedentochten
werden gehouden. Hulde aan de elf steden, die de duizenden Elfstedenrijders èn de miljoenen televisiekijkers groetten met hun eigen stadsvlag op toren of molen. Uniek!
Nu er bij de gemeentelijke herindeling weer wat meer lijn is gebracht in het correcte gebruik van wapens en vlaggen, mag tot slot
nog eens gewezen worden op een voor de wetenschappelijke en
zuivere heraldiek gevaarlijke ontwikkeling: het modeverschijnsel
om overheidswapens te moderniseren en stileren. Daarmee wordt
deze "edele conste van den blasoene" gedegradeerd tot een fabrieksmerk, de hogere instanties onwaardig.
Als de door de Koningin verleende overheidswapens worden
overgeleverd aan het abstracte geknoei van de in de wapenkunde
volstrekt ondeskundige reclamebureaus en architectenbureaus,
80
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komen de blunders als "cachet van de leverancier" op de officiële
stukken en publicaties. Zulke overheidsinstanties moeten dan
niet verbaasd zijn als de bevoegde en erkende instanties voor de
heraldiek hen terecht wijzen. Een publiekrechtelijk lichaam (in
"It Beaken" 1969 werd daarover al geschreven) moet zich presenteren met een sierlijk en niet met een potsierlijk wapen.
Noten
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Wet van6juli 1983, Stbl. 325; áe ook Ned. Leeuw 1984, 501.
Een "vlecke" — de naam is in onbruik geraakt - was een belangrijk dorp
binnen een grietenij met enkele oude rechten, zoals het hebben van een waagbouw (Makkum), het collatierecht (Joure) en het voeren van een eigen, gekroond wapen. Een "vlecke" was dus nog geen stad. In dit artikel wordt de
aanduiding "vlecke" gebruikt als indicatie.
Volgens taalkundigen is de naam "Nijefurd" onjuist. Het Friese "furd" betekent "voorde", doorwaadbare plaats (als in Zandvoort, Amersfoort, Montfoort, Vorden, Coevorden) en bedoeld is "ferd" of "phaert", wat "vrede" of
"rechtsgebied" wil zeggen, zoals Hemelumer Oldephaert en Noordwolde en
de latere Hemelumer Oldeferd. Juist geweest zou zijn "Nijeferd" (D. A. Tamminga in Leeuw.CW.10.5.'84).
Hier en ook wat betreft de wapenfiguren werden het KB van 23 april 1919,
S. 181, en de beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken van 18 oktober 1977 geheel gevolgd.
Al op 2 januari 1984 veranderde de raad van Boornsterhem de gemeentenaam in Boarnsterhim. Omdat de Wet van 6 juli 1983 inzake de gemeentelijke herindeling van Friesland bepaalt dat er ten minste één jaar moet liggen
tussen het besluit tot naamsverandering en de datum van ingang, geldt de
naam Boarnsterhim pas sinds 3 januari 1985.
Zie J. H. Keuzenkamp in Ned. Leeuw 1984, 388.
Ned. Leeuw 1965, 300-301.
Ned. Leeuw 1978, 60-62, en G. Bakker e.a., Wymbritseradiel, 1974, 184-188.
Wapens van steden dienen van een stedekroon ("corona muralis") te zijn
voorzien; vgl. de KB's voor Batavia, Medan, Soerabaja en andere steden in
het voormalig Ned. Indië.

(Deze bijdrage is van redactiewege enigszins ingekort).
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Meervoudige
familienamen
te Leeuwarden
W. Dolk

Ieder, die onderzoek verricht in 19e-eeuwse stukken moet daarbij
wel het grote aantal dubbele familienamen * opvallen: namen als
Beucker Andreae, van Haersma Buma, van Humalda van Eysinga, Bieruma Oosting, die thans nog gevoerd worden, maar ook
samenstellingen als Hiddema Jongsma, Wierdsma Schik, Winterswijk Kutsch. Bedoeld worden hier dus niet namen als Vegelin
van Claerbergen, van Beyma thoe Kingma, de Cocq van Delwijnen en Schenck van Toutenburg, waarbij de naam van een bezitting of woonplaats achter de familienaam is geplaatst, maar de
combinatie van twee (of meer) familienamen. 2 De huidige
dragers van meervoudige familienamen kan men voor een belangrijk deel terug vinden in Nederland's Adelsboek en Nederland's Patriciaat; men krijgt de indruk, dat in de vorige eeuw, althans in Leeuwarden, het bedoelde type namen in bredere kringen voorkwam. Herhaalde vragen naar ontstaan en verspreiding
van deze namen leidden tot een klein onderzoek in Leeuwarder
archivalia. 3
Bronnen
Kerkelijke doop en trouw zullen, zodra het algemener worden
van de schrijfkunst dat mogelijk maakte, schriftelijk zijn vastgelegd: het bijhouden van zulke registers in de 14e eeuw is voor
wat betreft diverse plaatsen in Frankrijk en Noord-Italië aangetoond. Regels voor het aanhouden van doop-, trouw- en lidmatenboeken werden vastgesteld op de 24e zitting (1563) van het
Concilie van Trente (waarbij tevens "heidense" doopnamen werden afgewezen en "christelijke" gevorderd). 4 In ons land zijn de
oudst-bewaarde doopboeken die van de Oude kerk te Amsterdam (1564) en de St. Jan te 's-Hertogenbosch (1565). In Friesland zijn zó oude registers niet aangetroffen.
Na de Reformatie schrijft het Convent van Wezel (1568) de aanleg van doopboeken voor. De Provinciale Synode van Dordrecht
(1574) verlangt optekening der namen van de gedoopte kinderen,
met die van ouders en getuigen; ook moeten trouw- en lidmatenboeken worden bijgehouden.5 Het geven van heiligennamen
wordt niet nadrukkelijk verboden, maar het kerkvolk wel vermaand, namen als Immanuel, Salvator, Engel en Baptista achterwege te laten. Bijbelse namen krijgen de voorkeur, en dat betekent in de praktijk vooral oud-testamentische als Abraham,
Benjamin, Daniel, David, Eva, Sara, Susanna.
De resolutie van Gedeputeerde Staten van Friesland van 31
maart 1580 inzake de bestemming van de goederen van RoomsKatholieke kerken en kloosters staat aan het begin van de opbouw van de organisatie van de Gereformeerde Kerk in deze provincie. In Leeuwarden wordt een lidmatenboek 6 aangelegd (eerste nieuwe lidmaten 25 december 1581); ook zal daar toen met de
registratie van doop en trouw zijn aangevangen, maar die opgaven zijn verloren gegaan. 7
De Leeuwarder reeks Gereformeerde trouw- en doopboeken begint nu in 1603, toen ds.Paschasius Baers op 13 februari zes huwelijken inzegende. 8 Op dezelfde datum zijn vijf dopen geboekt:
"Douwe Douwe Andrie(s) kint, Dirck Harmen Gerrits, Anna
Schelte Tiepckes groffsmit dochter, Trin Sitze Sitzes zoon schuitefoerder van Fliedt kint, Frouck Hendrick Rintzes dochter". Dit
oudste doopboek, 9 Kerckenboeck van Lieuwerden aengaende de
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bttsotfit/ om na tlötrjS te tjtttrthtttn/ jai
be Pîeûibant in margme bp 3pn naam no,tEtEn/ bE Darj ban ÒE maanb En 't jaar/
inannttt bit btrsont en oelint fjccfr/ tmtá-,
oabttij Dt Jaiaatá toaat lietn 3i(j met Die
ätttftatie rjesraltt te bt0tbtn.

Omtrent hec houden van Aantekcninge van de Ledematen der Kerke,
het Doopen der Kinderen, en der
Perfoonen die Getrouwd worden.

¾fgSSK<©lanQgtaatm
ban tyitp
öli£n
¾ Eæflfs
ben stenen / bic
W ffc¾fl*} beejen jullni ;\m ofte Ijonrrn

¾ É W ¾ S weecen: ©at U3p in aamner;
fiinge genomen htbbenbe/ ûe noobsobtlpli;
i)!ib ban eene betbetetbe oiDtt re ffatuteren
m 't aantebtnen bet ïtóematen ban Dt
fittb; ban Dt ttinbertn Dit geboopt tooi;
ben/ en ban Dt ¾3trroutnö£n/ op bat ten
ieDet Die Die¾Elptt bttobjá ban noobtn IjEEft /
altoos ttn Beruft retours" tot Die ¾oeben
dan nrtratn 3onbet beftïjioomtbeiD/ bat
Daat omtrent cenisc nnlaùgbciû tooiö ge;
plEEfjt; liEÖbtn ooEögEbonùEii/ ÖE naboU
BEDBE ättitultn/ Bp fojmE ban flEglEimnt
te attefttitn/ Btlpii bEjtlbt OEarrEflEcct
tooibtn bp Dtesen.
Art.

I.

©e ¾OEftEn toelnt 310 ttBtn^toooiDiB bp
bE refpeetibt $icBiuantcn bcbinDen ttn op;
jirjtE ban be îïcDemateti btr &Etbt/ ©E;
boopttn in ©ttroutoDEU/ jvtlltn Dooi bt
J¾tbiBanttn naufitutiB bjinotn nagtsien/
tn 't gttn baat in Btbît&Èirj most tooibtn
BtbonOra/ 't SP ban uit lofft #apitttn/
300 bit jirj trBtna" mogttn btbinDsn/ of
Dooi antïEtE bE¾toamE miODEltn/ DIE Een re;
Cclpne rjetuftbriD üoomrn tE geeben / 300
tottl ttni£i3intpi rnoselpft toojDeu gefup;
plEttb/ Bcla¾ ooh Dejelbe 3015e snllen Ijeb;
üEn tE Dia'agcn / bat to'onncct CIE ouDt
2t¾ttitn sig loá morjttn bebfnOtn / Desetbe
Deijoeiilplt tooiotn IjteftelB tn imjebimoen/
om met ban tnalbantartn eti in (ïuhtetr
IE moogtn Betnficn.
I 1.
3?e rtfptttibt Ctaffcti 3ull!n in fimrat
rrtfie ©ttgaDctingc/ na ben 1- . t E a p i ^ r
rramincren/ tn 313 echrnfefjap Dooi bE tE*
fptEttbe $:cûibantcn Doen ottbEn/ toat in
fietstn Dooi Dt3ti»t tit botDooringt ban brn
inljouD bân bit ettftr 3 r t . ià ntOaan en
uitgeboet!/ tn ban IjaatE btbinBingt to
ntn Wtt toEEhta na 't cüiDigiit ban oat ons
Setsotjt/ aan 't-nMu-git bet Oetten «3a
DtpuletiDen bf> JE^fibt benoiá B'ebtiM
't totlEt ban 3a! ooiotlen of baat mtcBe
fjtnoEBJij ban toojben rjerarotn/ ban of
tenige nabitt Bifpofitie 30I noobirj toetstn/
toaat na opBtmcIDe Cteéfij' En PieDihanten
310 bsibotgtn£ jaUiu SitttlKB te Btb.iaaro.
1 1 1.
ïEe ttfptttibe J¾tDirtanrtn julltti itiEt
i c XKap ban Dit jaat 1772 gebouDtn jpn
Diie bp3onbett 23oebtn tt boubtn/ booi De
ftEtliboorjDptn aan öun tE bEsoiotn / Etn
booi 0E StDEmatEn Dte na OEDanE Gtlooîàbtlp'ûEniffE tnojbEn aanoEnoniEn/ of met
¾tttllatiEn ban elDtt£i mboroen/ een boo!
be ©eboopttn/ en een boo! De ©trtoirax
btn.
1 v.
3 n bat ban Bt BebEmaten/ 3uIlEn bt
piebibanten gcljouDen ;pn t? nottteny be
naamen en totnaamtn/ Den bao ban bE
maanb tn 't jaat/ toanntEt spn aanrje-.
nomen/ of aan Deselbe De ¾Cttttïatie ban
etn anoerefietb/ totlfie genoemb moet tooji
ben/ om uit boofoe ban D:en flfá Sibrnaat
ontbanfjen te tooibtn/ btttoonb iti.
v.
JBanwet ten ïiomaat tent ¾ttelïatit

v 1.
3 n 't Soefi ban bt ffitboopttn/ 30! be
J¾EDifiant 3o;st o;aarjtn / oat bt naam
ban Dt GtDoòptE/ nEbtn^ btgtffë ©aDet
tn ÆBotDet en ©etuigen/ 300 toet al£ be
bao ban De maanb en 't jaat/ 300 ban bc
©tbooite als" ban 't ©oopeu toojbtn ge;
annoteetb.
v 1 1.
¾oo ten ©n-egt ¾tnb booj ©aber of
ïBotDct ttn 35oop mogt toojben otp¾fena
ttEtb/ 3al bit omftanbtghtib ban ©n-tgt;
ntib mtEbE mOEttn tooibtn aangttthEnD/
mst eitti bEilranBe tfjttt/ bat toanntEt
baat na 300 ten ftinB/ of Do¾ etn opge<
bolgb ¾ntotlpfi / of anoetsint? mogt tooi;
Den gtlcgmmerrt/ op nitîantit ban ©aDet
of ffiotDet of ban tjtt ftmb sslbt/ mtt
btljoo;!pli bttopa' baat tot booijicn/ m b«t
23och ooo; Den JSiebihant jal mcretcn tno»
btn ocnotECtD/ Oat Ot bootigt aangetebcn-be <Ön-cotljttD / Daat Doo^ lâ intgEtont
en betballtn.
VIII.
¾Hn ttn tintje 3ulhd boot ben ^ttöiftant
jonDet btrnia'fing 3a! bunnen ctfcIjitDen /
3UiIen Die geënt tntlttE ijtt ¾inb ten ©oop
piæftntEttn cerjonDtn ;nn om boo? of/ bp p
tii aan OEn t¾ûlïtt/ òf .CBrtfiEt op tegtt*
btn bE naam ban 't CiinD / nEbEné Bt naa»
msn ban bEa¾ifij BaDtt/ iEotott tn
ettuigtn / miWaabEtti DEn Dag En plaatti
ùan öt ©tboojtt beg ¾rnbj}/ toeibt ¾oti;
ter/ of áBetfltr Dan gerjooDm 3at 3pn
Daat ban ttott BriptttutDentir-^uefje^/ in
letgbaar ftöjift tt ntaabc] / ten boo; Den
gjtBifiant aan toien bit boot Dt bebhningt
ban Den 3 t o p racitt tooibtn oiicrorstbtn /
ttn tinbt om bp btt ièoopEn/ tn baat
na tt 25OÎH biengcn/ gebolgt tE tooiDEn/
tn ttn om bp" Bt ftofttt of JJîtsdEt jt'f¾
DEtoaatD tt ibo^DEn.
1 \'.
IDE JBiEDifianttn en tiolittsS of .Otaffctá
3ullen gtijoiiûcn 3pn/ om booifj. 25:iefje.á
ieDEt tEfpECtiüclpb te IiafftEren / En j a a t
Ipba" aan Dt filaafiá toaat onDtt btljoten
tt bEttontn/ om ttBEna' BcjelBc IjEt 2Socfi
rt toIIatioiiEEttn/ tn tt jitn of allto" 31a
tonfojm btbmb.
x.
=Jn Ijtt Sotli boo? Bt Otttoubrten / 3a!
be ¾BjtBibant
Daat op hebben te letten/ Bat
nebtns1 at nnarntn/ ban Die gecne/ toelfie
pettoutot toojotn / meeDe stnofterB 3n/ bat
julfijj gtftöiED ia / na Düt booirjaanoe
2onbaa83t gMtlamatien/ of in ta^ ban
totttigt Diäpcnfatîe / na ben inboun bon
beselbt/ of 00(1300 Bt j¾otiamatien tlDtt^
Btbaan
3pn / op ¾tttftatit ban Dit }8Iaat<S/
allEs1 met bpboeamgt totBetom/ ban ben
Dag/ maanb tn jaat/ toanncec Dt ¾fn3t*
graing in Den (Sutoelpfitn ê t a a t bettigt
itj.

x 1.
ïDt pttfoontn Dit op een anDctt î?ïaaf^
fjetroutot 3pn/ alâ Daat De ©tboDcn Ijeb*
ben gegaan/ 3ullcn ban btn pîtDibant
boo! toien ttoutotn / etn ¾tttftatit bet gt<
ftijiêûe Ctoubj/ mteDt ncemtn/ tn bit bin*
ntn ten maanD Daat na btttonen aan ben
J^coihant bet plaatse/ altoaat bt $to*
tlàmatien 3pn gtBaan/ bp peentbanttoin;
tig ©ouD-gulDen^ / en 3a! julttá bp Den
JSjebihant te 2?oeB geset toojDtn; en 300
be ©ettoutoDtn öiet omtttnt nalatifl 3pn/
jal Ijp Daat af nenniti Bteben aan 't <Bt>
tttljt toaat onDet ttfojttttt / 't rotlls ban
Dt boert 3al inbotûttcn tn tonbetteten tit
tent helft booi Den ©ffititt ra be anDett
jielft boo; Btn äCtmen.
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x 1 1.
33e Itofftta' of Mttütig/ sullen ottjou»
Dm spn/ om ¾tontta-25otiî ban Bt gcmcl;
Be Olie Boeiicn te tjoubcn/ en naat in Dt
ttfpccflöe aantciirnmrjcii/ 300 ban Be %v
Demalrn Die aangenomen tooioen/ of ban
eiorr3 inttortien / a y ©eooopren tn <&v
troutoDen/ mcEöc te Doen/ sullenDe Be P;v
Blbautcn t' elbcns/ De naamen Dct booifj,
ÏÏEDcmaten en 45cttoutoDcn aan De ftòá;
tets of .CErtfieta' meeDe occlen / aile^ rot
Bir rtoteöEtlcp tinoe: atá booi ettft/ ora
baat nooi 't ten of anBtt iugeflopen abuiá
of betsuim/ Dt^ te tttBEt tE 6unn£n onts
btBbtn En fietffcllen/ en tcn.anneren/ om
toannect Booi een onbooisicn toebal /'t 2$OEB
ban Ben ^ieBibant/ bàt boo; 't «©.ligintle
noBtana' altpb moet tnoibtn öEbouOEn/ En
toaat uit ttt £?!cûtiiant ban bob alleen be;
bocgb is 1 / d t r a t t t n aan Dit sulrsa' ber¾
âjehtn ú getben/ mogte bctmift tnoioen/
ûlè aan nog altpo rceourö tot 't ¾rontta23'ocb bon De ftoftetti of .tEtefttta' soube
dunnen tooibtn Benomen; 3uIlenDe om
ttoigsint^ aan bt3elbE/ booi beest errta;
oioinatitî moeite te gEmoEt ÎE nomEn/ Dit
Öofttrjá of JBeeffettl/ ban ieDet aiDmaat/
ban Dt ©uDtrti of ©etuigtn ban ieDet Ge;
boopte / tn ban iebet paat ©tttoutoDt /
totliiE in bEt €ontta-25otb sulltn aantt;
ïitnEn/ moogen neemtn ttoet ^tuibct^/
toaat onDtt nogtan^ 't fcijipben/ ban De
ttoet üBoopBiiefjeti ¾tt. 8'bttmtlD/ ten
aansien ban een ©eBoopte/ meeBt3al3nn
begtepen/ alitê ten toaate iemanB uit ¾t;
motot/ htt selbe gtatia of om niet moBte
bctsottjEn/ toanntEt Dtá nttt rt min btt;
pligt sulltn 3pn/ bie ttfpECtibt aantEnt;
ning te bom.
XIII.
ïEt Clafftn sullen jaatlnfiá Ot booifs.
Dlie 23oehEn / tn Contta -¾oefitn / 313
boen btttoonen/ tn 300 beel be ©tboopee
beittft/ Die tegená De BeliaffeetDt Siltfjtti
2*cc. j bttmtln tòllationtrtn/ booit^ tra;
miPEttn / of be J¾eDibanttn tn ¾offerti
of îEEeeltetsi / al 't aunt boo;f3. btbDtn
gtobfctbectb en geèretuteetb/ en ban yun;
ne bebinDinje/ 't3n Bat alles in ojDet mog=
ten bebben üebonDEU / 't sp trnig tjebtt¾
of bttsuim mogttn bebbcn'onrDebt/ bin;
ncn biet toerden na bet einöigrn
biet bijï;
ratic/ en uirrrrlnfi booi i e ^obcmber ban
ieDet jaat/ aan l)tt Collegie bet ¾ttttn
iGeDcputcctDeâitaattn/ ClappoitbeDDente1
Doen / om Bc$' nooBá Daat omtrent te Dis ;
ponettn/ 300 a\0 berftaan sullen re btbortn.
x 1 v.
©e î¾eBibanren sulltn rttpouBen 3pn/
om îtwtatttn uit booifs. 25ci[itn of btt;
lilatingtn ban baar bebinDinBt baat in/
tt gtcbeji aan ttn iebet DrsS betsorbtnbe /
tn 300 gotDbinûen/ booi iebet dftctact of
atttftatie moogtn nttratn booi Jaat moei;
te ît0 Ifuibet.á.
x v.
SnBitn ttn pitbibant bttsoBt tooiD/
om ttnt ©erblating tt geeben/ ban Dttst
of oetne naam in be ttfpettibc ¾octien niet
te DinDen/ 3al bP 3ooDaniBe ©ttttlarintj
mteDe met moogen toeigeten/ maat stl¾
300 mogtlpb De oaijaaö Baat ban mogtt
totesen 't Btbjefi ban tent aantetiening /
Daat bp tt botfltn/ Bat op sulut of sullit
jaattn / al^ fpttiaal tnoiBtn opgeBcben /
Been aanrthtninaen taojben gebonoen/ of
bat Bit Defeetutufi spn/ toannett Bit tnaar;
Ipû in 't 23otB 3ig mogt booiBoen/ sul;
lenBe booi bc moeitE/ tosIliE pit nasicn ban
't 25ot& aan btm bEtooisaalit/ 300 BOEB;
binD moogEn nEEmEn / ban ten tot sc.a jaa;
ten inelufine een.é tien átuibetá/ en 30a
Boo! meet jaattn bttsogt moBt tooiben/
ban De nasieningt booj ieDet jaat noa
tyit ^tuibtt^ Daar bobtn.
x v 1.
¾sannter ttn PieDiliantci-pIaatá Dool
btttteb of obetlpDen / boomt tt bacrten/
3al Dt fiofltt of JBteftet ban 300 een piaatá

mftonitn snti/ om nimtlpft binnen becr<
tien oasen Daar na/ De boojgemelbc 23oe<
j , t n op tt eifcben/ ban Oen bercrctiùenDtn
j&tDiftanC/ U3t0ubjt/ ï¾inDmn of anDere
¾fgenamen/ en Die tegcn£ Kecipià ober»
nemen/ boojtá ten cerlten desoirjen aan
hanDcn ban Oen naartgclcgenen î¾eoifiant/
onotr orjEtUE filaòlla en ©etcch't rc|i>:rc>
renot/ om Iro OenjelDtn geDutenOc De Bas
tfltnut bcmaarû ie toojben / booitá ban
utejt obcrtjanDiainae fcinnig gecbeh aan 't
Ötrtcöte.
XVII.
¾¾Dicn geDurenDc öie ©acatuur / ierd
ban natuur bat (n een oet 25oe(ien bcgooao
aansttcüenb te toojöen/ mogte boojballen/
îal booigcnocmDe ¾S:cDiftant onûet tnicnrj
bctoating De Socncn 'gefielo spn/ Den fto*
tet of iSeeftet oaat toe houDcn/ bat Dit/
aan hem opgebe / 't geen aangetehenb
moet tomDtn/ ten tinbe i)P het selbe in De
refpectibe' ISoeticn ban plaatsen/ julUnBc
jp bctpligt 3P"/ îulbfi te toen op Bejtlfoe
topte ató &e $;cùi6ant ban bie #!aai£i
in eonfojmiteit ban het hier booten ge<
(latucerne/ îoube hebben behooren te boen/
300 nou 5'lW Dcfungtctt haûDe.
Zoo rati be nicutoc î¾ebifiant ?al 3pn
tjcbelïigD / en Ou.d De ©acatuuc grfuppkcrb/
gal De pieDihant onoecroiena'bctoating De
25otben '300 lange netliltbcn 3tm/ Dc3£loe
aan Den nicuraen J¾eDiBant otîttaeben te*
gena tïecipia'/ om Daat mecDe berber aa*
ttcbolgcnp Dit Heglement te hanDelen.

IBarmefr'er ten Bacaturc ban een H o *
tctó of itattfittá-plaatá ttgcniS mogtt
baoibatlen/ jal bc ^jeûihant De Contra2?oêIicn en be Siaffcn ban be ©oop¾icf jeá
tetltont na 3ig ncemen/ en bctbolgcna" je&>
ben te bC30?gcn/ bat DOOÎ Die gcene tDeltxe
bic piaatá toaarneemt/ ijet jtlbc BcDaan
toeroe/ ahj 't geen aan bc öoltersî of Jüäee.*
teté fiier Booten iá geoiDonnterb; en baar
na toanneer bie ClaariS toeDetom berbulb
mogt spn/ alleá tocoerorn aan Die geene
meUie ftoomt te futctberen toerüen ter banb
gtl¾ID.
x x.
gn De groote åtrDcn toaar meer Dan ten
¾erri its/ sullen boo^ icber ftern tyie 25oc*
fien als" booten gebouDcn toojDen/ en Dooj
Defto(iet£iDt Contra 23oeb.cn/ latenDe aan
De î¾eDiuanten ober in ben haaren te re0U*
letten toie boot itOer fterti Die 23oefien 3al
houoen/ Deo" ban Ijunne gemaante fcbihhin<
ge/ aan jjunnen ¾Eagiftraat en het ew>
ffå toaar onDer refoitecren firnnil gceben /
en 3ig in allee fliptclph aan Dit ©njî i\v
glcraent goubenbe.
XXI.

©e ©eregtcn tn ¾BagiÜrattn Sullen
mtebe De hanb houDcn/ aan bc obferbautic
bec3c^ 0egiementg/ tn ban tpb tot tpb De
2pot6cn en Contra -25ocb.cn bijitceren.
Cn op Dat nitmanD hier af ignorantie
pietertecrc / ;al bit rürglcment alomme
toozûen gcpublicctrt tn gcaffigeert/ Daar
men getnoon ici publicatit en aflftie te
Doen/ niet lalt aan icütr Die het aangaan
mag/ om 313 Daar na te regukcren/ tn
't 3elbe tracfelpb na te hoomtn / toatit
îCp 3ulitd tot onDethouOmg ban goeöc
oiDit tn lotl3pn bet ^ngc3trcntn alDu^
bttdaan te behoren.
Aldus gerefolveert en gearrefteert
op 't Landfchaps-huis binnen Leeuwarden den 28 February 1772.

U. v. B U R M A N I A, vt.
Ter Ordonnantie van Hun Ed.Mog.
H. W. v. PLETTENBERG.

gedopende kinderen so olt alsjonck en dit beginnende in Anno 1603,
loopt tot 1612 en geeft uitsluitend doopdatum en namen van kind
en vader. Opvallend is het grote aantal vaders met een toenaam,
waarbij het niet steeds duidelijk is, of het al om een gefixeerde
familienaam dan wel om een herkomst-, beroeps- of bijnaam
gaat.
Eerst sedert 7 september 1727 geven deze Gereformeerde doopboeken tevens de naam van de moeder (en een enkele maal ook
die van een getuige). De koster moest deze inschrijving doen aan
de hand van een gedrukt, door de "wijkpredikant" getekend
briefje: "Wert de Bedieninge des H. Doops bij deesen geaccordeert aan dit kind genaemt... waarvan Vader is ... Moeder ... Getuige ... In kennisse van mij. Leeuwerden den ... ". Een en ander
was ingevoerd na ampele besprekingen in kerkeraad I0 en magistraat, ' ' nadat gebleken was, dat "een paepsche vader" (Johannes
Thomas) op 12 januari 1727 zijn drieling Gereformeerd had laten
dopen (met het oog op onderstand?).
De doopboeken van andere kerkelijke gezindten — voor zover die
bewaard zijn gebleven — geven al vanaf de aanvang de namen van
beide ouders en getuigen: Eglise Wallone sedert 1659, Evangelisch Lutherse Gemeente sedert 1671, verschillende R.K. staties
sedert 1699 (met hiaten). (Het geboorteboek der Leeuwarder
Doopsgezindenis eerst 1785 aangelegd.)
Een op 28 februari 1772 door de Staten van Friesland uitgegeven
Placaat omtrent het houden van Aantekeninge van de Ledematen
der Kerke, het Doopen der Kinderen, en der Persoonen die Getrouwd worden n bepaalde in Artikel VI "In't Boek van de Gedoopten zal de Predikant zorge draagen, dat de naam van de Gedoopte, nevens deszelfs Vader en Moeder en Getuigen, zoo wel
als de dag van de maand en 't jaar, zoo van de Geboorte als van
't Doopen worden geannoteerd" (datum van ingang 1 mei 1772;
vgl. ook Statenresolutie van 15 mei 1772). Van alle drie registers
diende de koster een contra-boek bij te houden. Nog steeds ontbreken nadere voorschriften aangaande de aard van de doopnamen, en dat terwijl er toen toch al een toename van het gebruik
van "niet-voor-namen" moet zijn geconstateerd.
Na de inlijving bij Frankrijk werd hier 1 maart 1811 met de Franse wetgeving ook de Burgerlijke Stand ingevoerd. 13 (Het eerste
Leeuwarder register van geboorte-aangiften is 14 maart 1811
aangelegd.) De kerkelijke doop- en trouwboeken werden als retroacta van de registers van de Burgerlijke Stand beschouwd en
dienden te worden ingeleverd bij de burgerlijke gemeenteadministratie.
De Code Civil (1807) bepaalde in Boek I, artikel 57: De acte van
geboorte zal inhouden de dag, het uur en de plaats der geboorte,
het geslacht van het kind en de voornamen, die aan hetzelve zullen gegeven worden, de voornamen, de namen, het beroep en de
woonplaats van vader en moeder en die der getuigen. 14 De te geven voornamen (let wel: inzake de familienaam van het kind werd
niets vastgelegd!) waren in de Wet van 11 Germinal An XI (1
april 1803)15 beperkt tot "les noms en usage dans les différens
calendriers et ceux des personnages connus de 1'histoire ancienne". Daaraan is hier niet de hand gehouden: ook namen, die noch
in de (heiligen-)kalenders voorkwamen, noch waren gedragen
door uit de oude geschiedenis bekende personen werden door de
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ambtenaar van de Burgerlijke Stand als voornamen geaccepteerd. Zoals nader zal blijken, zijn in deze periode vrij veel familienamen als voornamen ingeschreven.
Na het herstel der autonomie behielden genoemde Franse bepalingen hun geldigheid, zij het, dat bij besluit van de souvereine
vorst van 11 maart 1815 16 ook het gebruik werd toegestaan van
"zoodanige bekende voornamen, welke aan overoude tijden aldaar, in de onderscheidene provinciën en landschappen, of bij
sommige geslachten gebruikelijk en algemeen als voornamen erkend zijn geweest". Bij Wet van 28 maart 1823 17 werd de twaalfde titel, "van de Acten van den Burgerlijken Stand", van het Nederlands Burgerlijk Wetboek vastgesteld. Artikel 51 daarvan:
"Wanneer iemand gronden heeft om van naam te veranderen of
eenen anderen bij zijnen te voegen, zal hij daartoe een verzoekschrift aan den Koning kunnen inleveren". Artikel 56: "Wanneer
iemand gronden heeft om van voornaam te veranderen of voornamen bij de zijne te voegen, zal hij zich te dien einde bij een verzoekschrift kunnen wenden aan de arrondissements-regtbank".
Dergelijke verzoekschriften — die overigens vrijwel steeds tot een
positieve beslissing leidden — bleven uitzondering; het inschrijven van familienamen als voornamen in de geboorteregisters nam
nog altijd toe.
Daaraan moest toch paal en perk worden gesteld en bij de invoering op 1 oktober 1838 van dat Burgerlijk Wetboek, waarmee de
Code Civil buiten gebruik raakte, schreef de minister van Justitie
in een toelichtende circulaire (25 september 1838) 18 onder meer:
"Het verbod om geslachtsnamen van bestaande familiën bij de
akten van geboorte te geven (...) ligt (...) opgesloten in art. 31 van
het B. W., waar alleen van de aan het kind te geven voornamen
melding wordt gemaakt, voornamelijk ook in verband met art. 17
van hetzelfde wetboek. Door aan een kind eenen naam toe te voegen, die niet als voornaam bekend is, of die blijkbaar tot de geslachtsnamen behoort, zouden de ambtenaren van den Burgerlijken Stand tegen de voorzeide artikelen handelen". Deze "opmerking" is door de ambtenaren ter harte genomen en sedert zijn
vrijwel geen dubbele familienamen meer op deze wijze ontstaan. 19 Alleen bij Koninklijk Besluit kon toevoeging van een familienaam worden toegestaan, en wel uitsluitend indien met bewijsstukken gestaafd kon worden, dat de gevraagde dubbele
naam vóór 1838 werd gevoerd, of (indien verzocht werd om de
familienaam van de moeder aan de eigen familienaam te laten
voorafgaan) als kon worden aangetoond, dat van de grootvader
van vaderszijde van de moeder geen mannelijke afstammelingen
in de mannelijke lijn meer in leven waren, van wie nog nakomelingschap te verwachten was. 20
Eerst bij Wet van 31 mei 1934 21 is vastgelegd, dat wettige en door
de vader erkende onwettige kinderen de familienaam van de vader dragen, onwettige, niet door de vader erkende kinderen die
van de moeder. In de akten van de B.S. diende voortaan de familienaam vooraf te gaan aan de voornamen, daarvan gescheiden
door een komma. Bij de invoering van het nieuwe Boek I van het
Burgerlijk Wetboek, 1 januari 1970, vervielen de oude beperkende bepalingen ten aanzien van voornamen; geweigerd zouden
moeten worden "ongepaste" namen en als familienamen bekende namen, waarvan niet kon worden aangetoond, dat zij ook als
86
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( N." 2 6 1 4 . ) Lo I relative aux Préiwms et changement
de Noms>
Du I 1 Germinal.
Au NOM DU PEUPLE FRANCAIS,
BONAPARTE,
premier Consul, .PROCLAME foi de Ia RépubÜque
Ie décret suivani, rendu par ie Corps législatit Ie
1 1 germinal an X I , conformément à Ia proposition
faite par ie Gouvernement Je i. c r du mème rnoii,
commuiiiquce au Triliunat Ie lendemain.
DÉCRET.
TITIU
J^is

PREMIER.
Prttwins.

ART. I . " A compter de Ea publication de Ia présente foi,
les noms en usage dans k-s diftértns calendrjcrs, et ceux
des personnages connus de J'histoire ancienne, pourrom
seuls être reçus, comme prcnoins , sur les registres de
1'état cîvil destinés à consiaier Ia naissance des enfans ;
et il est initrdil aux officiers publics d'en sdmtUre aucun
aulre dans Iturs actes.
II. Toute personne qui portç actutllrment comme
prénom, soit \t nom d'une familie existante, soit mi
noni quelconque qui ne se trouve pas compris dam Ia
désignation de 1'ariicie precedent, pourra en demander
Ie changement , en se conformant aux disposiiions- de
ce même article.
I I I . Le changement aura lieu d'après un jugement du
tribunal d'arrondissement, qui prescrira la rectitication de
1'acte de 1'état civil.
Ce jugement sera rendu, Ie commissaire du Gouvernement tntendu, sur siinpie requête préseniée par celui
qui demandera le changement, s'il est majeur ou émancipé , et par ses pcre et mère ou tuteur,s'ii est mineur.
T1TRE

II.

Des changemens de Noms.
I V . Toute personne qui aura quelque raison de
changer de n o m , en adressera Ia demande motivée au
Gouvernement.
V. Le Gouvernement prononcera dans Ia form e
prescrife pour les régfemeiis d'administration pubfique.
VI. S'il admet Ia demande, il autorisera le changement de n o m , par un arrêté rendu dans Ia mêmeforme,
mail qui n'aura son exécution qu'après la révolution
d'nne année , à compier du jour de son insertion au
Bulletin des lois.
VII. Pendant fe cours lfe cette année, loute personne
y synnt droit sera admise à présenter requête au Gou\trnement pour obtenir Ia révocation de l'arrêté autorisani Ie changement de nom ; et cette révocation sera
prononcée par le Gouvernement, s'il juge i'opposiiion
fondée.
V I I I . S'il n'y a pas eu d'oppositions, ou si celles qui
ont élé fáiies n'cmt poînt élé admises , I'arrète' autoriusu [ç changement de nom aura son plein et eiuier
iffet à l'expiraiion de i'année.
ÏX. II n'est rien innové, par Ia présente Ioi, aux disposiiions des Lois existantes relatives aux quesiions d'étaï
eniraînani changement de n o m s , qui continueront à se
poursuivre devant les tribunaux dans les tormes ordinaires.
CoMationné à l'original , par nous président et secrétaires du
Corps législatif. A Paris , Ie 1 l Germinal, an XI de la RépubÜque fbnçaise. Signé GlROD {de l'Ain ) , présidei.t ;
BAZOCHE , LATOUR-MAUBOURG, LEFRANC, H. Tt M O N -

SEIGNAT, secrétaires.
S O I T Ia présente Ioi revètue du sceau de l'État,
inscrée au Bulletin des lois, inscrite dans les registres
des autorités judiciaires et administratives , et legrand-juge , ministre de Ia justice, chargé d'en surveiüer Ia publication. A Paris, le 21 Germinal, an
XI de ^ a Répubiique.
Bulletin des lois de la République Française An XI, no.
267.

Signé BONAPARTE , premier Consul, Comre-signé, le secrétaïre d'état, HuGUES B. MARET. Et scellé du sceau de l'État.
Vu, le grand-juge, ministre de la justice, signé REGNIER.
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voornamen zijn gevoerd. Sedert 1 januari 1976 wordt ook de familienaam van het kind in de geboorteakte opgenomen.
In 1941 besloot het Departement van Justitie om door de Hoge
Raad van Adel onderzoek te laten doen naar de sedert 1811 "onwettig" in de registers van de B.S. ingeslopen dubbele familienamen; in 1948 is dit — omstreden 22 — onderzoek gestaakt. Sedert is een opsomming gepubliceerd, alfabetisch op de "stamnaam", van vrijwel alle, ooit hier te lande gevoerde meervoudige
familienamen, met aanduiding, of zij al dan niet bij Koninklijk
Besluit etc. zijn toegestaan. 23
Tenslotte: op 19 oktober 1984 presenteerde de staatssecretaris
van Justitie een voorontwerp van Wet tot herziening van het
naamrecht. Bij aanvaarding van de daarin voorgestelde bepalingen zal een volkomen nieuwe situatie ontstaan, zowel met betrekking tot voor- als familie namen. 24
Dubbele voornamen
Doop- en geboorteregisters zijn aangelegd voor intern gebruik
door kerkelijke en burgerlijke functionarissen. De oudere boeken
worden thans nog vrijwel uitsluitend geraadpleegd door onderzoekers met biografische en genealogische belangstelling. Doch
ook voor andere doeleinden bieden zij interessante informatie.
In het genoemde oudste doopregister 1603-1612 van de Leeuwarder Gereformeerden komen slechts twee dubbele voornamen
voor: "Else Maria, een dochter van Christoffel van Wermsen",
3 juli 1608, en "Henrick Octavian, een zoon van Frederick van
Horion", 21 april 1609. Daarna volgen er dubbele voornamen in
1613, '14,'20, '21, '22, '23, '26, '28, '36 (5x!), '37 (2), '41, '42, '43
(4), enz. Maar nog in 1667 worden er maar zes dopelingen bedacht met twee voornamen. En van de 15 kinderen in de periode
1626-'43 kregen er tien de namen Anna Maria, wellicht als één
naam op te vatten. Dat beperkt dan het aantal Gereformeerde
dopelingen met twee namen van 1603 tot en met 1643 tot 13.
De oudste dubbele voornamen worden bij vorstenhuizen aangetroffen. De Franse koning Louis VII, kleinzoon van de eerbiedwaardige koning Philippe (I), noemde 1165 zijn zoon Philippe
Auguste. De Duitse keizer Heinrich VI, zoon van Friedrich (I),
gaf 1194 zijn zoon de namen Friedrich Roger om diens aanspraken op de Siciliaanse troon (van de Noormannenvorsten Roger I
en II) te beklemtonen. In Holland zijn in het derde kwart van de
14e eeuw de eerste dubbele voornamen gesignaleerd,25 in Frankrijk kwamen deze sedert de Renaissance in meer algemeen gebruik, in Duitsland toen nog vooral in adellijke kringen. 26 Maar
in grote delen van laatstgenoemd gebied kreeg kort na 1650 al de
helft van alle kinderen een dubbele voornaam; in de volgende
eeuw werd dat percentage nog hoger. 27 Blijkens de doopboeken
volgde de Evangelisch Lutherse Gemeente van Leeuwarden deze
trend: kennelijk werkte de Duitse traditie hier door. Ook zal de
daar genoten opleiding der predikanten van invloed zijn geweest.
Dat er méér voornamen gegeven werden kan veroorzaakt zijn
door pronkzucht, maar ook samenhangen met het verlangen om
meer familieleden etc. te vernoemen, met te verwachten geschenken van peetouders, bij R.K.'en met gewenste bescherming van
meer patroonheiligen, enz. Het is duidelijk dat sommige ouders
naast een daarvoor in aanmerking komend familielid ook een in88
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vloedrijk of bewonderd persoon wilden vernoemen. 28 Zo liet
prins Willem van Oranje zijn oudste zoon, die (naar Willem de
Rijke) Willem zou moeten heten, in 1554 als Philips Willem
dopen, kennelijk mede naar de Spaanse kroonprins. Latere kinderen heetten (ook om politieke redenen) Catharina Belgica
(1578), Charlotta Flandrina (1579), Charlotta Brabantina (1580)
en Emilia Antwerpiana (15 81). In deze sfeer past uitstekend de te
Leeuwarden 7 maart 1621 gedoopte "Eelybet Wrisius, een dochter van Zien Genade Graaf Ernst".
Ook komt het voor, dat de volledige naam — dus voor- en toenaam — van een familielid, een doopgetuige dan wel een min of
meer bekend persoon als meervoudige doopnaam is ingeschreven. Met de doop op 7 december 1636 van "Mauritz Prinz, een
soon van Hartius Frans" zal vrij zeker prins Maurits (1567-1625)
zijn geëerd. Een vraagteken moet nog geplaatst worden bij de
naam "Alcke Symmeis", waarvan de mr.goudwerker Harmen
Brunsfelt 7 augustus 1614 zijn dochter liet voorzien. Vernoemd
kán zijn Aelke Simmedochter, rond 1600 overleden als huisvrouw
van Obbe Riencx, maar ook kan gedacht worden aan onbeholpen
spelling. (De 22 februari 1622 gedoopte "So Fijee Ansinga, een
dochter van de hopman Sioeck van Eijsghea" blijkt Sophia Angela te hebben geheten.) Duidelijker is, naar wie een Frans Hendricks 15 februari 1646 een zoon "Bernardus Burmandou" liet
dopen. Van deze Frans en zijn zoon is weliswaar verder niets gevonden, maar omstreeks dat jaar woonde hier inderdaad een
wijnkoper en "musicyn" Bernardus Burmandou. 29
Dubbele familienamen
Eerst in de jaren zestig en zeventig van de zeventiende eeuw komt
dit soort namen wat frequenter voor in de Leeuwarder Gereformeerde doopboeken; tot 1700 zijn er 22 genoteerd. Toch was het
al veel eerder gebruik om kinderen te voorzien van voor- en toenaam. Een oud voorbeeld hier te lande is de in 1549 te Hoorn (N.
H.) geboren Jan Tedingh, zoon van Jan van Berckhout en Cornelia Jansàr. Tedingh?0 Uit het Stamboek van den Frieschen
adel31 werden genoteerd: 1598 Wilco Holdinga, zoon van Georg
Wolfgang thoe Schwartzenberg en Doedt Wilco's Holdinga; 1600
Menne Houwerda, zoon van Pybe van Meckema en Jetscke Mennes Houwerda; 1621 Daniel de Blocq, zoon van Livius van Scheltinga en Anna Daniels de Blocq. Vrijwel steeds zijn dit vernoemingen van de moederlijke grootvader, 32 waarbij het echter wel de
vraag is, of beide namen inderdaad bij de doop zijn gegeven. In
enkele gevallen, ook veel latere, is het tegendeel bekend. De advokaat Abel Douglas Siccama is 25 februari 1674 hier gedoopt als
"Abel zoon van dr. Siccama" (d.i. Wilhelmus, later vroedsman en
rekenmeester, 33 en Benjamina Douglas), de rentmeester Johannes Recalff van Fenema op 6 september 1705 als "Johannes, een
zoon van Docter Jacobus Fenema" (advocaat,34 en Maria Recalff).
Dikwijls bleven op deze wijze ontstane dubbele familienamen beperkt tot één persoon. Genoemde Wilco Holdinga van Schwartzenberg gaf de combinatie niet door aan zijn kinderen, evenmin
als Dániel de Blocq van Scheltinga; wél deed zulks Menne
Houwerda van Meckema. Ook meisjes kregen wel dergelijke namen: 1650 Genoveva Rataller, dochter van Sabe van Wissema 35
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(kleinzoon van Genoveva R.) en Frau van Burmania. In de Leeuwarder doopboeken is het eerste voorbeeld 9 december 1677
"Agata Doedenei, (dochter van) Andries Albarts", maar tot 1800
is het aantal meisjes met een dubbele familienaam hier uiterst beperkt gebleven.
Een, al eerder verondersteld type naam kwam nu duidelijk meer
in gebruik: 21 september 1690 Hendrick Beerns, zoon van Hendrick Gerbens; 19 november 1706 Jacob Pijters, zoon van Klaes
Pijters Sipma; 24 april 1711 Jacob Wijtses, zoon van Leendert
Floris, enz.,enz. Onderzoek naar de afstamming van aldus gedoopte kinderen (waarvan in deze drie gevallen vernoeming naar
de moederlijke grootvader of een ander familielid niet onmiddellijk kon worden vastgesteld) zal wel moeilijkheden opleveren!
Een speciale groep, waarbij de familienaam via voornaamgeving
is ontstaan, wordt gevormd door de diverse families Posthumus,
Postumus, Postmus, Posthuma, Postuma, Postema en (ook wel)
Postma. Sedert 1749 komt die naam als tweede bij dopelingen alhier voor, wier vader inmiddels was overleden: het kind ontvangt
dan de voornaam van de vader (of een vrouwelijke variant daarvan) met de toevoeging Posthumus o.i.d. 36 Dat betekent dan de
legalisatie van een veel oudere gewoonte. Het Gereformeerde
trouwboek van Leeuwarden noemt immers al in 1659 een Jan
Jansen Posthumus, 1662 Goslyck Goslix Posthuma, 1666 Sioucke Siouckes Posthumus, 1679 Siouke Sioukes Postma (dezelfde?),
1684 Sipckien Sipckes Posthuma, 1703 Theuntie Theunis Postma, enz. Dit gebruik leidde ook tot het ontstaan van dubbele familienamen. Voorbeeld: Willem Augustinus Posthumus van Sloterdijck, 30 september 1763 gedoopt als zoon van de 14 februari
van dat jaar overleden Willem Augustijn Sloterdijck.37
Tenslotte kón een dubbele familienaam nog ontstaan door de gewoonte om aan in onecht geboren kinderen naam en toenaam van
de bij de doopaangifte opgegeven vader te geven: 27 mei 1774 Jan
Breugeman, zoon van Anna Clara Charlotta Zeel; 26 oktober
1774 Hendrik Koen, zoon van Trijntie Johannes; 21 januari 1778
Anne Ritsma, zoon van Stijntie Harmens Bos; 11 juli 1779 Daniel
Tribbenzee, zoon van Maria Haarbach; 30 mei 1788 Roelofke
Post, dochter van Aafke Molenaar, etc.

Familienamen als voornamen komen behalve in de Gereformeerde ook — en zelfs in hoger percentage — voor in de Waalse en Lutherse doopboeken en in het Doopsgezinde geboorteboek, niet in
de Rooms-Katholieke registers. Dat laatste vloeit voort uit het
kerkelijke voorschrift, zich te beperken tot christelijke voornamen, wat in de praktijk veelal betekende: die van heiligen.
Zoals reeds eerder is opgemerkt, werden vele van de ontstane
dubbele familienamen niet op de volgende generatie overgedragen. Soms duikt dezelfde combinatie later toch weer op, b.v. omdat een kind naar zijn grootvader werd genoemd. Zo had de eerder vermelde Daniel de Blocq van Scheltinga (1621 -1703) een gelijknamige kleinzoon (1704-1781) en drie dito achterachterkleinzoons (1767-1816, resp.1768 † en 1776-1847).38 Eerst daarna
werd de combinatie gefixeerd en kwamen er De Blocq van Scheltinga's met andere voornamen. De namen Daniel de Blocq vererfden via de Scheltinga's ook nog in de families Buma, van Haersma, de Schepper, van Sminia en De With. Zo'n koppeling van
voor- en familienaam werd aanvankelijk als één voornaam be90
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schouwd, wat wel blijkt uit de voornamen van een grietman Thoe
Schwartzenberg (1738-1800): Wilco Holdinga Tjalling Camstra!
Een doop met voor- en toenaam kwam overigens tot 1765 in
Leeuwarden betrekkelijk weinig voor: circa twee maal per jaar.
Het kan zijn dat er in de Gereformeerde Kerk toch verzet tegen
rees. Soms is namelijk in het doopboek — én in de klapper daarop
— een dergelijke naam doorgehaald. Voorbeeld: 27 maart 1720
Harmanus (Ladenius doorgehaald), zoon van Abraham Lolkama. Deze laatste, portier van de Hoekster poort, was 1704 gehuwd met Wytske, in 1681 geboren dochter van de notaris Harmanus Ladenius. Een eerdere zoon van Abraham was, 9 mei
1709, wèl als Hermanus Ladenius in het doopboek ingeschreven;
deze zal op jeugdige leeftijd gestorven zijn. Ondanks de doorhaling noemt de dopeling van 1720 zich in 1762 — hij is dan schrijver der boelgoederen — Harmanus Ladenius Lolkama.
Na 1765 gaat de curve wat omhoog, maar nog in 1800 blijft het
bij zeven dergelijke dopen. Er komen dan in de Gereformeerde
doopboeken inschrijvingen voor, waarbij aan de voornaam kennelijk eerst later een familienaam is toegevoegd, meestal zonder
toelichting, soms "op verzoek van de vader". Autoriteiten konden zich sterker uitdrukken. De naam Frans Godard van het 10
oktober 1781 gedoopte kind van de grietman Reinhard van Lynden en Ypkjen Hillegonda van Boelens werd 2 maart 1792 "op
schriftelijke last van de vader vermeerderd met Ayzo Boelens":
zijn uitsluitend aldus 15 september 1779 gedoopte zoon was inmiddels overleden.
De situatie verandert volkomen, wanneer in 1811 bij een ieder een
vaste familienaam wordt verondersteld. Deed de drager van een
bij zijn doop ontstane dubbele familienaam bij de Burgerlijke
Stand aangifte van de geboorte van een kind, dan ontving dat min
of meer automatisch dezelfde naamscombinatie. Het gebruik van
meervoudige familienamen kwam toen kennelijk ook in bredere
kring in de mode. Jaarlijks neemt in de Leeuwarder geboorteregisters van de B.S. het aantal als voornamen aangediende andere
namen toe: in 1811 18, in 1823 24, in 1835 30. Daaronder waren
opvallend veel patronymica. Tot voorbij de eeuwwisseling is
daardoor voorzichtigheid geboden bij het trekken van conclusies
uit zo'n vadersnaam. Een voorbeeld biedt de beeldhouwer Sytse
Eelkes Feenstra (1840-1906), geen zoon van een Eelke, maar van
een Jacob Feenstra en genoemd naar diens schoonvader Sytse
Eelkes Boonstra. Daarnaast kregen in onecht geborenen nog dikwijls de familienaam (in 1821 zeven, in 1822 twaalf maal), soms
zelfs de volledige naam van de door de moeder opgegeven verwekker. De vader van de 23-jarige Lucia de Vries deed 1 november 1822 aangifte van de geboorte van haar zoontje en gaf het de
voornamen Jacob Frederik Sloterdijk. Zes weken later, bij de Gereformeerde doop van het kind, noemde zij als vader ook Jacob
Frederik Sloterdijk. Deze moet identiek zijn met de latere advocaat-generaal Jacob Frederik Bourboom van Sloterdijck
(1800-1850). Het kind, de kleermakersknecht Jacob Frederik
Sloterdijk de Vries, overleefde zijn vader en stierf ongehuwd in
1858. Kinderen van een dergelijke dubbele-naamdrager, b.v. van
de pelterijwerker Hendrik Lambertus Sablon van Berloo (18201871) 39 vielen weer terug op één familienaam, i.c. Van Berloo.
Niet altijd is de toegevoegde familienaam vóór de bestaande ge-
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plaatst. Het lid van Gedeputeerde Staten Mare Cornelis Willem
du Tour van Bellinchave (1764-1850) 40 was een zoon van de kolonel David Constantijn du Tour bij diens tweede echtgenote
Golda C. E. E. van Bellinchave; zijn afstammelingen 41 handhaafden deze dubbele naam. Mr. Helenus Marinus Speelman
(1787-1867), 4 2 later president van het Provinciaal Hof, n a m in
1806, voor zich alleen, de naam Speelman W o b m a aan, mogelijk
op verzoek van zijn tante, gehuwd met mr. Jacob Maximiliaan
Wobma. N a a r die kinderloze oom noemde Helenus ook zijn
zoon: Jacques Maximiliaan W o b m a Speelman (1823-1899); deze
zette de familie niet voort.
In sommige families was het eerder regel dan uitzondering, dat
de kinderen een dubbele naam kregen. De zilversmid Harmanus
Johannes Hessling (1770-1826), wiens moeder hertrouwd was
met Johannes Nicolaas Schermer, noemde zijn oudste zoon Jan
Nicolaas Schermer Hessling. 43 Deze predikant (1795-1826) kreeg
zes kinderen, onder wie Brechje Riegersma, Hendrikus van Temming, Helena Noteboom en Wopke Gorter; zijn zuster Janke
(1805-1844) bij de koekebakker Marten Vos: Brechje Reigersma,
Harmanus Johannes Hesling, Wopke Gorter en Janke Tromp!
D e naam van de stadsdrukker Pieter K o u m a n s (1702-1779) leefde voort bij drie van zijn kleinkinderen: de predikant Pieter Koumans Brouwer (1771-1825), de apotheker Pieter K o u m a n s Brouwer (1776-1866) en de negotiant-zeehandelaar Pieter Koumans
Smeding (1791-1854). Deze laatste verwierf bij K. B. van 21 juni
1836, mede voor zijn nakomelingen, toestemming tot die naamstoevoeging; 44 met zijn kinderen stierf de naam K o u m a n s
Smeding echter al uit. Latere naar de stadsdrukker vernoemde afstammelingen waren nog de apotheker Petrus K o u m a n s Brouwer
(1802-1847), de employé Rijksentrepôt Pieter Koumans Brouwer

Bij Koninklijk besluit van den IGden April 1829 n° 4 0 ,
geregistreerd w Leeuwarden den I3den Mei daaraanvolgende,
is a*n den H^er Snmiiel Hendrik Calt , stedelijk Ontvanger
der stad Leeuwarden , vergund om , voor zich en lijne nakomelingen , den geslachtnaam xan~M>mger te mogen aannemen,
en zich alzoo te schrijven en teekenen Manger Calt.
Geschiedende hiervan openbare aankondiging , overeenkomstig
de wet van den Uden Qentiinal X l d e j a a r , en ter voldoening
aan de bepalingen in voormeld Koninkljjk besluit vervat.

V
Bi] Koninklijk besluit van den 2 U t e n Junrj 18:56 , 11*. 7 1 ,
geregistreerd _*s Gravenhage. den 9deu Juli] 1 8 3 6 , i s , aan den rn-rc
Fieler Smeding,
negolimil te L e e u w a r d e n , vergund, om voor zich
en zijne nakomelingen den naam van Koumans
als seslachtnaam t)i|
de» 'rijnen aan Ie nemen , en zich alzoo voortaan Ie schrijven en noenicu
'Koumans
Smeding'.
. Geschiedende hiervan openbare aankondiging overeenkomstig de wel
t a n 11 Germinal Xlde j a a r , en Ier voldoening aan de bepalingen in
m s r m t l d Koninklijk besluit vervat.

Afkondigingen in de Staatscou
rant van 21 mei 1829, 20juli
1836 en 8 januari 1866.

* . * Door Mr. Bernhardus Hopperus Buma, Advocaat en Burgemeester
van de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland, wonende op den
Huize N y e n b u r g , onder Kollum, is 's Konings toestemming verzocht
tot het aannemen van z\jnen doopnaam Hopperus als geslachtsnaam,
met het gevolg dat hij en zyne wettige Nakomelingen zich voortaan zullen
mogen noemen en teekenen Hopperus Buma.
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(1833-1869) en de medicus dr.Pieter Koumans van Dam (geb.
1835).
In bepaalde families groeiden dubbele namen nog uit. De kapitein Bavius Nauta (1721 -1798) had uit zijn huwelijk met Tjitske
Rinia o.a. een zoon Franciscus Rinia van Nauta (1750-1817). Deze huwde 1777 met Constantia Assuerus Avenhorn, dochter van
Catharina Frederica de Jongh van Persijn, en noemde één van
zijn zoons Anthony Jacob de Jong (van) Persijn van Nauta (17911837). En deze op zijn beurt gaf in 1835 zijn zoon aan als Franciscus Rinia de Jongh van Persijn van Nauta; zijn dochter moest het
in 1837 weer doen met Margaretha Constantia de Jongh van Persijn van Nauta.
De zilversmid Jan Anthony Karsten noemde in 1775 een uit zijn
huwelijk met Anna Juliana Wiedeman geboren zoon Johannes
Wiedeman. Deze Johannes of Jan Wiedeman Karsten (17751825), een in zijn tijd hooggeschatte waterbouw- en wiskundige,
huwde Doedtje van Tuinen. Haar broeder, de apotheker Eelco
van Tuinen (1783-1858) gaf een jaar na het overlijden van zijn
zwager aan zijn zoon de namen Jan Wiedeman Karsten mee. Deze laatste, ook apotheker, was mogelijk niet zo gelukkig hiermee
en noemde zich consequent J. W. K. van Tuinen.
De kleermaker Hendricus Weber verzocht in 1808 om de naam
van zijn inmiddels dertienjarige zoon Johannes te vermeerderen
met de namen George Washington. Deze J. G. W. Weber, kommies bij de stedelijke belastingen, huwde Berendina Schreuder.
Haar broeder, de zilversmid Jurgen Ernst Schreuder noemde in
1831 een zoon Johannes Georg Washington Schreuder.
Het lid van Gedeputeerde Staten Wiardus Willem Buma (18021873) 4S kon nog een aantal van zijn kinderen via de geboorteacte
van een dubbele naam voorzien: 1826 Bernhardus Hopperus,
1828 Jan Minnema, 1830 Sybrand van Haersma, 1835 Catharina
van Haersma; bij de in 1846 geboren zoon Daniel gelukte dat niet
meer (eerst in 1868 bij K.B. De Blocq van Haersma Buma). Nadat
hun vader in 1865 tot president van het Provinciale Hof was benoemd, lieten de meeste kinderen die naamstoevoeging alsnog bij
K.B. bevestigen.
Nieuwe dubbele familienamen konden na 1838 slechts ingevolge
Koninklijk Besluit ontstaan, tenzij men (sedert 1934 ook niet
meer mogelijke) kunstgrepen toepaste. Ieder bleef evenwel gerechtigd om zich te noemen, zoals het hem goed dacht. Beslist
geen uitzondering vormden (en vormen) degenen, die hun laatste
— dikwijls niet duidelijk als zodanig herkenbare — voornaam mét
hun familienaam voluit schrijven, waardoor de indruk van een
dubbele familienaam wordt gewekt. Om zo'n dubbele naam te laten voortbestaan, zal elk kind dan wel die bepaalde naam als laatste voornaam mee moeten krijgen.
Het huidige aantal Leeuwarder dragers van officiële meervoudige
familienamen is niet bekend. Het Bevolkingsregister zou daarvan
eerst met behulp van een nieuw te ontwerpen computerprogramma opgave kunnen doen. Tekenend is echter, dat in 1984 in Leeuwarden slechts één drager van een dergelijke naam de geboorte
van een kind kwam aangeven!
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Noten
1. Ambtelijk: samengestelde geslachtsnamen. Vlg. C. Asser — J. Wiarda, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht,9 Zwolle 1957,
1138-1140; G. L. van den Helm, Handboek voor den ambtenaar van den burgerlijken stand I I , 3 's-Gravenhage 1910, 320-338; A. Vrieze, De strijd om de
geslachtsnamen, Alphen a.d.R. 1940.
2. Buiten beschouwing blijven dus ook namen als Klein Gotink, Oude Kotte,
Ingen Housz en Van Beyeren Bergen en Henegouwen.
3. Vragen, aanmoedigingen en adviezen kwamen o.m. van mevr. mr. W. E. Elzinga en de heren B. A. Bos, drs. Ph. H. Breuker, J. J. Faber, dr. J. J. Kalma
en mr. O. Schutte. Zij waren tevens bereid de concept-tekst door te lezen en
van commentaar te voorzien.
4. A. Bach, Die deutschen Personennamen II, 2 Heidelberg 1953, 21; J. van der
Schaar, Uit de wordingsgeschiedenis der Hollandse doop- en familienamen, Assen 1953, 70/1.
5. H. J. Olthuis, De doopspraktijk der Gereformeerde Kerken in Nederland, theol.
diss. Utrecht 1908,213.
6. Archief Ned. Hervormde Gemeente Leeuwarden (Gemeentearchief Leeuwarden), inv.no. 294, Lidmatenboek 1581-1640.
7. Oudere Gereformeerde lidmatenboeken in Friesland: 1577 Franeker, 1578
Sneek (ook doopboeken), 1580 Bolsward. W, Wijnaendts van Resandt, Repertorium doop-, trouw- en begraafboeken,2 's-Gravenhage 1980.
8. Retroacta Burgerlijke Stand Leeuwarden (GA Lwd), inv.no. 53, Huwelijksboek (Gereformeerd) 1603-1612: "Register van de personen die nae voorgaende huwelicxbelofte over de kercken binnen Liewarden geproclameerd
ende met anroopinge van des Heren name in d'echte staet bevestichd worden".
9. Retroacta B.S. Lwd (GA Lwd), inv.no. 30.
10. Archief N.H. Gem. Lwd (GA Lwd), inv.no. 6, Handelingen kerkeraad 17261775, 13-24,26.
11. Oud administratief archief Leeuwarden (GA Lwd), inv.no. M 37, Resoluties
magistraat 1727/8, 14-16, 44-46.
12. Oud adm. archief Lwd (GA Lwd), inv.no. M 212 b-h, Landspublicatiën 17621782, 140.
13. Asser-Wiarda, 1140/1.
14. Vrieze, 14.
15. Bulletin des lois de la République Française An XI, no. 267, 2614.
16. Vrieze, 25.
17. Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden 1823, no. 7.
18. van den Helm, 328/9, 332.
19. Het Gerechtshof te Leeuwarden gelastte 9 maart 1949 de doorhaling van de
voornaam "Kalma" in acte 337 van het geboorteregister 1948 van Smallingerland. Wel accepteerde het 12 oktober 1949 (Ned. Jurisprudentie 1950,
353) de voornaam "Siebrens". W. de Vries "Een gevaarlijke rechterlijke beslissing", Het Personeel Statuut I (1950) 7-10 (en II( 1951) 23/4); W. T. Vleer,
"Vadersnaam met een s weer toegestaan", Gens Nostra V (1950) 196/7.
20 Formulering naar sedert 1 oktober 1966 geldende richtlijnen.
21. Asser-Wiarda, 1143.
22. Vgl. polemiek van J. C. Maris en J. P. J. Gewin, "Genealogie in de rechtszaal", De Nederlandsche Leeuw 64 (1947) 219-223, 276, 307-310, 371/2.
23. F. de Josselin de Jong, "Samengestelde geslachtsnamen". Jaarboek van het
Centraal Bureau voor Genealogie III (1949) 11-72, XII (1958) 65-80.
24. Een eerste reactie van genealogische zijde: R. F. Vulsma, "Herziening van
het naamrecht in Nederland", Gens Nostra 40 (1985) 28-31, med. 37/8. Vgl.
voor een overzicht van naamrechtstelsels in omringende landen en van voorstellen tot wijziging van het Nederlandse: W. E. Elzinga en G.-R. de Groot,
"Naar een liberaler naamrecht", Hartmans tijdschrift voor studerenden openbaar bestuur 101 (1984) 108-126.
25. W. A. Beelaerts van Blokland, "Voornamen in de 14de en 15de eeuw", Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 1912. 246-251, 303-307.
26. Bach II, 36-40.
27. 16 december 1711 werden elf personen (militairen) "uit het Nassausche" als
Gereformeerd lidmaat te Leeuwarden ingeschreven: Johannes Petrus Flick,
Johannes Paulus Paul. Johannes Jacobus Thiel. Johannes Jodocus Junius, Johannes Christianus Muller, Johannes Smith, Johannes Nicolaus Koffer. Jo-
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31.
32.
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
33.

45.

hannes Antonius Pleck, Johannes Georgius Paul, Johannes Christianus Flickius en Johan Wendel Crebz. Archief N. H. Gem. Lwd (GA Lwd), inv.no.
296, Lidmatenboek 1708-1748, 13 (vr. mededeling van de heer A. van der
Werf).
BachII,50.
Bernardus B(o)urmandou, geboortig van Groningerland, 1648 burger te
Leeuwarden, 1647 met vrouw Agneta Flugge koper van huis op het Herenwaltje, dat met geleend geld vertimmerd wordt, "musicyn" en wijnkoper,
1648 tapvergunning, 1650-'52 kinderen Frans, Hendrick en Hendricus Gereformeerd gedoopt, 1655, "althans organist binnen Embden", verkoper van
genoemd huis.
Nederland's Adelsboek 38 (1940) 245.
M. de Haan Hettema en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen adel I,
Leeuwarden 1846, 341, 271, 320.
Vgl. Bach II, 52 voor dergelijke namen in Duitsland (nauwelijks ingeburgerd,
zie ook p. 113), Engeland (vooral in 17e eeuw) en de Ver. Staten (kenmerkend).
Stamboek 1,\05.
Nederland's Patriciaat 34 (1948) 113.
Stamboek I, 412.
Veelal vermeldt de doopacte dan ook de datum van het overlijden van de vader.
Nederland's Patriciaat 8(1917) 376/7.
Nederland's Patriciaat 27 (1941) 294, 297, 300, 305/6.
25 juli 1820 gedoopt in R. K. statie St. Willebrordus (Over de Koornmarkt)
als Henricus Lambertus, spurius.
Nederland's Adelsboek 45 (1952)415/6.
Gereformeerd gedoopt 14 januari 1795 Constantijn Charle Martijn Louis
Adolph Bellinchave, zoon van Mare Cornelis Willem Du Tour.
Nederland's Adelsboek 44 (1951) 476.
Genealogysk Jierboekje 1968,23-27.
Gepubliceerd in de Nederlandsche Staatscourant van 20 juli en de Leeuwarder
Courant van 26 juli 1836 en 27 november 1837 bevestigd door de Rechtbank
van Ie aanleg te Leeuwarden. Na 1838 werd het Koninklijk Besluit zélf eerst
een jaar na aankondiging in de "officieele nieuwspapieren" afgegeven.
Nederland's Patriciaat 50 (1964) 103-105.
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Dat dr. Obe Postma oer lânbouskiednis en boerepleatsen skriuwe
soe, koe einsen wol fan him ferwachte wurde, al rekke er pas yn
de twade helte fan syn ribben dêr oer gear. Hy wie op it lést op 29
maart 1868 as boeresoan berne te Koarnwert, oan'e Sudersee.
Syn heit, Piter Obes Postma, wie in man fan etysk-ortodokse ynstelling en mocht graach oer poëzij (Nederlânske en Fryske) en
skiednis. De jonge Obe — sa die al ringen bliken — wie goed by
syn ferstân en krige dêrom oan de earste boargerskoalle te Mak"Mar it measte sizze my kum les yn Frânsk en wiskunde. Doe't er trettjin wie, joech in
dûmny yn syn krite him les yn it Latyn, mar by it mûnling ekde pleatsen" (1954)
samen yn septimber 1881 foar de twade klasse fan it Stedsgymnasium te Snits, hâlde syn kennisse fan datoangeande net oer. Yn
£. / . van der Molen
'e fyfte klasse naam er de bêta-rjochting foar kar en nei it eineksamen yn 1886 het de jonge Postma him as studint ynskriuwe by
de fakulteit fan de wis- en natoerkunde oan de Universiteit fan
Amsterdam. Hy studearre yn 1892 ôf en promovearre trije jier
neitiid op de dissertaasje Iets over uitstraling en opslorping mei as
promotor de ferneamde heechlearaar en lettere Nobelpriiswinder
J. D. van der Waals. Yn 1894 hie er oan de RHBS te Grins in fêst
plak as learaar wiskunde krige, in funksje dêr't er pas yn 1933 in
ein oan breide mei't er doe mei pinsjoen gyng. Yn 1934 ferfear er
mei syn seis jier jongere suster (dy't fan 1904 ôf oan syn dea ta
foar syn húshâlden rede) nei Ljouwert, dêr't er op 26 juny 1963
ferstoar, 95 jier âld. Hy leit bedobbe op it stille tsjerkhôf fan
Koarnwert.1
Nei't er yn 1891 foar de Leeuwarder Courant in rige brieven út
Amsterdam skreaun hie, sette er pas nei 1900 útein mei in dûbelde publisiteit: as wittenskipsman en as dichter. Syn wittenskiplik
wurk yn boeken en yn tydskriften giet oer fakûnderwerpen; hy
iepenet de rige yn 1903 mei: Het meten, een kennishistorische
studie, om yn 1932 te besluten mei in fernijde útjefte fan J. Versluijs' Vlakke driehoeksmeting met vraagstukken, in wurk dat doe
syn achttjinde printinge belibbe. In léste bydrage op dit mêd levere Postma yn 1918 mei: Over de wrijving in verband met de
Brownsche beweging. 2
In jier neitiid kamen syn foarste lânbouhistoaryske bydragen út
yn it tydskrift Swanneblommen. Mar al earder hie Postma him yn
syn memmetaal utere; dat wie yn syn studintejierren yn almenakken en dêrnei yn 1900, doe't er syn earste fers skreau; dat waard
yn 1902 ôfprinte yn it tydskrift Forjit my net. It wie: De boerinne
fan Surch, in frommins, nei't men ha wol út'e Walden wei, dat
mar net wenne koe ta de keale lânsdouwe oan'e see en dêr, "hast
in âld wiif', suver noch om gûle moast. It soe noch jierren en jierren duorje ear't de dichter him ek ta de stúdzje joech fan it boerebedriuw, it lân en it hûs. Lykwols komt yn mennich dicht dat er
nei 1902 publisearre, syn leafde ta de buorkerij, de pleats en de
minsken nei foaren, dy't him op hege âlderdom noch klear út syn
Koarnwerter jongejierren foar eagen stiene.
Neitiid fait yn syn fersen ek de wjerslach te fernimmen fan syn
lânbouhistoaryske stúdzjes. Sa freget er him yn it Liet fen in lytsboarger (1928) ôf hoe't er oars de hiemen en de lannen lykas dy
Obe Postma, jeugdportret.
har "foegje" en "de âlde huzen nei fekken bimetten" oanwize koe,
Foto F. D. van Rosmalen jr.,
hie syn foarteam net in pear slachten lang buorkerije hân. Dat dy
Amsterdam (Frysk Letterkunâlde huzen neffens fekken bemetten waarden, wisten de Fryske
dich Museum en Dokumintaesboeren
doe al net mear, mar Postma hie dêr gans bewizen foar fûn
jesintrum).

Dr. Obe
Postma en de
Fryske
boerepleats
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yn 16de- en 17de-ieuske argiven. Yn 1929 bringt hy him yn it fers
Bylden it ier-midsieusk ferline fan de Fryske see-iggen te binnen
en sjocht er yn 'e geast:
Oan'e slinke op'e terp de reid-bidutsen wenten;
Fêstyn'egroun destilenfen it hallich-hûs:
Ierde en iken tsjin wylde wising.

Dat hallichhûs koe Postma fansels net út Nederlân, mar út
Noard-Fryslân, al is der aventoer dat er, doe noch te Grins, al
kennisnommen hie fan de wichtige en aparte opgravings fan Van
Giffen yn'e doarpsterp (wierde) fan Ezinge; ferbân mei de woaste
Noarman waard der doe lykwols net lein. Ek op'e Grinslânske
klaai foelen him besteande âlde pleatsen op. Dêr jout bygelyks it
fers by Leegkerk (doarpke bewesten Grins, sûnt alhiel ûnder de
Stêd beflapt) út 1922 it bewiis fan mei de rigelen
En sjuch dypleats! In stinsyn húsmans tsjinst,
It swiere mûrwirk sprektfen âlde tiid.
Om't hôfde brede grêft; de singel lans
Nimm 'wy it langjend op en sjen ús bliid.

Nammers, hieltiten komt it ferline yn syn fersen nei foaren en net
sûnder reden hat er ris skreaun: "Fen âlde tiden dream ik jimmer
wer." Dat wie yn 1912. Mar it soe net by dreamen bliuwe. It liket
my ta, dat er yn dy jierren al niget krige oan de lânbouskiednis.
In bewiis dêrfoar is te finen yn de op'e Provinsiale Bibleteek te
Ljouwert bewarre brieven dy't syn "hertsfreon", prof. dr. Tjitze
Jacobs de Boer (Wurdum 1866 - De Haach 1942), yn'e rin fan in
foech fjirtich jier oan him skreau. 3 De brieven fan Postma oan
De Boer binne spitigernôch net bewarre bleaun; neffens testamintaire beskikking waard nei De Boer syn dea al it beskreaune
papier út syn neilittenskip ferbarnd . . . Yn dizze korrespondinsje
komt it âlde boerehûs faker as ienris op it aljemint.
Yn in brief fan 24 maart 1913 giet De Boer yn op wat er neamt "je
kritische opmerkingen en vragen betreffende Gallée etc." Postma
kóé, sa't it liket, it mânske boek mei plate-atlas fan prof. dr. J.
H. Gallée, Het boerenhuis in Nederland en zijn bewoners, dat yn'e
jierren 1907-'08 te Utert yn it Ijocht kommen wie. Wel, De Boer
skriuwt wakker kritysk: "Gallée heb ik eens ontmoet; hij was ietwat een warhoofd, door familierelaties vooruit geschoven. Het
verwondert mij niets dat zijn boek van fouten wemelt. Het is een
van mijn vele nooit uit te voeren plannen, de historische ontwikkeling van het friesche boerenhuis te beschrijven. Voor de 17e en
18e eeuw is er veel materiaal op het Prentenkabinet van het Fr.
Gen., dat, naar ik vermoed, niet of niet goed door Gallée gebruikt
is. In dat gedeelte van Friesland b.v. dat ik het beste ken, is de
zgn. "stelphuizing" (stjelp) een nieuwerwets verschijnsel, terwijl
Gallée, als ik het wel heb, juist andersom dacht".
Wa't net wit, dat De Boer as jongkeardel, doe't er in tal jierren
konservator-bibletekaris fan it Fries Museum wie, neffens inkelde iere artikels it Fryske boerehûs op grûn fan argyfstikken bestudearre hie, sil dy krityk nij dwaan. Mar neffens in stik yn it Nieuw
Advertentieblad(fan Japik Hepkema op it Hearrenfean) fan 28 july 1897 wie De Boer alhiel op'e hichte fan de ûntjouwing fan it
âld-Frysk hûs sûnder skuorre oant en mei de stjelp. Nuverdernôch hat K. Uilkema, dy't yn 1916 as útjefte fan it Genoatskip
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syn boek Het Friesche boerenhuis publisearre, bliken jûn dat er
net allinne dat artikel net koe, mar ek neat ôf wiste fan De Boer
syn wichtige bydrage oer De Friesche Kleiboer yn jiergong 1898
fan it Tweemaandelijksch Tijdschrift.
Hat De Boer Uilkema dit tekoart faaks ris ûnder eagen brocht?
Yn alle gefallen: yn in brief fan 28 desimber 1933, at er fernimt
fan Postma syn plannen om him te Ljouwert nei wenjen te setten,
warskôget er: "Tegen één Leeuwarder moet ik je waarschuwen
(misschien is't niet meer noodig): bemoei je niet met den heer K.
Uilkema, dat is een lastig querelant, die't met iedereen aan den
stok heeft. Ik heb indertijd, belangstellend in zijn werk, hem mede gesteund om te kunnen voortgaan, en tot dank daarvoor . . . ,
maar wat kan het ons schelen? Waarschijnlijk is hij boos, omdat
ik in het Tweern. Tijdschr. iets gezegd heb, dat hij meent, 10 jaar
later het eerst ontdekt te hebben".
Genôch, tinkt my, om sjen te litten dat De Boer wiste wêr't er it
oer hie as it oer de Fryske pleats gyng. Hoe stie it der fan datoangeande mei Postma foar? Pas yn 1919 hâldt er him (mear?)
dwaande mei it boerehûs. Hy skriuwt dan yn Swanneblommen (Ie
jrg., nr. 2, april) — ek wol "de wittenskiplike Swanneblommen"
neamd, om't der bestie ek in âlder mear literêr blêd fan dy namme
— in koarte krityk op Uilkema syn boek út 1916. It stik hjit: "In
pear opmerkingen, it boek fen Uilkema oer it Fryske boerehûs
oangeande". Hy jout dêr in gearfetting yn fan Uilkema syn ûndersiik en printet in mennich ferkeapbiljetten út'e 18de ieu ôf,
dêr't it yn giet oer Uilkema syn "oud-Friesche greidboerderij".
Dat er it net hat oer dy syn hypotetyske "oud-Friesche bouwboerderij" (fan it begjin ôf oan mei in skuorre) jout it bewiis, dat Postma doe noch gjin argivalia bestudearre hie. Ja, sels Uilkema syn
nuveraardige etymology fan it wurd binhús, te sizzen it hûs mei
de "beun" (nôtsouder), wol him wakker oan en hy foeget der noch
oan ta, it Dútske wurd Bühne wurdt allyksa mei "beun" yn ferbân
brocht.
De oantsjutting bûthús leit it net sa ienfâldich mei, is Postma fan
betinken. Uilkema mocht dan ferwize nei it wurd boes foar de kowestâl yn Súd-Hollân (neffens Gallée), Postma hellet it Nederlandsch Woordenboek oan, dat as betsjutting opjout: "het stalhout, waar de koeien met de achterste poten op staan". Mar eartiids, sa seit Postma, betsjutte boes ek wol it hiele bûthús en dat
is noch sa yn East-Fryslân. De saak is hjir net mei fan'e baan en
it âld-Frysk wurdboek fan Von Richthofen steane beide wurden
ek net yn. Mar Postma hat àl wat oars ûntdutsen en dat binne
inkelde opjeften yn printe Fryske boarnen út 1543 en 1546 (dat
wiene fansels de Beneficiaal Boeken en in part fan it Register van
den Aanbreng), dêr't yn praat wurdt fan in boesdoer. Dit tsjut der
wol op, dat boes doe it wurd wie foar it hjoeddeiske bûthús, sa
wol Postma ha, mar hy fersinde him yn safïer, dat de útspraak wie
fansels net boes, mar boos of boas. Yn in Noard-Frysk fers yn
Forjit-my-net (1911) wurdt praat fan de booster, dat neffens de
taljochting folút böösdüür wêze moast. Postma seit dêr mei rjocht
en reden fan, wy hawwe hjir te krijen mei deselde boesdoer fan
om 1540 hinne. En dêr wie er mei op it goede paad.
It begean fan dat paad soe him lykwols suver tsien jier fan syn
libben kostje en hy koe dat dwaan mei't er him, lykas drs. Ph. H.
Breuker my trochdie, te Grins sûnt 1922 jierrenlang Fryske ar98
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givalia út it Ryksargyf te Ljouwert besoargje liet.4 It waard 1928,
doe't er foar it earst it risseltaat sjen litte koe fan syn stúdzje oangeande benammen hânskriftlike boarnen, dêr't de iene kear koart
om'e hoeke, de oar kear wiidweidiger pleatsen út de 16de en 17de
ieu yn beskreaun waarden. Yn it foarbygean joech er ek noch in
krom omtinken oan de provinsje Grinzerlân. Yn dat jier hâlde er
te Ljouwert foar de Fakânsje-leargong fan de Provinsiale Fryske
Underwiisrie in lezing, titele "De Fryske boerkerij om 1600 hinne", dêr't de tekst fan opnommen waard yn jiergong 1929 fan //
Heitelân. In oerprintsel kaam út as in aparte boekútjefte. It gyng
yn dizze lezing net allinne oer it hûs, mar oer de hiele buorkerij.
Yn dit ferbân priizget Postma de al neamde publikaasje fan De
Boer as "noch tige it lézen wirdich, al wol er dêr, nei't ik mien, sels
net folie mear fen witte en al is net alles hwet der yn stiet, mear
fol te halden". It is dizze lezing, dêr't Postma (dy't dêrfoar gans
argivalysk materiaal oantôget) yn dúdlik makket, de helte fan
Uilkema syn opfettingen kin net mear oerein bliuwe. Te sizzen
dat part dêr't er op út wol, by de âld-Fryske bouboerspleats wie
der fan'e miet ôf oan al in skuorre. Dit part jou ik hjir in gearfetting fan.
Postma wiist der op, de pleatsen wurde bytiden frijwat wiidweidich beskreaun yn de saneamde Weesboeken en hy neamt as foarbyld in pleats yn Westdongeradiel út 1614, dy't mei dizze wurden
beskreaun wurdt:" 't Huys ter plaetse lanck omtrent de XVIII
facken, zijnde gedistingueert in een voorhuys, keuken ende achterhuys, rontsomme met stenen ende met dack gedekt (reid hjit
altiid "dack") behalve dat die noortzijde van 't achterhuys onder
die dackholten is met pannen. Die molckenkamer besijden lanck
omtrent de vier facken rontsomme met steen, ende met dack gedeckt. (...) Een vijf roeden eecken hoyberch met fysel ende
stuhl". Westdongeradiel is foar in part in bouboershoeke en Postma jout dan ek as kommentaar: "Jimme sjugge, der wirdt by dizze
biskriuwing net fan in skûrre spritsen en er is in heaberch; it skynt
dos itselde type to wezen dat Uilkema as it greidboershûs biskriuwt en sa as hy it seach to Wartena en to Grou. It jowt de gewoane tastân oan foar 1700 yn'e greidhoeke. It hûs hat in foarein,
tsjernherne, bûthús (mei dûbelde rige stallen), gjin skûrre mar yn
pleats derfen in heaberch nest it bûthús. Uilkema nimt lykwols
oan dat er in apart bouboerstipe bistie, dat fan it oare forskilde
troch de greate souder boppe it binhús, in bûthús mei greatendiels
ien rige stallen en in skûrre mei terskhús. Al hoe heech ik mei syn
boek weirin, ik kin yn dit opsicht net mei him meigean; ik leau net
dat it nedich is in apart tipe for de bouboerkerij oan to nimmen.
Der binne forskillende oanwizingen for dat by âlds, ik mien om
it jier 1000 hinne, ek yn'e bouhoeke fen tsjinwirdich de greiden de
haedsaek foarmen en de bou net folie to bitsjutten hie. Do scil it
hûs dêr net oars west hawwe as yn'e greidhoeke fen nou. Mar ek
noch yn'e tiid hwer't wy nou oer hannelje, is gjin great forskil to
merkbiten. It sa krekt biskreaune hûs hie gjin terskhús; faek wirde dy wol neamd, mar der kriget it hûs noch gjin oar type om. Der
stiet den b.g. fen in hûs "verdeeld in voorhuys, keuken, dorschhuys ende achterhuys". De koken scil hjir tagelyk tsjernherne
west hawwe".
It docht bliken, Postma hat syn materiaal út'e argiven yn de jierren dêrfoar yngeand ûndersocht. Hy is sels al by steat en gean su-

Wumkes.nl

99

ver in bytsje statistysk te wurk mei mei te dielen dat der bytiden
àl in skuorre opjûn wurdt ("en den is er meast gjin heaberch") en
dat er yn East- en Westdongeradiel, Frjentsjerteradiel en Tytsjerksteradiel twaris in skuorre neamd fûn tsjin trijeris net; yn
Wûnseradiel, Hinnaarderadiel en Wymbritseradiel ien kear àl
tsjin twa kear net. Beslút: "Yn'e bouhoeke is dos wol faker in
skûrre, mar sa hiel great is it forskil net". De frage wer't de boeren
dan it nôt te plak brochten, kin er op anderje, dat hja doe net lykas
neitiid op it lân tersken. It nôt kin alderearst yn "skounen" of bergen op it hiem stiene hawwe, dan yn it bûthús of op 'e balken dêrfan opslein wêze. En hy komt mei argivalyske bewizen, dat soks
yndied ek it gefal wie: bygelyks by in pleats te Mitselwier yn 1605
fan 80 pûnsmiet, dy't it sûnder in skuorre rede moast.
Postma makket ek dúdlik: mei "fack" yn de argyfstikken wurdt
de distânsje miend tusken de pearen stilen dêr't de pleats sûnder
skuorre yn ferparte wie en neitiid inkeld it bûthús, en dat "fack"
(fek) de bridte fan ien stal (plak foar twa kij) oantsjutte. De âldFryske wetten hawwe it dêr al oer, seit er, "as hja sizze dat de pinningen, dy't as húslotha bitelle wirde moatte, sa swier bihearre to
wezen, dat men se yn in bekken falie hearre kin: „wr nioghen feeken fen in hûs". Dit belanget — sa mei der wol efkes by sein wurde
— de njoggende fan de santjin "kêsten" oan, in rjochtsboek (nei
alle gedachten al út de tsiende ieu, faaks út noch âldere kearnen
besteande), dat gou fan it Fly oant de Wezer. De njoggende paragraaf giet oer de huuslage of húslotha: in belêsting op'e huzen,
dy't de Friezen skuldich wiene oan de soeverein (de keizer?). Dat
hja in fallene peinje hearre kinne moasten oer in distânsje fan
njoggen fekken, soe út opmakke wurde kinne, dat in hûs doe
trochinoar in langte hie fan op syn minst achttjin meter (ien fek
is likernôch twa meter breed). Mar Postma kaam yn de argivalia
om 1600 hinne ek hiel oare mjitten tsjin.
Sa dielt er mei, de grutste pleats hie er te Holwert fûn, yn 1615.
Dy hearde oan in kleaster en wie 23 fekken lang. Dêr kaam in
skuorre fan fjouwer gollen by, in molkenkelder fan fiif fekken en
twa bergen fan fiif en fan seis roeden. Der waarden mar leafst 61
kij en hynders halden, dat der moasten 31 stalen west hawwe. "As
der dos gjin flink lyts-bûtshús wie, moat it wol in dûbeld bûthús
west hawwe, al wie der den ek in skûrre".5
Al yn 'e iere jierren '20 hat Postma dwaande west mei âlde lânboutastannen, neffens syn bydragen op dit mêd, foar de earste
kear yn'e 20ste jiergong (1923) fan de Driemaandelijksche Bladen
(oer: Esschen op de Friesche klei). Hy soe dêr noch jierren mei
trochgean, dat it hoecht jin gjin nij te dwaan, dat der yn 1934 in
machtige stúdzje fan him útkomme koe mei de titel De Friesche
kleihoeve. Bijdrage tot de geschiedenis van den cultuurgrond vooral
in Friesland en Groningen, útjûn fan it Friesch Genootschap. De
titel soe jin op'e doele bringe kinne om't yn it Nederlânsk wurdt
ommers onder "hoeve" trochstrings it boerehûs ferstien. Ek mr.
P. C. J. A. Boeles die it sa't it liket nij, dat it hânskrift oer it lân en
net (ek net) oer it hûs gyng.6 Hy moat dêr Postma grif oer oan
west hawwe, want yn in brief oan Boeles fan 23/24 maaie 1933
oer subsydzje seit dy (te beskieden): "Zeker zou het interessant
zijn, als ik ook huis en bedrijf er bij kon behandelen, maar vooreerst is dat nog lastiger dan hetgeen ik mij voorstel en mij ontbreken daarvoor de noodige gegevens" (meidieling fan drs. Ph. H.
100
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Breuker).
Dat it mei dy kennisse oars wol wat tafoel, soe mei gauwens
bliken dwaan. Yn it 34ste diel (1937) fan De Vrije Fies publisearre
er in goed tweintich siden beslaande stúdzje: Over het Friesche
boerenhuis in de 16e en 17e eeuw.7 Dy wie foar de grutste part it
risseltaat fan syn argyfûndersiik, al foeget hy der yn in noat noch
oan ta dat him nei it skriuwen yn'e hannen kommen wie: Dasfriesische Bauernhaus, seine Verbreitung und Entwicklungsgeschichte
fan dr. Kurt Junge (Oldenburg, 1936). "Dit belangrijke werk
geeft een zeer goed overzicht over de verschillende vormen van
het friesche boerenhuis in alle friesche streken en over het verband daartussen. Ik kon er in verschillende opzichten nog gebruik van maken". 8
Yn jiergong 1937 fan It Heit elan priizget Postma it boek op 'e nij,
mar no wiidweidiger en it muoit him allinne mar, dat Junge der
gjin weet fan hie, dat Uilkema al yn 1933 syn wurk Het ontstaan
der huistypen in Nederland yn it ljocht jûn hie ("Mar eigentlik is it
net in boek, mar cyclostilewirk en net yn'e hannel"). En hy neamt
it in foarbyld fan "Fryske tragyk" (de titel fan in brosjuere fan
Jan Piebenga, dy't efkes tefoaren útkommen wie), dat "det moaije stik wirk fen jierren dêr sa lizzen bliuwt, mar fan inkelden
kend". 9 Postma seit yn syn stik yn De Vrije Fries: "Ik hoop in
deze studie aan te toonen dat (...) het huistype van de oude greidboerderij, zooals Uilkema het beschrijft, ook voor de bouwstreek
geweest is" en hij ferwiist nei syn lezing út 1926, dy't lykwols mar
in wurdmennich oan it boerehûs besteget, "zoodat een eenigszins
uitvoeriger behandeling zeer gewenscht schijnt".
Postma seach ek buten Fryslâns grinzen om him hinne — fan
Noardhollân oant Sleeswyk-Holstein — en joech ta beslút ek
noch in bytsje omtinken oan de stjelp. Yn dit ferbân meie syn
krityske wurden oangeande de passaazje dêroer yn Nederland,
Handboek der Aardrijkskunde, door R. Schuiling (6e druk, deel II,
Zwolle, 1936, s. 121) net ûntbrekke. Te sizzen: "Er is geen reden
om met de bewerkers (...) de mogelijkheid open te houden, op
het voorbeeld van Gallée, dat de stolp een oorspronkelijke, oude,
friesche huisvorm zou zijn. Zij beroepen zich daarvoor op de reconstructie door Van Giffen gemaakt van huizen, door hem te
Ezinge ontgraven. De gelijkheid van deze huizen met de stolp is
echter slechts schijn, vooral bewerkt door de vrij willekeurig genomen hoogte der huizen". 10
Persoanlik hie ik mei Postma al ier in noflike relaasje. Ik sjoch
him nóch foar my, lykas er yn'e lette tritiger jierren yn'e lêskeamer fan it Ryksargyf yn Fryslân (yn'e Kânselderije) dêr sitte koe:
wat foaroer, de ûnmisbere fok op, mei stúdzje lezend, út en troch
wat opskriuwend en inkeld sa no en by dan in wurdmennich wikseljend mei oare sneupers, benammen as hja harren ôffregen wat
der no krekt stie. Ik hie al syn stikken lézen en koe ek, doe't ik
yn Fryslân efter âlde pleatsen oan siet, op syn belangstelling en
wurdearring rekkenje. Dat die bliken yn in besprek yn It Heitelân " fan myn boekje Oanteikeningen oer it Fryske boerehûs
(Snits, 1937): "Derby — de skriuwer as jongkeardel en best fotograaf is krekt de man for sok "speurderswurk". Yn archiven en
bibletèken kin eltse âlde strampel wol torjuchte, mar for soks
praktysk wirk is ien nedich dy't der net tsjin oansjocht yn in âld
boerehûs om to krûpen en der in oars frije dei oan to spandear-
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jen".
It moanneblêd It Heitelân moast der yn 1942 troch tadwaan fan'e
besetter mei ophâlde. Mar it kaam nei de oarloch wer út en yn it
febrewarisnûmer fan 1946 breide Postma fierder wat it boerehûs
oanbelanget (oare, foar in part agro-histoaryske ûnderwerpen hie
er oant en mei 1943 skreaun foar it FryskJierboek, in útjefte dêr't
de yn 1938 oprjochte Fryske Akademy mei anneks wie). It docht
jin ek no noch nij, dat Postma in skôging publisearre oer: De foermatten fan Ezinge en de Fryske boerepleats;12 it fraachstik fan
de oanwêzigens fan frissele matten by de beide rigen stalen lans
yn'e fan Van Giffen yn'e doarpsterp fan Ezinge bleatleine foaren ierhistoaryske huzen wie op dat stuit nammentlik net oan'e
oarder. Mar in foetnoat en in inkeld eintsje moast ik út begripe,
Postma woe sines bijdrage ta mear klearrichheid oer in saak, dêr't
ik doe al lang net mear mei ompielde. Ik hie yn it Tijdschrift van
het Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap (deel LVII, nov. 1940)
en Het Friesche boerenhuis in twintig eeuwen (1942, 1943) yn'e
pleit west foar in "Fryske" opstelling yn de terpehuzen: yn in dûbelde rige oan wjerskanten fan it middenpaad en twa by twa bisten op ien stal en dan mei de koppen nei de sydmuorre ta. Postma
wiisde oangeande de opstelling fan'e kij yn Ezinge op Het Friesche boerenhuis (s. 120-125) en sei: Van der Molen wol net iens
fan in puzzle witte, mar seit: Voor ons is de 'Friesche' opstelling
van het vee in Ezinge geen vraag meer.
Postma hie krityk op myn stelling dat dy frissele matten net tsjinnen om dêr it foer foar de (ommers oarsom op'e stal steande) kij
op del te lizzen. Hy helle side 125 oan — "Noch by Saksische noch
by Friesche boerderijen zijn ons matten bekend waarop het voeder voor het vee neergelegd wordt of werd" — en sei, hy hie yn
ynventarissen yn 'e 16de en 17de ieu sûnder mis sokke planken àl
fûn, lykwols mar yn ien gritenij en dat wie Gasterlân mei syn sân
en heide, dêr't praat of leaver skreaun waard oer "yetholten" of
"eetholten".
Op 17 juny 1947 wie it 25 jier ferlyn, dat A. E. van Giffen syn
funksje as direkteur fan it Biologisch-Archaeologisch Instituut
der Rijksuniversiteit te Grins oangien wie en by dy gelegenheid
kaam der ûnder de titel Een kwart eeuw Oudheidkundig Bodemonderzoek in Nederland (Meppel, 1947) in earebondel yn it ljocht.
Postma droech hjir in stúdzje ta by: Heeft het Friesche boerenhuis in zandstreken en op de klei dezelfde ontwikkeling doorgemaakt? I3 Alhoewol 't men dat nu just net út dy titel opmeitsje
soe, hie de skriuwer it ek hjir wer oer de ûnderskate opfettingen
oangeande it bedriuwspart fan de huzen yn Ezinge. Hy skreau dat
ik op in moarn yn de Provinciale Bibliotheek te Ljouwert op him
ta kaam "en de wel sombere woorden sprak: "nou is der in boek
útkomd, dêt alles út myn boek yn omfier smiten wurdt", waarop
ik misschien wat onhartelijk, antwoordde: "Dan sille jo it wer
oereinsette moatte". Intussen zou ik zeker, als de bovengenoemde
woorden de zaak niet overdreven hadden voorgesteld, mij ook het
geval hebben aangetrokken; immers, in het boek van Van der
Molen waren nogal wat door mij verzamelde gegevens verwerkt.
Ik haastte mij dan ook om van het nieuwe boek "Das Gulfhaus"
kennis te nemen. Gelukkig had ik in den laatsten tijd wat nieuwe
gegevens verzameld, waarmee gesterkt ik behoorlijk weerstand
kon bieden aan de krachten, die misschien zouden pogen iets om102
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ver te werpen". H
Das Gulfhaus, Entstehung und Entwicklung fan Menne Feiken
Helmers wie yn 1943, útjûn te Oldenburg. De literatuerlist skeelde lang alles net en Helmers, dy't al in boek oer Sinnbilder alten
Glaubens in Ostfriesischer Volkskunst op syn namme te stean hie
(de titel die frijwat tinken oan de betiisde ideeën fan de Dútske
Nederlanner Herman Wirth silger), koe sels sokke argeologen
lykas Van Giffen en Haarnagel foar harren meiwurking betankje.
Wat ús Fryslân oangiet, hy neamt allinne Uilkema syn boek, mar
kin fansels út'e twade hân Postma syn artikels lézen ha, om't er
yn syn list ek Junge syn stúdzje neamt.
Postma jout nochris en no dus foar de trede reis de ûntjouwing
wer fan it langhûs of fekhûs ta wat er neamt it gewoane Fryske
boerehûs (mei skuorre) en hy beslút mei de stjelp. Hy stelt dan
fêst dat er sa de ûntjouwing oanjûn hat fan likernôch 1500 ôf oan
de tsjinwurdige tiid ta. Om't der nei syn betinken út it midsieusk
materiaal "voor het boerenhuis zoo weinig valt af te leiden, dat
wij er hier voor ons doel niet over behoeven te spreken", taast er
noch fierder tebek en komt telâne by de opgravings fan Ezinge en
(neitiid) de Fochtel.
It fraachteken efter it opskrift fan Postma syn bydrage yn de bondel fan Van Giffen sloech op Helmers syn theory oer de ûntjouwing fan it boerespul op it sân en de klaai. Das Gulfhaus bliuwt
by Eastfryslân en foar in hûnderttal foto's ensaf. út dy kontrei oer
steane mar trije ôfbyldingen oangeande Ezinge en ien oangeande
de opgravings fan Haarnagel yn Einswarden. Us Fryslân wurdt
fertsjinwurdige fan twa plattegrûnen fan Uilkema. Helmers wol
der op út: Ezinge het it "oertype" sjen, dêr't, lykopgeande, út ûntstien wiene: in "Vorform" op it sân en in fekhûs op 'e klaai. De
'Wâldfoarm" no krige in dûbelde nei team (en dat tagelyk): it
"Nedersaksyske" hûs èn (ek op it sân) it Fryske "Gulfhaus" (mei
skuorre dus). Mei oare wurden: it "Nedersaksyske" hûs (dit
wurdgebrûk wie sa'n goed fjirtich jier ferlyn noch folop yn'e
swang ear't Slicher van Bath der mei syn dissertaasje15 in ein oan
makke) en de Fryske pleats mei skuorre wie op it sân sa goed as
op'e klaai it eintsjebeslút.
Us doel is it fan belang foar, dat Postma de foar- en ierhistoaryske
terpepleatsen beskriuwt mei de beide rigen stânplakken lofts en
rjochts fan it mulpaad en dy stânplakken waarden fan inoar skaat
fan frissele sketsjes. En no komt it: "Vóór de stallen van het
grootste huis (nee, net inkeld dêre, v.d.M.) lagen "matten", ook
van vlechtwerk, welke Van Giffen hield voor voedermatten (doe
al net mear: yn syn artikel yn It Heitelân fan jannewaris 1946 hie
Postma der ommers al op wiisd, dat Van Giffen al yn 1939 net
mear oan syn foermatten fêsthâlde: "ze zouden ook het prototype
van de latere stalhouten kunnen zijn of gediend hebben om de
mest af te voeren", v.d.M.). Daaruit zou dus volgen, dat de koeien
toen met de kop naar de middengang gestaan moeten hebben.
Dan zou dus de opstelling der beesten andersom geweest zijn dan
tegenwoordig in alle Friesche streken".
Fûn Postma de oerienkomst tusken Ezinge en de huzen-sûnderskuorre út'e argivalia "opvallend groot", it die bliken hy siet noch
altiten wat mei dat frisselwurk tusken it middelpaad en de stallen: "Maar met die matten is het erger. Als de opvatting van Van
Giffen de juiste is en het voedermatten waren, zullen wij één van
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twee moeten aannemen: òf de opstelling van de koeien is toen andersom geweest dan later, òf de huizen waren geen Friesche huizen. Tegen die opvatting is dan ook veel oppositie gekomen: men
wilde die matten liever beschouwen als voorloopers van de latere
stalhouten, waarop de koeien met hun achterpooten stonden. De
schrijvers van de beide bovengenoemde boeken, Van der Molen
en Helmers, willen ook niet van die voedermatten weten: de eerste heeft nooit van matten gehoord, waarop veevoeder gelegd
werd, de tweede zegt: 'Futterplatten für Vieh kommen erst in den
letzten Jahren im friesischen Hausgebiet vor'. Dit laatste is ondertusschen onjuist". En dan hat Postma it op'e nij oer syn Gasterlânske "eetholten" om te besluten mei:"Daardoor hebben die
voedermatten toch weer een betere kans gekregen. Wij willen
hopen, dat ook Prof. Van Giffen, die ook aan het twijfelen was
gebracht, de zaak nog eens voorgoed zal kunnen uitmaken. Intusschen, hoe de beslissing ook moge vallen, ik geloof toch dat er reden genoeg is de huizen van Ezinge als rechtstreeksche voorloopers van ons oud-friesche boerenhuis te beschouwen".16
In aparte konklúzje! Ommers, as it yndied "voedermatten" wiene, stiene de kij mei de koppen nei de midden ta en dan soe net
allinne it plak fan de stalen rommer west hawwe moatte om it omdraaide "beest" (Postma hâlde ek yn syn Hollânske artikels
trochstrings fêst oan dizze letterlike oersetting fan it Fryske
"bist" foar ko) yn'e langte genôch plak te jaan, mar dan soe der ek
alhiel net praat wurde kinne fan "rechtstreeksche voorloopers".
Van Giffen hat grif omtinken jûn oan Postma syn ideeën, lykwols
mar foar in part. Dat docht bliken út Van Giffen syn bydrage
'Nogmaals Ezinge' yn de earebondel-Brunsting Archeologie en
historie (1973). 17
Hy joech dêr nammentlik yn te kennen:"Dat ook de z.g. Friese
manier van stalling der koeien, met haar naar buiten gerichte
koppen, reeds gold voor de terpenkoetjes is geen probleem meer.
Reeds in het begin van de dertiger jaren corrigeerde de cultuurhistorische mathematicus dr. O. Postma terecht mijn toenmaals
voorgedragen, onjuiste mening daaromtrent. Vatte ik nl. aanvankelijk de overlangse lopervormige vlechtmatten van twijgen, ter
weerszijden van het middenpad der Ezinger stalwoningen, op als
voedermatten, Postma protesteerde al aanstonds: 'maar dan
stonden die koeien verkeerd op stal!' En hij voegde er aan toe, of
de bedoelde matten niet veeleer als 'stalhouten' geïnterpreteerd
moesten worden". 18
Hjir fait àl wat op te sizzen. Ommers, net yn it oanbegjin fan de
jierren '30 rekke Postma gear oer dat frisselwurk, mar pas yn It
Heitelân fan 1946 en neitiid jitris yn it tinkboek-Van Giffen
(1947). Hy frege him ek alhiel net ôf oft it stalhouten oanbelange:
dy Gasterlânske "eetholten" sieten him ommers yn'e wei. Boppedat lit syn hope, dat Van Giffen "de zaak nog eens voorgoed zal
kunnen uitmaken" sjen, dat Postma der ek yn 1947 noch gjin fêst
doel oer hie: dúdlikernôch het Van Giffen syn ûnthâld wat dat
oangiet him yn'e steek . . .
Kompositoarysk besjoen is Postma syn bydrage ta de earebondel-Van Giffen ek net sa tige slagge. Pas op 'e léste siden herhellet
er min ofte mear de frage yn it opskrift, mar no sa ûnder wurden
brocht: "Geeft dit boek (fan Helmers dus, v.d.M.) ons ook aanleiding om onze meening over het boerenhuis in ons eigen gewest te
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herzien?" En it andert is: "Neen, dat is niet het geval. Maar wel
doet het ons de wenschelijkheid zien onze gegevens aan te vullen". En dan folget de meidieling, hy, Postma, hie der yn syn
stúdzje yn De Vrije Fries fan 1937 net by stilstien," dat de huizen
in zand- en kleistreken veel uit elkaar zouden kunnen loopen in
hun ontwikkeling". Syn (publisearre) materiaal sloech frâl op
Ljouwerteradiel, Westdongeradiel en Kollumerlân, om't dêr joegen de ynventarissen de measte bysûnderheden oer de huzen. En
hjirfan hie allinne Kollumerlân wat sângrûn. Postma ferfettet
dan: "Nu kan vooreerst opgemerkt worden, dat Van der Molen in
zijn bovengenoemd werk ook Ameland behandelt, waar de huizen op zandgrond liggen. Er zijn hier dezelfde 3 opeenvolgende
gevallen gevonden als op de klei, nl. 1. een vakhuis zonder schuur,
2. een vakhuis met vrijstaande schuur, 3. een voorhuis met daaraan verbonden een schuur. Toch is het wel wenschelijk nog eenige
meerdere gegevens van het vasteland te hebben. Deze nu vinden
we in Achtkarspelen. In deze gritenij met grootendeels zandgrond is het niet anders dan in de vorige genoemde gritenijen".
Postma syn beskiedenens is it oan ta te skriuwen, dat er wat it
argivalyske part oangiet swijt oer syn oanpart yn it haadstik oer
it Amelân yn myn Het Friesche boerenhuis in twintig eeuwen. Mar
it heucht my noch skoan, dat, doe't ik him yn 1940 it risseltaat fan
myn eilanner fjildûndersiik sjen liet, syn ferbaasde reaksje
wie:"Op it Amelân is it sa primityf; as ik jo wie soe ik it boek dêr
mar mei begjinne", dat lykwols net mûglik blykte te wezen. It fait
jin wat ôf, dat Postma mar in stik as acht plakken út de (17deieuske) argivalia oanhellet. Wisse, de oergong fan it fekhûs ta de
pleats mei skuorre waard dêr mei ek foar Achtkarspelen folslein
út'e doeken dien, mar it materiaal is doch wat oan'e krapper ein,
benammen at men wit dat der yn syn steapels skoalleskriften op it
Coulonhûs gans mear te finen is (en net allinne wat dizze gritenij
oanbelanget) dat de frage oer it haadstik yn de bondel-Van Giffen mei "ja" beänderet.
It is ek wat spitich, dat Postma foar de Walden mei Achtkarspelen ophâlde. Yn alle gefallen hat er him nea utere (en ik haw
der yn syn neilittene skriften ek neat oer fine kind) oer benammen
de Súdeasthoeke. Gallée koe dêr al guon net-Fryske pleatsen beskriuwe, mar Uilkema prate der yn syn boek ek net oer — neffens
syn koarte ferslaggen, útbrocht oan de Commissie tot onderzoek
naar het boerenhuis in Nederland (yn Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde) hat er nei 1916 dy kontreijen àl bereizge, mar hy kaam op it lést ta nuvere, sis mar healwize konklúzjes.19 Postma het de krite wat de huzen oangiet buten beskôging, mar skreau àl oer de Súdfryske ferkaveling en de
bedriuwsfoarmen. Oars: hy ferlei syn stúdzje hieltiten mear nei
lânbouskiednis, streek- of lokale skiednis, literatuer ensaf. Yn
1952 besleat er praktysk syn publikaasjes oer it boerehûs op in
sûnder mis ymponearjende wize. Yn dat jier kaam nammentlik ta
gelegenheit fan it hûndertjierrich bestean fan de Friesche Maatschappij van Landbouw it twadielich tinkboek Geschiedenis van
de Friese landbouw, fan Spahr van der Hoek, "met medewerking
van O. Postma", út. Postma naam de foarste ôfdieling foar syn
rekken: fjouwer haadstikken dy't fan de foarhistoaryske tiid ôf
oant 1700 de Fryske boereskiednis beskriuwe. It is in moaie, degelike en ek lêsbere ferhanneling fan goed 150 siden. 20
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Fansels wurdt ek it hûs der net yn fergetten. Der foelen doe fan
sines gjin nije argivalyske of oare fynsten mear te ferwachtsjen.
Doch rint men op plakken noch wol ris tsjin in aparte passaazje
oan. Dat de frissele matten en de "eetholten" noch wer ris op'e
lappen komme soene, docht jin gjin nij. Mar der is àl reden ta fernuvering at men lést dat Postma oanstriid hie "in een zelfde
streek" (en dat gou ek foar Fryslân) twa menearen fan it op 'e stal
setten fan'e kij oan te nimmen: "met de kop naar de wand en met
de kop naar het midden".
Sa'n sitewaasje kaam, "zooals Hijszeler ons (Postma) mededeelde", nammentlik foar yn it Drintske doarp Oud-Schoonebeek.
Wylst er ferwiist nei Hijszeler syn dissertaasje Boerenvoortvaring
in de Oude Landschap, Termen en gebruiken van het boerenbedrijf
in Drente (Assen, 1940), lit Postma útkomme, dat yn'e âlde
Drintske boerepleats de kij mei de koppen nei de telle ta steane,
mar yn de bo ("het huis voor het jongvee") mei de koppen nei de
muorre ta. Hjir fait by oan te tekenjen, dat de bo (der besteane no
noch mar twa foarbylden fan, dy't ek gjin tsjinst mear dogge) net
by in pleats stiet, mar fier fan hûs yn'e lege mieden by it streamke
(djip) lans en dat it om in wakker ienfâldich gehiel giet: in kombinaasje fan in bûthús mei (foaryn) in keammerke foar de harder
(de boheer) en op'e pôle in apart steande heaskuorre.
Hijszeler frege, oft de bo "het prototype van de Saksische boerderij" wie. Mei Postma syn wurden: "De gewone Saksische opstelling heeft het voordeel dat de deel zindelijk blijft voor het dorsen; de bo-opstelling, dat de mest gemakkelijk verzameld wordt.
Als er dus niet gedorst behoeft te worden zal men de tweede opstelling kiezen; m.a.w. als er weinig bouwland is, komt men allicht tot de Friese opstelling. In elk geval blijkt hier uit dat de wijze van opstellen van het vee niet als een absoluut kriterium behoeft beschouwd te worden betreffende Fries of Saksisch". 21
Foar de lezer net al te dúdlik set Postma der yn in noat noch by:
"Intussen is Prof. van Giffen in zijn laatste publicatie geheel van
zijn oorspronkelijke opvatting teruggekomen", dêr't foar ferwiisd wurdt nei dy syn bydrage: Inheemse en Romeinse terpen
(yn Akademiedagen dl. II, Amsterdam, 1949). Foar wa't it allegearre net mear sa goed heuge mei: it is hjir wer om dy "voedermatten" te reden, in fraachstik dat no wol foargoed oan'e kant
kin, al bliuwe dy "eetholten" in Gasterlânske bysûnderheit (allyksa it foarkommen fan potstâlen dêre yn de argiven yn deselde
tiid).
Ik koe Postma syn oanpart yn de Geschiedenis van de Friese landbouw priizgje as machtich. En it wie by him ek yn dit jubileumboek lykas by oare gelegenheden: stúdzje en poëzije halden elkoarren selskip yn 'e fjilden fan it ferline. Yn it twade diel koe in
fers fan hûndert rigelen fan Postma ôfprinte wurde, dat ta foarbyld hie "it greate dicht fan it lân, de ieuwen oer syn spegel en syn
rom: Georgika! Romeinske wiisheits dicht". 22 It eigentlike fers
(nei Vergilius dus) iepenet mei dizze rigele: "Forbyldzje Jimme in
terpke earne yn't sljochte lân". Dit is tagelyk likernôch it begjin
fan it foarwurd ta De Friesche Kleihoeve, yn hokker ynlieding de
dichterlike geast ien wurdt mei dy fan de wittenskipsman: in
kombinaasje dy't winliken altiten typearjend west hat foar Postma syn skriften en by dragen.
Yn dit ferbân noch it folgjende: drs. Ph. H. Breuker makke my
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yndachtich op in brief fan Postma fan 19 maart 1934 oan mr. Boelens (Friesch Genootschap), dêr't er him yn frege: "Gaarne zou
ik zien dat u over het voorwoord uw gedachten ook eens liet gaan
(...). Het begin is enigszins "dichterlijk" geworden, omdat ik er
eenige behoefte aan gevoelde een zeker verband te leggen tusschen mijn letterkundige en wetenschappelijke werkzaamheid.
Toch is het dunkt mij vrij zakelijk gebleven". De lezers moatte
mar ris sjen oft dat harren ek tinkt:
"Stel u een klein dorpje voor in de friesche kleistreek. Van het
dorp voert weer een groene landweg naar een paar boerenplaatsen op een hoogte gelegen. Het is een kleine, hooge terp. Steil
loopt van de groote schuurdeur af de weg naar beneden door den
yester, waar juist het vee is bijeengedreven, de weilanden in. Wij
staan naast het eene, oude huis en in alle richtingen zien we dorpen, kerktorens, gehuchten als dit en afzonderlijke hoeven, misschien ook een enkel stadje. En op deze stille plek naast dit oude
binhuis, met deze steile "reed" voor ons, voelen we ons als door
vreemde krachten eenige eeuwen in den tijd teruggevoerd. Wij
zien de oude boeren, het lang vergane geslacht, met de zware
hooiwagens moeizaam de hoogte beklimmen en een machtig gemeenschapsgevoel, dat heden en verleden als een eenheid omvat,
vervult ons geheel. De dichterlijke geest vindt zijn bezieling".23
My tinkt: gjin better beslút fan dizze bydrage as dizze rigelen ta
ynlieding fan Postma syn — foar it oare strang-wittenskiplike en
"nofterene" — stúdzje. Ommers: se jouwe jin in of leaver it byld
fan dr. Obe Postma. Ja, folslein, soe'k sizze.
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Bestuurlijke
ontwikkelingen

A-J- Wijnsma

Het zestiende-eeuwse "paleis"
van de abt van Bergum en later
de bisschop van Leeuwarden is
nog steeds het hart van het
Provinsjehûs van Friesland. De
Staten zetelen hier inmiddels
vier eeuwen en zullen dat zeker
nog lang blijven doen, nu het
huis van de provincie is uitgebreid en gemoderniseerd. Het
Provinsjehûs, in mei '85 door
koningin Beatrix heropend, beslaat inmiddels een geheel stralenblok.

Bestuurlijk gezien was het onbetwiste hoogtepunt van 1985 de
opening van het gerestaureerde en sterk uitgebreide Provinsjehûs
te Leeuwarden door koningin Beatrix. Dat gebeurde op woensdag 8 mei en die plechtigheid was tegelijk de start van het Frysk
Festival. Die koppeling weerspiegelde zich in het progamma dat
de 250 gasten in het Provinsjehûs werd aangeboden: officiële
speeches (van commissaris Wiegel en van burgemeester Te Loo
van Leeuwarden namens de Friese gemeenten) en optredens van
het Frysk Orkest en Tryater. En van Rients Gratama, die voor
een vrolijke, ongedwongen stemming zorgde.
Om de (her)opening van het Provinsjehûs heen speelden zich de
dagen erna nog allerlei evenementen af: vier dagen lang waren er
culturele busritten uit alle windstreken van de provincie naar de
Tweebaksmarkt, er was een "Bestjoersdei" die de relatie tussen
provincie-gemeenten-instellingen tot onderwerp had, er was de
ontvangst van zeshonderd buten-Friezen tijdens de "Friezendei"
en er was een dag voor de kinderen uit de buurt en alle belangstellende inwoners van Friesland.
Op de "Bestjoersdei" werd de opiniepeiling becommentarieerd
die de Fryske Akademy en de Rijksuniversiteit van Groningen in
opdracht van de provincie hadden gehouden onder gemeentebestuurders, gemeente-ambtenaren en mensen van maatschappelijke organisaties in Friesland. De vraag was hoe men de relatie met
het provinciaal bestuur ervoer. Er kwam een redelijk positief
beeld van het provinciaal bestuur uit te voorschijn, zij het dat burgemeester Smallenbroek van Smallingerland de provincie typeerde als "een grote, onnodige bemoeial, weinig soepel, tijd en geld
verslindend en in bijna alle opzichten een redelijk overbodige instantie". Veel provincie-mensen vonden dat toch wel een wat té
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smalle visie.
Koningin Beatrix was in '85 al eerder in Friesland en dat niet ter
gelegenheid van een bestuurlijk gebeuren. Het was wèl een evenement waarbij het provinciaal bestuur en apparaat duidelijk een
rol speelden en zeer nadrukkelijk aanwezig waren: de onvergetelijke dertiende Elfstedentocht op 21 februari. Op de centrale post
in het provinciehuis zetelden van 's morgens vroeg tot 's avonds
laat de kopstukken die zouden moeten ingrijpen als er die dag iets
mis zou gaan op het ijs of op de weg. Er ging niets mis: Friesland
liet op deze gloriedag ook zien hoe gedisciplineerd Friezen kunnen zijn als zij eendrachtig hoogtijdagen beleven. Commissaris
Wiegel stal de show door zijn aanstekelijk enthousiasme tijdens
de huldiging van winnaar Evert van Benthem, 's avonds in de
Frieslandhal.
Bij het ingaan van '85 bleek uit het bijwerken van de bevolkingsstatistiek dat de groei er wat uit is in Friesland wat het inwonertal
betreft: in '84 kwamen er maar een paar honderd bij. In plaats
van de voorspelde 601.500 inwoners telde Friesland op 1 januari
'85 er niet meer dan 597.421. Het wachten is op de spreiding van
de rijksdiensten, maar die lijkt nog verre, hoewel een Kamermeerderheid in mei eiste dat de regering haar belofte ten aanzien van
het Noorden nakomt: 1600 banen en daarvan 1000 op korte termijn. Meer is waarschijnlijk te verwachten van de in de herfst genomen beslissing van het Aegonconcern om de hoofdzetel te vestigen in Leeuwarden. Enige werkgelegenheid zal ook ontstaan als
het rijk de in juli toegezegde nieuwe gevangenis in Leeuwarden
heeft laten bouwen (plaats voor 252 gevangenen en werk voor 200
mensen) en als de kruitfabriek van Muiden Chemie in de Kollumerwaard is verrezen: werk voor 115 man, op den duur. De
Staten gingen trouwens maar nèt met die vestiging accoord: 21
tegen 18 stemmen.
De Friese taal hield de bestuurders in Friesland in '85 ook weer
druk bezig. Half-januari verscheen het deelrapport "Fries in het
bestuurlijk verkeer" van de rijkscommissie Friese Taal. Die commissie bleek een verdeelde mening te hebben, onder meer over de
vraag wanneer er Nederlandse vertalingen moeten worden verstrekt van Friestalige overheidsdocumenten. Vlak daarna liep de
positie van het Fries opnieuw een deuk op, toen de Raad van
State de heer L. C. Spithost uit Bergum in het gelijk stelde, die
vernietiging had gevraagd van het besluit van Gedeputeerde
Staten om hem geen Nederlandse vertaling te geven van een
Friestalig begrotingsstuk. De wettelijke verplichting om overheidsdocumenten "algemeen verkrijgbaar" te stellen, hield volgens de Raad van State in dat zij in de Nederlandse taal beschikbaar moeten zijn.
Op 24 april besloten de Staten (tegen het advies van een meerderheid van de Gedeputeerden in) dat de naam van de provincie
moet worden gewijzigd van Friesland in Fryslân en dat de provincie hiervoor een wetswijziging moet aanvragen in Den Haag.
Een grote meerderheid van de Statenleden vond dit een logisch
uitvloeisel van een konsekwente taaihouding. Voor alle provinciale vaarwegen en andere wateren zal de provincie ook de Friese
namen aanhouden. Een en ander werd besloten bij de behandeling van het eindrapport over Fries in het officiële verkeer "Fan
geunst nei rjocht" en het deelrapport van de rijkscommissie Frie112
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se Taal. De gelijkwaardigheid en de gelijkberechtiging van het
Fries en het Nederlands vormt het uitgangspunt voor het provinciale taalbeleid. Op deze plaats mag ook even melding worden gemaakt van het "historische" besluit van de gemeente Boarnsterhim van 19 november om niet alleen de gemeentenaam, maar ook
de namen van alle achttien dorpen, van alle straten en van alle
wateren in de gemeente voortaan alleen in het Fries te schrijven.
Terug naar de provinciale politiek. Die bepaalde zich trouwens
niet alleen tot Friesland: er kwam een begrotingspost voor activiteiten inzake de strijd voor mensenrechten, er werd meegediscussieerd over al of geen kerncentrales ( een PvdA/FNP-motie om
geen kerncentrales in Friesland te dulden strandde met drie stemmen verschil) en uiteraard waren er de gezamenlijke noordelijke
activiteiten. Onder de titel "Het Noorden zet door" presenteerden bestuurders, ondernemers en vakbeweging begin-september
op een symposium in Hoogeveen hun visies en plannen met als
uitgangspunt het rapport "Het Noorden aan zet" (1984), waarin
de adviescommissie voor de Noordelijke Marktsector (de Commissie-Goudswaard) haar aanbevelingen had neergelegd. Helaas
zette premier Lubbers, die een van de sprekers was, een domper
op de noordelijke geestdrift door min of meer als leedaanzegger
op te treden van het tot dan gevoerde regiobeleid en van de in het
kader daarvan voorgenomen spreiding van rijksdiensten. Niettemin wisten de noordelijke bestuurders kort daarna overeenstemming te bereiken met het rijk over de versnelde aanleg van
enkele belangrijke wegen (o.a. verdubbeling van rijksweg 32 tussen Leeuwarden en Grouw met aansluiting Sneek) voor een totaalbedrag van ruim 200 miljoen. In november was er nog eens
overleg met het rijk en dat leverde Friesland voor 315 miljoen aan
werk op: een kantoren- en woningenproject in het centrum van
Drachten (128 miljoen), een luxe watersportcentrum bij Oostmahorn (70), een recreatiebungalowpark bij Dokkumer Nieuwe
Zijlen (20) en de overkapping en uitbreiding van het ijsstadion
Thialf te Heerenveen (30 miljoen). Niettegenstaande dat constateerden de Gedeputeerden bij de aanbieding van de provinciale begroting 1986, het beleidsplan en het meerjarenplan '86-'89
dat het er economisch voor Friesland nog steeds somber uitzag
en dat er een werkloosheid van 20 procent werd verwacht. Op
middellange termijn zouden de vooruitzichten iets rooskleuriger
zijn. Toch kon de provincie de eindjes nog aan elkaar knopen
zonder een al te grote lastenverzwaring voor de burgers; alleen de
verontreinigingsheffing moet in 1986 fors omhoog.
Ook op onderwijsgebied is de provincie in '85 actief geweest. Mr.
P. van Dijke, commissaris der Koningin in Utrecht, werd kort
voor zijn pensionering door het provinciaal bestuur van Friesland benoemd tot coördinator voor het opzetten van een hogere
bestuursopleiding (de NAVOM) in Friesland per 1 augustus
1986; hij werd tegelijk voorzitter van de begeleidingscommissie
voor deze nieuwe opleiding van hogere ambtenaren. Wat er verder op onderwijsgebied gebeurde — en dat was nog al wat — is
vermeld onder het hoofd "Underwiis".
De provincie besloot voor één miljoen deel te nemen in de aanleg
van een "attractiecentrum" bij het windmolenpark van de Samenwerkende Electriciteit Producerende bedrijven bij Sexbierum; de SEP zelf betaalt anderhalf en het rijk vijf miljoen. Op 28
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mei ging de eerste paal voor het windmolenpark (53 miljoen) de
grond in. Het PEB blijft hier via de SEP bij betrokken; niet meer
via de provincie, want sedert 13 augustus is het PEB een NV.
In februari gaven de Staten hun fiat aan het TROP, het Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan voor Friesland, en in augustus wezen zij 64 Relatienotagebieden aan ("fûgeltsjelân") met een
totale oppervlakte van 13.500 hectare. Na veel gehakketak besloten de Staten in hun laatste vergadering in '85 dat Friesland onderverdeeld zou worden in drie regio's waarin de gemeenten zullen moeten samenwerken als zij op enig terrein een samenwerkingsverband willen aangaan.
Tenslotte nog een paar personalia: mr. J. H. Lesterhuis werd op
1 juni burgemeester van Ooststellingwerf en de lege plaats die hij
op Ameland achterliet is per 1 juli ingenomen door mr. M. Zonnevylle (34). Op maandag 20 mei meldden de kranten alarmerend
dat Wiegel in het ziekenhuis was opgenomen; de oververmoeide
Commissaris had het op vrijdagmiddag tijdens het winkelen in
Dokkum eventjes te kwaad met zichzelf gekregen. Gelukkig bleek
het allemaal wat mee te vallen: enkele weken rust deden wonderen. Maar de voorgenomen reis met een handelsdelegatie naar
de Verenigde Staten moest toch van het werklijstje worden geschrapt. En wat onszelf betreft: een EEG-onderzoek heeft uitgewezen dat Friesland de armste provincie van Nederland is. Als
we zien dat Friesland in de landelijke vluchtelingenweek meer
dan een half miljoen gulden bijelkaar bracht voor een vluchtelingendorp in Zuid-Soedan, dan lijden we er kennelijk nog niet massaal onder.

Rekreaasje en miljeu
K. Sikkema

Klune, klomje en klieme — dat wiene sawat de skaaimerken fan
1985. It waard it jier fan de "pallets" as Jo witte wat dat binne:
laadbuorden fan twa laachjes min en tin hout, dy't op dridzich,
sompich en trochweakke lân sa likernôch deselde funksje ha kinne as kleden en matten by it klunen op Alvestêdetochten. Se helpe
de minsken om sa te sizzen sûnder al te folie ûngemak en geknoffel fan it iene plak nei it oare. Hiene der gjin pallets west, dan hie
men amper ferkeare kind by de PC, de Freule, de Snitswike, it
Bûtenpostmer hurddraven en it fierljeppen yn Winsum. Sa
strie-en-striemin wie de simmer fan 1985.
It hat eazge! Yn juny en july foei der yn Fryslân 257 milimeter
reinwetter, hast twakear safolle as normaal (141). Sûnt yn 1868
mei de waarnimmings begûn is hie it sa wiet net west. De boezem
stie fjirtjin sentimeter te heech; it hea dreau yn it lân en it Woudagemaal moast foar 't earst sûnt 1965 yn july wer ûnder stoom.
De kampearterreinen runen leech, de reisburo's fol. De kasteleins
hiene hannen en de videoteken bannen te min. De boateferhierders krigen it spul fïerstente ier en gauris stikken en wiet werom
en dêrtroch wie de drokte by brêgen en slûzen noch wer 8.6 persint minder as yn '84. Dat de moandeis fan de Snitswike alle sylderijen ôfsein wurde moasten, seit genôch.
It iennichste positive dat fan it waar sein wurde kin: it makke op
'e léste dei fan de winter (21 febrewaris) nei 22 jier wer in Alvestêdetocht mooglik. It wie in feest: 13.000 van de 16.000 dielnimmers krigen it krúske. Dêrfoar wie alles wat op natoeriis mar opset wurde kin al ôfwurke: toertochten, lange baan. koarte baan,
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Z><7 /'s no "klunen", in nije Nederlânske sportterm. Guon
doarpen lykas hjir Parregea leine by de Alvestêdetocht 1985
tsientallen meters kleed en loper
út om de sechstjintûzen reedriders te skewielen.

maraton Alvemarretocht en de frouljusriderij om 'e gouden bal
Snie wie der genôch om te skyen (langlaufen) vn 'e Appelskeaster
Keunststtkje it begun te kruien en de hege lisbergen by Makkum
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lemield. In seldsume, mar moaie ramp, sei in ober.

Soere rein en dong
As bliuwend oantinken oan de Alvestêdetocht waard it Nederdat sa
kTrich m net in m j TÎ
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ikebeammen heten it wat ritte, mar - seme saakkund?ge7 dat
kaam mear troch de winterflinter en de tkeblêdrôlder af t o c h de
soere rem, d / t der útsoarte fuortendaliks op oansjoen waard
Dy soere rem, ja wa't en wat dêr al net de skuld fan k n S De
boeren, de autoriders, de fabnken, de oazon, it wettemofJerok!
syde y n ' e wolkens en m Dútske prof fûn út dat it m firusTs dat
graach beammen mei. Dan ymenen k o m m e der m p
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'e bosken

it S : : i l t T f l e ^ " f 3 n i n f i r k e a r d b o s k b o u b e l ï ï t
it terlme^Dat wy hjir bosken oanlein ha mei sied út frjemde lan
nen dat hjir net oanslacht, dat h J i r net aardet omdat dybosken
net thushearre yn ús klimaat en dêrtroch ôfstjerre Ek ôfs° erre
omdat wy se te mm ûnderhâlde. Boeren witte dat kalk k f rsuor
jen fan 'e grûn tsjmgiet, mar wa struit no skoandere kalk y " n
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Wér litte wy ús ôfeart, ús troep?
En benammen de chemyske
smoargens lykas de grûn dêr't
gasfabriken op stien ha? Súdwestfan Ljouwert by it nije
"Súdtangint" waard mei grutte
soarch in stoartplak oanlein: it
grûnwetter mei net bedoarn
wurde.

suterich bosk? (Hjir mei wol efkes oanhelle wurde dat Jildert Sudema, de Feemerk-skriuwer fan 'e Ljouwerter Krante, dat jierren
ferlyn ek al sein hat; der waard wolris wat te min nei him harke
en no is 't te let: hy is mei pinsjoen.)
Dat meie wy allegear wol goed efkes foar 't ferstân hâlde no't rûnom nije bosken oanplante wurde sille. By Frjentsjer sil achttjin
bunder komme, by Sint Anne santjin (de oare Biltdoarpen krije
ek; ûnsin dat bosken hjir net thúshearre, sei de man fan Steatsboskbehear), by Koudum tolfteheal en dan pleitet de Grontmij
foar in oaniensletten bosk fan 30.000 oant 50.000 bunder, dat sawat it hiele gebiet tusken Drachten en Appelskea beslacht. De
minsken dy't der wenje binne der net sa wyld op; it wyld wol.
Noch efkes dy soere rein. Wis, dy is der; wy hawwe der mei-inoar
knap lést fan (lekke goatten) en der moàt wat oan dien wurde.
Mar wat? De hiele miljeumeute smyt him op de boeren: by it jarjen komt ammoniak frij en dy soe it stikstof- en sweveldioksyde
yn 'e fersmoarge lucht bine en sa, hyt it, ûntstiet soere rein. Wat
is dus ienfâldiger en pak de boer oan, sizze de Haachske hearen
en hja prate oer dongwetten, dongnoarmen, in dongbank dy't
oerskotten opkeapet, dongmakelders, in dongstifting, ja sels in
dongpiiplieding dy't bygelyks de jarre út Brabân (te folie troch al
dy bargen) oerbringt nei Fryslân dat hjir en dêr te min hat. It mei
dan hite dat men earder troch in dongwein as troch in koets oerriden wurdt, it provinsjaal bestjoer tinkt tige posityf mei en prakkesearret oer in plan om dong út de Walden oer te bringen nei de
Greidhoeke. Wat Gurbe, it waarmantsje fan de âld-Ljouwerter,
yn 'e mûle joech dat skieik hiel Fryslân ièn Dongeradiel wurdt.
Dong as enerzjy-boarne heart men net folie mear fan. Oan 'e ein
fan it jier kaam it plan te praat om njoggen miljoen kuub "stoartgas" werom te winnen út de (partikuliere) provinsjale dwinger by
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Ousterhaule, mar dat lei mear yn it politike flak: der wie al sawat
besletten om in grut nij jiskelân oan te lizzen by Nijehaske. De
Dearsumers, dy't biogas út kowestront winne woene, ha no mear
fïdúsje yn wynmûnen, mar sa grut fan opset as yn 'e Bjirmen
wurdt it dêr nea. By Seisbierrum gie de earste peal de grûn yn foar
it mânske wynmûnepark, dêr't achttjin grutte wynturbines komme fan Aldehou-hichte. Op dy fyftich bunder komt ek in "attraksjepark", dêr't hja 140.000 minsken it jier ferwachtsje. De
Seisbierrumers tochten dat har âlde nôtmûne moai meidraaie koe
yn dat edukatyf sintrum, mar de SEP (alle PEB's byinoar) is der
net sa foar dat gewoane minsken fan de wyn libje.
Waad en Waadeilannen
Sa't it PEB los rekke fan de provinsje, sa waard ek de feartsjinst
op Skiermuontseach en it Amelân "privatisearre": Wagenborg,
dy't de tsjinst al sûnt 1918 en 1922 pachte, is no ek baas fan de
boaten. Foar it Amelân kamen der twa nije by, "Sier" en "Oerd",
dy't elk tûzen minsken en 48 auto's oersette kinne.
Sokke tallen hingje grif gear mei it plak dat de Waadeilannen sa
njonkelytsen toeristysk besjoen ynnimme: foar de Nederlanners
steane hja nei de Hollânske Noardseekust op it twadde plak. Yn
'84 krigen de fiif eilannen seis miljoen oernachtings. Op Skylge
ite santich persint fan 'e ynwenners fan it toerisme, yn Fryslân
achteheal en dat is it dûbele fan it lannelik gemiddelde.
Foar de Amelanners is it te hoopjen dat dy konjunktuer noch efkes oanhâldt en dat it eilân net fierder sakket as de 26 sintimeter
dy't (alteast op it Oerd) ferwachte wurdt no't de NAM begûn is
mei de fjirtich-fyftich miljard kuub ierdgas der ûnder wei te sûgen. Dat soks samar kin, fernuveret jin. Alle ministers bejubelje
de broazelige skientme fan Waad en Waadeilannen en hja fleane
om it hurdst om hokjes dêr't it spul yn opburgen wurde kin, feilich foar ûnhuere gljurkers en glûperts. It gebiet fait ûnder de
Planologyske Kearn-Beslissing, it soe Wetland (wiet lân) wurde
moatte, stiltegebiet, Nasjonaal Park of op syn minst Nasjonaal
Lânskip, it is in Grutte Lânskiplike Ienheid wat-dat-dan-ek-wêze-mei, it fait ûnder it Relaasjenotagebiet en eins soe de Berchboereregeling der op fan tapassing wêze moatte. Ien wier wurd sei
in minister: oppasse dat him by de eilanners gjin "etikettenmoeheid" foardocht, mar dat wie dan ek de minister dy't oer de ierappelwurgens giet.
Underwilens is te sjen dat it ús allegearre ekonomysk wat better
giet. Der wurde miljoeneplannen makke foar swimbaden mei alles der op en der oan op it Amelân en Skylge, foar nije hotels by
Hollum, Midslân en op Flylân (en om dêr efkes op troch te gean:
op 'e Ofslútdyk, yn Aldtsjerk, Bakkefean, Heech, Makkum en
Ljouwert) en net te ferjitten foar fakânsjehúskekompleksen. De
beide grutste "bungalowparken" moatte komme yn 'e Lauwersmar: 450 by de Skâns foar santich miljoen en 260 by Dokkumer
Nije Silen foar tweintich miljoen. Yn dy bedragen binne dan noch
net begrepen de watsjes-yn-'e-earen dy't der by levere wurde as it
Lauwersmargebiet ienris sjitterrein is en yn 'e Kollumerwaard (of
Knallumerwaard, sa't Gurbe sei) it krûtfabryk boud is dat se yn
Muiden net mear ha wolle.
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Fûgels
Wy moatte it noch eefkes oer de fûgeltsjes ha. Yn oktober wiisden
Deputearre Steaten de 13.000 bunder "fûgeltsjelân" oan (Relaasjenotagebiet) dêr't net mear buorke wurde mei sa't de boer mar
wol — "Wêr helje de lju de euvele moed wei en lit rjochten jilde
op stikken lân dy't hielendal noch net fan har binne?", sei in folmacht fan Marnelân. *De skea dy't de (bles)guozzen yn '84 de
Fryske boeren oandiene, rint nei de oardel miljoen. Alle guozzesoarten byinoar oerwinterje yn Fryslân goed 250.000. Op Skylge mei wer sketten wurde om de guozzen nei de Boskplaat ta te
ferbaljen. Op Skiermuontseach briede 3500 pear sulverkobben;
yn 'e sechstiger jierren wiene dat mar achthûndert. Se frette de
piken fan 'e berchein en kinne har no mar ree meitsje foar de eilanner wrake. *It ljipaaisykjen is wat oars, fansels. Yn de nije Fûgelwet soe dat oant en mei 3 april meie, mar foar Fryslân bliuwt
dat nei alle gedachten wol oant en mei de tolfte. Op oanstean fan
de foarsitter fan de Fryske Mij wurdt neigien oft der mei yngong
fan 1987 in "aaisikerskaart" ynfïerd wurde kin foar "weidelike
ljipaaisikers". *De Kalkman is by de fûgels út 'e geunst; hja nimme no it Rif (de Izerbult) krekt wat noardliker foar kar. *De blikkene fûgels fan de fleanbasis Ljouwert litte har net ferjeie: de
Twadde Keamer hat it plan om de startbaan te ferdraaien ôfwiisd
en no sille yn de kommende tsien-fyftjin jier 930 wen ten yn Marsum-Jelsum-Koarnjum isolearre wurde. Kosten foar it ryk 67
miljoen.* En om te besluten in sitaatsje, in re-aksje fan de NNWB
op it plan fan Deputearren om sônes te meitsjen foar de wettersport: "Kano's en roeiboten veroorzaken óók onrust. De zonlicht
weerkaatsende bladen van zwaaiende peddels en roeiriemen kunnen wel degelijk, zij het in stilte, op dieren een verontrustende invloed hebben en tot verstoring van bv. broedende vogels leiden".
Is 't net in aardichheid?

Economie
E. Chr. van der Knijff

De nationale economie werd in 1985 gekenmerkt door een toenemende opleving van activiteiten. Voor het eerst sinds jaren is
weer een aanzienlijke toeneming van de bedrijfsinvesteringen geconstateerd terwijl de export sneller groeit dan in de voorafgaande jaren. Daarbij begint de werkloosheid licht te dalen; vooral
schoolverlaters kunnen sneller aan de slag. Ook in Friesland
blijkt de economische opleving door te werken in een groei van
de export en een toenemende investeringsgeneigdheid bij het bedrijfsleven.
Belangrijke uitzondering hierop is echter de zuivelindustrie; mogelijk is dit een van de voorboden van de problemen die de Friese
economie te verwerken krijgt door EEG-landbouwperikelen. Andere sectoren in Friesland ontwikkelden zich evenwel gunstiger.
Volgens de jaarlijkse enquête van de Kamer van Koophandel zag
39 procent van de Friese bedrijven kans de omzet in 1985 te vergroten, een aanzienlijk hoger percentage dan in beide voorgaande
jaren met 25 en 28 procent. Door een stijgende arbeidsproduktiviteit leidt deze ontwikkeling nog niet tot een substantiële groei
van de werkgelegenheid: de groei van de afzet kan veelal opgevangen worden met het aanwezige personeelsbestand. Daarbij
leiden nieuwe investeringen vaak tot arbeidsbesparing. Daar
staat tegenover dat arbeidstijdverkorting van vijf procent, waar118
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bij in de meeste sectoren een 38-urige werkweek werd ingevoerd,
tot een lichte stijging van het aantal arbeidsplaatsen heeft geleid.
In 1985 is daarnaast een aantal ontwikkelingen opgestart die pas
in latere jaren hun vruchten af zullen werpen. Gedacht wordt aan
de versterking van de commerciële dienstverlening met de voorgenomen vestiging van de noordelijke hoofdzetel van het AEGON-concern in Leeuwarden. Naast het directe effect zal dit in
het algemeen de attractiviteit van de Friese hoofdstad als vestigingsplaats voor commercieel dienstverlenende bedrijven vergroten.
Voorts vielen positieve beslissingen ten aanzien van haven- en
scheepsbouwactiviteiten in Harlingen en is onder meer op basis
van het in 1984 opgestelde "Toeristisch recreatieve ontwikkelingsplan" een aantal investeringsprojecten opgestart. Het gaat
hierbij onder meer om uitbreiding van de toeristische accommodatie op de Waddeneilenden en in het Lauwersmeergebied.
De beroepsbevolking blijft gestaag doorgroeien; in 1985 kwamen
er naar schatting per saldo 3.500 personen bij in Friesland. Door
de relatief jonge bevolkingsopbouw is deze groei sterker dan in
Nederland. Deze ontwikkelingen leidden er onder meer toe dat
de geregistreerde werkloosheid daalde van 35.300 naar 32.400.
Binnen dit werkloosheidscijfer vonden nog al wat verschuivingen
plaats; de werkloosheid onder schoolverlaters daalde sneller dan
het gemiddelde, de werkloosheid onder ouderen steeg zelfs nog
iets. Naast deze geregistreerde werkloosheid bestaat er naar alle
waarschijnlijkheid een groeiende groep "verborgen werklozen".
Deze houdt zich enerzijds schuil in het onderwijs om zich in de
toekomst wellicht betere kansen op de arbeidsmarkt te scheppen,
anderzijds bestaat deze groep uit werkloze vrouwen die geen
recht op een uitkering hebben en zich daarom ook niet als werklozen laten registreren. Hoewel de arbeidsmarktsituatie in Friesland nog steeds als slecht beoordeeld moet worden, kan de
groeiende kans op werk voor met name jonge schoolverlaters als
een zeer positieve ontwikkeling ervaren worden.

Lân- en túnbou
A. Bokma

It boerejier 1985 (it rint winliken fan 12 maaie oant 12 maaie, mar
hjir giet it oer it kalinderjier) hat in nuver ferrin hân. Like wif as't
waar wiene de útkomsten fan it buorkjen. Yn ús panorama fan
1984 is folie omtinken jûn oan it kriemen fan it Jeropeeske lânboubewâld; de oerskotten (bergen) fan de measte boereprodukten twongen dêrta. De superheffing op de molke — in belesting
op de mingels molke dy't in boer boppe syn tastien kwotum melkt
— joech op foarhân oanlieding ta pessimisme. Der soene yn Fryslân 1500 arbeidsplakken troch ferlern gean, hiel wat boeren soene
yn'e problemen komme en der soe net mear ynvestearre wurde.
De Fryske greidboeren soene in slach op 'e kop krije. Lykwols, it
is noch net goed yn te skatten, mar oan 'e ein fan 1985 — yn 'e
simmer wie de superheffing ôfrekkene — waaide de wyn út in oare
hoeke.
Benammen yn 'e greidhoeke foei it op dat yn 'e rin fan it jier nochal wat nije lisboksstâlen boud waarden; in oannimmer koe it hast
net benei komme. En op de Amsterdamske RAI, yn it begjin fan
it nije jier, wie in keapgrage stimming. De konklúzje moat hoeden
delskreaun wurde, mar it liket der op dat de Fryske boeren yn it
120
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ferrûne jier dúdlik sjen litten hawwe dat se mei moed en ûndernimmerskip de nije útdaging oankinne. De sifers fan boekhâldburo's wize út dat de ynkommens fan 'e greidboeren, oer't ginneraal nommen, ryklik sa heech wiene; wol minder kij, mar mear
molkjild en foaral goedkeaper foer.
Mar der is ek in groep boeren dy't it dreech hie en noch hat om't
de omstannichheden tsjin har wiene en se in totaal-kwotum tawiisd krigen dat fïerstente min wie yn ferhâlding ta de bedriuwsposysje. It soe rjochtfeardich wêze en help har; de beheining fan
9.65 persint op alle molke is foar harren ûnevenredich swier. Mar
de ekstra mingels molke moatte by de helsdoarren weihelle wurde. De Fryske Mij fan Lânbou die foarstellen foar trije gefallen:
bedriuwen mei minder as 45 melkekij, opfolgers mei minder as 70
melkekij en ynvestearders mei likwiditeitsproblemen. It moat dy
kant wol út as wy de Fryske boerestân yn al syn ferskaat behâlde
wolle. It gefaar fan it stringente Brusselske bewâld, ferwurde yn
it "grienboek" fan de Jeropeeske lânboukommissaris Andriessen, is dat de grutten grutter en de lytsen lytser wurde, en dat ienmansbedriuwen der ûnder troch geane en nei it ferdwinen fan de
komelkers soe dat in te grutte ferearming fan it Fryske plattelânsbelibjen wurde.
Dêr komt in nij probleem by. Der moat mear dien wurde tsjin in
te folie oan stront en it fersmoarkjen fan grûn en lucht. Greidboeren wurde op hege kosten jage om't der mear jarkolken, dongbultplaten, boaiems yn silo's ensa makke wurde moatte. Op de kosten
kin heechút ientredde part subsydzje krigen wurde.
De beroering yn 'e fokfeehâlderij wie ekstra grut. Andries Osinga
sei by syn ôfskie as foarsitter fan it FRS: "troch de superheffing
wurdt it fee better, mar de modernisaasje is amper begûn". En
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dan de wrakseling om mear molke tsjin de folie priis leverje te
kinnen. Fernuftige jundyske konstruksjes waarden betocht om
boeren-mei-te-folle yn kontakt te bringen mei boeren-mei-temin-molke. Of it slagje sil?
Der wie ôf en ta gans opskuor en aksje; de superheffing snijde de
boeren djip yn't moed. Yn maart krige HID ir. P. Anema in petysje oanbean fan de trije stânsorganisaasjes en de Lânbou-jongerein om dy oer te langjen oan syn baas: minister Braks. It betinken wie dat de koarting fan 8.65 persint op de molke yn 1985/'86
net ferhege wurde moast. Itselde boadskip waard op in sneontemiddei yn april krêft by setten troch sa'n 3000 trekkers mei weinen ensa, dy't yn optochten nei Ljouwert ta riden. Begjin-maaie
noch in needgjalp troch boeren dy't de doarren fan it Lânbousintrum te Ljouwert mei kettings blokkearden.
In nije stoarm fan protest barste los tsjin de ûnredelike wize werop minister Braks 40.000 kilo molke skinke woe oan oer it kwotum-hinne-melkers.
Braks die in unike stap; hy stjoerde alle melkende boeren yn ús
lân in grut brief om de misferstannen út 'e wei te romjen. De Fryske lânbouorganisaasjes drigen dêrop de minister mei in koart geding, dat op't lést dochs net trochgong. Ek de nasjonale ombudsman wie fan betinken dat Braks ferkeard dwaande wie.
Strideraasje wie der ek foar in hegere molkpriis. Yn it gebiet fan
de jonge Noord-Nederland-suvelkoöperaasje lei de priis te leech
nei it sin fan party boeren, benammen yn 'e omkriten fan Aldeboarn en Donkerbroek. Der waard yn Donkerbroek in nije
koöperaasje oprjochte om ûnder de leveringsplicht fan de eigen
koöperaasje wei te kommen. De opstandigens wie noch grutter
wurden doe't de Noord-Nederland har molkfabriken te Dokkum, Sint Nyk, Donkerbroek en yn it Drintske Koekange ticht
ha woe. Ek it Nestlé-fabryk te Oasingahuzen stiet dit lot te wachtsjen. Tsjin it sluten fan de koöperaasje-fabriken waard troch de
fakbûnen mei in staking protestearre. Mar wilens jage de fan oarsprong Fryske gatsjetsiis Maasdammer (Aldwâlde), letter ek as
Bergumer (Noord-Nederland), de tsiisútfier gans omheech.
As wy goed teld hawwe krige Fryslân der foarich jier fiif kij by
mei in libbensproduksje fan boppe de 100.000 mingel molke. Dat
de Fryske swartbûntfokkerij de fuotten wer ûnder 't gat hat, blykt
wol út de grutte eksport fan fokfee lykas nei Egypte mear as 3000
pinken, nei Syrië in lytse 5000 rierren en in 350 kij nei Grikelân.
De noch net in jier âlde Feikje 89 brocht op de FRS-feiling yn
Ljouwert de rekordpriis fan 37.000 gûne op.
De trije Fryske lânbouorganisaasjes kamen yn 'e mande mei it
Ynstitút foar Lânboukoöperaasje en mei subsydzje fan 'e provinsje yn 'e rin fan 'e simmer mei de opset: "Pak een tweede tak"
(hoe seit men soks yn't Frysk?). Dêrmei wol in oantrún jûn wurde
hoe't neist de molke wat te fertsjinjen fait. Tocht wurdt oan
(mear) fleis, fisk, geitemolke, swammen, boskbou en sa mear. Ek
de ôfsetmooglikheden spylje fansels in rol mei. En hokker mooglikheden de bio-technology yn him hat is noch net te befiemjen.
Nei de technyske kant ta is de opmars fan de kompjûter krekt
útein setten. Ek dêrmei is it boerebedriuw op in nije koerts setten,
dêr't de ein net fan te beëagjen is.
Yn 'e bou wurdt tocht oan "tweede-takkers" as griente, snijmais,
foerbiten, gerssied, earten en beantsjes, flaaks, ierdparren en teu122
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nisblommen. Inkelde bouboeren weagen it mei broccoli en mei
wytlof. Want ek yn de bou wurde de problemen noch grutter no't
op de nôtmerk ek tefolle oanfîerd wurdt en de set(jirpels) goedkeap binne. De bouboeren hiene wer in striemin jier. It wiete waar
siet tsjin en de merkpriis stie ûnder druk fan it te folie. Njonken
in priisprobleem wrakselet de bouboer mei de fruchtwiksel op
syn lân. Hoe beheinder en yntinsiver it bouplan, hoe grutter de
káns op ieltsje-sykten en wurgens. Oer de jirpelsykte phoma wie
folie te dwaan yn ferbân mei de stringe NAK-keuring.
Oer de hynders, bargen en skiep is net folie nijs te skriuwen. It
halden fan geiten foar de molke krige mear en mear omtinken; de
Praktykskoalle yn Oentsjerk ûndersiket ien en oar.
Twa âlde-boere-foaroanmannen kamen te ferstjerren: Acronius
Hettinga (88) te Koarnjum, lange jierren foarsitter fan de Krite
Fryslân fan 'e ABTB, en Jan Sikma (92) te Raard/Ljouwert, âldfoarsitter fan it FRS. Anne W. van der Zijpp, Rottum, naam ôfskie as foarsitter fan de CAF, fan it wetterskip Boarnfert en fan
de CCFriesland. Yn dy earste funksje waard hy opfolge troch in
bouboer, Hessel Bierma fan Sint Jabik en yn de léste troch Boyen
P. de Boer fan Stiens.

Waterstaat
W. Zwaan

In april verleende het rijk aan de provincie de langbevochten concessie voor de aanleg van een nieuwe Deltadijk tussen Zwartehaan en Holwerd, die de buitendijkse gronden zou omsluiten.
Het werk kon nog niet in uitvoering worden genomen omdat aan
het einde van het jaar nog een beroepschriftenprocedure bij de
Raad van State liep. Bij Holwerd werd de dijk alvast op Deltahoogte gebracht.
De plannen voor het toegankelijk maken van de haven van Harlingen voor schepen van de nieuwe 4000 GT-klasse werden bestuurlijk aanvaard en er zijn afspraken gemaakt voor overdracht
van de rijks- en provinciale buitendijkse havenwerken aan de gemeente. Gewerkt wordt aan de ontsluiting van de haven "over de
weg"; een nieuwe verbinding met de A31 (Leeuwarden-Afsluitdijk) is in de maak. Ook de uitbreiding van de vissershaven van
Lauwersoog, die in economisch opzicht steeds belangrijker
wordt, vorderde gestaag.
Op wegengebied viel een belangrijke beslissing: de A32 van Leeuwarden naar Grouw zal worden verdubbeld en bij Idaard zal een
aansluiting komen van een nieuwe weg naar de Sneekerhoek, die
dus de traverse door Wytgaard en Roordahuizum overbodig
maakt als men van Leeuwarden naar Sneek rijdt. Deze werken
zullen nog in de jaren 80 gerealiseerd worden, evenals de aanleg
van de Oostergoweg in Leeuwarden, die de Schrans moet ontlasten. Bij Wolvega en De Blesse wordt gewerkt aan de aanleg van
de nieuwe autosnelweg A32. Bij reconstructies van wegen (zoals
Sexbierum-Harlingen en IJlst-Nijezijl) werden fietspaden aangelegd, terwijl ook elders nieuwe fietspaden kwamen: MenaldumRijksweg 9, Leeuwarden-Bartlehiem, Lekkum-Wijns, WolvegaOldeholtpade.
Wegverkeer en scheepvaart zullen gebaat zijn met de vervanging
van de brug van Blauwverlaat tussen Buitenpost en Surhuisterveen. Niet alleen het rijdek werd breder, ook de doorvaartbreedte
werd vergroot: van negen naar zestien meter. Dat betekent dat
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de schepen of segmenten die op de achterliggende werf worden
gebouwd, niet meer gedeeltelijk gedemonteerd behoeven te worden. De beroepsvaart op het Prinses Margriet-kanaal is er zeker
mee gediend nu de gemiddelde scheepsgrootte steeds toeneemt;
het aantal beroepsvaartuigen blijft vrijwel gelijk, de tonnage-totalen liggen hoger. Lemmer registreerde ongeveer 28.000 schepen
met een gemiddelde tonnage van ruim 800. De pleziervaart nam
door de slechte zomer met 8.6 procent af. De Staten keurden een
provinciaal vaarwegenplan goed, waarin staat vermeld wat er op
middellange termijn op en rondom de Friese vaarwegen moet gebeuren. Zo zal te zijner tijd de Wellebrug in de weg Sneek-Lemmer een doorvaarthoogte moeten krijgen van twee-en-een-halve
meter om de Jelteslootbrug te ontlasten, waar dit jaar 61.000
pleziervaartuigen passeerden.
Wat de milieuzorg betreft: zuidwest van Leeuwarden komt een
vijf-en-een-halve hectare groot tijdelijk opslagterrein voor vervuilde grond, afkomstig van bodemsaneringen elders in de provincie. Deze grond wordt daar gecontroleerd opgeslagen totdat er
betere verwerkingstechnieken zijn ontwikkeld. Er is ruimte voor
55.000 kubieke meter vervuilde grond en 14.000 kubieke meter
slib. In 1985 zijn veertien locaties gesaneerd.
In Warns is de rioolwaterzuiveringsinstallatie in gebruik genomen; daardoor is de totale zuiveringscapaciteit in Friesland gekomen op 900.000 "inwonerequivalenten", verdeeld over 33 installaties. De laatste grote rioolwaterzuiveringsinstallatie (Franeker)
is in aanbouw. Aan het eind van het jaar waren er in Friesland
450 kilometer persleiding en 164 persgemalen in gebruik.
Gestart is met milieucontrole per helicopter in samenwerking
met de Rijkspolitie; het betreft een proef. Via het provinciaal depot in Drachten is 14.000 kilo chemisch afval afgevoerd; in 1984
was dat nog maar 300 kilo. Het milieualarmnummer 058-122422
kreeg ruim vierhonderd klachten. In de provincie zijn nu 21 muskusrattenvangers in dienst; in 1985 zijn rond 35.000 ratten gevangen.

Geestelijk leven
C. P. Hoekema

Voor het geestelijk leven geldt ook in Friesland, dat het zich
steeds meer buiten de gevestigde kerken afspeelt. De "kerkdienst" op zondag (of zaterdag) is geen maatstaf meer voor de intensiteit ervan. Binnen de kerken zijn het de kringen en groepen
waar gedacht, gesproken, gehandeld wordt en buiten de kerken
vormen zich eveneens groepen, die bijbelse, theologische, diaconale, maatschappelijke problemen behandelen.
Toch kunnen we niet anders dan deze vormen van leven benaderen in verband met gevestigde christelijke en andere religieuze organisaties.
Rooms-Katholieke Kerk
Hoogtepunt voor de roomskatholieken was de zaligverklaring
van Titus Brandsma op 3 november in Rome, gevolgd door een
Friese dienst in de aloude Friezenkerk en een herdenkingsdienst
te Bolsward op 17 november. Op 18 augustus was de bedevaart
voor Bonifatius te Dokkum. Vijftig kerkhistorici bezochten in oktober de plaatsen waar de Friese prediker Liudger had gesproken.
De groep "Folk en Tsjerke" gaf aandacht aan het klooster van de
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Karmelitessen in Drachten, die zich wijden aan het gebed.
In de roomskatholieke kerk zijn onder de pastores vier vrouwen
werkzaam als pastorale werkers. De katholieke vrouwen laten
zich steeds meer gelden o.a. in de werkgroep Vrouw en Geloof en
het Katholieke Vrouwengilde. Er is nu ook een Friese afdeling
van de Mariënburger-groep, die de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie veilig wil stellen. Het zelfstandig denken neemt
bij de roomskatholieken meer en meer toe, met hier en daar de
onvermijdelijke tegenstelingen.
Nederlandse Hervormde Kerk
Ook in de N.H. Kerk is er een sterk toenemende inbreng van de
vrouwen. Ds. Stavinga-Van der Waals: De kerk moet in eigen
land zendingskerk zijn. Mevrouw Steensma-Van Dijk in de
Provinciale Kerkvergadering: Meer ruimte voor vrouwen en jongeren. Mevrouw Lam-Van Dijk voor 1500 hervormde vrouwen
in de Harmonie: Vrouwen kunnen veel groter taak hebben in de
oecumene. Mevrouw R. Sierts-Hassema: Al te veel wordt de
"helft van de Schepping", i.c. de man, geroepen tot het zendingswerk. Daar is plaats voor de andere helft. De mannenbond sprak
in Drachten over fundamentele vragen inzake Gods leiding.
Het aantal hervormde gemeenten met een voorganger van de Geref. Bond neemt in Friesland toe. In verschillende classicale vergaderingen leefde de vrees, dat de Gereformeerde Bonders de
"Samen op Weg"-plannen met de gereformeerde kerk zouden afwijzen. Ds. S. Kooistra liet een ander geluid horen: Van een
scheuring zal geen sprake zijn. Voorzitter ds. J. C. van den Berg
van de Vrijzinnig Hervormden sprak over de signalerende functie
in de kerk van deze kleine groep. In de classis Dokkum sprak ds.
J. van Veen van de Raad van Overheid en Samenleving over hulp
aan slachtoffers van onderdrukking. Ds. Van den Brink van
Twijzelerheide vond dit niet een eerste taak van de Kerk. Het gaat
volgens hem om de prediking van de verzoening met God. Ook
hier de eeuwen door verscheidenheid van opvattingen.
De Gereformeerden
Opnieuw is in tal van plaatsen de Afscheiding van 1834 herdacht
en daarmee de stichting van gemeenten. Dr. Van Oeveren wekte
in Dokkum ouderlingen en leden van het Confessioneel Gereformeerd Beraad op om zich te wapenen tegen afvalligheid, vrijzinnigheid en modern heidendom, waardoor ook deze kerk belaagd
wordt. De verontrusting hierover is groot. Prof. A. Wessels (VU)
sprak over de bevrijding van onderdrukten in de derde wereld; de
kruisdood van Jezus was de straf voor de politieke misdaad; bij
een geestelijke misdaad zou hij gestenigd zijn. Toch was Jezus
geen politieke figuur. Prof. dr. J. Lever (VU) verklaarde dat de
tegenstelling Schepping-Evolutie een verkeerde erfenis van de romantiek is. God is Schepper, ook in de evolutie-theorie. De Particuliere Synode-Zuid distancieerde zich van een bezwaarschrift
van de groep verontrusten in Joure, die eigen diensten houdt. Bij
velen in de gereformeerde kerken heerst grote aarzeling om "Samen op Weg" te gaan met de hervormde gemeenten. Wel blijft er
contact.
Vraagstukken als van geweld, abortus, euthanasie leven sterk in
deze kerken, waar "de vrouw op de kansel" een steeds grotere
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plaats inneemt. Zij benaderen tal van zaken anders dan de mannen en dat is een verrijking (ds. J. Zijlstra van Vorden). De nieuwe
predikante mevrouw A. van der Pers van Akkrum is afkomstig uit
de Rooms-Katholieke Kerk. De drie kerken van Akkrum hebben
nu een vrouw als voorgangster. Vrouwen hebben taken en moeten
een keuze durven maken, aldus mevrouw ds. F. van der Belt-Van
Keulen voor de Geref. Vrouwenbond.
De kleinere kerken
Op de voorjaarsvergadering van de Friese Doopsgezinde Sociëteit
legden de hervormde diaconale consulent Piet Vos en ds. G. G.
Hoekema van Sneek de accenten over diaconie heel verschillend:
de eerste dacht aan hulpwerk in de wereld der verdrukten, de
tweede aan het avondmaal als diaconale levensgemeenschap.
Jeugd en jongerenwerk stonden op de kaderdag van de zusterkringen te Joure en op de najaarsvergadering van de F.D.S. centraal. Ds. Andries Bakker hield de 400 zusters op de Federatiedag
in de Harmonie voor, dat zij de kern van de gemeenten vormen.
De Evangelisch Lutherse Gemeente van Friesland zag haar leraar
vertrekken en is sedertdien vacant. Hier is het probleem: hoe verder? Zelfstandig blijven, samengaan met een andere kerk, opgaan
in federatief verband? Men is er nog niet uit.
Bij de Chr. Gereformeerde Kerken is de kerk van Drachten bezorgd over invoering van een vijfploegen-dienst bij Philips. Bij
hen geldt: op zondag "geen arbeid, geen nering". De gemeente
van Siegerswoude wil de jongeren uit de disco's houden. De leden
van de kerk van Leeuwarden brachten meer dan een miljoen gulden op voor een nieuw gebouw.
"Discipelschap" was te Bergum het onderwerp op de ontmoetingsdag van de Baptisten. "De bijbel waardeert een wijze vrouw
meer dan een man", aldus prof. dr. Van Bruggen voor tweeduizend vrouwen uit de Vrijgemaakte Gereformeerde Kerken in
Thialf te Heerenveen. Hij wees emancipatie af. De Vrije Evangelische Gemeente te Leeuwarden vierde op 6 oktober een Israël-zondag in verband met de uitzending van Alie Weerdmeester naar
Nes Ammin, de christelijke gemeenschap die solidair wil zijn met
de joden in Israël.
De Joodse Gemeenschap prefereert een "Leeuwarden-park" in Israël boven een monument voor de omgekomen Leeuwarder joden. De belangstelling voor joods geloof en gebruiken bleek in
de classis Franeker van de Nederlandse Hervormde Kerk groot.
Spreker was de heer S. E. Cohen. Predikanten van Balk waarschuwden tegen de evangelisatiecampagne in de Zuidwesthoek
door het echtpaar Goeree uit Zwolle met betrekking tot hun visie
op de joden ten opzichte van de Christus en het Christendom.
Islamieten in Heerenveen kregen een nieuwe gebedsruimte. In
Leeuwarden werd voor hen een begraafplaats aangelegd.
Frysk yn 'e tsjerken
Yn mear as 45 tsjerken is op 27 oktober in Fryske tsjinst holden.
Jierliks wurde der in tûzen tsjinsten yn it Frysk holden. "Net fan
brea allinne" is in prekebondel foar Fryske foargongers. Op 6
jannewaris betocht ds. Foeke Kuiper dat ds. G. A. Wumkes santich jier lyn in Fryske preek holden hat yn 'e Herfoarme tsjerke
fan Tsjom. Yn'e restaurearre tsjerke fan Hjerbeam is op 24 maart
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it twadde lustrum fan Fryske tsjinsten betocht; de Fryske Eukumenyske Wurkgroep joech der in lyts boekje oer út. Fiifhûndert minsken makken op 5 oktober in Lieteboek-dei yn 'e Herfoarme Martinitsjerke te Snits mei. Dûmny en mefrou Krikke fan
Goutum hawwe soarge dat der neist oare Fryske lieten ek psalmen en gesangen yn it Frysk beskikber binnen yn it krematoarium. Yn it doarp Ding yn Noard-Fryslân (Dútslân) is op 19
maaie in tsjinst holden yn it Noardfrysk, ús Frysk en it Heechdútsk.

Underwiis
R. W. Valk

Op ûnderwiisgebiet wie der yn '85 nochal wat te dwaan. De wet
op it basisûnderwiis waard fan krêft: de beukerskoalle en de legere
skoalle binne histoarje en de basisskoalle is werklikheid. De beukerliedster en ûnderwizer hite no learaar en it haad fan de skoalle
is direkteur. Hjir en dêr wiene spanningen: wa soe direkteur wurde fan de gearfoege skoalle, de haadliedster fan de beukerskoalle
of it haad fan de legere skoalle? Bliken docht dat mar in hiel lyts
tal haadliedsters direkteur fan in nije basisskoalle wurden is. Ek
it tal skoallen dat in twahadige lieding krigen hat is lyts.
In oar probleem wie de formaasje. Om krekt te witten op hokker
formaasje in skoalle rjocht hie, moasten de âlden fragelisten ynfolje dêr't tige persoanlike saken by oan'e oarder kamen. Bygelyks yn hoefier't bern rekkene wurde moasten ta de kânsearmen yn de maatskippij en hokker oplieding de âlden hân hienen.
Fan alle kanten kamen der negative reaksjes. De steatssekretaris
stjoerde doe in bystelde list en joech de haden fan skoallen ek
noch in stik ferantwurdlikens foar it ynfoljen. It liket der op dat
it mei de formaasje foar de skoallen yn it earste jier fan de basisskoalle úteinlik dochs noch wat tafalt.
De njoggen beropssaken oer it opheffen fan skoallen hawwe der
ta laat dat neist de iene skoalle dy't net yn berop gien is fiif skoallen ferdwine soene. Dat is gelokkich wol hiel wat minder as de
fyftich dy't yn it begjin op de nominaasje stiene. In twadde opheffingsoperaasje dy't yn 1988 syn beslach krije soe, is troch de
Twadde Keamer ôfwiisd. It begjint der dochs op te lykjen dat de
ûnderwiisminsken har no echt ris talizze kinne op it stal jaan oan
de basisskoalle. Hja sille der de hannen fol oan ha. Dêrom lit de
provinsje it steunpunt Basisûnderwiis, dat bestjoeren rie jout, ek
noch in jier langer bestean. Oan 'e ein fan it jier waard dúdlik dat
it plattelân net folie ferwachtsje moat fan de ûnderwiisfoarrangsprojekten. It kritearium fan Den Haach dat der kulturele minderheden oanwêzich wêze moatte is foar de tawizing fan in projekt
tige wichtich. Troch de konsintraasje fan dy minderheden yn
grutte steden geane de projekten automatysk dêr nei ta. Fan Fryslân út, u.o. troch it Mienskiplik Sintrum foar Underwiisbegelieding, is der tsjin protestearre dat it plattelân net oan bar komt
wylst dat perfoarst wol moat. Dat sa'n projekt fertuten docht
blykt yn Frjentsjer.
Itfuortset underwiis
By it fuortset underwiis is ek net alles rimpelleas ferrûn. Steatssekretaris mefrou drs. N. J. Ginjaar-Maas hat troch har beliedsútstellen yn it ramt fan de saneamde HEF-VO-operaasje hiel wat
aksje teweechbrocht. Op oanstean fan de Provinsjale Underwiis-
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"DeBouhof'teLjouwertwaardriedkamen alle organisaasjes fan bestjoeren, personiel en âlde
yn '85 in wichtich sintrumfoar it y n Fryslân yn it gewear. Der waard besletten om in protesta
HegerBerops-Underwiisdat
t e h â l d e n e n d o e > t b l i k e n d i e d a t d e ûnderwiisorganisaasjes y
oanslut by it Wtttenskiplik Vn-
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derwiis. Der binne inkelde tû- Drinte en Gnnslan ek meidwaan woene, is op 30 maart op ïtse
zenen fan studinten.
tiidstip yn Assen, Slochteren en Ljouwert de manifestaasje
"Geen onderwijs op afstand" holden. Yn alle trije plakken is doe
in protest-resolúsje oannaam. Ek de ûnderwiisried yn Seelân hat
dy ûnderskreaun.
De manifestaasje yn Ljouwert, dat it sintrale plak wie fan de
protestaksje, is tige slagge. Sa'n tûzen minsken (én de radio en
televyzje) kamen nei it ûnderwiissintrum De Bouhof ta, dêr't
njonken J. Tjeerdsma as foarsitter fan de Underwiisried it wurd
dien waard troch S. P. Hoekstra foar de trije lânbou-organisaasjes, J. van der Meulen foar de âlden, drs. G. U. Voortman (Nederlânske Protestants-kristlike Skoalrie), mefrou E. Vogelaar (Kontaktsintrum Iepenbier Underwiis) en Deputearre drs. J. M. Mulder. Drs. R. W. Valk, skriuwer fan de Underwiisried, liet sjen mei
behelp fan dia's wat de gefolgen fan it tapassen fan de HEF-noarmen wêze soene en ek Rients Gratama hie syn sechje oer de
operaasje.
De resolúsje is út namme fan de organisaasjes yn de fjouwer
provinsjes tastjoerd oan de leden fan de fêste Twadde Keamerkommisje foar Underwiis en Wittenskippen mei it fersyk om in
ûnderhâld. Dat waard nammerste twingender orri't steatssekretaris Ginjaar-Maas, doe't hja hjir letter op wurkbesite wie, dúdlik
útkomme Het dat de arguminten dy't Fryslân oanfierd hie har op
gjin inkelde wize oansprutsen. Op 18 desimber hawwe fertsjinwurdigers fan de fjouwer provinsjes de Keamerkommisje har
stânpunten nochris ferdúdlike. Hope wurdt dat de Twadde Keamer begjin-1986 de útstellen fan de steatssekretaris werom skowe
sil.
Oer de nije struktuer fan it fuortset underwiis waard yn de polityk
en ek yn it underwiis ûngelikens tocht. Der wie hiel wat krityk op
de plannen sa't dy yn 1985 op tafel kamen en dat lei, nei de opset
sjoen, ek wol foar de hân. De oansluting fan de earste faze op de
twadde fan it fuortset underwiis is lang net goed regele, om oer
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de ûndúdlikens nei it beropsûnderwiis ta mar te swijen. De Keamer sil begjin-1986 gear oer de beliedsfoarnimmens. Wy sille mar
ôfwachtsje wat dat opsmyt.
It Coa naam yn dit jier de foarstap om alle aktiviteiten op it mêd
fan de oansluting ûnderwiis en arbeid sa goed mooglik spoare litten. In goed inisjatyf want der is grut ferlet fan goede foarljochting.
Op de Bouhof te Ljouwert is in sintrum foar sawol basisûnderwiis
as fuortset ûnderwiis foar ynformatika úteinsetten. De ynformatika sil de kommende jierren sa goed mooglik oppakt wurde
moatte wol de oansluting by de ûntwikkeling yn de maatskippij
foldwaan oan it ferlet. It regear wol troch in ynformatikastimulearringsplan besykje de efterstân dy't der benammen ek ynternasjonaal besjoen bestiet yn te heljen. Yn Ljouwert is in ûndersyk foltôge oer foartidige skoalferlitters, in problematyk dy't lanlüc in protte oandacht kriget. De motivaasje fan guon learlingen
foar it ûnderwiis is net grut. De ûndersikers dogge in tal oanbefellings om sa folie mooglik te foaren te kommen dat dy motivaasje
alhielendal ferlern giet.
It heger ûnderwiis
Der wie op rekkene dat oan'e ein fan it jier dúdlik wêze soe hoe't
it lân der hinne lizze soe yn it heger beropsûnderwiis. Oer it generaal kin sein wurde dat der düdlikens is oer in tal "klusters".
Der komt in protestants-kristlike kluster mei dêryn de pedagogyske akademys foar it basisûnderwiis, de hbû-j oplieding Fiswerd, de nije negere hotelskoalle en de pabû's út Grins en Emmen. Oer de learare-oplieding foar it beropsûnderwiis (NGOLB)
is noch gjin düdlikens. Yn de agraryske kluster sille de hegere lânbouskoalle te Ljouwert en de hegere skoalle foar libbensmiddelstechnology te Boalsert in plak fine; doel is dat ek de hegere lânbouskoalle út Grins dêr yn komt.
De grutste kluster sil yn alle gefallen bestean út de Noardlike
Leargongen, de HTS, de HEAU, de seefeartskoalle op Skylge, de
MPA, de laboratoriumskoalle, de Fryske akademy foar sûnenssoarch, de Akademy foar ekspresje en kommunikaasje en de
akademy foar byldzjende keunstûnderwiis Vredeman de Vries. It
is noch net dúdlik oft de iepenbiere pabû's, de AAF en de learareoplieding Ubbo Emmius dêr ek yn opgean sille. It lit him wol sa
oansjen. Ek de nije bestjoersakademy sil der yn opnaam wurde.
Troch it "convenant" dat Fryslân hat mei de minister fan Underwiis en Wittenskippen en dat ynhâldt dat Fryslân in "lânsdielfersoargjende funksje" tasein is foar it hbû, binne yn alle gefallen de
bestjoersakademy en de protestants-kristlike hegere hotelskoalle
nei Fryslân kaam. Der wurdt in earste oanset jûn foar ûndersyk
troch it hbû. De propedeuses rjochten en ekonomy hawwe it earste jier no efter de rêch. En de lûden dêroer binne net negatyf.
Begjin takommene jier sil bekend wêze moatte hokker klusters
der wêze sille.
It Frysk
Der is dit jier mei troch it krewearjen fan de Fryske Akademy stal
jûn oan de ferdieling fan de bysûndere learstuollen Frysk. Op it
mêd fan ûnderwiis en ûndersyk is der in goede struktuer ta stân
brocht, dêr't efterôf by sein wurde kin dat de universitêre stúdzje
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Frysk goed troch de werstrukturearringoperaasje by de universiteiten hinne kaam is. Yn de konsept-beliedsnotysje by it einrapport fan de rykskommisje "Fries in het buitengewoon onderwijs"
die bliken dat de steatssekretaris der net ta oergean woe en stel it
Frysk ferplichte yn it spesjaal ûnderwiis. Hoewol't fan ferskillende kanten yn Fryslân besocht is en bring de steatssekretaris ta oare gedachten, hat dat net it effekt hân dat bygelyks deputearren
en Underwiisried graach woene.
Yn april wie yn Ljouwert de ynternasjonale konferinsje "Iere bernetiid en twataligens". Minsken út ferskate dielen fan Europa kamen gear om te praten oer de situaasje fan de minderheidstaal yn
harren gebiet yn de iere bernetiid. Utgongspunt wiene stúdzjes
dy't yn fyftjin gebieten dien binne en dy't gearfette wiene troch
Helen O'Murchu. De konferinsje ferrûn yn in goede sfear. Oan'e
ein is in slotferklearring oannommen dêr't de Europarlemintariërs yn frege wurdt foar de belangen fan praters fan minderheidstalen yn Europa op te kommen. Neffens de ryksregeling basis-edukaasje wurdt yn Fryslân ûnder taalfeardigens ek ferstien
it aktyf en passyf behearskjen fan it Frysk; folwoeksenen dy't foldogge oan de doelgroepomskriuwing en dy't Frysk leare wolle,
kinne soks dus dwaan yn it ramt fan it ûnderdiel taalfeardigens.
Neist it besteande oanbod oan Fryske kursussen wurdt dus in ekstra oanbod Frysk mooglik yn it part "taalfeardigens" yn de basisedukaasje. Spitich dat it ryk gjin ekstra middels jout foar de
útfiering fan it nije oanbod.
Lang om let kaam de beliedsnotysje fan steatssekretaris GinjaarMaas by it einrapport fan de rykskommisje "Fries in het voortgezet onderwijs". It die bliken dat de steatssekretaris beliedsfoarnimmens hie dy't wol hiel fier ôfstienen fan de útstellen yn it einrapport. De rykskommisje hat dúdlik oanjûn dat foar it jaan fan
it Frysk de fjouwer motiven (pedagogysk motyf, kultureel motyf,
maatskiplik nut en taalpolityk motyf) mear of minder foar alle
learlingen yn it fuortset ûnderwiis jilde. De steatssekretaris leit de
klam by it taalpolitike motyf en mient dat hja benammen foar
de belangen fan de net-Frysktalige learlingen opkomme moat: it
Nederlânsk as ienheidstaal is it wichtichst. Spitich dat konstatearre wurde moat dat de erkenning fan it Frysk as twadde
rykstaal en de goedtrochtochte advizen fan de rykskommisje net
laat ha ta beliedsfoarnimmens dy't it rjocht op in gelikense behanneling fan beide talen yn it ûnderwiis garandearje. Behearsking fan it Frysk is ommers in eask om yn de twatalige maatskippij yn Fryslân folweardich te funksjonearjen.
De folwoeksene-edukaasje
De provinsje hat einliks de fasetnota-edukaasje foar folwoeksenen ferskine litten. De léste lanlike ûntwikkelingen binne lykwols noch net folslein yn de nota ferwurke, benammen net wat de
beropsedukaasje oanbelanget. It is ôfwachtsjen hoe't it belied fan
de provinsje der út sjen sil. It ministearje fan Underwiis en Wittenskippen lit in tal neiskoallingseksperiminten basisedukaasje
úteinsette en Fryslân hat twa projekten yn dat ramt tawiisd
krigen. Doel is om in leargong basisedukaasje te ûntwikkeljen
mei in kursusdoer fan trije jier, dy't folge wurde kin neist en yn
gearhing mei it praktyske wurk fan de kursisten. Yn de kommende jierren komme der yn de folwoeksene-edukaasje noch hiel wat
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nije ûntjouwingen. It is saak dat Fryslân wach is en der op 'e tiid
op yn spilet.
pryske taal- en
letterkunde
fineke Steenmeijerfflielenga

It jier 1985 oereagjend en beprakkesearjend wat der te reden west
hat, komme jin hichte- en djiptepunten yn 't sin. 1985 wie it
"Ljouwert-700-jier", it jier fan it Frysk Festival, fan de iepening
fan it ferboude Provinsjehûs mei kulturele busreizen wêrby't ek
de literatuer omtinken krige. It wie fjirtich jier nei de befrijing en
400 nei de stifting fan de Frjentsjerter hegeskoalle. Yn 1985 wie
it hûndert jier lyn dat Pi ter Sjoerds Gerbrandy berne waard; it
wie ek it jier fan de sillichferklearring fan professor Titus Brandsma, fan de trettjinde Alvestêdetocht, it jier fan De Dream.
Al dizze feiten en barrens hawwe oanlieding west ta boekútjeften
dy't gauris rjochtstreeks, soms ek mar sydlings mei de Fryske
taal- en letterkunde te krijen hawwe.
1985 wie ek wer in jier fan "saken" en "kwestjes". Wilco Bergmans publisearre in tige omstriden boek oer Skiermuontseach yn
'e besettingstiid. Gerben Abma joech utering oan syn teloarsteldwêzen yn 'e Fryske Beweging en Durk Nota ikkere — yn in alhiel
oan E. B. Folkertsma wijd nûmer fan it literêre tydskrift Hjir —
de diskusje wer op oer de "ivige kroanprins fan it Fryske nasjonalisme" sa't Nota Folkertsma kwalifisearre. Yn 'e lette sechstiger
jierren hie de beoardieling fan E. B. F. syn persoan en syn opfettings oars ek al laat ta gans strideraasje.
In relatyf grut tal minsken dy't elts op har eigen plak en op har
eigen wize warber west hawwe op it mêd fan de taal en letterkunde, kaam ús dit jier te ûntfallen. Wy neame: Abe Brouwer, Abraham A. van der Werf, G. Posthumus, H. W. Keikes, Cees Roggen,
de dichter Sjoerd Spanninga, de heechleararen Garmt Stuiveling
en Wytse Gs Hellinga en dr. Ype Poortinga, lykas Spanninga
winner fan de Gysbert Japicx-priis, dichter, romanskriuwer, meigearstaller fan it Akademy-wurdboek, literatuer-histoarikus en
in ynternasjonale autoriteit op it gebiet fan de "Märchenforschung".
Der wiene aldergeloks ek wol wer moedjaande ûntjouwingen en
fleurige saken. Sa kamen der mar leafst twa nije tydskriften by: it
Tydskrift jvar Fryske Taalkunde en in nij literêr blêd: Absint. Der
wiene in stikmannich debuten, der ferskynde in moaie samling
nei-oarlochske poëzy mei oersettingen yn it Ingelsk fan prof. dr.
Rod Jellema, Geart van der Meer promovearre te Grins op in dissertaasje oer Frisian "breaking", aspects of the origin and development ofa sound change, by de Fryske Akademy koene sân nije wittenskiplike meiwurkers oansteld wurde as temjittekomming oan
Fryslân foar it net-trochgean fan de universitêre festiging te Ljouwert en de Frânske histoarikus Stéphane Lebecq krige de Joast
Halbertsma-priis dy't dit jier foar it earst te Grou útrikt waard.
Foar de Rely Jorritsma-priisfraach waarden 20 ferhalen en 32 fersen ynstjoerd. Bekroand waard wurk fan Nelly Nauta, Margryt
Poortstra, Wilco Berga, Bennie Huisman en Klaas van der Veen.
It tal boeken op 'e list dy't it Frysk Letterkundich Museum en
Dokumintaesjesintrum lykas alle jierren wer gearstald hat op fersyk fart it tydskrift Trotwaer wie 120, tweintich persint mear as yn
1984, mar dat sifer is justjes flattearre. De boppeneamde betinkingen en festiviteiten wiene oanlieding ta de útjefte fan in man-
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nich brosjueres en boekjes dy't al op 'e list steane, mar dy't net
fan belang binne om it byld fan de ûntjouwing yn de Fryske boekewrâld te bepalen. Datselde jildt foar in rige yn fotokopy werútbrochte âlde boekjes, dêr't it FLMD mei úteinset is en dêr't
oant no ta al acht nûmers yn ferskynd binne. De ferdieling oer de
genres wie yn 1985 as folget: belletry 14, berneboeken 45, dichtwurk 15 en ferskaat 46.
Belletry
De winst- en ferliesrekken yn dit skift lit njonken Ik wol dy de wei
wize, in postúm yn 'e rige fan de KFFB ferskynde léste roman
fan Abe Brouwer, waans Gouden swipe dit jier de alfte printinge
belibbe, ien debút sjen. It is it risseltaat fan in provinsjale opdracht: de koarte roman In wike en in dei fan dejonge Ljouwerter
skriuwster Baukje Miedema, dy't yn acht haadstikken it (al te)
deistige libben beskreaun hat fan in famke sûnder wurk dat yn'e
stêd net folie oanslach fynt en dêrtroch driget wei te sakjen yn
doelleas en útsichtleas sliten fan har dagen. Net earlik in debút,
omt de skriuwster yn it Stellingwerfsk al earder publisearre hie,
wie de earste Fryske roman fan Peggy Klinkhaemer (G. HentoStoker) Gjin moarn dy't dejûn ken. Om de sfear te bewarjen fan
de omkriten dêr't dit boek him foar it grutste part ôfspilet binne
de petearen yn it Oertsjongstersk stean bleaun. In soartgelikens
(en taalkundich nijsgjirrich) ferskynsel is de gearfetting yn it Aasters yn it troch Freerk Zwart yn it Nederlânsk skreaune De broedvogels op Terschelling, mar dy heart yn dit rychje net thús. De oare
romans yn de rige fan de KFFB wiene yn 1985 Tea fan H. Y. de
Vries en Der is mear ûnder de sinne fan W. Bakker-Veninga. It
binne beide ferhalen oer boerehúshâldingen en al ha de trekkers
it plak ynnommen fan de hynders, de minsklike problemen binne
noch wakker deselde as yn de tradisjonele boereromans. It moat
sein wurde dat de haadfigueren fan frou Bakker minskliker oerkomme as dy fan De Vries, dy't oars gjin ferwar lykje te hawwen
as skelle en slaan as it har net nei 't sin giet.
H. Heeringa-Seepma joech yn eigen behear in bondeltsje út mei
koarte stikjes oer it deistige libben yn 'e besettingsjierren ûnder
de titel Mominten út 'e oarloch. Hoe't de oarloch direkt en yndirekt it libbenslot beskaat hat fan minsken dy't yn dy jierren lytse bern wiene of noch net ienris berne, wurdt stadichoan dúdlik
yn de nije roman fan Anne Wadman Tinke oan âlde tiden. Suver
wat detektiveboekeftich wurde de eftergrûnen en de feiten bleatlein, wêrby't de auteur hyltyd troch de eagen fan in oare haadpersoan sjocht. De petearparten binne as toanielstikjes werjûn, wat it
effekt fan "te kyk en te kak stean" fersterket. Ek al wat detektiveeftich, mar mear as in plysjeroman is De lange jacht fan Rink van
der Velde. Syn speurder is lykwols net in resjersjeur, mar in kranteman yn wa't de auteur in protte fan syn eigen dingen kwyt kinnen hat: nocht, niget, mar ek argewaasje en soarch.
Anne Wadman joech ûnder de titel 76 yn in beheinde oplaach fan
150 eksimplaren yn eigen behear syn deiboek út 1936 út. It nijsgjirrige fan dit egodokumint is, dat de lezer dy't de auteur út syn
boeken en dan benammen it autobiografyske Mei Abraham fûstkje miende te kennen, yn it ferslach fan de sechstjinjierrige hbser safolle echte "Wadmantrekjes" ûntdekke kin.
In wichtige literêre bydrage oan de feestfiering yn Ljouwert — al132
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hoewol dêr ynearsten alhiel net foar ornearre — wie de yn dit betinkingsjier ferskynde twadde histoaryske roman fan Douwe
Tamminga De boumaster fan de Aldehou. Yngeande bestudearring fan de boarnen, grut ynlibbingsfermogen yn de minsken en
har tiid, leafde foar it (bou)fak fan syn haadpersoan en fansels
Tamminga syn macht oer de taal binne de eleminten dy't meitsje
dat dit boek tagelyk sawol in treflike histoaryske as in meinimmende psychologyske roman wurden is, dêr't it byld fan de stêd
yn de 16de ieu prachtich út opriist. Fan twa âldere "Ljouwerter"
ferhalen "De Treemter" fan Eeltsje Halbertsma en "De froulius
lieafde to Loiwert ken net forgean" (mei in oar stik út it Friesch
Almanak voor het jaar 1862) fan Tsjibbe Gearts van der Meulen
makke Andrys Stienstra fotokopiearre reprints yn de hjirboppe
neamde FLMD-rige, min of te mear yn ferfolch op de útstalling
Ljouwert Literair yn dit museum.
It sil sûnder mis mei de troch de Alvestêdetocht opbloeide belangstelling foar it reedriden gearhingje, dat der yn 1985 ferlet wie
fan in tredde printinge fan Hylke Speerstra syn ridersferhalen yn
Op redens oer.

Dichtwurk
Wat by it besjen fan it poèzylistke it earst opfalt is dat yn 1985
winliken allinne de Koperative Utjowerij warber west hat by it
publisearjen fan wurk fan jongere dichters. Sân fan de fyftjin
bondels kamen út Boalsert. Fan Piter Boersma, Jan Kooistra, Sybe Krol, Bartle Laverman, Eppie Dam, Jacobus Q. Smink en
Steven Sterk waard âlder, resinter, Ier wurk (Sterk) en Wurk fan
de achtste dei (Smink) bondele. Trije dichters keazen (al as net
omt it net oars koe) foar in útjefte yn eigen behear, wylst de stifting Freonen fan it Frysk Ynstitút te Grins de útjefte fan de Samle Fersen (yn âlde stavering) fan Anne Jousma op 'e noed naam.
De Tille dy't yn 'e santiger en begjin tachtiger jierren yn 'e mande
mei Bosch en Keuning te Baarn frijwat Fryske poëzy yn syn fûns
opnaam, hat him yn 1985 beheind ta it útbringen fan Klaes
Bruinsma syn Sa bist, in treflike oersetting fan de Midflaamske
Esopet út 1275 en Jaep de Jong syn tredde bondel Oare plakken
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mei û.o. wurk, dat jin troch de typografyske presintaasje Paul van
Ostayen yn it sin bringt. Foar de KFFB joech dizze Ljouwerter
útjouwerij it alhiel yn de sfear fan dy rige passende (lette) debút
út fan Swaantsje Duursma Foar dei en foar dage, wylst de Friese
Pers Boekerij, dy't dit jier nei Drachten ferhuze, de gelegenheidssamling Ljouwert 700 — in stêd is in stêd is in stêd yn in passend
beskieden blau mei giel jaske stuts. Buten dit samlinkje om bondele de Ljouwerter dichteresse Anna Hiemstra har persoanlike
oantinkens oan har bertestêd en brocht dy yn 'e handel yn twa
talen en ûnder twa titels: Breid/Bruid.
Fierwei it aardichste boek op it mêd fan de Fryske poëzy kaam
dit jier ta stân troch gearwurking fan útjouwerijen yn Grand Rapids en Kampen (William B. Eerdmans en J. H. Kok): Country
Fair, in persoanlike kar fan 113 fersen fan nei 1945 (fan fjirtich
dichters) makke troch de Amerikaanske heechlearaar fan Frysk
komôf Rod Jellema; syn oersettingen binne der by ôfprinte op 'e
tsjinoerlizzende siden. Yn it "Foreword" hat Tiny Mulder in grut
tal nijsgjirrige gegevens jûn foar lezers dy't net op 'e hichte binne
fan de Fryske taal en literatuer, wylst de oersetter yn "Acknowledgments" en "Translator's Preface" syn seleksje en wurkwize ferantwurdet en syn fisy jout op Fryslân en de Friezen. Jellema — syn oerpake is yn 'e foarige ieu út Dokkum wei nei Amearika emigrearre — hat yn 1981 en 1983 in skoft yn Fryslân tahâlden om fertroud te reitsjen mei taal en dichtkeunst. Syn opfetting
dat men gedichten net oersette kin yn in oare "taal", mar allinne
yn in oare "poëzy" hat er by de bewurking fan dizze fersen yn
Country Fair yn praktyk brocht. By syn kar hat net allinne syn
kwaliteitsoardiel oer de fersen in rol spile, mar ek de fraach oft in
gedicht omsmeid ta "American poem" wurkje soe, oft de bewurker foar de Fryske wurden, bylden, siswizen "dynamic equivalents" fine koe. Hoewol't guon nammen misse (Baukje Wytsma
bygelyks) mei dizze samling dochs wol represintatyf foar de
neioarlochske poëzy neamd wurde. Oant no ta wie allinne ynsidinteel wolris wat oerset yn it Ingelsk; Country Fair liket in
wichtige nije mooglikheid te bieden foar alle poëzyleafhawwers
dy't fia de werdichtingen yn in wrâldtaal yn 'e kunde komme kinne mei de Fryske literatuer. Der is in tendins te merkbiten fan
groeiende (ek wittenskiplike) belangstelling foar lytse talen en
kultueren fan "folken sûnder steat".
Noch neamd wurde moat it yn it ramt fan it Frysk Festival ferskynde Skriuwersalmanak (trijedûbeld simmernûmer fan De
Strikel). Mei syn bydragen yn proaza en poëzy fan 62 auteurs
biedt it in aardige presintaasje fan de hjoeddeiske skriuwerij.
Troch de bio- en bibliografyske ynformaasje kin it noch jierrenlang in nuttich neislachwurkje wêze.
Berneboeken
It ferhaal wurdt ientoanich: fan de 45 berneboeken op 'e list binne 22 oersettingen en fan de 23 Fryske binne fjouwer werprintingen fan klassike berneboeken, twa kinne skikt wurde by "kréatyf
materiaal" en fiif binne mear brosjueres as boeken. Der bliuwe
dan dochs noch 19 oarspronklike nije Fryske berneboeken oer as
rispinge fan ien jier en dêrûnder binne guon, dêr't wy tige wiis mei
wêze kinne.
Alderearst moat neamd wurde Berber van der Geest har boek
134

Wumkes.nl

foar jonge bern De hânskrobbers mei tekeningen dy't troch har
learlingen makke binne ûnder lieding fan de skriuwster. Dan binne der dit jier mar leafst twa boeken mei fan-alles-wat, dat wol
sizze ferskes, ferhaaltsjes, nifelwurkjes, riedlingen, grapkes ensafuorthinne útkommen: De grabbeltonne fan Jant Visser-Bakker, dy't ek De bimbamtoer mei fjouwer ferhalen foar begjinnende
lêzerkes publisearre, en Patat Spesjaal fan it "skriuwerskollektyf"
Meindert Bylsma, Douwe Kootstra, Tiny Mulder en Baukje
Wytsma. Yn'e mande mei Hans ten Have, dy't foar de muzyk
soarge, hawwe Baukje Wytsma en Meindert Bylsma ek wer nije
kréative ideeën op papier set yn Doch-sels II en III. Fan Akky
van der Veer ferskynde in jongereinboek Swart op wyt as risseltaat
fan in provinsjale opdracht. Ferskillende problemen dêr't de jongerein mei ompakt wurde oan 'e oarder steld op in oarspronklike
wize. Dat oan 'e ein fan it boek net alles útiten liket komt omt de
skriuwster it opset hat as begjin fan in lytse rige oer Femke, de
dochter fan Ida. De Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje
joech twa nije boeken fan Pyt Meinema út: De ûnbekende heit en
Defereale seemearmin en fan Janny Vledder-Van der Knoop: De
klimmerbeam. Fierder brocht de Afûk wer in hiele rige bûtenlânske berneboeken yn Fryske oersetting op 'e merk, û.o. in tal boeken oer oarloch en ferset by gelegenheid fan de fjirtichste betinking fan de befrijing. De KFFB hie foar de bern yn 1985 Sije
sneuper en Sible speurhûn fan Jante Geartsma en Fryske Tsjerkyn
Frânske tsjinst fan Tsjalling fan Wolsum (J. Tjalsma). Nije printingen fan fjouwer klassike berneboeken, Moarke fan A. Meesterde Vries (7e), Siderius de Granaat fan Abe Brouwer (3e), De jonge
priiskeatser fan Nynke fan Hichtum (4e) mei de tekeningen fan
Tsjeard Bottema en Sipke en ik fan G. Elgersma (fernijfryske
troch J. Boorsma) dogge grif net allinne de bern, mar ek de hei ten,
memmen, pakes en beppes deugd.
Datselde jildt ek foar De moaiste mearkes fan de bruorren Grimm
yn 'e Fryske oersetting fan Jant Visser-Bakker en foar in echt
"beppe"-boekje mei nostalgyske printsjes en rymkes as Pytsjemuoi op 'e dyk fan T. Wietsma-Ennik.
Ferskaat
Op it gebiet fan Fryske taal- en letterkunde wie it ferskinen fan
diel II fan it hânwurdboek fan de Fryske Akademy (NederlânskFrysk), besoarge fan Willem Visser, in belangryk barren yn 1985.
Yn in fertaling fan Rienk de Haan kaam in taalgids Fries yn de
rige Wat&Hoe út, sadat toeristen har hjirre no ek wat better fersteanber meitsje kinne.
Om de Friezen yn har taalgebrûk op te skerpjen waard in samling
yn boekfoarm makke fan de kranterubryk Foar de taaispegel. Yn
it boekje jouwe leden fan de kommisje Taalsoarch fan de
Afûk op systematyske wize in "koart oersjoch fan Hollânske ynslûpsels yn it Frysk". Durk Gorter, taalsosjolooch by de Fryske
Akademy, beskreau De taalsituaasjeyn de gemeente It Hearrenfean en W. T. Beetstra makke in Ynventarisaasje fan streekblêden
yn Fryslân. Yn de rige Estrikken fan it Frysk Ynstitút te Grins
ferskynde Kantekers mei in samling artikels oer taal en literatuer
sa't D'. A. Tamminga dy tusken 1962 en 1984 skreaun hat en yn
ferskillende periodiken publisearre. S. J. van der Molen samle ûnder de titel Op eigen manneboet op nammen út syn wichtichste
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nammekundige stikken yn de rige Fryske nammen fan de Fryske
Akademy.
Fan in stikmannich nije rigen ferskynden yn 1985 de earste nûmers. Behalve de al neamde FLMD-rige mei werútjeften yn fotokopy fan seldsume boekjes is der ek de rige Mandewurk, wêrby't Fryske Akademy, Mienskiplik Sintrum foar Underwiisbegelieding en Ryksargyf gearwurkje om materiaal foar it skiednisûnderwiis gear te stallen dat — oars as it besteande — net
hollandosintrysk is, mar op Fryslâns histoarje rjochte. De Noardlike Leargongen setten útein mei de Blauwe rige en as nûmer 1
waard in oersjoch fan de sekundêre literatuer oer Gysbert Japicx
útbrocht.
Yn dizze rubryk soe noch in ferskaat oan titels neamd wurde kinne: boeken oer doarpen, gelegenheidsútjeften, lykas it boekje oer
de toanielferiening fan Jelsum/Koarnjum Vriendenkring 18601985, gearstald troch Mentha de Jong, bid- en sjongboeken, in
pitertuerlik boekje oer Ride op Ruiters redens fan Karel F. Gildemacher, in puzelboekje, in oersjoch fan Nijfryske skriuwers en
harren wurk fan J. Jongsma en boeken oer bisten, blommen en
biologen. Ik wol my beheine ta twa boeken dy't ek ynternasjonaal
foar de stúdzje fan de Fryske taal- en letterkunde fan belang binne: Pieter Meijes Tiersma publisearre syn Frisian reference grammar en Philippus H. Breuker stalde mei it each op syn gastkolleezjes yn Dútslân in oersjoch gear fan de wichtichste publikaasjes op
ús terrein, dat foar alle belangstellenden as Oriëntatie in de Frisistiek fertuten dwaan kin.

Monumentenzorg
S. ten Hoeve

De Friese monumenten waren in 1985 weer ruimschoots in het
nieuws, helaas meer vanwege het verval waaraan ze bloot staan
dan vanwege restauratie. Waren er in het kader van werkgelegenheidsprojekten geen subsidies beschikbaar gekomen, dan zouden
er op de kerkrestauratie van Oosterend na, nauwelijks belangrijke restauraties zijn uitgevoerd. Het ministerie van WVC (Rijksdienst voor de Monumentenzorg) blijft handelen alsof de Friese
monumenten niet bestaan. Gedeputeerde Van der Til heeft gelukkig tweemaal aangekondigd dat het provinciaal bestuur deze
situatie niet langer aanvaardt. Laten de subsidiepotten dan leger
worden, er is nog altijd geld voor monumentenrestauraties. Zou
daarvan niets terecht kunnen komen in de provincie met de meeste historische kerkgebouwen, met de meeste beschermde stadsen dorpsgezichten en met aan woonhuismonumenten zo rijke
steden als Bolsward, Dokkum, Franeker, Harlingen, Hindeloopen, Leeuwarden, Sloten en Workum?
Overheidsgebouwen
In het uitgebreide en feestelijk heropende provinciehuis is de
Statenzaal in oude luister hersteld; het in de zestiger jaren verwijderde neogotische meubilair is herplaatst. De gevels en het bordes van de Kanselarij te Leeuwarden kregen van rijkswege een
ingrijpende onderhoudsbeurt. Het streekmuseum in Dokkum,
het Admiraliteitshuis, werd uitgebreid met het naastgelegen monumentale negentiende-eeuwse pand. In Ferwerd is het hoofdgebouw van het gemeentehuis gerenoveerd en in Rinsumageest
werd het oude rechthuis van Dantumadeel van verdere verpau136
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pering gered: het is nu een sieraad voor het dorp.
Klokkestoelen, torens, kerken, orgels, kerkhoven
Het merkwaardige "klokhûs" van Hartwerd (1806) is hersteld op
kosten van de kerkvoogdij, die zo de zorg overnam van de wettige
eigenares, de gemeente Wonseradeel. De Friese Vereniging van
Kerkvoogdijen en plaatselijke kerkvoogdijen bleven proberen de
gemeentebesturen er van te overtuigen dat de kerktorens in de
meeste gevallen het wettig eigendom van de gemeente zijn. Littenseradiel erkende het eigendomsrecht op de toren van Edens,
maar voerde geen onderhoud uit en dat bracht de bewoners van
het dorp rond de jaarwisseling tot speelse akties.
Achtkarspelen liet de door haar als eigendom erkende toren van
Drogeham wel restaureren. Restauraties bleken in het recente
verleden niet altijd goed te zijn uitgevoerd: de in 1973 gerestaureerde stenen torenspits van Surhuizum moest opnieuw onder
handen genomen worden en de steeds weer verzakkende toren
van Lions kreeg na de restauraties van 1956, 1972 en 1974 nu een
nieuw fundament. Het herstelwerk aan de koepel van Terkaple is
weer aangevat. In Rauwerd leidden enthousiaste acties tot de zeer
noodzakelijke restauratie van de toren en het naburige Irnsum is
niet minder actief voor het herstel van de toren van de Hervormde
kerk. Najaren konden de verzakkende westgevel en dakruiter van
de "kapelle" te Haskerdijken onder handen worden genomen. In
Oosthem is de kerkrestauratie afgesloten met het herstel van de
toren, die een fleurige lichte kleur kreeg. De door blikseminslag
verloren gegane torenspits van Hommerts is gereconstrueerd; in
Marssum is de toren van de Hervormde kerk hersteld en in Harlingen werd de door Tepe ontworpen toren van de R. K. Sint
Martinuskerk onder handen genomen.
Opvallend was de restauratie» van de zware toren van Wirdum.
Van de twee onderste geledingen werd het metselwerk uit 1806 en
1845 vernieuwd met recent gebakken stenen die afsteken tegen
het donkere metselwerk van de bovenste geleding. Mogelijk
daagt herstel van de torens van Jouswier en Firdgum; voor die
van Nijland lijkt restauratie in 1986 niet te verwachten. Misschien wél in het verschiet ligt de restauratie van toren en kerk
van Rinsumageest. Het is schandelijk dat de subsidiëring van het
herstel van een van de belangwekkendste kerkgebouwen van Nederland zo moeizaam op gang komt, terwijl het verval zich elke
week duidelijker aftekent. De Stichting Alde Fryske Tsjerken
vierde haar derde lustrum en kon een van haar eerst verworven
objecten laten restaureren: de uit 1843 daterende Rotondekerk
van Thomas Romein te Terband.
Friesland verloor in 1985 één historisch kerkgebouw door sloop,
namelijk de kerk van Gorredijk. Zal de Westerkerk te Leeuwarden de volgende zijn? De kerkvoogdij vroeg een sloopvergunning
aan nadat de Leeuwarder gemeenschap er in ruim twintig jaar
niet in is geslaagd een zinvolle bestemming voor het gebouw te
vinden. De gemeente Bolsward kocht de ruïne van de uitgebrande
Broerekerk en consolideerde die in hoop op financieel rooskleuriger tijden. De kerkvoogdij in dezelfde stad blijft zich zorgen maken om de Martinikerk, waarvan de gewelven ernstig verzakken.
De minister van WVC kwam zelf kijken, toonde zich onder de
indruk, maar zegde geen geld toe. De Doopsgezinde kerk van
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Bolsward werd op een zomerpostzegel van 65 cent afgebeeld. In
Warga is van het uit 1872 daterende kerkgebouw een dorpshuis
gemaakt.
Van de belangwekkende kerk van Oosterend zijn het exterieur en
het monumentale interieur onder handen genomen en met fraai ]
resultaat! De unieke "kreake", het oksaal met renaissance- j
snijwerk van Hein H, komt veel beter uit nu het koor is heropend '
en de eens voor het kunstwerk opgestelde herenbanken zijn verplaatst. In Oldeholtpade voerde men de restauratie van de kerk
uit met respect voor allerlei oude details die het aanzien van het
eenvoudige gebouw uit 1570 bepalen. Het herstel van de kerk van
Baijum bracht rijk gebeeldhouwde grafzerken in zicht. Het kerkmeubilair te Wanswerd kreeg zijn kleuren uit 1794 terug.
In Sneek ging de restauratie van de R.K. Sint Martinuskerk en de
pastorie haar tweede fase in. Het einde van het door vrijwilligers
sinds 1983 uitgevoerde herstel van de kerk van Lemmer komt in
zicht, maar de R.K. kerk van Blauwhuis en de Hervormde kerken
van Mantgum, Swichum en Offîngawier wachten nog op mogelijkheden tot herstel. In Sandfirden en Longerhouw is met hulp
van vrijwilligers en werklozen een begin gemaakt met kerkrestauratie. In Longerhouw kwam daarbij een unieke 13de-eeuwse mozaïekvloer te voorschijn; het hangt van subsidiënten af of hij bewaard kan blijven.
Veel kerkhoven kregen in de 19de eeuw monumentale afscheidingen in de vorm van op muurtjes gebouwde ijzeren hekken. Het
onderhoud is kostbaar en daardoor staan veel hekwerken er treurig en onherstelbaar bij; restauraties zouden soms meer dan
100.000 gulden vragen en dat is niet op te brengen voor kerkvoogdijen. Het valt te voorzien dat meer dan één hekwerk de komende
jaren verloren zal gaan. Daarom is het verheugend te kunnen melden dat de ringmuur van het kerkhof van Oosterwierum kon worden vernieuwd.
De belangwekkendste orgelrestauratie was die in de kerk van
Tzum. Het betreft het in 1760 door Gerhard Steevens gebouwde
en in 1763 door Albertus Antoni Hinsz verbeterde orgel. Herstel
en reconstructie van het orgel te Metslawier van de Friese orgelbouwer Jan Reinders Radersma zijn bijna afgerond. Het Hillebrandorgel in de Grote kerk van Drachten (1820) zal binnen afzienbare tijd ook gerestaureerd zijn. Het Van Dam-orgel in de
Doopsgezinde kerk in Drachten is hersteld en van het fraaie orgel
te Anjum (1875) uit dezelfde orgelbouwerij is het onderklavier gerestaureerd. In het koor van de Sneker Martinikerk heeft J. L. van
den Heuvel een nieuw koororgel in de stijl van de Fransman Aristide Cavaillé Coll geplaatst.
Huizen, straten, bruggen, wegen
Het buiten De Klinze te Oudkerk wordt in oude luister hersteld;
er ging veel sloopwerk aan vooraf. Een ander adellijk huis, Lindenoord te Wolvega, werd zetel van een waterschap en kon worden gerestaureerd. Zou aan het verval van Dekemastate te Jelsum
een halt toegeroepen zijn met de vernieuwing van de romantische
brug die H. H. Kramer kort voor de laatste eeuwwisseling ontwierp? Het keren van dergelijk verval is een van de doelstellingen
van de in 1985 opgerichte Stichting tot behoud van staten en saten in Friesland. Het Fryske Gea nam het opknappen van het
138
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De afbraak (na brandstichting)
van het Amelandshuis aan de
Voorstreek te Leeuwarden gaf
de archeologen de kans om dieper te graven in de geschiedenis
van deze al vijf eeuwen oude
woonstee van de Cammingha's.

"Raarder bosk" van het voormalige Jongemastate ter hand.
In de steden werden meer woonhuismonumenten hersteld dan in
de dorpen. Hier en daar is het verloren gaan van het oude vakmanschap te merken aan onjuist voegwerk, verkeerde vensterroeden, onevenwichtige verhoudingen in houtwerk en slechte constructies. In Leeuwarden werden enige monumenten ontsierd
door het aanbrengen van onjuiste kleuren. De renovatie van de
voormalige Huize Sint Martinus te Bolsward is van belang voor
het aanzien van de binnenstad. Ook het woningbouwproject in en
achter monumentale gebouwen aan de Merk te Workum moet
met ere worden genoemd.
De golf van straat- en wal vernieuwingen in de Friese steden is wat
weggeëbd na de wijziging van subsidieregelingen. Onder Koudum is een ijzeren ophaalbrug vernieuwd. In Tietjerksteradeel
zorgde men er voor dat het oude "poepekrús" aan de Simmerdyk
in gele klinkers werd gelegd om te voorkomen dat het verloren
zou gaan.
Bedrijfsgebouwen
"Hendrick de Keyzer" kocht in Franeker naast het planetarium
de koffiewinkel van Van Balen aan om het monumentale pand
uit 1745 en het schitterende Jugendstil-interieur veilig te stellen.
De statige sathe Westerhuis in de dorpskern van Marrum kreeg
na restauratie de bestemming van woonboerderij: in voorhuis en
schuur werden zeven zelfstandige wooneenheden gecreëerd. Een
voorbeeld voor het behoud van monumentale boerderijen!
De Amerikaanse windmotors, eens door monumentenzorgers beschouwd als ontsierende en landschapbedervende objecten, zijn
nu monumenten van bedrijf en techniek geworden. De gemeente
Sneek gaf voor het eerst subsidie voor herstel van een dergelijke

Wumkes.nl

139

molen, namelijk die in Tirns. De Oegekloostermolen, een spinnekop onder Hartwerd, is na restauratie weer in gebruik gesteld
evenals de monumentale "muonts" in de Puollen onder Dronrijp.
Voor de Huitebuurstermolen bij Nijemirdum daagt herstel. De
industriemolen De Korenaar te Sexbierum draait weer en de herbouw van de 1972 uitgebrande houtmolen De Zwaluw te Birdaard vordert gestaag.
Literatuur, tentoonstellingen
"Leeuwarden 700" leverde een speciaal nummer op van het tijdschrift van de Bond Heemschut over "Leeuwarden monumentenstad" en een waardevol boekje van drs. G. P. J. Karstkarel: Leeuwarden 700jaar bouwen. Hij was ook betrokken bij de samenstelling van het boekje Rond tuinen in Leeuwarden. B. H. de Vries en
R. Mulder-Radetzky verzorgden over Leeuwardens belangrijkste
tuin, de Prinsentuin (bij Vestdijk de Koperen Tuin) een publicatie en een tentoonstelling. Met Rien Terpstra schreef Karstkarel
in het jubileumboek Universiteit te Franeker 1585-1811 over de
universiteitsgebouwen het artikel "Van Jeruzalem tot het Friese
Athene". Hij behoorde met Jan Greidanus en Sytse ten Hoeve
ook tot de auteurs van Sneek, beeld van een stad, dat veel aandacht
geeft aan gebouwen in Frieslands tweede stad. De R.K. Sint Martinuskerk van Sneek was onderwerp van een tentoonstelling in
het Fries Scheepvaart Museum.
De Stichting Alde Fryske Tsjerken, vijftien jaar geworden, organiseerde twee tentoonstellingen: een over het Avondmaal in de
Leeuwarder Grote kerk en een over hedendaagse kunst in kerken
in het Bleekershûs te Drachten. Het jubileumboek Kerken in
Friesland geeft een overzicht van de bouw, de inrichting en het
gebruik van de kerkgebouwen in Friesland door de eeuwen heen.
In de serie publikaties van Alde Fryske Tsjerken verschenen van
dr. C. Boschma "Avondmaalszilver in het Fries Museum" en van
S. Lammers "Graven naar graven". Kerkscheepjes waren het onderwerp van een tentoonstelling in het Fries Scheepvaart Museum in Sneek. W. J. Dorgelo publiceerde met Alb. Anthoni Hinsz
Orgelbouwer 1704-1785 een monografie, waarin veel over Friese
orgels aan de orde wordt gesteld. Bepaalde afzonderlijke kerkgebouwen worden beschreven in Hervormde Gemeente te Engwierum 1834-1983 van K. de Graaf en in Rij d'r eens langs (over de
Amelander kerken) door ds. J. H. Strubbe. In len en oar út 'e
skiednisfan Wergea schrijft drs. Juub Bosmans over "Kerkzilver
in Warga", Wiebe Sinnema over "Kerkschatten in de R.K. kerk"
en Hayte Haytema over "Oude kerken en klokken".
Over niet-kerkelijke monumenten verscheen weinig. Het wel
fraai verzorgde boek Oude en nieuwe notarishuizen in Friesland is
jammergenoeg niet volledig. Drs. Herma M. van den Berg biedt
interessante gegevens over "Crack State, een Amsterdams buitenhuis op het Heeren Veen" in het Leids Kunsthistorisch Jaarboek III (1985).

Geschiedenis
J. J. Huizinga

De viering van het feit dat op 29 juli 15 85 te Franeker de universiteit van Friesland werd geopend, heeft een aantal belangrijke
boeken opgeleverd. Onder redactie van G. Th. Jensma, F. R. H.
Smit en F. Westra verscheen Universiteit te Franeker 1585-1811.
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Bijdragen tot de geschiedenis van de Friese hogeschool. In het eerste
deel wordt de verbondenheid van universiteit en maatschappij
aangegeven, in het tweede komt de inhoud van het onderwijs in
de vier faculteiten aan de orde. De redactie geeft weliswaar enkele
witte plekken aan, maar heeft kans gezien in korte tijd een rijke
bundel te bezorgen die een eenheid vormt. Dit ondanks het aantal
van 34 auteurs en dank zij hun deskundigheid en samenvoegende
inleidingen. Wellicht mede doordat er geen jubileum te vieren
viel, heeft de bundel niet het anecdotisch karakter van de gedenkbundel gekregen, maar is hij een waardevolle bijdrage aan de geschiedenis van wetenschap en universiteit in Nederland in het algemeen geworden. Ook heeft de ontwikkeling die de laatste jaren
in dit genre plaats vindt een rol gespeeld. Hierin past de belangstelling en inbreng van buiten Friesland.
Deze komen ook tot uiting in het voorwoord dat een uitgave van
het Rijksarchief in Friesland introduceert als een onmisbare
voorwaarde voor de beoefening van universiteitsgeschiedenis, De
archieven van de universiteit te Franeker 1585-1812, bezorgd door
A. P. van Nienes, J. Rinzema, M. Offringa, P. A. J. van den Berg
e.a. Door dit monnikenwerk is de Friese universiteit alsnog geopend.
J. Visser leverde een grote prestatie met zijn uitgave van het Album Collegii Studosorum ex gymnasio Leovardiensis (1626-1668).
Hierin staan 463 studenten die deel hebben uitgemaakt van het
ongewenste, verboden en ten slotte opgeheven gezelschap te
Franeker. Hun lijfspreuken in vele talen zijn ontsloten en nadere
gegevens over de personen zijn zo veel mogelijk bijeengezocht.
Ferenc Postma heeft negentig theologische disputaties bijeengebracht en bewerkt in Disputationes exercitii gratia. Een inventarisatie van disputaties verdedigd onder Sibrandus Lubbertus, Prof.
Theol. te Franeker 1585-1625. Als aanvulling tenslotte op het
eerstgenoemde boek over de universiteit te Franeker kan dienen
Academisch Onderwijs in Franeker en Groningen 1585-1843. IJver
en wedijver. Negen artikelen waarvan drie betrekking hebben op
de periode na 1811 geven ook de verbondenheid aan van universiteit en maatschappij.
Herdenking van de Afscheiding van 1834 in tal van gereformeerde gemeenten heeft geresulteerd in jubileumboekjes; de komende
jaren zullen er meer volgen. Onder auspiciën van de Commissie
Herdenkingen 1834-1886-1892 van de Gereformeerde Kerken in
Nederland is het tiende deel van een rijk geïllustreerde serie van
twaalf, Anderhalve eeuw gereformeerden in stad en land, gewijd
aan Friesland. Een handzaam overzicht van ontstaan en soms
verdwijnen van alle gereformeerde kerken is erin opgenomen. Elf
auteurs geven een kaleidoscopisch beeld, waarbij een opmerking
(van Tiny Mulder) deugd doet dat het niet past te willen meten
hoe behulpzaam gereformeerden vergeleken bij anderen waren
voor joodse Nederlanders. Voor het geheel geldt immers: te weinig. Klaas Jongsma biedt in Dankend gedenken op grond van archieven een beeld van het sobere en gecontroleerde bestaan van
de gereformeerden in Bolsward. Voor liefhebbers-geestverwanten blijft overigens J. Wesselings De Afscheiding van 1843 in Friesland, waarvan de drie delen in de jaren 1980-1983 zijn verschenen,
dé bron.
Ook gebouwen hebben dit jaar aandacht gekregen. Leeuwarden
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700 jaar bouwen door G. P. Karstkarel biedt een aangename en
leerzame kijkwijzer tijdens een stadswandeling. Het derde lustrum van de Alde Fryske Tsjerken heeft Kerken in Friesland. Gebouwen, inrichting en gebruik opgeleverd. De redacteuren S. ten
Hoeve, G. P. Karstkarel en Regn. Steensma hebben er zelf en met
vele medewerkenden een inderdaad handzame gids van gemaakt.
Sibe de Blaauw heeft een monografie gewijd aan De St. Martinuskerk te Sneek. Gotische vormen in negentiende-eeuwse bezieling.
Het is de eerste uitgebreide studie over een kerk van P. J. H. Cuypers. Cuypers' neogotische principes en de theorie van J. A. Alberdingk Thijm worden er in practijk getoond. Een dissertatie
voor de TH te Delft (1984) van Rudger A. F. Smook besteedt aandacht aan vier Friese steden, Franeker, Harlingen, Leeuwarden
en Sneek: Binnensteden veranderen. Atlas van het ruimtelijk veranderingsproces van Nederlandse binnensteden in de laatste anderhalve eeuw. Men treft hierin systematische beschouwingen aan over
breken en bouwen in verband met de economische ontwikkelingen.
Over P. J. Troelstra is nog steeds geen grote biografie verschenen.
Wel heeft Pieter Terpstra nu met zijn Troelstra, het leven van een
strijder een gemoedelijke levensbeschrijving voor beginners doen
verschijnen. Deze is aangenaam leesbaar en royaal geïllustreerd
en bebladspiegeld. Jolt Oostra heeft aan zijn zeer gedegen Uit de
geschiedenis van Oosterlittens. Toponomy fan Easterlittens een wat
te bescheiden titel gegeven. Hij heeft met de kerk in het midden
een screaning verricht tot zover de bronnen het toelieten van inwoners, beroepen, bebouwing en instellingen en alles wat daarmee samenhangt. Iets dergelijks, maar op beperkter schaal, heeft
Klaas de Graaf gedaan in Hervormde gemeente Engwierum 18341984.
Met "Reboelje yn read en blau Fryslân" vult Klaas Bakker in
twee nummers van It Beaken de tot nu bestaande leemte in de
kennis over de strijd tussen revolutionairen en parlementairen
binnen de sociaal-democratische beweging in de tijd tussen
Troelstra's vergissing in november 1918 en het congres van de
SDAP in april 1919. Bij gebrek aan (rode) bronnen van de partij
heeft hij de blauwe gebruikt, die van de nauw verwante drankbestrijdingsvereniging. Troelstra blijkt zich wel degelijk in de strijd
gemengd te hebben en was mede daardoor in maart de partij weer
meester.
P. R. Dam heeft het gemeentearchief van Leeuwarden opnieuw
toegankelijker gemaakt met haar Inventaris van de archieven van
de besturen voor openbare armenzorg te Leeuwarden, 1733-1962
(cl971). A. van Dalfsen en P. Nieuwland zijn met hun uitgave
van de quotisatiecohieren gevorderd tot en met Stavoren, deel zes
van een serie van acht. J. J. Kalma wiens naam men aantreft in de
bundels over de universiteit te Franeker en de gereformeerden,
heeft zijn reeks bibliografieën voor de Provinciale Bibliotheek
uitgebreid met onder meer die van Cunerus Petri en Foeke
Sjoerds.
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Fries
Genootschap
van Geschied-,
Oudheid- en
Taalkunde
Beschermvrouwe H.M.
Koningin Beatrix
157e verslag, over 1985

Het bestuur vergaderde zes maal, als regel in het gebouw van de
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland te Leeuwarden. Bovendien waren er twee gemeenschappelijke bijeenkomsten van bestuursleden van het Genootschap en van bestuursleden en directeur van de Stichting Het Fries Museum.
In de op 22 april gehouden algemene ledenvergadering in het
Fries Museum traden de heren A. Bosma, dr. K. Dijkstra en ir. J.
Swierstra af. Ter vervulling van deze vacatures werden de heren
ir. H. Fetter, Jhr. G. G. Witsen Elias en H. Kingmans bij enkelvoudige kandidaatstelling benoemd. De samenstelling van het
bestuur aan het eind van het verslagjaar was als volgt:
drs. A. C. Bosch, Leeuwarden, voorzitter (aftr. 1987)
A. B. M. van den Elsaker, Leeuwarden, vice-voorzitter
(aftredend 1986)
H. Kingmans, Leeuwarden, secretaris (aftredend 1988)
J. Efdée, Leeuwarden, penningmeester (def. aftr. 1987)
drs. W. A. Bangma, Dokkum (aftredend 1986)
dr. A. J. M. L. Bomers-Marres, Leeuwarden (aftr. 1986)
Jhr. G. G. Witsen Elias, Leeuwarden (aftredend 1988)
ir. H. Fetter, Leeuwarden (aftredend 1988)
K. Sikkema, Leeuwarden (aftredend 1986).
De gemeenschappelijke vergaderingen van Genootschap en Museum waren voornamelijk gewijd aan de herinrichting van het
Fries Landbouwmuseum, dat zijn onderdak zal krijgen in de
voormalige timmerfabriek van Exmorra. Het streven is nog
steeds het museum in juni 1986 te openen, al ondervindt de Stichting Fries Landbouwmuseum op de route naar deze opening een
groot aantal organisatorische en financiële problemen. Die zijn
dank zij veler hulp en subsidies niet onoplosbaar, al blijft het de
vraag of er in juni al geopend zal kunnen worden. In ieder geval
is er a gezegd en dan zal b en eventueel het gehele alfabet zonder
twijfel volgen.
Op zaterdag 2 november kon de voorzitter van het Fries Genootschap tijdens een geanimeerde bijeenkomst in het stadhuis van
Franeker de eerste exemplaren van de jongste aan de Franeker
universiteit gewijde Genootschapspublicatie aanbieden aan de
burgemeesters mr. S. J. Hartkamp van Franekeradeel en mr. G.
J. te Loo van Leeuwarden en aan de samensteller van het boek,
drs. J. Visser, oud-hoofdchartermeester van het Rijksarchief in
Friesland. Het boekwerk "Album Collegii studiosorum ex Gymnasio Leovardiensi" — in navolging van Eekhoff kortheidshalve
aangeduid als "Liber Nationalis" — handelt over de relatie tussen
de Franeker hogeschool en het Leeuwarder gymnasium, waarmee
de overhandiging van eerste exemplaren aan twee burgemeesters
is verklaard.
Aan het eind van het jaar 1985 volgde een tweede publicatie van
het Fries Genootschap in de vorm van een nieuwjaarsattentie aan
zijn leden. Ir. Swierstra was de samensteller van deze uitgave "Uit
het oude Friese greidebedrijf", welk album met reproducties van
tekeningen van Ids Wiersma gezien mag worden als een vervolg
op het in 1981 gepubliceerde "Uit het oude Friese akkerbouwbedrijf".
In 1985 werden twee excursies georganiseerd. Van 20 tot en met
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23 mei de meerdaagse excursie, die naar traditie eens per twee jaar
wordt gehouden, en deze keer tachtig deelnemers voerde naar
Noord-Friesland, het eiland Föhr en de Halligen, terwijl op de
laatste dag nog een bezoek werd gebracht aan het scheepvaartmuseum te Bremerhaven.
Dë tweede excursie met een vijftigtal deelnemers bleef aanzienlijk dichter bij huis. Op 2 november werd een bezoek aan Franeker gebracht, waar Martinikerk, planetarium, Martenahuis, stadhuis en (voor de lunch) de Bogt fen Guné open huis hielden. Bovenal stond ook de tentoonstelling "Werkplaatsen van wijsheid,
geleerdheid en ware geloof', ter gelegenheid van de oprichting
van de Franeker academie in 1585 ingericht in het museum 't
Coopmanshûs, op het programma. Om vijf uur konden bovendien de excursiegangers getuige zijn van de officiële overhandiging van het "Liber Nationalis" op het stadhuis.
Voor de zes lezingen, die het Genootschap in 1985 organiseerde,
bestond steeds een goede, meestal zelfs een uitstekende belangstelling. Op 14 januari sprak mevrouw Arnolli van de costuumafdeling van het Fries Museum over "Kant in Friesland". Dr. J. R.
G. Schuur belichtte op 18 februari, mede in het kader van Leeuwarden 700, "Middeleeuws Leeuwarden in breder perspectief'.
Op 25 maart sprak drs. O. Harsema over "Viking-kolonisaties in
Noord-Atlantisch gebied". De vierde lezing werd georganiseerd
in samenwerking met de afdeling Noord-Nederland van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland en het Archeologysk
Wurkforbân fan de Fryske Akademy, die op 9 mei prof. dr. H. T.
Waterbolk hadden uitgenodigd voor een lezing over "Landschappen in Friesland". In het najaar waren er nogmaals twee lezingen. Op 21 oktober sprak mevrouw drs. E. Taselaar over "Moderne kunst" en op 25 november ir. M. W. Meijer over "Stinzen
en adelshuizen in Leeuwarden".
Van het Fries Museum Bulletin verschenen vier nummers met in
totaal 76 pagina's, waarvan het Fries Museum er 28 voor zijn rekening nam, terwijl de Federatie van Friese Musea en Oudheidkamers 48 pagina's vulde.
In 1984 moesten helaas 66 leden wegens overlijden, bedanken of
onbekend adres worden afgevoerd. Wegens contributieschuld
werden 27 leden afgeschreven. Er traden 63 nieuwe leden toe. Het
Genootschap verloor per saldo 30 leden. Aan het einde van het
verslagjaar telde het Genootschap 4 ereleden, 1577 leden (waarvan 3 buitengewone leden) en 13 begunstigers.
Het bestuur betuigt gaarne zijn dank voor de steun, die het ook
in 1985 van verschillende zijden mocht ondervinden.
Leeuwarden, 24 april 1986
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De secretaris,
H. Kingmans

Nieuwe leden

H. T. Algra, Leeuwarden
G. W. A. Aman, Leeuwarden
H. A. M. Andela, Sneek
J. van Asperen-de Poel,
Drachten
K. Betten, Stiens
mevr. N. Bezemer, Sneek
Douwe de Bildt, Mantgum
mr. dr. W. C. van Binsbergen,
Beetsterzwaag
prof. dr. J. Th. E. Boeles,
Baarn
Th. de Boer, Leeuwarden
mevr. K. Boomgaardt,
Leeuwarden
mr. J. H. Borger-v.d.Burg,
Emmeloord
Sipco L. Bosma, Stolzenau
W.-Duitsland
J. J. Bijlsma, Zwolle
drs. R. D. Diamant en
C. M. H. Diamant-Broekman,
Goutum
P. T. W. van Duinen, Franeker
J. Dijkstra, Mantgum
F. Elias-Tresy, Veenwouden
G. Feitsma, Dronrijp
mej. H. J. R. de Groot,
Heerenveen
H. Hettema, Roordahuizum
M. J. J. Hettinga, Koudum
J. van 't Hoff, Bergum
G. B. Huitema, Groningen
prof. dr. A. H. Huussen,
Groningen
W. J. de Jong, Leeuwarden
J. Kaspersma, Genemuiden
mr. R. J. van der Kluit,
Hardegarijp
drs. E. Chr. van der Knijff,
Leeuwarden
drs. E. Kramer, Groningen
Chr. S. Kruisinga, Leeuwarden
mevr. C. Kuilman,
Leeuwarden
Tj. S. Kuindersma, Burum
J. B. van der Meer en echtg.,
Noordbergum
mevr. drs. F. E. de Nie,
Leeuwarden
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S. Oenema, Bergum
P. D. Offringa, Drachten
K. Okkinga, Akkrum
S. H. Pasma-Timmer,
Leeuwarden
dr. J. Th. Planten, Leeuwarden
Ate Popma, Harlingen
dr. W. J. A. Rademaker,
Leeuwarden
D. H. de Ree, Joure
N. Sassen, Hilversum
M. M. Satijn-Duursma,
Giekerk
P. J. Schut, Rohel
mevr. P. H. Schuurmans,
Leeuwarden
T. A. Stegenga-Veenstra,
Leeuwarden
dhr. en mevr. M. SteutelNieuwland, Leeuwarden
mevr. drs. E. Taselaar,
Leeuwarden
mr.W. Terpstra, Weimar
D.D.R.
K. Tuinstra, Wolvega
J. Ch. v.d. Veen-Horlings,
Leeuwarden
O. F. P. Veenstra, Leeuwarden
L. Vergeer, Leeuwarden
prof. dr. S. Vooistra,
Landsmeer
drs. E. Wellinga, Arnhem
mevr. W. Werkhoven,
Amsterdam
IJ. Wielenga, Drachten
B. W. Wieringa, Leeuwarden
H. C. E. Wouterlood van
Doesburg, Leeuwarden
dhr. en mevr. Van Wijk,
Leeuwarden
mevr. G. Zijlstra, Leeuwarden
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Stichting Het
Fries Museum
Jaarverslag 1985

De in het vorige jaarverslag aangekondigde installatie van de
commissie "Naar een nieuw Fries Museum beleid" vond plaats op
3 januari 1985. Voorzitter mr. B. van Haersma Buma leidde de
besprekingen in zeven vergaderingen naar een eindresultaat, dat
op 6 augustus aan het bestuur van de Stichting overhandigd kon
worden.
Leden van de commissie waren:
E. Alexander, Amsterdam, docent Reinwardt Academie
drs. A. C. Bosch, Leeuwarden, bestuurslid Fries Genootschap
D. H. Couvée, Heemstede, oud-voorzitter Ned. Museumvereniging, oud-directeur Frans Halsmuseum, wiens plaats
later ingenomen werd door
mevr. drs. A. A. E. Vels Heijn, Leiden, oud-secretaris Ned.
Museumvereniging, medewerkster educatieve dienst Rijksmuseum
drs. J. M. de Haan, Tietjerk, rector Rijksscholengemeenschap
dr. L. G. Jansma, Twijzel, wetenschappelijk directeur Fryske Akademy
drs. J. van Straal en, Amsterdam, oud medewerker museumproject Friesland, econoom PCGD/RPS
prof. dr. H. T. Waterbolk, Haren, hoogleraar Biologisch
Archaeologisch Instituut R.U. Groningen.
Op 3 september werd het inmiddels in druk verschenen rapport
aangeboden aan het College van Gedeputeerde Staten. Naar aanleiding van het verschijnen van het rapport vond op 18 september
in het Fries Museum informeel overleg plaats met de Statencommissie voor onderwijs en culturele aangelegenheden. Na daaropvolgend bestuurlijk overleg met de gedeputeerde en ambtenaren
van de afdeling welzijn werd door het bestuur een plan van prioriteiten opgesteld als mogelijke richtlijn voor een gefaseerde uitvoering van de uitkomsten van het rapport.
Inmiddels begon ook het Rijksbeleid zich duidelijker af te tekenen. In de zomer verscheen de Nota museumbeleid van de minister van W.V.C. Op 9 december vond in het Tweede Kamergebouw een uitgebreide vergadering plaats van de Vaste Com-

Aanbieding van het rapport
Naar een nieuw Fries Museum
beleid door de voorzitter, drs. C.
Vlas, aan de waarnemend voorzitter van Gedeputeerde Staten,
drs. J. Mulder, op 3 september
1985.
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Tijdens het informeel overleg
0et de statencommissie voor
Culturele Aangelegenheden en
Onderwijs in de zilverkamer
tan het Fries Museum op 18
mber 1985.
septet

*

missie voor W.V.C, van de Tweede Kamer. Naar aanleiding daarvan zegde de minister toe begin 1986 een aanvullende nota te
overleggen.
De Dienst der Domeinen zond ons bericht, dat de huur van de
Kanselarij definitief beëindigd zou worden per 1 juni 1986. Daarmee kwam niet alleen het Fries Museum, maar ook het Verzetsmuseum Friesland voor een herhuisvestingsprobleem te staan.
Gedeputeerde Staten besloten in het najaar een Werkgroep Herhuisvesting Fries Museum en Verzetsmuseum in te stellen, die
een analyse van de problemen en mogelijke oplossingen moest
geven. In deze werkgroep zaten ambtenaren van de afdeling welzijn, financiën en bouwcoördinatie en vertegenwoordigers van de
beide musea. De commissie begon haar werkzaamheden op 21
november en bracht op 24 december rapport uit aan G.S.
Na ampele overweging besloot het bestuur de jegens de provincie
lopende A.R.O.B.-procedures in te trekken en te trachten in het
kader van het totaal van het uit te stippelen beleid tot een oplossing voor de gerezen problemen te komen.
De automatisering van de museumregistratie bleef de aandacht
houden en zal hoge prioriteit krijgen zodra middelen beschikbaar
zijn.
Op 22 januari vond lekkage plaats in een deel van het prentenkabinet. De oorzaak was smeltende sneeuw. Door snel ingrijpen
kon de schade zoveel mogelijk beperkt worden, terwijl maatregelen genomen werden om herhaling te voorkomen.
Het bestuur van de Stichting was op 31 december 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
mevr. dr. A. J. M. L. Bomers-Marres
, drs. W. A. Bangma.
Het bestuur vergaderde 10 maal.
Het totaal aantal bezoekers aan de door de Stichting beheerde
musea bedroeg 37.875 (1984: 41.333).
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Fries Museum

Personeel
Mevrouw drs. E. F. Taselaar trad op 15 februari in dienst als
hoofd van de Educatieve dienst (vacature H. Kingmans).
De heer S. T. Postma, die de laatste jaren de zorg voor de museumbibliotheek op zich genomen had, trad dit jaar vervroegd uit
provinciale dienst. Op 16 oktober 1985 werd hem een afscheidsreceptie in het Fries Museum aamgeboden. Op vrijwillige basis
zal hij een dag in de week lopende zaken bijhouden.
De heer E. Wijnsma werkte als museumassistent gedurende 36
uur per week in het kader van de werkgelegenheidsverruimende
maatregel, tot en met 30 april 1985.
De heer J. P. W. Stoelinga, suppoost-meubelmaker, werkte tot en
met 31 augustus 1985 in het kader van de werkgelegenheidsverruimende maatregel. Zijn contract werd verlengd tot 16 oktober
1985, waarna hij aangesteld werd in de vakature museumassistent
(S. T. Postma).
De museumassistent R. H. Steenhuis (Trion Kollum) vertrok einde juni naar een functie bij de Oudheidkamer in Veen wouden.
De fotograaf W. F. Andringa werd per 31 januari 1985 ontslagen.
Als vrijwilligers werkten in 1985: mevrouw A. Potter en mevrouw
E. von Kützem (rondleidsters bij de educatieve dienst), K. Vennema (inventarisatie, m.i.v. 17 september), S. Dijk (archeologie),
K. de Vries (fotoafdeling, m.i.v. november), mevrouw H. N.
Bogtstra-van der Zee (inventarisatie), E. Vroom (volkskunstcatalogus), mevrouw W. J. Niemeyer-Huysse en mevrouw E. A. Buitenhuis-van der Giesen (textielafdeling).
De personeelssamenstelling per 31 december 1985 was:
C. Boschma, directeur
J. A. Bosmans, conservator, adjunct-directeur
G. Elzinga, conservator archeologische afdeling
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
J. P. W. Stoelinga, museumassistent
J. G. de Wal, museumassistent
R. H. Dol, museumassistent
J. Mozes, toegevoegd medewerker: museumassistent
Z. de Boer, toegevoegd medewerker: museumassistent
H. Reitsma, conciërge
J. del Grosso, museumassistent (I.S.P.)
J. Andringa, medewerker Fries Grafisch Museum
E. Taselaar, hoofd educatieve dienst
D. M. Visser, assistent archeologische afdeling
G. Mensonides, typist archeologische afdeling (I.S.P.)
E. Kramer, archeoloog (I.S.P.)
J. K. Boschker, veldassistent
K. J. Bekkema, toegevoegd medewerker archeologische afdeling
N. Manshanden, toegev. medew.: magazijnbediende (deeltijd)
C. J. Bontekoning-Barendrecht, typiste-telefoniste (deeltijd)
J. van der Meer, typiste-telefoniste (deeltijd)
H. B. Dekkinga-van Dijk, administratief assistente (deeltijd)
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Th. Mercuur, medewerker tentoonstellingen (deeltijd)(I.S.P.)
M. Fokkema, medewerkster educatieve dienst (deeltijd)(I.S.P.)
F. Brinksma, encadrice (deeltijd)
J. Winselaar, uurwerkmaker
W. Walta, fotograaf (deeltijd)
M. de Bie, fotografe (deeltijd)
D. Boonstra, adm. medewerker fotodocumentatie (W.V.M.)
V. Simcic, medewerker schilderijen (W.V.M.)(deeltijd).
Werkzaamheden
In het verslagjaar werd door directie en stafleden veel ondersteunend werk verricht voor de commissie "Naar een nieuw Fries
Museumbeleid", die in augustus rapport uitbracht.
Een deel van de collectie van ir. I. de Vries werd uitgekozen voor
opstelling in een speciale vitrine op het bordes van de trap in de
porseleinzaal. De collectie werd op feestelijke wijze voor het publiek opengesteld op 12 juni 1985; toen verscheen ook een boekje

Antiekkeuring tijdens de open
dag op 21 december 1985.

•
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1
over de antiekhandel De Vries van de hand van Hugo Kingmans,
onder de titel "Aan het licht gebracht".
Voorbereidend werk werd verricht ten behoeve van enkele toekomstige grote tentoonstellingen in het Fries Museum: Piet van
der Hem, Deens design, het geschilderde veestuk in de noordnederlandse kunst, en de patriottenbeweging van 1787.
Prentenkabinet (1984)
Na de uitreiking van het eerste exemplaar op 25 oktober 1983 is
gedurende het verslagjaar gewerkt aan de volgende delen in de
reeks "Frisia Illustrata". Het laatste deel is in januari 1985 verschenen. Dank is verschuldigd aan drs. G. P. Karstkarel, die op
één na alle teksten verzorgde, en aan de heer D. van der Maarel
van uitgeverij Waanders, die verantwoordelijk was voor de eindredaktie. De samenwerking verliep op bijzondere prettige wijze.
Voor het materiaal is voornamelijk geput uit de Topografische
Atlas van Friesland in het prentenkabinet. Daarnaast is er materiaal gebruikt uit andere openbare verzamelingen en een enkele
particuliere verzameling. Zo verleende o.a. het Gemeentearchief
te Leeuwarden, museum "Hidde Nijland Stichting" te Hindeloopen, museum "het Hannema-Huis" te Harlingen, het "Fries
Scheepvaart Museum" te Sneek, museum "'t Coopmanshûs" te
Franeker, Streekmuseum "Het Admiraliteitshuis" te Dokkum en
Streekmuseum "Opsterlân" te Gorredijk bereidwillig hun medewerking.
De aanwinsten over 1984 omvatten in totaal 721 nummers.
Een reeds eerder door Jkvr. M. J. baronesse van Heemstra geschonken collectie 19e-eeuwse teken voorbeelden en daarnaar
vervaardigde tekeningen werd geïnventariseerd. De collectie was
afkomstig van het buiten Oranjestein te Oranjewoud en is een
voorbeeld van de wijze waarop kinderen en volwassenen uit een
welgestelde familie tekenles kregen aan de hand van voorbeelden.
Het merendeel van de aanwinsten betreft de schenking van werk
van Douwe van der Zweep door diens weduwe en werk van Goffe
Struiksma, in bruikleen gegeven door diens zoon.
Douwe van der Zweep (1890-1975) werd in Utrecht uit Friese ouders geboren. Hij ontving een opleiding als lithograaf en bezocht
in de avonduren de kunstnijverheidsschool. In 1914 trad hij als
tekenaar/illustrator in dienst bij de Rijksuniversiteit te Utrecht,
eerst aan de medische faculteit, later aan de faculteit der diergeneeskunde. In zijn vrije tijd tekende en schilderde hij veel. Via
Willem van Leusden kwam hij in kontakt met de ideeën van de
Stijl-groep. Daardoor gesteund streefde hij naar vereenvoudiging
en stilering van zijn onderwerpen en ontwikkelde zo een geheel
eigen stijl. De grote collectie tekeningen, gouaches en litho's (samen 235 nummers) geeft een uitstekend overzicht van zijn werk.
Goffe Struiksma (1907-1972) was ambtenaar bij de gemeente
Heerenveen. Evenals Douwe van der Zweep tekende en schilderde hij in zijn vrije tijd, maar had geen opleiding gevolgd. Wel had
hij grote belangstelling voor de schilderkunst. Daarvan getuigden
ook zijn kunstkritieken in de Friese Koerier. De verschillende invloeden van moderne bewegingen in de kunst zijn duidelijk terug
te vinden in zijn tekeningen en gouaches. Zijn onderwerpen vond
hij vooral in de omgeving van Heerenveen. Een ander thema
vormde het stilleven. Het bruikleen omvat 280 nummers, waar152
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onder ook nog een aantal studies van de hand van Cor Reisma
(1902-1962), waarmee Struiksma nauw bevriend was.
Andere schenkingen betreffen 4 pastelportretten van Anna Charlotte Didier de Boncour (1748-1802), leerlinge van Willem Bartel
van der Kooi. Deze kunstenaar vereeuwigde haar met haar familie op het schilderij "de Tekenles" uit 1793. De schenking omvat een zelfportret, een portret van haar echtgenoot mr. Henricus
van der Haer en een portret van twee van haar kinderen, nl. Elisabeth en Bonifatius.
Mevr. A. Vlietstra legateerde twee fraaie romantische landschappen met ruïnes, in 1812 en 1813 in pen en penseel in inkt en sepia
getekend door de Rotterdamse kunstenaar Joannes Bemme Azn.
(1775-1841).
Vermeldenswaard is de aankoop van werk van Tjeerd Bottema
(1884-1978), bestaande uit in pen getekende illustraties voor een
nog onbekend boek en ontwerpen voor bijbelse schoolplaten.
Van Piet van der Hem (1885-1961) werd ten slotte een zeer vlot
uitgevoerde schets in potlood, krijt en houtskool, een drinkend
gezelschap voorstellend, aangekocht. Werken van bovengenoemde kunstenaars vormen een aanvulling op de bestaande collecties.
Evenals in voorgaande jaren werkte de conservator mee aan diverse tentoonstellingen in het Fries Museum en het Fries
Grafisch Museum. Laatstgenoemde instelling was betrokken bij
de organisatie van de tentoonstelling van de groep Kalamiteit en
nam de tentoonstelling van Prenten naar Rubens door Schelte en
Bote à Bolswert van het Instituut voor Kunstgeschiedenis van de
Rijksuniversiteit te Groningen over. De tentoonstelling was door
studenten van het Instituut samengesteld uit het bezit van het
prentenkabinet. In november werd een kleine expositie over pennekunst samengesteld.
Daarnaast werkte de conservator mee aan de tentoonstelling
"Kerkelijke Luister", paramenten en zilver uit het bezit van de
R.K. Bonifatiuskerk te Leeuwarden, en aan de tentoonstelling
"Rode en blauwe wezen".
De kunsthistorisch student R. Mulder volgde in de maanden november 1984 t/m februari 1985 een stage in het prentenkabinet,
waarbij hij een begin maakte met de inventarisatie van de collectie oude grafiek.
In de loop van het verslagjaar beëindigde de heer D. Koray zijn
vrijwilligerswerkzaamheden aan de inventarisatie van de verzameling Oranjeportretten.
Gedurende het zwangerschapsverlof van mevrouw F. Brinksma
werden haar werkzaamheden aan het encadreren van prenten en
tekeningen waargenomen door de heer J. Wolters. In maart volgde mevrouw Brinksma een cursus papierrestauratie aan het Centraal laboratorium voor onderzoek van voorwerpen van wetenschap en kunst te Amsterdam.
Half oktober trad de heer J. Andringa via het werkvoorzieningsschap "Trion" te Kollum in dienst om zowel voor het Fries
Grafisch Museum als voor het Fries Museum tentoonstellingen
samen te stellen en in te richten. Bovendien inventariseerde hij
het bezit van het Fries Grafisch Museum.
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Prentenkabinet (1985)
Evenals in 1984 konden dit jaar vele aanwinsten ingeschreven
worden. In totaal omvatten deze 534 nummers.
Van de "Friese Maatschappij van Landbouw" werden 225 tekeningen van Ids Wiersma in bruikleen ontvangen (nummers 2
t/m 226). De tekeningen vormden een uitbreiding van het bruikleen, dat reeds in 1934 door de "Friese Mij" aan het museum was
gegeven. De tekeningen hebben de verschillende werkzaamheden
in landbouw en veeteelt in Friesland tot onderwerp. Daarnaast
zijn er vele studies van landbouwwerktuigen, boerderijen e.d.
De kunstenaar Johan Haanstra uit Warns schonk vier mappen en
twee albums met tekeningen, die hij maakte gedurende zijn
studietijd aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam (1931-'34) en als voorbereiding op en tijdens de lessen,
die hij gaf aan de AKI te Enschede (nummers 227 t/m 433, 452
en 453. Eén der mappen bevat composities als voorbereiding voor
schilderijen en een andere tekeningen van leerlingen die voor elkaar model stonden. Mappen en albums geven een duidelijk
overzicht van de werkzaamheden van de kunstenaar van zijn
vroegste jeugd tot circa 1975, toen hij zich na zijn pensioenering
in Friesland vestigde.
Sierd Geertsma legateerde een serie tekeningen, voornamelijk gemaakt in de omgeving van Appelscha, aan het museum (nummers
434 t/m 451). De tekeningen vormen een aanvulling op een in
1979 gedane schenking.
De Rijksdienst Beeldende Kunst gaf een serie schetsen en een collage van Theo van Doesburg in bruikleen (nummers 462 t/m
474). De schetsen zijn voorstudies voor ontwerpen voor glas in
loodramen van de landbouwschool te Drachten: "de spitter" en
"de zaaier". Ze zijn afkomstig uit de nalatenschap van de weduwe
van Theo van Doesburg en als schenking "Van Moorsel" in het
bezit van het Rijk gekomen.
Samen met twee ook in dit jaar verworven collages van Thijs Rinsema (nummers 533 en 534) is nu een begin gevormd van een aardige verzameling van de Dada-beweging in Drachten rond de gebroeders Rinsema en hun kontakten, waarvan o.a. Theo van
Doesburg deel uitmaakte. Tot nu toe ontbrak werk van deze
groep kunstenaars in de collecties van het prentenkabinet.
Ook is een aanvang gemaakt met de opvulling van een der andere
hiaten in de collectie door de aankoop van werk van jongere nu
levende kunstenaars. Met steun van het Ministerie van W.V.C, is
werk aangekocht van Beppie Gielkens, Johan Haanstra, Jan Kuipers, Sjoerd de Vries, Ids Willemsma, Zoltin Peeter, Wiebe, Anke
Kuipers en Hollie Witteveen. Uiteraard is dit een druppel op een
gloeiende plaat; bovendien is onbekend hoe lang het ministerie
deze steun zal geven. Dit zijn redenen om structureel het aankoopbudget van het prentenkabinet te verhogen, waardoor het
mogelijk is een echt aankoopbeleid op het gebied van de moderne
kunst te voeren. De verzameling kaarten kon uitgebreid worden
dank zij een schenking van de firma Datema te Delfzijl. Het betreft voornamelijk oudere uitgaven van zeekaarten samengesteld
door de Dienst der Hydrografie te 's-Gravenhage.
De heer en mevrouw Justesen tenslotte schonken een aantal kinderprenten, waarvan sommige met het adres van Leeuwarder
boekhandelaars.
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In samenwerking met de heer J. Andringa werden in 1985 twee
tentoonstellingen voor het Fries Grafisch Museum ingericht nl.
"Twee keer kijken", een tentoonstelling over opticaprenten uit
het bezit van het prentenkabinet, en "Maarten Mourik", werk
van deze diplomaat/dichter/kunstenaar bestaande uit visuele
poëzie.
Daarnaast werd voor diverse andere tentoonstellingen in het
Fries Museum geput uit de collecties van het prentenkabinet:
hetzij voor de tentoonstelling zelf, hetzij voor educatieve doeleinden.
Naast het inrichten van tentoonstellingen werkte de heer Andringa aan het inventariseren van de verzameling van het Fries
Grafisch Museum en het ordenen van de verzameling van het
Fries School Museum.
Mevr. F. Brinksma en de heer J. Wolters, aangetrokken gedurende het zwangerschapsverlof van mevrouw Brinksma, brachten vele tekeningen en prenten in passe-partout. Een groot deel van de
verzameling aquarellen en tekeningen bevindt zich nu in passepartouts in dozen.
De heer D. Boonstra trad op 2 oktober in tijdelijke dienst om de
achterstand in de fotodocumentatie en het negatievenarchief weg
te werken.
Op 22 januari werd waterschade ontdekt door lekwater van invallende dooi. Een kast met alba amicorum en andere gebonden
werken werd daardoor getroffen. Door snel ingrijpen is erger
voorkomen. De ernstigste gevallen zijn nog dezelfde dag in behandeling gegeven op het Centraal Laboratorium en bij de firma
Kloosterman, beide in Amsterdam.
Al vele jaren kampt het prentenkabinet met een groot gebrek aan
ruimte. De aanwinsten sinds 1978, de noodzakelijke voortgang in
het beter bewaren van de bestanden (passe-partouts, dozen, kasten) en de uitbreiding van de fotodocumentatie zijn er de oorzaak
van, dat een ruimte, die in eerstgenoemd jaar net toereikend was,
nu veel te klein is geworden. Ook de ruimte voor het encadreren
van prenten en tekeningen is te klein nu daar ook restauraties verricht moeten worden. Beide feiten zijn evenals het gebrek aan
mankracht gesignaleerd in het in 1985 verschenen rapport "Naar
een nieuw Fries Museum beleid". Hopelijk draagt het rapport bij
tot een spoedige oplossing van deze problemen.
Textielafdeling
Het jaar 1985 stond voor de op oude textiel ingestelde mens in
het kader van de kant. Het Kantsalet, de eerste vereniging van
kantliefhebbers, gevestigd in Amsterdam, bestond 60 jaar. De
vereniging zet zich in voor het behoud van kant en de kanttechniek met als doelstelling het verrijken van de kantverzamelingen
van de Nederlandse musea.
Tijdens de feestelijke opening van de jubileumtentoonstelling
"Kant in mode, mode in kant" in het Centraal Museum te
Utrecht, waar een keuze uit kant- en kostuumkollekties van het
Rijksmuseum te Amsterdam, Museum Boymans-van Beuningen
te Rotterdam, Nederlands Kostuummuseum te 's-Gravenhage en
Centraal Museum bijeen was gebracht, mocht ook het Fries Museum 4 fraaie kanten voorwerpen ontvangen, te weten een schort,
een omslagdoek, een floddermuts en een fraaie, in 1914 vervaar-
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digde strook tule doorstopwerk, waarop driemaal het wapen van
Friesland staat (1985-140 t/m 143).
Ter gelegenheid van dit jubileum organiseerde het Fries Museum
van 20 april tot 2 juni in de schilderijenzaal, te midden van kinderportretten de tentoonstelling "Kind in Kant", een kollektie
baby- en kinderkleding uit eigen bezit. De oudste voorwerpen
vanaf ± 1600, eerst gegarneerd met kloskant, de latere stukken
met voornamelijk geborduurd kant. Hierbij was een edukatief expositie-vouwblad te verkrijgen (nr.3). In de garderobe werd tevens een vitrine ingericht met de eerder genoemde schenking,
aangevuld met kant geschonken tijdens de bijeenkomst van het
Kantsalet in het Fries Museum in 1983.
In de kantweek van 22-26 april werd het Fries Museum bij het
kongres van de kantgroep van CIETA, centre international
d'étude de textiles anciens, vertegenwoordigd door mevrouw Arnolli. Ze ontving 24 april de vereniging en toonde naast de tentoonstelling ook de textieldepots.
De textieldag "Kant" in het Museum Boymans-van Beuningen,
georganiseerd door de Textielcommissie Musea was in deze rij
van aktiviteiten zeer instruktief.
Mevrouw Arnolli hield diverse malen de lezing over "kantgebruik
in Friesland" te weten voor de volgende groepen of verenigingen:
het Fries Genootschap, voorlichtingsmiddag van de kostuumkommissie van de Fryske Kultuerried, Groninger Kant Kring,
zondagmiddaglezing in Fries Museum, dames van de Vrijmetselarij, kantgroep Kreativiteitscentrum Heerenveen / Drachten
en de Nederlandse Kostuumvereniging.
Naast deze prettige werkzaamheden kreeg de textielafdeling ook
te maken met de staart van de "watersnoodramp" op 22 januari:
één textielkast, buiten het eigenlijke depot moest ontruimd en het
materiaal gedroogd worden. Gelukkig gold deze nattigheid niet
voor zeldzame textilia.
De textielafdeling behandelde de volgende onderwerpen tijdens
de zondagmiddagpraatjes:
— behandeling en inlijsten van borduursels (merklappen)
— antieke rokken en onderrokken
— kant in Friesland
— baby- en kinderkleding.
Het grote poppenhuis, Sminia state, terug van de tentoonstelling
in het Frans Hals Museum te Haarlem,is opnieuw opgesteld.
Ook dit jaar is aan diverse personen of instellingen voorlichting
gegeven. Hierbij kunnen speciaal vermeld worden:
— Jany van Hellenberg Hubar, verzorgster van de kostuums van
de film "de Dream",
— Regula Schorta, restauratrice uit Bern, Zwitserland,
— vertegenwoordigers van musea uit Bunschoten, Spakenburg
en Staphorst,
— een partikulier die een op het Fries kostuum geïnspireerd
bruidskostuum maakt.
In de hal of garderobe werd enige malen een vitrine ingericht:
— bovengenoemde kollektie kant,
— het bruidskostuum van Tjitske Wiebes Zijlstra, in 1843 getrouwd met Jan Lolles Nauta,
— examenwerk textiele werkvormen van de Havo-Mbo de Bongert te Leeuwarden met als opdracht: De sporen van mijn va156
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kantie zijn zichtbaar aan mijn schoenen.
De Nederlandse Kostuumvereniging bestond 5 jaar. Ter gelegenheid van dit feit werd in Cultureel Centrum Zandvoort een lustrum-tentoonstelling ingericht met objekten uit verschillende
verzamelingen van leden van de vereniging. De kostuumdag op
11 mei was eveneens gewijd aan het onderwerp verzamelen, 's
Middags hield het forum, waarin mevrouw Wille zitting had, een
discussie.
In het Museum Willem van Haren te Heerenveen werd in november een open dag gehouden. Ter gelegenheid van een weeftentoonstelling stond ook deze dag in het teken van textiel. De weefkring hield weef demonstraties en de beide konservatrices waren
er om vragen over oude textiel te beantwoorden of om textilia te
keuren. Het was jammer dat er weinig belangstelling was zo vlak
voor Sinterklaas. Des te interessanter was de keuring een maand
later in eigen huis, toen relatief veel textiel ter tafel werd gebracht.
Op 27 november hebben de konservatrices met de vrijwilligsters
van de textielafdeling de kostuumshow "Beweging in de tijd" ter
gelegenheid van het 10-jarig jubileum van het Historisch Kostuum te Utrecht georganiseerd in het Muziekcentrum Vredenburg, bijgewoond.
Naast sieraden voor het Fries kostuum, gedragen tijdens de manifestatie van de Vrouwenraad in de Beurs, werden een jongenskostuum en een meisjesjurk van het einde van de 19e eeuw uitgeleend aan de firma Schweigmann, kinderkleding.
Onderwerpen waarover men dit jaar vragen stelde waren:
— demannecape,
— schoonmaak en restauratie-behandeling antiek textiel,
— inlijsten en merklap-behandeling,
— spellen en spelen,
— funktie en gebruik van materiaal in de tijd van oorsprong.
Mevrouw E. A. Buitenhuis-van der Giesen zette de opbergwerkzaamheden in de kluis op vrijwillige basis voort. Mevrouw W. J.
Niemeyer-Huysse vervolgde haar werkzaamheden aan het modetijdschrift Gracieuse.
Speciaal te noemen aanwinsten: de eerder genoemde schenking
van het Kantsalet (1985-140 t/m 143), de prachtige kollekties geschonken door de dames T. de Ruiter (32 t/m 46), G. Miedema
(59 t/m 86), A. W. Willinge Prins (90), R. R. Spanjaard-van der
Leen (103 t/m 139) en A. Kramer-de Kroon (290 t/m 293).
Onderhoud verzamelingen
Het Restauratoren Kollektief Amsterdam verrichtte op ons verzoek in het najaar een onderzoek naar de restauratiebehoefte van
schilderijen en gepolychromeerde beelden in het Fries Museum.
Als uitvloeisel van dit onderzoek werd hen de opdracht verleend
een volledige toestandsbeschrijving van de betreffende collectie
te maken. Als resultaat daarvan zal in de nabije toekomst de restauratie van schilderijen planmatiger aangepakt kunnen worden.
De portretten van professor Hermanus Bosscha en diens echtgenote door W. B. van der Kooi (1809) werden gerestaureerd door
de heer D. D. Osinga.
Aanwinsten
De belangrijkste verwerving van dit jaar was een Wan-Li kraai-
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Zilveren ziekenkom, midden
18e eeuw, door Gerard van Velsen, Bolsward. Geschenk van
het Departement Friesland van
de Koninklijke Nederlandse
Maatschappij ter bevordering
der Pharmacie (inv. 1985-4).

kop met deksel, voorzien van zilveren montuur door de Leeuwarder zilversmid Lourens Thomas, 1618. In het montuur van het
deksel zijn de alliantiewapens Hillama-Haersma gegraveerd. Het
betreft hier het echtpaar Gellius van Hillama (overleden 1626) en
Auck van Haersma. Gellius van Hillama was sedert 1597 Raad in
het Hof van Friesland en sedert 1605 curator der Hogeschool te
Franeker. Zij woonden in Bergum op de — omstreeks 1835 afgebroken — Hillama state. Het zilver van het montuur is gemerkt
met het meesterteken van Lourens Thomas, de stadskeur van
Leeuwarden en de jaarletter K van 1618. Het is vermeldenswaard
dat de dochter van het echtpaar Hillama-Haersma, Hauckje van
Hillama op 19 juli 1618 in het huwelijk trad met Hector Jacobus
van Bouricius. Wellicht is de kom dus een bruidsgeschenk aan het
echtpaar geweest. Het is mogelijk, dat de kom sinds 1618 steeds
door vererving in familiebezit is gebleven. De laatste eigenaar, die
tot verkoop besloot, was een achterkleinzoon van het echtpaar
Marcus van Heioma (1806-1885) en Maria van Sminia (18091884), die na hun huwelijk in 1830 op huize Voormeer bij Heerenveen hebben gewoond. Beide echtelieden stammen af van het
echtpaar Bouricius-Hillama. De aankoop geschiedde met steun
van de Vereniging Rembrandt en de Van Heioma Stichting.
Van het Haags Gemeentemuseum ontvingen wij een zilveren huwelijksbeker, 1698, door Jarich Gerrits van der Lely, Leeuwarden, in langdurig bruikleen.
Het Departement Friesland van de Koninklijke Nederlandse
Maatschappij ter bevordering der Pharmacie schonk ter gelegenheid van haar honderdjarig jubileum een zilveren ziekenkom, vervaardigd omstreeks 1750 door Gerard van Velsen, Bolsward, aan
het museum.
Twee kelkvormige zilveren bekers, in 1616 vervaardigd door Alger Hotses, Leeuwarden, werden ons in bruikleen gegeven door
de Ottema-Kingma Stichting. De bekers waren in gebruik geweest als avondmaalsbekers bij de Waalse Gemeente, eerst in
Leeuwarden, later in Leiden.
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Landschap met rode wolken,
1969, schilderij door Gerrit
Benner. Bruikleen van het
provinciaal bestuur (inv. 198536).
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De Stichting Alde Fryske Tsjerken gaf ons de avondmaalsbeker
van Beers, door Anne Heerkes, Bolsward 1629, in bruikleen.
Een landschap met rode wolken, 1969, door Gerrit Benner, werd
in bruikleen gegeven door de provincie Friesland.
De schilder Johan Haanstra schonk een werk van zijn vader, Folkert Haanstra, en gaf een belangrijk bruikleen van schilderijen
door hemzelf. Voorts schonk hij een omvangrijke documentatie
over zijn werk aan het museum.
Ir. I. de Vries te Haifa gaf een keuze uit de antiekverzameling van
de firma van zijn vader in bruikleen. De fa. De Vries was vanouds
een gerenomeerde Leeuwarder antiekhandel. In 1942 werd deze
joodse zaak geliquideerd. Een deel van de voorraad is gered, o.a.
door deze onder te brengen bij particulieren.
De heer C. Schaap te 's-Gravenhage schonk een doosje gemaakt
door Thijs Rinsema.
Ten toonstellingen
11 jan. - 25 febr.
11 jan. - 25 febr.
1 maart - 1 april
8 maart - 29 april
8 maart - 29 april

19 april- 3 juni
3 mei-17 juni

8 mei-24 juni

8 mei - 24 juni

29juni-5 aug.

9 aug. -16 sept.

Jacob Bendien (1890-1933)
schilderijen, tekeningen, foto's, documenten en geschriften.
100 jaar pensioenstrijd in Nederland
historisch documentaire tentoonstelling.
Twee keer kijken
opticaprenten
en
-instrumenten
(Fries Grafisch Museum).
Jan Loman
schilderijen, grafiek en foto's.
Douwe van der Zweep (1890 - 1975)
een keuze uit het werk dat mevrouw
Van der Zweep aan het Fries Museum schonk.
Kind in kant
met kant versierde kinderkleding uit
eigen bezit.
Claes Fransen Baerdt (1628/9 - na
1697)
twaalf topstukken van de beroemde
Bolswarder zilversmid.
Triënnale van Noord-Nederland
overzichtstentoonstelling van beeldende kunst in Friesland, Groningen
en Drente.
Beeldverhaal
een tentoonstelling om kinderen bewust te maken van de mogelijkheden
van beeldtaal.
Joop Visser "Fiori di 1983/84 in Toscane"
een samenhangende reeks van 47 grote monotypes.
Zomertentoonstelling
André Drenth, Sjoerd Janzen en
Thomas van der Linden, schilderijen,
tekeningen en ruimtelijke construc-
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20 sept. - 28 okt.
20sept. -28 okt.
8nov.-27jan. 1986

ties.
Pieter Elzinga, Wiebe, Sjoerd de Vries
aquarellen, tekeningen en gemengde
technieken.
Maarten Mourik
visuele poëzie (Fries Grafisch Museum).
Leeuwarden laag voor laag
geschiedenis van de stad aan de hand
van 8 opgravingen.

Dit jaar begonnen wij met de uitgave van goedkope, informatieve
vouwbladen bij een aantal tentoonstellingen. Vooral scholen
hebben daar veel belangstelling voor, het grote publiek blijkt op
dit punt nog wat voorzichtig te zijn.
Uitgegeven bruiklenen
Voor de volgende tentoonstellingen werden in 1985 tijdelijke
bruiklenen gegeven:
Arnhem/Haarlem/Breda/Almelo
Romantische liefde
Museum Willem van Haren, HeerenIen, twa, trije, f u o r t . . .
(geschiedenis van het
veen
kortebaan schaatsen)
Princessehof, Leeuwarden
Affiches
Rijksmuseum Paleis Het Loo, ApelDe bodebus in de
doorn
lage landen
Amsterdam/ Hoorn
Van goudleer tot
papierbehang
Prenten naar Rubens
Fraeylemaborg, Slochteren
Kindermuziek
Westfries Museum, Hoorn
Introductie museumABN/Kingma's Bank, Leeuwarden
jaarkaart
Herdenking stichting
Universiteitsmuseum, Groningen
Universiteit Franeker
De Prinsentuin door
Princessehof, Leeuwarden
de eeuwen heen
Kunst om bier
Rijksmuseum Twenthe, Enschede
400 jaar wetenschappelijk 't Coopmanshûs, Franeker
onderwijs
Speelgoed in zilver
Provinciehuis, Zwolle
Een stuckie stilleggend De Lakenhal, Leiden
goet
De Sael van Orange
Rijksmuseum Paleis Het Loo, Apeldoorn
Glijden door de tijd
Stedelijk museum, Breda
Landbouwverzameling
De Stichting Fries Landbouwmuseum, in welks bestuur de heer
J. D. van der Velde namens het Fries Museum zitting heeft, bereidt een museumopstelling in Exmorra voor. De noodzakelijke
bestrijding van het ongedierte in de naar Exmorra overgebrachte
collectieonderdelen heeft ook in dit jaar om organisatorische redenen nog niet plaats kunnen vinden.
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Porseleinen kom met zilveren
montuur, 1618, door Lourens
Thomas, Leeuwarden. Aankoop met steun van de Vereniging Rembrandt en de Van Heioma Stichting (inv. 1985-3).

Bezoek
Het museum werd bezocht door 31.866 bezoekers (1984: 34.886).
De open dag op 21 december trok 1.250 bezoekers.
Catalogi en gidsen
Van het bezoekersboek Fries Museum werden 646 (521) exemplaren verkocht. Er werden 9.164 (10.950) prentbriefkaarten en
111 (182) diasets verkocht.
Kerkmuseum Janum
Het aantal bezoekers bedroeg 1.817 (2.307). Er werden 505 (555)
gidsen verkocht.
Museum Fogelsangh state
De directeur nam zitting in een werkgroep ter voorbereiding van
een Stichting "Bosk en Brink Veenklooster", die zal ijveren voor
het behoud van het authentieke karakter in het brinkdorp Veenklooster. Fogelsangh state en het bos maken daar deel van uit.
Het aantal bezoekers aan Fogelsangh state bedroeg 3.659 (3.256).
Er werden 229 (281) gidsen verkocht.
Fries Munt- en Penningkabinet
Het kabinet werd door 515 (884) personen bezocht. Er werden 14
(13) gidsen verkocht.
C. Boschma

Wumkes.nl

161

1
Educatieve dienst

Een belangrijk deel van de aandacht van de educatieve dienst is
afgelopen jaar uitgegaan naar de (re)organisatie van de afdeling.
Er werd begonnen met een functionelere indeling van de werkruimte. Desondanks blijft het moeilijk om met drie mensen te
werken in een te kleine ruimte. Met name de combinatie van het
schrijven van artikelen en brieven met telefoontjes en bezoek,
blijft een probleem. Tussen de drie medewerksters van de afdeling werd een wekelijks werkoverleg ingesteld, om elkaar op de
hoogte te houden van de verschillende activiteiten, ervaringen en
problemen.
Eveneens werd een eigen educatieve agenda aangeschaft, waarin
alle afspraken uitvoerig genoteerd kunnen worden met naam en
adres. Deze adressen worden verwerkt in een kaartsysteem. In dit
adressensysteem zijn inmiddels alle scholen in de grote plaatsen
in Friesland opgenomen, evenals adressen van andere opleidingen, maar ook van hotels, bejaardencentra, V W ' s , culturele instellingen etc. Op deze manier kan bij tentoonstellingen, projecten en lezingen snel een gerichte mailing verstuurd worden. Het
adressenbestand zal in de toekomst steeds worden uitgebreid en
gedifferentieerd.
Tevens is er een begin gemaakt met een rubrieksgewijze documentatie van educatief materiaal, materiaal van tentoonstellingen, musea en speciale onderwerpen. Opgemerkt moet worden
dat er geen budget was om de hoogst noodzakelijke educatieve
literatuur aan te schaffen.
In de loop van het jaar kwam het tussen de drie medewerksters
tot een steeds duidelijker taakverdeling, die steeds weer werd bijgesteld. Hierdoor kwam ook aan het licht voor welke taken geen
man /vrouwkracht aanwezig is. Hieruit vloeide voort dat er twee
vrijwilligsters werden aangetrokken voor de rondleidingen in het
weekend. Zij kunnen eventueel ook door de week ingeschakeld
worden. Dit was soms noodzakelijk doordat de heer J. de Wal,
door een onderbezetting bij de suppoosten, helaas niet altijd beschikbaar was.
Voor een rondleiding voor volwassenen werd dit jaar een gulden
boven de entreeprijs geheven. Met deze opbrengsten konden twee
educatieve vouwbladen worden uitgegeven (overigens is het in de
Randstad heel normaal om een vast bedrag van f 40 of f 50 voor
een rondleiding te vragen).
In de loop van het jaar bleek dat de gehoorzaal een ruimte was die
effectiever gebruikt zou kunnen worden. Door een kleine opknapbeurt werd het mogelijk om hier de schilderijen over Leeuwarden op te hangen, hoewel de verlichting te wensen over laat.
Tijdens de tentoonstelling Leeuwarden Laag voor Laag werd bovendien een vitrine met archeologische voorwerpen in de gehoorzaal geplaatst. Op deze manier kunnen de belangrijkste voorwerpen voor een educatief verhaal in één ruimte bijeen gebracht worden.
Educatieve projecten
Van 8 mei tot 25 juni werd de educatieve tentoonstelling "Beeldverhaal" gehouden. Deze tentoonstelling was onderdeel van het
project "Communicatie" dat werd georganiseerd door het Funktionarissenoverleg. Aan dit project werkt verder mee Museum
Het Princessehof, de Muziek Pedagogische Academie, de Open162
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bare Bibliotheek en de schouwburg De Harmonie. Samen met
Museum Het Princessehof — dat een tentoonstelling over affiches
hield — werd een presentatiemiddag voor leerkrachten georganiserd. De tentoonstelling "Beeldverhaal" werd overgenomen van
de Culturele Raad van Noord-Holland. Er was een begeleidende
toelichting voor leraren bij, evenals een werkboek voor leerlingen. Dit laatste werd echter te uitgebreid bevonden en er werd een
aparte vragenlijst voor het basisonderwijs gemaakt. De informatie naar de scholen verliep via de Nieuwsbrief van het Funktionarissenoverleg. Men kon zich via de schooladviesdienst opgeven
voor de educatieve begeleiding van de tentoonstelling.
In totaal bezochten 22 groepen (539 mensen) de tentoonstelling:
soort onderwijs
groepen
personen
B.A.O.
12
327
L.B.O.
7
124
M.B.O.
3
88
In het kader van het 700-jarig bestaan van Leeuwarden, werd het
eerste vouwblad van de educatieve dienst uitgebracht, onder de
titel "Lang Leve Leeuwarden". Direct daarop volgde het tweede
vouwblad "Pottekijken", waarin de activiteiten achter de schermen van de archeologische afdeling uit de doeken worden gedaan.
Deze vouwbladen kwamen van pas bij de educatieve begeleiding
van de tentoonstelling Leeuwarden Laag voor Laag (8 november
1985-27 januari 1986). De bekendmaking van dit educatieve
project naar de scholen verliep via een gerichte mailing vanuit het
museum. Hierbij werd gebruik gemaakt van het pas ingestelde
adressenbestand. Tevens werd het project aangekondigd in de
Nieuwsbrief van het Funktionarissenoverleg. Van de 73 schoolgroepen die zich voor de tentoonstelling opgaven, meldden zich
51 direct bij het museum, 21 gaven zich op via de schooladviesdienst.
De georganiseerde presentatiemiddag was een succes: 50 leerkrachten vertegenwoordigden 32 scholen, hiervan zijn 15 scholen
met groepen op de tentoonstelling geweest. Vergeleken met het
educatieve project "Beeldverhaal" was opvallend dat nu ook het
voortgezet onderwijs vertegenwoordigd was. Dit kan als een direct gevolg van de gerichte mailing worden beschouwd. Opvallend waren de enthousiaste reacties op de begeleidende vouwbladen. In totaal meldden zich 85 groepen (1767 personen) aan voor
een educatieve begeleiding. Met aftrek van de kerstvakantie en de
voorbereidingstijd van de educatieve dienst op de tentoonstelling, bleven er 8,5 weken over voor scholen om de tentoonstelling
te bezoeken. Het bleek een te kort tijdsbestek om alle aanvragen
voor schoolgroepen te verwerken. Wat de educatieve dienst betreft mogen dit soort tentoonstellingen wel langer draaien.
soort onderwijs
groepen
personen
B.A.O.
31
756
B.U.O.
6
92
L.B.O.
13
276
M.B.O.
10
238
A.V.O.
13
308
Volwassenen
12
97
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Het educatieve programma van de tentoonsteling bestond uit een
inleidend verhaal over de tentoonstelling, daarna een rondleiding
over de tentoonstelling, al of niet aan de hand van de werkbladen.
Vervolgens bestond er de mogelijkheid om aan een medewerker
van de archeologische afdeling de zelf gevonden voorwerpen te
tonen en vragen te stellen over ouderdom, functie en dergelijke.
Met name dit laatste onderdeel had veel succes. In het kader van
het 700-jarig bestaan van Leeuwarden werd tenslotte door de
educatieve dienst ook nog meegewerkt aan de map "Leeuwarden
stad van 700 jaar", ten behoeve van het speciaal- en basisonderwijs.
Andere onderwerpen waarvoor men zich in 1985 bij de educatieve dienst aanmeldde, waren:
V.i
onderwerp
B.A.O.
terpen
13
5
middeleeuwen
7
19e eeuw
9
3
brood
8
17
algemene rondleiding
Leeuwarden
7
Bendien
9
8
wonen/winkels
5
5
kleding
10
speurtocht
7
4
grafisch museum
'2
medisch verhaal
8
17e eeuw
1
18e eeuw
2
eigen programma
1
12
totaal
70
73
Cursussen
In samenwerking met Openbaar Kunstbezit werd afgelopen jaar
een cursus georganiseerd "De Friese Zilveren Eeuw". Hiervoor
schreven zich 31 cursisten in. De cursus bestond uit zes bijeenkomsten op zaterdagochtend in het museum. In overleg met de
cursisten werd bovendien een excursie naar Amsterdam en Haarlem georganiseerd.
Samen met het Fries Grafisch Museum werd een cursus druk- en
grafische technieken georganiseerd. Er waren 12 deelnemers. Tijdens vijf bijeenkomsten op vrijdagavond werden de drukpersen
en de verschillende drukprocédé's gedemonstreerd. De cursisten
konden ook het één en ander zelf uitproberen.
Met mevrouw drs. E. Schipper werden voorbereidingen getroffen
voor een algemene cursus kunstgeschiedenis, bestaande uit 15
lessen op maandagavond in het museum. Deze cursus is in januari 1986 van start gegaan.
Voor al deze cursussen bleek meer belangstelling te zijn dan het
gestelde maximum aan deelnemers. De adressen van degenen die
niet ingeschreven konden worden (én die van degenen die wel
meegedaan hebben) worden bewaard, zodat zij bij een volgende
activiteit benaderd kunnen worden.
Lezingen
Regelmatig komen bij de educatieve dienst aanvragen voor lezin164
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gen in de provincie binnen. Het belang van dit soort lezingen
wordt door de educatieve dienst onder ogen gezien. Immers maar
al te vaak blijkt men naar aanleiding van dergelijke lezingen ineens gestimuleerd te worden om ook een bezoek aan het museum
te brengen. Er doen zich hierbij echter enkele praktische problemen voor: deze lezingen vinden meestal 's avonds plaats, er moet
veel gereisd worden en de gevraagde onderwerpen lopen nogal
uiteen. Er wordt in dit verband gestreefd naar een organisatorische oplossing (in de vorm van een nog meer toegespitste taakverdeling binnen de afdeling) en naar het aanbieden van een aantal
standaard-onderwerpen. Op deze manier kan er ook meer en betere publiciteit voor de lezingen gemaakt worden.
Foto's, dia's, dia-projectie, film, video
Bij het houden van de lezingen en de cursussen bleek dat vaak
de gewenste dia's niet voorhanden waren. Het ontbreken van een
foto-budget voor de educatieve dienst, maakte dat hier ook niet
op korte termijn in te voorzien was. Dat manco deed zich eveneens op schrijnende wijze voor bij het leveren van foto's bij artikelen en persberichten. Een enigszins provisorische oplossing werd
gevonden in de vorm van een stagiaire van de fotografie-afdeling
van Academie Minerva, die bereid was om één dag in de week
foto's te maken voor de educatieve dienst.
Ergernis wekte ook vaak het niet of slecht functioneren van de
dia-apparatuur. Bovendien maakte het ontbreken van video- en
filmapparatuur dát niet in alle gevallen de meest optimale informatie gegeven kon worden. Video zou bijvoorbeeld een uitstekend middel zijn om de verschillende technieken zoals het bewerken van zilver, grafische technieken etc. uit te leggen.
Informatieaanvragen
Regelmatig komen bij de educatieve dienst aanvragen uit het hele land binnen om informatie over de meest uiteenlopende onderwerpen, ten behoeve van scripties. Met enig improvisatietalent
werd het mogelijk om al deze informatie naar tevredenheid te geven. De educatieve dienst zou echter eigenlijk over een aantal
standaard vouwbladen, foto's en ansichtkaarten moeten beschikken. Er wordt in dit verband bijgehouden naar welke onderwerpen de meeste vraag is, zodat hier beter in voorzien kan worden
in de toekomst. Er zal dan echter ook een budget voor het drukken van deze zaken moeten komen.
Bezoekersvoorzieningen
Afgelopen jaar werd de educatieve dienst geconfronteerd met de
wens van de bezoekers om een behoorlijke kop koffie in het museum te kunnen drinken. Ook werd herhaaldelijk gevraagd naar
een leestafel, waar de verschillende kunsttijdschriften ingekeken
kunnen worden. Eveneens werd de vraag naar koffie-concerten,
activiteiten voor kinderen en informatieve dia- en videoprogramma's gesignaleerd. Ook voor dergelijke zaken was er dit jaar helaas geen geld.
Het is echter in het belang van het museum om zich te realiseren
dat vanuit de bezoekers een steeds dringender behoefte is waar te
nemen naar een gezellige publieksruimte en naar meer informatie: het museum als informatie- en vraagbaak.
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Publiciteit
Afgelopen jaar is speciale aandacht besteed aan het informeren
van het publiek over de tentoonstelling, de nieuwe aanwinsten en
de activiteiten achter de schermen van het museum. Dit gebeurde
onder andere in de vorm van de opgerichte krant van de kulturele
instelhngen van Friesland, "Inzicht". Ook het personeelsblad
van de provincie "Tweebakstrommel" werd regelmatig voorzien
van berichten over museumactiviteiten. Daarnaast werden uitgebreide persberichten verstuurd naar de regionale en landelijke
pers en de huis-aan-huis-bladen. Ook de verspreiding van affiches werd onder de loep genomen. Met behulp van een gratis toegangskaartje voor het museum, bleken veel meer mensen enthousiast bereid een affiche op te hangen.
Bezoekersaantallen
In het afgelopen jaar bezochten 31.866 mensen het museum, tegen 34.886 in het jaar daarvoor. Van dit aantal kwamen 5567 in
groepsverband, tegen 6053 in het jaar daarvoor. Helaas moet dus
geconstateerd worden dat de bezoekersaantallen nog steeds dalen.Eén van de redenen hiervoor is ook al regelmatig in vorige
jaarverslagen genoemd: het geringe aanbod aan spectaculaire
tentoonstellingen. Er is echter ook een andere conclusie te trekken uit de bezoekerscijfers, namelijk dat het aantal individuele
bezoekers nog altijd groter is dan het aantal dat in groepsverband
het museum inkomt. De aandacht van de educatieve dienst is desondanks tot op heden vooral gericht geweest op het groepsbezoek. Op zichzelf geen wonder daar het begeleiden van groepen
een tijdrovende en intensieve aangelegenheid is en de capaciteit
van de afdeling zodanig, dat er weinig tijd overblijft voor iets anders. Het spreekt voor zich dat deze aandacht voor het groepsbezoek en met name voor de scholen niet moet veranderen. Integendeel: ook het voortgezet onderwijs moet beter benaderd worden. Daarnaast is het echter zaak om de individuele bezoeker niet
te verwaarlozen. De behoefte wordt sterk gevoeld hier iets aan te
doen, maar ook op dit punt stuit de educatieve dienst op gebrek
aan man/vrouwkracht, maar vooral geldgebrek. Het gaat bij de
individuele bezoekersgroep namelijk om dingen als: algemene reclame voor het museum en de tentoonstellingen, de bewegwijzering in de stad, een goede koffievoorziening, een leestafel, een behoorlijke boek- en kaartverkoop, informatieve vouwbladen, diaen videopresentaties, educatieve tentoonstellingen etc. Er is niet
alleen geen geld voor dit soort zaken, er is zelfs geen geld voor de
meest simpele administratieve middelen.
De educatieve dienst gaat zodoende 1986 in zonder de beschikking te hebben over professionele middelen om het publiek van
dienst te zijn. Zoals het er nu voor staat is de educatieve dienst
aangewezen op het persoonlijke contact met de bezoekers en dat
is een onmogelijke taak wanneer het gaat om het opvijzelen van
het bezoekersaantal naar minstens 10.000 meer dan er dit jaar gehaald zijn.
Elina Taselaar
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Archeologische afdeling

Er kan weer op een druk jaar worden teruggezien, waarin — hoewel al het hieronder beschrevene met de beoefening van de archeologie te maken heeft of ten dienste daarvan is geschied — de
werkzaamheden zeer uiteenlopend waren en een sterk gevarieerd
karakter droegen. Voor wij tot de bespreking daarvan over gaan,
willen wij toch eerst enkele gebeurtenissen noemen, die voor de
archeologie in het algemeen en voor de Friese in het bijzonder van
speciale betekenis waren. Helaas bevinden zich daar ook enige
onder, die wij niet dan met een gevoel van weemoed moeten vermelden.
Zo ontvielen de Friese archeologie twee bijzondere adepten, nl.
de heren D. de Zee te Heerenveen op 13 juli 1985 en de heer C.
Roggen te Amsterdam op 30 november 1985. De heer De Zee
blijft in herinnering wegens de bijzondere zorg waarmee hij een
interessante collectie terpoudheden uit Westergo had bijeengebracht en jarenlang bewaarde totdat deze in 1981 werd geschonken (zie Fries Museum Bulletin van maart 1981 en het verslag
over dat jaar), terwijl de heer Roggen als voorzitter van de Stichting Ons Schellingerland de grote promotor was van het oudheidkundig onderzoek van het Stryper kerkhof bij Midsland op Terschelling in de jaren 1966/1968 en 1970 en zich ook voor het behoud van andere archeologische monumenten op zijn geboorteeiland inzette.
Voor de archeologie in het algemeen betekende het heengaan, op
hoge leeftijd, van de heer J. Lanting te Vries op 16 november 1985
eigenlijk het definitieve einde van de "periode-Van Giffen". Lanting was op het Biologisch-Archaeologisch Instituut te Groningen nl. A. E. van Giffen's onnavolgbare voorgraver en had zich in
die functie een geheel eigen en markante plaats verworven. De
laatste grote opgraving die hij in Friesland, samen met wijlen de
heer H. Praamstra, "runde" was die in de terp van Tritsum. Ook
met het afscheid van zijn opvolger, de heer A. Meijer op 12 december 1985 is eigenlijk een tijdperk afgesloten, terwijl de pensionering van dr. H. Halbertsma te Amersfoort, op 5 september, het
in ambtelijk opzicht einde betekende van een bijna 40-jarig contact met een persoonlijkheid, die vanwege zijn bijna encyclopedische kennis van de vroegste christelijke geschiedenis van Friesland en door zijn grote ervaring met talrijke opgravingen niet alleen in Friese kerken en steden een unieke plaats in de Nederlandse archeologie innam. Gelukkig betekent zijn afscheid géén
definitief einde van zijn publicaties.
Publicaties
Van geheel andere aard was de officiële aanbieding op 13 maart
van de Archeologische Monumentenkaart van Friesland door de
Directeur van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort, prof. dr. W. A. van Es, aan gedeputeerde
D. van der Til. Deze kaart, een gezamenlijke uitgave van de Provincie Friesland en de ROB, voorzien van een register, is op keurige wijze verzorgd door de Provinciale Planologische Dienst. Zij
berust voor een zeer groot deel op de door onze afdeling verstrekte, veel¾l "in het veld" verkregen gegevens en is voornamelijk bestemd voor allen die met bestemmingsplannen, ruilverkavelingen, landinrichting, monumenten- en landschapsbescherming
hebben te maken. Ook de verschijning van ROB-cahier 2 "Ter-
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pen", samengesteld door mevrouw A. van As en eerste ondergetekende en vooral bedoeld voor educatieve doeleinden, was verheugend. In het tijdschrift "Westerheem" van de Archeologische
Werkgemeenschap Nederland verschenen van de hand van G. Elzinga "Het archeologisch stadsonderzoek in de Nederlandse provincie Friesland" en van E. Kramer een verslag van de vondst van
een voetbeker uit de Volksverhuizingstijd in de Juffersterp onder
Kimswerd (zie verslag over 1984). In het tijdschrift "Helinium"
publiceerde E. Kramer een artikel over vondsten uit de Voorromeinse Ijzertijd, afkomstig uit een terprestant bij Kimswerd.
In het F.M.Bulletin werden berichten opgenomen over bijzondere vondsten, opgravingen, verworven collecties en exposities.
Tentoonstellingen
Veel werk werd verzet voor de expositie "Leeuwarden laag voor
laag" in het kader van het Leeuwarden-700-jaar, die op 8 november door burgemeester mr. G. J. te Loo onder grote belangstelling
werd geopend. De tentoonstelling werd voorbereid door een
commissie, waarin zitting hadden de historicus H. Spanninga, de
vertegenwoordiger van het Gemeentearchief W. Dolk, de ontwerper Bep Mulder en zes stafleden van het museum, waaronder beide ondergetekenden. De opstelling vereiste veel overleg met de
ontwerper, met wie op wel zeer prettige wijze is samengewerkt.
Het uitzoeken van het vele vondstmateriaal geschiedde met de
heer D. M. Visser, terwijl de begeleidende teksten en de tentoonstellingsgids door de eerste ondergetekende werden geschreven.
Graag willen wij hier memoreren, dat dank zij de medewerking
van de conservatoren van het Prentenkabinet en de Historische
afdeling van het museum ook vele prenten, kaarten, schilderijen,
foto's en voorwerpen konden worden getoond. De bedoeling was,
het publiek duidelijk te maken, dat oudheidkundig stadsonderzoek alleen mogelijk is in combinatie met op andere wijze verworven historische gegevens. Het Gemeentearchief, de Rijksdienst
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort en het
Biologisch-Archaeologisch Instituut te Groningen stelden belangrijk materiaal beschikbaar, evenals het Koninklijk Penningkabinet te 's-Gravenhage. Een samen met de Educatieve dienst
ingerichte "stand" over de verwerking en de restauratie van bodemvondsten door de archeologische afdeling sloot in het gehoorzaaltje bij de tentoonstelling aan, evenals de bijbehorende
brochure "Potten kijken". De tentoonstelling zelve belichtte zeven onderzoekprojecten binnen de grachtengordel van Leeuwarden en één daarbuiten. De projecten waren: Wilhelminaplein
(19de eeuw), Prinsen tuin (18de eeuw), Turfmarkt (16de/17de
eeuw), Wirdumerpoort (15de eeuw), Grote kerk (13de eeuw),
Gouverneursplein/St.Jacobsstraat (9de/11de eeuw), Oldehoofster kerkhof (Ie/ 12de eeuw) en Pieter Stuyvesantweg (5de eeuw
vóór Chr.). Deze onderwerpen waren zo gekozen dat zij min of
meer bij elkaar aansloten, maar toch elk een specifieke periode
in de ontwikkelingsgeschiedenis van het Leeuwarder stadsgebied
vertegenwoordigden.
Verder werd ingericht een kleine expositie van bodemvondsten
gedaan in de bouwput van het studentenonderkomen "De roode
os" in de Minnemastraat (waaraan een ontvangst in het Fries
Museum was verbonden), terwijl meegewerkt werd aan expo168
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sities in het Provinciehuis t.g.v. de opening van de uitbreiding
daarvan en aan de inrichting van een quasi-middeleeuwse herberg in het creativiteits-centrum "De blauwe stoep" aan het
Gouverneursplein.
Opgravingen en vondsten
Enige grotere en een aantal kleinere opgravingen konden dit jaar,
weer in samenwerking met of onder auspiciën van het BAI of de
ROB worden ondernomen. In de meeste gevallen waren het
noodonderzoeken, d.w.z. dat door allerlei ander dan archeologisch graafwerk bedreigde, maar archeologisch en/of historisch
belangrijke terreinen geheel of (helaas!) meestal slechts zeer ten
dele werden onderzocht. Vaker echter moesten terreinen zonder
meer worden prijsgegeven, omdat zowel de mankracht als de financiën ontbraken. Deze noodzaak doet zich vooral gelden bij de
vele stads- en dorpsvernieuwingsprojecten, rioleringswerken in
oude woonkernen en de aanleg van loopstallen en gierkelders bij
boerderijen, die op historisch belangrijke terreinen of op terpen
en terprestanten staan. Het is bijzonder jammer dat dit moet gebeuren, omdat daardoor soms zeer belangrijke gegevens (en voorwerpen) verloren gaan, terwijl wij ook in twijfel verkeren of de
keuze die wij te dien aanzien moeten maken, wel altijd de juiste is.
Daardoor onderzoeken we misschien een belangrijk terrein niet,
omdat onze aandacht op het moment dat bepaald graafwerk
daarin wordt gedaan, dan juist op een andere plaats in Friesland
is gericht. Wij onderschrijven hier dan ook volledig de conclusie,
neergelegd in het rapport "Naar een nieuw Fries Museumbeleid"
om méér archeologen in Friesland en met name in de steden
werkzaam te doen zijn. Wordt in die behoefte niet spoedig voorzien, dan wordt de reeds aangebrachte schade aan ons bodemarchief inderdaad niet te overzien en gaan o.m. de vele gegevens, die
nog in de bodem van bv. de elf Friese steden over hun ontstaansgeschiedenis verborgen liggen, onherroepelijk verloren. Dit is een
verantwoording, die geen enkele overheid op zich mag nemen:
men heeft toch zekere verplichtingen tegenover de Friese geschiedenis!
Dit neemt niet weg, dat wij de overheden of overheidslichamen
toch ook zeer erkentelijk zijn voor de hulp die men ons nog zoveel
mogelijk biedt. Op diverse gemeentebesturen en hun diensten
van gemeentewerken, op ruilverkavelings-instanties, op rijksinstellingen e.d. kon dit jaar een beroep worden gedaan om onderzoek, ook in financieel opzicht mogelijk te maken.
Ook ondervonden wij veel medewerking van amateurs, zowel
persoonlijk als verenigd in het Argéologysk wurkferbân van Fryske Akademy/Fries Museum en in plaatselijke groeperingen van
de afd. Noord-Nederland van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland.
In de volgorde van gemeente vermelden wij:
Bolsward. Aan de zuidkant van het stadscentrum kon op de zg.
Elandslaagte ten zuiden van de Hoogstraat een profielsleuf worden gegraven om na te gaan welke ouderdom aan deze straat, die
als een verhoogde dam van west naar oost de Elandslaagte begrenst, kan worden toegekend. Uit het profiel bleek dat de tegen
deze dam liggende ophogingslagen, die onder een vrij steil talud
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naar de Elandslaagte aflopen, zich boven een brede stroomgeul
bevinden, die in de middeleeuwen moet zijn dichtgeslibd. Oudere
dan rond 1300 te dateren bolpot- en steelpanresten kwamen in
de sliblagen niet voor, terwijl zich ook in de ophogingslagen nog
dergelijke overblijfselen bevonden. Een en ander wekt de indruk
dat zich aan de zuidzijde van de stad een brede, tot in de middeleeuwen openliggende natuurlijke waterloop bevond, die de bedding vormde van de Marnestroom. De kern van de Hoogstraat
zelve kon helaas niet worden onderzocht.
Boornsterhem. Te Irnsum konden op het kerkhof aldaar de fundamenten worden blootgelegd van de middeleeuwse bakstenen
toren, die samen met de kerk in de 19de eeuw was afgebroken.
Deze fundamenten waren in de terp ingegraven en op zandstenen
platen opgetrokken. Merkwaardig genoeg kon de aansluiting
naar bakstenen schipmuren niet worden vastgesteld, wel was het
duidelijk dat zich in de oostzijde van de toren een doorgang naar
het schip had bevonden. Enkele proefsleufjes ten oosten van de
toren leerden dat de schipmuren, evenals waarschijnlijk die van
het koor, volledig waren uitgebroken en dat de funderingssleuven
daarvoor geheel waren vergraven voor de vernieuwing van het
kerkhof. De vondst van enkele tufstenen wijst er op dat aan de
bakstenen kerk vermoedelijk een tufstenen bouwwerk vooraf is
gegaan. Dat men de torenfundamenten niet had uitgebroken had
als oorzaak dat men op deze fundamenten een 19de-eeuws baarhokje had opgetrokken.
Nabij Irnsum werd ook een overslibde nederzetting, gelegen op
een veenondergrond en daterend uit circa 100 na Christus, aangetroffen. Een door de nederzettingslaag heengegraven put kon
worden onderzocht. De datering van de put, die geen eigenlijke
putmantel bezat, is door het niet aantreffen van scherven o.i.d.
niet vast komen te staan. Aangenomen mag echter worden dat hij
nog tijdens het bestaan van de nederzetting is gegraven, hoewel
een aanleg in de middeleeuwen zeker mogelijk is, getuige soortgelijke, wel dateerbare vondsten elders.
Dongeradeel. Ter hoogte van de nieuwe uitbreiding van het Dokkumer stadhuis aan de Koningsstraat kon een proefsleuf worden
gegraven, waarbij de hoop was gewettigd, dat zekerheid kon worden verkregen over de ware hoogte van de stadsterp ter plaatse,
alsmede over de ouderdom van de eerste ophogingslagen. Helaas
werd die hoop de bodem ingeslagen omdat de graafarm van de
machine niet diep genoeg reikte en de ophogingslagen zo verzadigd waren van water, dat het niet verantwoord was met de hand
dieper te gaan. Ook bleek het instortingsgevaar niet denkbeeldig
te zijn: juist was een profiel schoongeschaafd en gereed voor tekenen en fotograferen toen het door de niet vermoede aanwezigheid van een put vlak achter het profiel begon te glijden en instortte. Wat wel werd geconstateerd was, dat de aangetroffen ophogingslagen in een korte spanne tijds tot ongeveer 4 meter dikte
waren aangebracht en scherven bevatten uit de 12de tot 14de
eeuw, waaronder met ijzerverf beschilderde zg. Pingsdorf-ceramiek en bolpotfragmenten.
Deze feitelijke mislukking is in hoofdzaak te wijten aan de korte
spanne tijds waarin het onderzoek moest worden gedaan, hetgeen
weer veroorzaakt werd door de zeer geringe financiële middelen
waarover beschikt kon worden. Het moet ons hierbij van het hart
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dat het eigenlijk ongehoord is dat van de enorme bouwsommen,
vereist voor de realisering van belangrijke openbare bouwwerken
(maar ook voor niet door de overheid gefinancierde objecten),
nog steeds niet een in verhouding slechts zeer klein deel voor oudheidkundig bodemonderzoek gereserveerd kan worden, vooral
als, zoals in Dokkum duidelijk aantoonbaar was, er gebouwd
wordt op archeologisch en historisch zeer belangrijk terrein. Nu
moet vrijwel steeds met kunst- en vliegwerk (lees: met bepaalde
risico's) worden getracht om in zo kort mogelijke tijd een zo gunstig mogelijk resultaat te behalen, omdat voor wat rustiger en
daardoor ook veiliger onderzoek geen middelen aanwezig zijn.
Laat men zo'n onderzoek achterwege, dan is het zeker dat zeer
waardevolle gegevens verloren gaan en kan de archeoloog met
meer of minder recht worden verweten dat hij unieke kansen
heeft gemist. Maar in feite wordt het hem onmogelijk gemaakt
die kans te grijpen, omdat hem de armslag wordt onthouden om
het onderzoek zo verantwoord mogelijk uit te voeren.
Ferwerderadeel. Nabij Genum werd in een helaas niet op de Monumentenlijst voorkomend terpje een gasleiding ingegraven. In
de uitgegraven grond werden naast aardewerkscherven uit verschillende perioden van de terpentij d ook Romeinse resten aangetroffen, o.m. een fraaie fibula.
Opmerkelijk is daarbij dat uit de hemelsbreed op slechts enkele
kilometers van dit terpje gelegen Stania-terp bij Lichtaard, toen
daar op een reeds oudtijds afgegraven gedeelte egalisatiewerkzaamheden werden uitgevoerd, ook vier dergelijke fibulae konden worden verzameld. Daarnaast ook grote hoeveelheden terpvaatwerk in de vorm van bodem-, rand- en wandscherven, o.h.a.
daterend uit de eerste twee eeuwen onzer jaartelling, alsmede een
opmerkelijke geite- of schapeschedel met twee dicht naast elkaar
staande hoornpitten. Over de fibulae, z.g. ogen- of aucissa-fibulae uit de 2de eeuw na Chr. is een publicatie in voorbereiding.
Van veel minder plezierige aard waren de gebeurtenissen op het
terprestant van het klooster Foswerd bij Ferwerd. Ondanks de
aan betrokkenen gegeven waarschuwing een en ander niet zonder
voorafgaand overleg en zonder verkregen vergunning uit te voeren, werden in dit terprestant grote gierkelders en diepe bouwputten gegraven voor o.m. een veestalling ter plaatse van een reeds
eerder van de Monumentenlijst afgevoerde en afgebroken boerderij. Helaas zijn tijdens dit graafwerk talrijke funderingsresten
van kloosterlijke gebouwen verloren gegaan, zonder de mogelijkheid een en ander bevredigend vast te leggen en/ of in te meten.
De Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek heeft
hier dan ook terecht in het kader van de begane overtreding van
de Monumentenwet proces-verbaal laten opmaken.
Kollumerland c.a.ln de Herv. kerk van Kollumerzwaag, die door
vrijwillige hulpkrachten werd gerestaureerd, kon, na waarschuwing van een amateur-archeoloog, te elfder ure nog een summier bodemonderzoek worden verricht. Hierbij kwam een nog
niet verklaarde, enigszins schuin op de lengte-as van de kerk
staande middeleeuwse baksteenfundering aan het licht, waarin
enkele keien waren verwerkt. Dit fundament bevond zich binnen
de zuidmuur in het oostelijk deel van de kerk. Het is jammer dat
voor het onderzoek niet meer dan één dag beschikbaar was, zodat
slechts een zeer klein deel van de totale oppervlakte kon worden
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ontgraven. Wij zijn van mening dat deze gang van zaken onjuist
is, omdat belangrijke gegevens over de bouwgeschiedenis, die
hun nut kunnen afwerpen — en dat meestal ook doen — voor een
verantwoord restauratieplan thans, hier en in vele kerken elders,
onder een gewapende betonvloer verdwenen.
In deze gemeente werd ook een potentieel archeologisch monument, dat reeds voorkwam op de lijst van voor de toekomst te
beschermen objecten, zonder waarschuwing door de eigenaar
geëgaliseerd. Het betrof een mogelijke stinsheuvel in de omgeving van Westergeest. Evenals het hiervoor genoemde graafwerk
in het terprestant van het Foswerder klooster, is ook dit egalisatiewerk willens en wetens uitgevoerd.
Leeuwarden. In de binnenstad van Leeuwarden trok de opgraving
ter plaatse van het voormalige Amelandshuis veler aandacht. Tot
nu toe is de oorspronkelijke plattegrond van de oude, zeker uit de
14de eeuw daterende Cammingha-stins blootgelegd, waarbij het
opmerkelijk is dat binnen de oudste muren van deze rechthoekige
z.g. zaalstins in een later stadium (15de of 16de eeuw?) opnieuw
zware muren zijn aangebracht en tot een onlosmakelijk geheel
zijn samengevoegd. Kennelijk heeft men dus van binnenuit het
gebouw aanzienlijk versterkt, waarbij de nuttige ruimte binnenwerks, althans in de onderste geledingen, in grootte afnam. Behalve deze opmerkelijke vernieuwing en versteviging werden ook
enige latere aanbouwen teruggevonden, gewelfboog-aanzetten,
bevloeringen, putten en de afvoer van een in de muren gemetseld
privaat. Tevens kwamen keienstraatjes te voorschijn, terwijl de
19de-eeuwse indeling van de toen geheel op en over de oude fundamenten verrezen nieuwbouw althans op de begane grond kon
worden vastgesteld.
Een en ander vergde veel aandacht, omdat bleek dat men middeleeuws afbraakmateriaal zeer veelvuldig had gebruikt voor het
funderen van moderne tussenmuren e.d. en voor de in de 19de
eeuw naar voren gebrachte voorgevel. Tevens werd de 16deeeuwse kelderingang teruggevonden alsmede een brede, zeer
schuin aflopende afvoer, die op de privaatuitlaat aansloot. In de
19de-eeuwse funderingen van o.m. de serre achter het huis werden talrijke 16de- en 17de-eeuwse zandstenen bouwornamenten
aangetroffen, alsmede een zonnewijzer. Het onderzoek, dat onder auspiciën van de gemeentelijke commissie voor archeologisch
stadskernonderzoek stond en door deze commissie ook werd gefinancierd, wordt in 1986 voortgezet. Na de sloop van enkele panden ten zuiden van de terreinen van het Amelandshuis kwam een
aantal ton- en andere afvalputten te voorschijn. Helaas werden
deze het doelwit van enige roofgravers. Eén tonput kon echter
nog door de archeologische afdeling worden onderzocht, waarbij
enkele interessante voorwerpen uit de eerste helft van de 17de
eeuw werden geborgen, o.m. een opvouwbaar maatstokje.
In de bouwput van de uitbreiding van het Provinciehuis aan de
Herestraat zijn ook enige waarnemingen gedaan, maar helaas liet
de snelheid waarmee het graafwerk moest worden verricht geen
adequaat onderzoek toe, zodat slechts geconstateerd kon worden
dat ter plaatse reeds in de 16de eeuw bebouwing had plaatsgehad.
De geborgen mobilia beperkten zich tot 16de-eeuws en later
scherfmateriaal.
Opsterland. Een gunstiger geluid kunnen we uit Siegerswoude la172
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Majolica schoteltje (diam. 13,8
cm.) met Amorfiguurtje, 2de
kwart 17de eeuw, uit bakstenen
put op het terrein van de Gruytersma-stins te Sneek.

ten horen. Hier werd opnieuw in het kader van een werkkamp van
de Archeologische Werkgemeenschap Nederland het onderzoek
van een 14de-eeuwse ijzersmelterij-lokatie in "Het Voorwerk"
voortgezet, dat in 1984 was begonnen. Thans kon met zekerheid
de omvang van het door een gracht omgeven terrein worden vastgesteld en werd geconstateerd dat zich binnen deze gracht aan de
lengtezijden ook nog een watervoerende sloot had bevonden. Tevens werden nog enkele water- en afvalputten teruggevonden alsmede een slakkenhoop en een leembergplaats. Wel moet worden
opgemerkt dat het middeleeuwse maaiveldniveau tijdens latere
ontginningen en egalisaties geheel is verdwenen. Daardoor is van
de eventueel aanwezige fundamentgreppels van ovens en werkruimten niets overgebleven. Hoewel dit te betreuren is, kan de opgraving, die in 1986 wordt gecompleteerd, toch als zeer succesvol
worden beschouwd, omdat nu met zekerheid is komen vast te
staan dat in oostelijk Friesland in de middeleeuwen z.g. moerasijzererts is gewonnen en ter plaatse tot smeedbaar ijzer is bewerkt.
Uit historische bronnen is hiervan tot nu niets bekend geworden.
Losse vondsten in aangrenzende percelen wettigen het vermoeden dat de ijzersmelterij zich niet tot één lokatie beperkte, maar
dat zich op meerdere plaatsen, al dan niet gelijktijdig, ijzersmeltovens hebben bevonden. We zijn ten opzichte van dit onderzoek
niet alleen de AWN, maar vooral de heer G. Land als eigenaar
van het terrein en de Gemeente Opsterland en de Provincie Friesland als subsidiënten dan ook veel dank verschuldigd.
Scharsterland. Bijzonder jammer was dat het niet mogelijk bleek
waarnemingen te verrichten aan de middeleeuwse funderingen
van het overigens 19de-eeuwse kerkje te Haskerdijken, hoewel
hier besprekingen over in gang waren gezet. Van dit kerkje, ooit
onderdeel van het Haskerconvent, moest het westwerk worden
afgebroken en vernieuwd. De bouwmeester was echter van mening dat tijdens oponthoud in de voortgang van het werk — de
afspraak luidde dat na sloop de funderingen, die uit middeleeuwse bakstenen waren opgebouwd, onderzocht zouden worden —
gevaarlijke verzakkingen konden optreden. Een gemiste kans, te
betreuren omdat van de overige kloosterfundamenten vrijwel
niets meer over is: de kloosterterp is aan afgravingen ten prooi
gevallen en er zijn slechts summiere aantekeningen over enkele
toen gevonden muurresten en een waterput bewaard gebleven.
Sneek. Ten vervolge op het onderzoek in 1984 kon ook dit jaar in
samenwerking met de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek prospectie worden gedaan naar eventuele overblijfselen van de Gruytersma-stins ter plaatse van de voorgenomen uitbreiding van het stadhuis. Helaas werd van de fundamenten zelf niets teruggevonden; wel konden enige puinbanen in
profielsleuven worden aangetoond en de begrenzing van de vroegere "haven" met het stinsterrein. Ook werden enige afvalputten,
o.m. uit tonnen bestaande, aangetroffen. Eén afvalput was rijk
aan vroeg-17de-eeuwse ceramiekresten, waaruit na reiniging en
bewerking een serie potten kon worden samengesteld. Over het
algemeen gaan de op het stinsterrein teruggevonden aardewerkresten en .andere vondsten niet verder terug dan tot in de 14de
eeuw.
Het is bijzonder jammer dat de mogelijkheden tot het onderzoek
van dit terrein, dat een der belangrijkste stinzen uit het stadsge-
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bied van Sneek heeft gedragen, niet verder konden reiken dan het
graven van enige profielsleuven, vooral omdat achteraf is gebleken dat het gehele bouwterrein na onze activiteiten toch tot één
grote bouwput werd uitgediept. Wij zijn er van overtuigd dat, als
deze bouwput in twee of drie lagen was gegraven, het mogelijk
was geweest de aangetroffen puinsporen in een veel betere onderlinge samenhang te bestuderen en inzicht te krijgen in de vroegere
plattegrond van de stins. Deze werkwijze had enig overleg geëist
en wellicht bepaalde financiële consequenties gehad, maar gezien
de medewerking van de ROB waren voor een en ander zeker oplossingen gevonden. Ook voor dit object gelden in feite dezelfde
opmerkingen als die wij ten aanzien van de bouwput voor de uitbreiding van het gemeentehuis in Dokkum hebben gemaakt: bij
een zo groot project op een historisch zo belangrijke plaats moeten faciliteiten in tijd en geld mogelijk zijn om tot een verantwoord onderzoek te kunnen komen. Dat daarbij enige schroom
van de bouwers moet worden overwonnen en enige bescheidenheid van de onderzoekers noodzakelijk is, moet worden onderen erkend. Men zal ons echter steeds tot een goed overleg bereid
vinden, waarbij wij de realiteit werkelijk niet uit het oog zullen
verliezen.
Wonseradeel. Tijdens de hoofdzakelijk door vrijwilligers en in
grote haast uitgevoerde restauratiewerkzaamheden in de Herv.
kerk te Longerhouw werden koor- en schipvloer verlaagd in verband met een aan te brengen betonlaag. Daarbij werden fragmenten van in bepaalde patronen van gekleurde tegeltjes gelegde
middeleeuwse vloeren aangetroffen, die een in de Kerstperiode
vallend onmiddellijk ingrijpen vereiste. Met hulp van leden van
het Argéologysk wurkferbân van de Fryske Akademy en andere
vrijwilligers konden deze resten in overleg met de Kerkvoogdij
zorgvuldig worden opgegraven en nader onderzocht en gedocumenteerd. Hierbij bleek, dat in het verhoogde koorgedeelte een
zeer groot vloerfragment aanwezig was ten noorden van een tufstenen altaarfundament; ten zuiden daarvan was alleen nog de
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kalkmortellaag zichtbaar, waarop kennelijk een soortgelijk vloergedeelte had gelegen. Ten westen van de opstap naar het verhoogde koor, dus op de eigenlijke schipvloer, waren nog vier in grootte
variërende fragmenten aanwezig, alsmede ook een bakstenen altaarfundament (tegen de noordmuur) en een uit tuf- en baksteen
bestaande smalle funderingsstrook.
Tevens werd ook hier een groot deel van de kalkmortelvloer aangetroffen, die echter op diverse plaatsen door latere grafdelving
was verstoord. Ook de oorspronkelijke tegelvloer was daardoor
grotendeels vernield. Toch waren de fragmenten nog van zodanige grootte en was de samenstelling van die vloergedeelten van
dien aard, dat van een uitzonderlijke vondst mag worden gesproken. In de vloerresten waren nl. tegels verwerkt van diverse grootte en versierd met in gele slib aangebrachte patronen. Daarin waren o.m. te onderscheiden mannelijke portretkoppen, herten, ridders te paard, arenden, rozetten en Franse lelies in diverse vormen. In deze patronen is een bepaalde christelijke symboliek te
onderscheiden. De meestal kleinere, van één kleurglazuur voorziene tegeltjes waren ook in smalle rechthoek- en driehoeksvormen aanwezig. De kleuren waren zwart, donkerbruin, groen, geel
en rood. De vloergedeelten zijn alle in situ gelaten in afwachting
van nadere beslissingen over de definitieve consolidatie van deze
kennelijk 14de-, mogelijk nog 13de-eeuwse, in Friesland nog
maar zelden aangetroffen vloerresten. Ook in Exmorra en Oosterend zijn motieftegels als uit Longerhouw aangetroffen, en hier
en daar ook verder verspreid in Friesland. De affiniteit met soortgelijke tegels in Vlaanderen en Noord-Frankrijk is groot.
In een aan ruilverkavelingswerkzaamheden ten offer vallende
kleine uitstulping van de ten dele afgegraven Rijgeterp ten noorden van Pingjum kon dankzij de financiële hulp van de Landinrichtingsdienst een opgraving worden ondernomen. Samen met
technici van het BAI, medewerkers van de archeologische afdeling van het museum en vrijwilligers konden drie profielen van
resp. 28, 22 en 15 m. lengte worden onderzocht en in totaal zes
vlakken van eerst 22 X 34 in de bovenste en tenslotte 14 x 18m.
in de onderste niveaus. In deze vlakken werden talrijke grondsporen van greppels, afval- en waterputten aangetroffen alsmede

Aanzicht uit het zuidoosten van
een oost-west profiel in de Rijgeterp bij Pingjum. Links een
kunstmatige, weer dichtgeworpen slootingraving, rechts een
zowel ten dele dichtgeslibde als
opzettelijk opgevulde natuurlijkepriel. De lichte band is de natuurlijke ondergrond van de hier
bijna 3 m. hoge terp.
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enkele rechthoekige configuraties, die mogelijk afkomstig zijn
van uit zodenwanden bestaan hebbende bouwsels. Plattegronden
van huizen met duidelijke paalsporen werden helaas niet teruggevonden, wel diverse brandplekken en mestlagen. De putten waren meest cylindrisch van vorm, hoewel wel van verschillende
diameter; enige hadden een uit zoden bestaande putmantel, andere hadden geen bijzondere wandversteviging, terwijl ook nog
een enkele tonput werd gesignaleerd. Opvallend was dat op dit
terpgedeelte, dat dicht bij het oorspronkelijke centrum van de
oudtijds zeer grote, in het midden tot circa 3 m. boven het maaiveld oprijzende terp was gelegen, naar verhouding veel putten
waren ingegraven. Vele kwamen uit een overwegend 12de-eeuws
hoog niveau, terwijl uit lagere, uiteraard vroeger te dateren niveaus ook putten naar diepere, (drink)water voerende lagen waren ingegraven. In de profielen kon o.m. worden waargenomen,
dat tijdens het ontstaan van de terp natuurlijke waterlopen zijn
dichtgeworpen; daarvan is één zeer duidelijk voorbeeld aangetroffen, terwijl ook enkele langer bestaan hebbende oppervlakteniveaus werden geconstateerd. Behalve uit de putten werden
ook uit de verschillende andere ingravingen en uit mestlagen veel
scherven verzameld, waarbij het opviel dat vooral in de bovenste
lagen materiaal van zeer uiteenlopende ouderdom werd aangetroffen. Toch kon een goed inzicht worden verkregen in de opeenvolgende bewonings- en ophogingsfasen, waaruit blijkt dat de bewoning, althans in het onderhavige gedeelte, niet veel eerder dan
aan het einde van de 2de eeuw is begonnen en in de bovenste niveaus tot circa 1200 heeft geduurd. Uit de tussengelegen niveaus
werden scherven verzameld uit de Romeinse, uit de Volksverhuizings- en uit de Karolingische tijd. Het gerichte zoeken en zeer
zorgvuldig per vindplaats op de vlakken en in de profielen gescheiden houden van de ceramiekresten zal bij de bewerking van
een en ander ongetwijfeld leiden tot een nauwkeuriger tijdschema
van ontstaan en gebruik van diverse aardewerktypen dan het vele
"losse" vondstmateriaal uit de vroegere Friese terpafgravingen
mogelijk maakt.
Naast deze min of meer "reguliere" opgravingen zijn nog talrijke
waarnemingen in de provincie verricht n.a.v. vondstmeldingen,
berichten van uitvoering van werken etc. Helaas laat de ruimte
niet toe al deze, soms tot bijzondere aanwinsten leidende, kleinere gebeurtenissen te melden. Men kan zich er echter van overtuigd weten dat van een en ander in dagrapporten, correspondentie, vindplaatsbeschrijvingen en inventariskaarten de gegevens
vastliggen en dat zij daardoor wezenlijk bijdragen tot de kennis
van de archeologie van Friesland.
Vermelden we er hier toch enige, dan willen we daarmede aantonen dat de reeks van aanwinsten niet alleen vrijwel alle perioden
van de bewoningsgeschiedenis van Friesland omvat, maar ook
hoezeer in brede lagen van de Friese bevolking de belangstelling
voor de geschiedenis van hun woongebied leeft: men voelt er zich
daadwerkelijk bij betrokken dat de tastbare bewijzen uit een rijk
verleden voor de gemeenschap bewaard blijven.
Uit het gevarieerde geheel kiezen we dan uit de Late Bronstijd
een aan de boorden van het Van Harinxmakanaal in het westelijk
stadsdeel van Leeuwarden gevonden bronzen kokerbijl van uit176
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Langs het Van Harinxmakanaal bij Leeuwarden gevonden
bronzen kokerbijl van vermoedelijk Oost-Nederlands fabrikaat. Late Bronstijd.

•%"*

**

•¾r

Bronzen applique (?) met kop
van Dionysos (?), uit dorpsterp
Dronrijp. Romeins.

zonderlijk type, waarschijnlijk in Oost-Nederland door een reizende bronsgieter vervaardigd. Deze werd in opgebrachte aarde
in een plantsoen gevonden door J. Koning te Leeuwarden, die het
stuk genereus afstond. Hoewel de precieze herkomst van het stuk
nog niet geheel is komen vast te staan, is de vondst voor Friesland
zeker opmerkelijk te noemen. Interessant is dat zich er ook nog
een stukje hout van de steel in bevond, hetgeen er op wijst dat de
bijl zich tot vrij kort voor het vinden in een goed conserverend
milieu, hoogstwaarschijnlijk onder de waterspiegel, heeft bevonden. Ook uit de Late Bronstijd dateert een fragment van een vuurstenen sikkel, gevonden nabij Mirns in het Gaasterland. Het is de
eerste vondst van die aard uit dit gebied en werd welwillend door
de vinder C. J. van Roon uit Krommenie afgestaan. Uit de terpencultuur vermelden we graag enkele terpenvaatwerk-complexen, waaronder ook gave stukken, uit o.m. Arum, Warga,
Kimswerd en Longerhouw.
Van veel belang is ook de regelmatige toevloed van scherven uit
de eerste eeuwen rond de jaartelling uit een vindplaats aan de
oostrand van de voormalige Middelzee bij Jellum, steeds zorgvuldig verzameld en geschonken door M. S. Kramer te Leeuwarden.
De vondstomstandigheden wijzen erop dat zich hier een nederzetting heeft bevonden, die niet tot een terp uitgroeide, maar al in
een vroeg stadium door de vloedstroom van de Middelzee moet
zijn bedreigd en verlaten. Een verrassing vormde de kleine, maar
door zijn samenstelling belangrijke verzameling terpoudheden
uit Raard (Dongeradeel), verzameld door wijlen J. D. Wassenaar
aldaar en door zijn erven geschonken. Het opmerkelijkste stuk
daaruit is wel een linkerhoornpit van een oeros, die duidelijke
door de mens aangebrachte bewerkingssporen vertoont. Ook enkele fraaie benen voorwerpen en een miniatuur potje van Angelsaksisch vaatwerk behoren tot de collectie.
Uit de Romeinse tijd noemden we al de ogenfibulae uit Lichtaard
en Genum, maar ook uit Dronrijp komt een interessant stukje en
wel een kleine bronzen applique (?) met waarschijnlijk een Dionysoskopje. Het werd gevonden en in bruikleen gegeven door J.
Kuurstra te Dronrijp. Van middeleeuwse en wat latere ouderdom
zijn diverse vondstcomplexen uit Leeuwarden, Sneek, St.Johannesga, terwijl van die ouderdom z.g. "losse" vondsten werden gedaan in vele door geheel Friesland verspreid liggende plaatsen.
Opmerkelijke stukken zijn o.m. een 15de-eeuwse tasbeugel uit
Dronrijp, ook weer van J. Kuurstra aldaar, en een z.g. nierdolk
uit Menaldumadeel, geschonken door E. Schaaf te Menaldum.
Versierde aardewerk-deksels kwamen o.m. uit Leeuwarden en
Hantumhuizen en een slijpsteen en laat-middeleeuwse grape uit
St.Johannesga. Een bijzonder geschenk is ook het "urntje" dat
het Frysk Studinte Selskip "Redbad" te Utrecht op een lustrumviering aanbood, als zijnde door de leden in de Domstad opgegraven en bevattende de crematie-resten van koning Radboud, die
ooit in Utrecht heeft geresideerd!
Mogen wij hiermee dit verre van volledige verslag beëindigen in
de hoop dat het toch een indruk geeft van de gevarieerde arbeid
die ook in 1985 op de archeologische afdeling is verricht!
G. Elzinga
E. Kramer
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1

Zilveren huwelijksbeker, 1648, door Jarich Gerrits van der Lely,
Leeuwarden.
Bruikleen van Haags Gemeentemuseum, 's-Gravenhage.

2

Tinnen lepel, midden 19e eeuw, door Albertus Adriani, Leeuwarden.
Geschenk van Wietze Bethlehem, Warga.

3

Porseleinen kom met zilveren montuur, 1618, door Lourens Thomas,
Leeuwarden.
Aangekocht met steun van Vereniging Rembrandt en Van Heioma
Stichting.

4

Zilveren ziekenkom, midden 18e eeuw, door Gerard van Velsen,
Bolsward.
Geschenk van het Departement Friesland van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie.

5

Zilveren lepel en vork (verguld), 18e eeuw, met de wapens Van Burum-Van Eysinga.
Aangekocht.

6

Twee zilveren avondmaalsbekers, ± 1616, door Alger Hotses, Leeuwarden.
Bruikleen van de Ottema-Kingma Stichting, Leeuwarden.

7

Zilveren lepel, 1767, door Frans Stellingwerf, Leeuwarden.
Legaat mevrouw Aaltje de Jager, Leeuwarden.

8

Zilveren avondmaalsbekei van Beers, 1629, door Anne Heerkes,
Bolsward.
Bruikleen van de Stichting Alde Fryske Tsjerken, Leeuwarden.

9

Johan Joeke Gabriel van Wicheren (1808-1897), Zelfportret, olieverf
op paneel, 25,8 X 20,5 cm.

10

—, Zomers dorpslandschap, olieverf op paneel, 37 x 47 cm.

11

Onbekende schilder, Pieter van Wicheren, olieverf / doek op board,
50,7 x 40,3 cm.

12

—, Pé van Wicheren, olieverf op doek, 36,8 x 32,5 cm.

13

- , Hendrik van Wicheren, olieverf op doek, 55,5 X 45,5 cm.

14

—, Beitske Jansonius, echtgenote van Hendrik van Wicheren, olieverf
op doek, 55,5 x 45,5 cm.
De nrs. 9 t/m 14 geschenk van mej. Maria A. J. van Wicheren, Groningen.

15

Jos Beeling, Zelfportret 1929, olieverf op doek, 60,5 x 50,4 cm.
Geschenk van familie Beeling, Leeuwarden.

16

Ernst van der Minne (1883-1932), Portret van Anna Helena Johanna
Louise van Nouhuys (1836-1931), echtgenote van mr. W. B. Bergsma, olieverf op doek, 69,3 x 57,3 cm.

17

- (?), Portret van mr. Willem Bernardus Bergsma (1826-1900), olieverf op doek 69 X 57,6 cm.
De nrs. 16 en 17 bruikleen van de erven ds. W. B. Bergsma, Amstelveen.

18

Sierd Geertsma (1896-1985), "Vogels", olieverf op board, 20,2 X
31,9 cm.

19

—, "Mensen III", olieverf op board, 35,8 x 43,9 cm.

20

- , "Jeugd", olieverf op board, 52,3 X 41,5 cm.

21

—, "Oude marskramer" 1929, olieverf op doek, 38,3 x 26,2 cm.

22

—, "Onraad", olieverf op board, 39,7 x 29,7 cm.

23

—, "Dúnsân", zand en gom op board, 51 X 35,9 cm.

24

—, "Bosweg bij herfst", olieverf op doek, 56,2 X 52,9 cm.

25

—, "Kerstdroom van een wees" 1932, olieverf op doek, 55,8 X 44,9
cm.
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De nrs. 18 t/m 25 legaat van de schilder.
26

Jeanne Bieruma Oosting, "Hotel De Horst Beetsterzwaag" ± 1935
?, olieverf op doek, 64,8 X 80,9 cm.
Aangekocht.

27

Johan Haanstra, "Sierdswiel" 1983, olieverf op doek, 70 x 70 cm.

28

- , "Waaxens 2" 1984, olieverf op doek, 100 x 100 cm.

29

- , "Weidum 2" 1982/83, olieverf op doek, 80 x 80 cm.

30

-,"Peperga" 1981, olieverf op doek, 70 x 70 cm.

31

- , "Blijnse" 1981, olieverf op doek, 100 x 100 cm.
De nrs. 27 t/m 31 bruikleen van de kunstenaar.

32

Folkert Haanstra (1884-1966), Bloemstuk in vaas 1946, olieverf op
doek op spaanplaat, 100 x 75 cm.
Geschenk van Joh. Haanstra, Warns, zoon van Folkert Haanstra.

33

Thijs Rinsema (1877-1947), Collagedoosje, inlegwerk van gekleurd
hout, 13,8 X 2,8 X 8,6 cm.
Geschenk van C. Schaap, Den Haag.

34

Wieg en bijbehorende zolder in Hindeloper kleuren beschilderd. Op
de vier wanden bijbelse taferelen, geschilderd door J. Feenstra in
1975.
Geschenk van R. de Graaf, Winschoten.

35

Kop en schotel van porselein, gedateerd 1838.
Geschenk van de heer en mevrouw H. Sijbrandy-Kuiken, Heerenveen.

36

Gerrit Benner (1897-1981), Landschap met rode wolken 1969, olieverf op doek, 79,5 X 100 cm.
Bruikleen provinciaal bestuur van Friesland.

37

Gebakken tegel met mannekop in slibversiering, 14e eeuw, 22 x 22
x 4 cm.

38

Gebakken tegel met gotische driepasboog in reliëf, 14e eeuw, 31,5 x
30 x 8 cm.

39

Eiken zolderingsplank met beschildering in wit en zwart. Lang 232
cm, breed 31 cm, afkomstig uit de Grote Kerk te Leeuwarden.
De nrs. 37 t/m 39 bruikleen van T. M. Burgier, Amersfoort.

40

Twee gouden kerkboeksloten, 1734, door S. P. Sonnema, Harlingen.
Geschenk van dr. P. W. de Lange, Hilversum.

41

Geëmailleerd naambord van de Bond van kleinhandelaren in aardappelen, groenten en fruit.
Geschenk van G. Venema, Dronrijp.

42

Bord van kraakporselein, China, laat Ming, Ie helft 17e eeuw.

43

Theebus, China, overgangsgoed, ca. 1660-'80.

44

13 schoteltjes van theekopjes, met erotische voorstelling, China,
vroeg Kang Xi, ca. 1680.

45

Schotel met patroon van fazanten op rotsen in bloeiende tuin, China,
Kang Xi, ca. 1700.

46

Schotel in de vorm van een chrysant, familie verte, China ca. 1700.
Voorstelling van Tijger en hekje.

47

Drie schelpvormige schaaltjes, Chinees Imari, exportporselein ca.
1705-1720.

48

Twee kandijpotjes met versiering van pioenrozen, China ca. 1720.

49

Miniatuur kaststelletje met versiering van pioenrozen, China ca.
1720. Vijfdelig.

50

2 kop en 4 schoteltjes, familie verte, met afbeelding van een lotusvijver, China, laat Kang Xi, ca. 1720.

51

Bord van Chinees Imari, in navolging van Japans, ca. 1720.

52

Achtkante schotel van Japans Imari met bloemenpatroon en net-
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werkmedaillons, ca. 1720. Op de achterzijde inventarismerk van August de Sterke van Saksen.
53

Zes bordjes in Imarikleuren, met op het plat het wapen Van Gellicum, Chine de commande, ca. 1720-'25.

54

Twee zoutvaatjes met Boeddhistische symbolen, China, Kang Xi, Ie
kwart 18e eeuw.

55

Kom van Chinees Imari, ca. 1730.

56

Schoteltje met voorstelling van filosoof die bij de lotusvijver filosofeert over de lotusbloem, China, ca. 1730.

57

Thee- en koffieservies met versiering van landschap in medaillons in
blanc-sur-blanc bloemenpatroon, China, ca. 1730-'40.

58

Theeservies in de vorm van lotusplanten: bladeren en bloemen in
verschillende stadia van opengaan, China, ca. 1730-1745.

59

Veertien theekopjes en schoteltjes. De binnenkant polychroom bloemendecor, de buitenkant zeemleer. China, KangXi, ca. 1740.

60

Twee onderschotels in klaverbladvorm voor theepotten, familie verte
met versiering van pioenen en lotusbloemen, China, ca. 1750.

61

Kleine gendhi met versiering van pioenroos, China, 2e kwart 18e
eeuw.

62

Drie sakéflessen, geïnspireerd op 17e-eeuws Japans porselein, China,
Ie helft 18e eeuw.

63

Twee koekschaaltjes met versiering van "lang leven" patronen: paddestoel, pijnboom, kraanvogel, hert, China, 2e helft 18e eeuw.

64

Drie "briefborden", familie rosé met bloempatroon, China, 2e helft
18e eeuw.

65

Twee sakéflessen, Japan, 2e helft 18e eeuw.

66

Onderzetter met wapencartouches, waarin thans afgesleten spiegelmonogrammen in goud, China, 2e helft 18e eeuw.

67

Melkkannetje, familie rosé met spiegelmonogram, China, 3e kwart
18e eeuw.

68

Zes kopjes voor sake of wijn, en schoteltjes voor koekjes. Versiering
van landschapsmedaillons in bloemenpatroon, China, Kantonémail, ca. 1740-'50.

69

Dubbelkalebasvormige fles, Delft, ca. 1680.

70

Bord met decor van strooibloemen, Delft, ca. 1710.

71

Bordje met afbeelding van Hollandse leeuw voor een poort, Delft, ca.
1720.

72

Groot bord met chinoiseriedecor, Delft, ca. 1720-'30.

73

Twee bordjes met gebombeerde rand, afbeelding van pauw op rots in
Chinese tuin, Delft, ca. 1730-'40.

74

Twee schotels met afbeelding van theeboom, gemerkt C.F., Delft, ca.
1740.

75

Bordje met afbeelding van theeboom, gemerkt AE, Delft, ca. 1740.

76

Plaque met bloemdecor, Delft, ca. 1740-'50.

77

Vier bordjes met chinoiseriedecor, polychroom, Delft, ca. 1740-'50.

78

Drie kastvazen met afbeelding van springend hert, Delft, ca. 1740'50.

79

Honingpotje, polychroom, gemerkt: De Porceleyne Bijl, Delft, ca.
1750.

80

Twee bordjes met chinoiseriedecor, Delft, ca. 1760.

81

Miniatuur vuurmand, polychroom, Delft, ca. 1760.

82

Botervlootje, gemerkt: De Porceleyne Bijl, Delft, ca. 1760.
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83

Twee vergieten op onderschotels, gemerkt: De Porceleyne Bijl, Delft,
ca. 1760-'70.

84

Miniatuur stoof, Delft, ca. 1760-'70.

85

Boterpot, groen met bloemdecor, Delft, ca. 1770.

86

Grote boterpot met landschappen in cartouches, Delft, ca. 1770.

87

Komvormige schotel met afbeelding van een tuin, Delft, ca. 1770.

88

Visvergiet, Delft, ca. 1770.

89

Twee borden met afbeelding van Chinese boom, gemerkt: De Porceleyne Bijl, Delft, ca. 1770-'80.

90

Twee polychrome plaques in de vorm van kanariekooien, Delft, ca.
1775.

91

Twee slabakken met bloemdecor, gemerkt: De Porceleyne Lampetkan, Delft, ca. 1780.

92

Twee onderschotels, gemerkt P.V.M. 24, Delft, ca. 1780.

93

Vier geslepen glaasjes met vergulde rand, Noord-Duitsland, laat 18e
eeuw.

94

Glas met balustervormige stam en geslepen bloemdecor, NoordDuitsland, laat 18e eeuw.

95

Glas met opschrift "Hansen in de keiler", Noord-Duitsland, ca.
1790.

96

Glas met opschrift "Ich allein", Noord-Duitsland, ca. 1790.

97

Glas met opschrift "Ich deile", Noord-Duitsland, ca. 1790.

98

Glas, Noord-Duitsland, ca. 1790.

99

Glas met radgravure F R = Fredericus Rex, Noord-Duitsland, ca.
1800.

100

Glas met eenvoudige radgravure, Noord-Duitsland, ca. 1800.

101

Twee bekers met gouddecor, Noord-Duitsland, ca. 1800.

102

Beker met geslepen decor, Noord-Duitsland, ca. 1820.

103

Twee jeneverkruikjes met vroeg 19e-eeuws slijpsel, Noord-Duitsland.
De nrs. 42 t/m 103 bruikleen van ir. I. de Vries te Haifa.
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Lijst van aanwinsten
Prentenkabinet

Inv.nr.
f^'1984
1-120

Portefeuille met tekenvoorbeelden en daarnaar vervaardigde tekeningen uit de eerste helft van de 19e eeuw.
Schenking Jkvr. M. J. baronesse van Heemstra.

121 -170

Serie illustraties met de pen getekend door Tjeerd Bottema, ± 1930.
Aankoop.

171-402

Verzameling tekeningen en lithografieën vervaardigd door Douwe
van der Zweep.
Schenking mevrouw J. van der Zweep-Zwaagstra, Utrecht.

403-677

Verzameling tekeningen, aquarellen, gouaches en schetsboeken door
Goffe Struiksma.
Bruikleen van N. Struiksma, Blokzijl.

678

Gezicht op Wijns, ± 1880, aquarel door P.A. Schipperus, gesigneerd
rechtsonder, afm. 107 X 146 mm.
Aankoop.

679-691

Serie ontwerpen voor bijbelse schoolplaten, die nooit uitgevoerd zijn,
door Tjeerd Bottema, ± 1930, tekeningen in potlood en waterverf,
afm. ± 160 X 150 mm.
Aankoop.

692

Kinderen met een vogelkooi en een vogel aan een touwtje, tekening
in zwart krijt, niet gesigneerd of gedateerd, 1 e helft 19e eeuw, afm.
182 X 150 mm.
Schenking N.N.

693

Verzameling menu's van diners van de voogden van het Old Burger
Weeshuis te Leeuwarden, 1935 t/m 1970.
Schenking mr. W. B. Buma, Marssum.

694

Foto van J. B. Palsma (1862-1937), erelid F.R.S., afm. 170 x 110
mm.
Schenking S. S. Cuperus, Wirdum.

695

4 foto's en een bijbeltje van Hendrik en Jan Radelaar, 1906-1914/15
als wezen opgenomen in het Old Burger Weeshuis te Leeuwarden.
Schenking mevrouw S. Radelaar-Wiltjer, Groningen.

696

"Hand in hand, schouder aan schouder", houtsnede met vrijmetselaarssybolen, gemonogrammeerd J F P , afm 191 x 139 mm.
Schenking N.N.

697

Drinkend gezelschap, tekening in potlood, houtskool, zwart krijt en
kleurkrijt door Piet van der Hem, gesigneerd en gedateerd 1912 en
met opdracht: "aan Frederik de Vos vriendschappelijk", afm. 250 X
333 mm.
Aankoop.

698

Portret van mr. Hendrik van der Haer (1751-1811), pasteltekening
door Anna Charlotte Didier de Boncour, niet gesigneerd, vervaardigd omstreeks 1776, afm. 410 X 342 mm.

699

Zelfportret van Anna Charlotte Didier de Boncour (1748-1802),
echtgenote van voorgaande, pasteltekening, niet gesigneerd, afm.
410 X 342 mm.

700

Portret van Bonifacius van der Haer (1778-1827), zoon van voorgenoemden, pasteltekening door Anna Charlotte Didier de Boncour,
niet gesigneerd of gedateerd, afm. 314 X 286 mm.

701

Portret van Elisabeth Catharina van der Haer (1776-1823), dochter
van voorgenoemden, pasteltekening door Anna Charlotte Didier de
Boncour, niet gesigneerd, gedateerd 1795, afm. 314 x 286 mm.
De nummers 698 t/m 701 geschonken door B. van der Haer, Groningen.

702

Portret van mr. Nicolaas Scheltema (Franeker 1755-Leeuwarden
1816). Pasteltekening door onbekende kunstenaar, niet gesigneerd of
gedateerd, afm. 340 X 273 mm.
Aankoop.
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703

Portret van Samuel Steenmeyer (Vlaardingen 1794-Sexbierum 1886),
foto door H. J. Craye, Leeuwarden, ± 1880, afm. 218 x 167 mm.
Schenking mevrouw G. A. Zijlstra-Wit, Pietersbierum.

704-706

Tekeningen door Douwe van der Zweep.
Schenking mevrouw J. van der Zweep-Zwaagstra, Utrecht.

707-711

Tekeningen door Goffe Struiksma.
Bruikleen van N. Struiksma, Blokzijl.

712

Boerenbedrieger, collage van kranten, tijdschriften, kalenderbladen,
wenskaarten e.d., met de pen getekend door H. J. Antonisse, 1884,
afm. 610 x 490 mm.
Aankoop.

713

Diploma van het erelidmaatschap voor Douwe de Jong van de zuivelfabriek te Roordahuizum, getekend en gecalligrafeerd door Bauke
Goedemoed, 1908, afm. 675 x 475 mm.

714

Getuigschrift toegekend aan de zuivelfabriek te Roordahuizum voor
boter, lithografie door N. Miedema en Co., 1946, afm. 415 x 500
mm.
De nummers 713 en 714 geschonken door S. van der Beek, Stiens.

715

Diploma, toegekend aan het F.R.S. in 1902 door de Friese Mij van
Landbouw, lithografie door Mouton en Co., afm. 570 x 450 mm.
Afkomstig van het Munt- en Penningkabinet.

716

Serie affiches gedrukt in de jaren vijftig en zestig van deze eeuw door
drukkerij Flach te Sneek.
Schenking M. A. van Tuinen, Sneek.

717

Map met 6 zeefdrukken van de hand van Hans Boer, Frits Hesseling,
Tjibbe Hooghiemstra, Lode Pemmelaar, Heleen Wiemer en Rix Wieringa, uitgegeven t.g.v. het 15-jarig bestaan van Galerie Eewal te
Leeuwarden.
Aankoop.

718

Landschap met ruïne, tekening in pen en penseel in inkt en sepia door
J. Bemme Azn., gesigneerd en gedateerd 1812, afm. 320 X 387 mm.

719

Kerkhof met ruïne van een kerk gelegen in een landschap, tekening
als voren, gesigneerd en gedateerd 1813, afm. 319 x 387 mm.
De nummers 718 en 719 gelegateerd door mevrouw A. Vlietstra,
Leeuwarden.

720

Atlas van Friesland, uitgave François Halma, 1718.

721

Portret van Koningin Wilhelmina, kleurenlitho door W. G., 1898,
afm. 557 x 448 mm.
De nummers 720 en 721 geschonken door mevrouw R. M. Westra,
Spankeren.

Inv.nr.
PK 1985
1

"Bourgeoise de la Frise", kostuumprent, ingekleurde lithografie,
± 1830, afm. 262 x 191 mm.
Aankoop.

2-226

Verzameling tekeningen door Ids Wiersma. De tekeningen betreffen
werkzaamheden op het land als hooien, de graanoogst, aardappels
rooien e.d.; daarnaast diverse landbouwwerktuigen, koetsen, boerderijen en werkzaamheden in de boerderij als b.v. het karnen van
melk.
De collectie tekeningen is in bruikleen gegeven door de Friese Maatschappij van Landbouw te Leeuwarden, die deze eerder van de kunstenaar had verworven.

227-251

Map met 25 grote schetsen door Johan Haanstra. De schetsen zijn in
de jaren dertig en veertig van deze eeuw gemaakt als voorbereiding
voor schilderijen.

252-308

Map met voorbeeldstudies door Johan Haanstra. De studies in diverse technieken zijn in de jaren 1968 t/m 1975 gemaakt voor lessen aan
de Akademie voor Kunst en Industrie te Enschede, waar Johan
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Haanstra docent was.
309-358

Map met voornamelijk tekeningen uit de studietijd van Johan Haanstra aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam
in de jaren 1931 t/m 1934. In de map bevindt zich ook een aantal
jeugdwerken van de kunstenaar.

359-433

Map met modelstudies door leerlingen van de A.K.I. te Enschede gemaakt tijdens de lessen van Johan Haanstra in de periode 1955 t/m
1965. De leerlingen namen elkaar tot model. De map bevat werk van
de volgende leerlingen: Ger Marsman, Ries Booy, Ans Averink, Elly
Meyer, Paul Kuiper, Maarten Binnendijk, Fred Leydekkers, Freddy
van Drumpt, Wim Hofman, Henriëtte Rutgers, Elferink, David
Zoutman, Annemarie Overberg, Jetty Assink, Annelie Feiten, Hans
Ebeling Koning, Anneke Smit, Henk Keyl, Roelof Wigboldus, Tonny Uylenburg, Hilde Schneider, Willemien Kippers, Bé van der Heide, Ary Langbroek, Ben Griepink, Henk Hoekman, Jenny Hazenberg, Joop Kruis, Jan Bruch, Bob van Donselaar, Plunks Heukeshoven, Renée Witteveen, Theo Vossebeld, Ronny Abram, Marijke
Kroes en Gerard Wolters.
De nummers 227 t/m 433 geschonken door Johan Haanstra, Warns.

434

"Lombok bij Noordwolde", tekening in pen en kleurpotlood door
Sierd Geertsma, gesigneerd en gedateerd 1925, afm. 221 X 281 mm.

435

"Berkentakje met sigarenmakertje", potloodtekening door Sierd
Geertsma, ± 1930, gesigneerd, afm. 185 x 143 mm.

436

"Groote Stuiver Appelsga", potloodtekening door Sierd Geertsma,
gesigneerd en gedateerd 1944, afm. 212 X 251 mm.

437

Duinen te Appelscha, potloodtekening door Sierd Geertsma, gesigneerd en gedateerd 1946, afm. 217 x 250 mm.

438

"Smelle Ie", tekening in potlood en kleurpotlood door Sierd Geertsma, gesigneerd en gedateerd 1945, afm 206 X 239 mm.

439

"Duinen z.z.", tekening in potlood en kleurpotlood door Sierd Geertsma, gesigneerd en gedateerd 1943, afm. 142 X 195 mm.

440

"Kortehemmen", tekening in contépotlood door Sierd Geertsma, gesigneerd en gedateerd 1948, afm. 193 X 258 mm.

441

Winterlandschap, houtsnede door Sierd Geertsma, gesigneerd, afm.
251 X 346 mm.

442

"Duinen Appelscha", tekening in pen en kleurpotlood door Sierd
Geertsma, gesigneerd en gedateerd 1949, afm. 194 X 258 mm.

443

"Adrie", schets in potlood door Sierd Geertsma, niet gesigneerd,
afm. 331 X 210 mm.

444

"Duinen Appelscha", tekening in potlood door Sierd Geertsma, gesigneerd en gedateerd 1937.

445

"Us Blau Hiem", houtsnede door Sierd Geertsma, niet gesigneerd,
afm. 158 X 234 mm.

446

"Natuurreservaat zuidzijde", potloodtekening door Sierd Geertsma,
gesigneerd en gedateerd 1937, afm 216 x 250 mm.

447

"Landweggetje Appelscha", potloodtekening door Sierd Geerstma,
gesigneerd en gedateerd 1944, afm. 188 X 256 mm.

448

"Korenschoven", tekening in potlood en kleurpotlood door Sierd
Geertsma, gesigneerd, afm. 143 x 200 mm.

449

"Us Blau Hiem", houtsnede door Sierd Geertsma, niet gesigneerd,
afm. 158 X 234 mm.

450

Man omringd door demonen, tekening in zwart krijt door Sierd
Geertsma, in lijst, gesigneerd, afm. 670 X 470 mm.

451

"Mensen in het bos", tekening in waskrijt door Sierd Geertsma, in
lijst, gesigneerd, afm. 640 X 495 mm.
De nummers 434 t/m 451 gelegateerd door Sierd Geertsma, Appelscha.
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452, 453

Twee albums met schetsen door Johan Haanstra. De schetsen zijn gemaakt in en voor de lessen voor de A.K.I. te Enschede.
Schenking Johan Haanstra, Warns.

454, 455

"Inventarisatie archeologische monumenten in Friesland", tekstboekje met 4 bijbehorende kaarten (één keer gevouwen, één keer
plano), uitgave Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort en de Provincie Friesland, 1985.
Schenking van voornoemde instanties.

456

Plan en foto van de Hollanderwijk te Leeuwarden 1914/15, repro's
naar oudere gegevens.
Schenking Buurtvereniging Hollanderwijk.

457

"Leve Dibbits/blijf beveelen", enz., kinderprent met adres van J.
Proost, Leeuwarden, afm. 330 X 397 mm.

458

"Tamboers en hoornblazers der Koninklijke Garde", kinderprent
met adres van J. Proost, Leeuwarden, afm. 331 x 397 mm.

459

"Aan uwen blijden vliegertijd, Is, lieve jeugd deez' prent gewijd", kinderprent met adres van P. Burggraaff jr., Leeuwarden, afm. 331 x
397 mm.

460

Kinderprent met berglandschappen, Duits, ingekleurde lithografie,
afm. 418 X 331 mm.

461

"Geschiedenis van Blauwbaard", kinderprent uit de serie "Nieuwe
Nederlandsche Kinderprenten" met adres van A. Jacobs, Amsterdam, afm. 430 x 331 mm.
De nummers 457 t/m 461 geschonken door de heer en mevrouw V.
H. Justesen, Vinkeveen.

462

"Gewapen", collage door Theo van Doesburg, afm. ± 590 X ± 440
mm.

463

"de spitter", drie schetsen in potlood door Theo van Doesburg, opgezet en in één lijst, afm. 78 X 88 mm, 116 x 1 1 7 m m e n l l 0 x 89mm.

464

"de spitter", tekening in potlood en pen in inkt, "in de grond spittende man", tekening in potlood en waterverf, beide tekeningen door
Theo van Doesburg, opgezet en in één lijst, afm. 307 x 211 mm en
160 x 113 mm.

465

Studie voor een glas in loodraam, gouache in wit, blauw, geel en rood
door Theo van Doesburg, afm. 316 x 322 mm.

466

"de zaaier", twee studies in pen en potlood door Theo van Doesburg,
opgezet en in één lijst, afm. 82 X 86 mm en 90 X 86 mm.

467

Studie voor "de zaaier", tekening in potlood, pen en penseel in inkt
door Theo van Doesburg, gesigneerd en gedateerd 1916 ('21), afm.
190 X 179 mm.

468

Studie voor "de zaaier", tekening in potlood en pen door Theo van
Doesburg, afm. 343 X 226 mm.

469

Ontwerp voor "de pastorale", tekening in potlood, pen en penseel in
inkt door Theo van Doesburg, afm. 299 x 163 mm.

470

Studie voor "de zaaier", tekening in potlood door Theo van Doesburg, afm. 181 X 194 mm.

471

Studie voor "de zaaier", tekening in potlood door Theo van Doesburg, afm. 180 X 190 mm.

472

Portret van Evert Rinsema, pasteltekening door Theo van Doesburg,
afm. 152 X 112 mm.

473

Studie voor "de zaaier", tekening in potlood en pen door Theo van
Doesburg, afm. 232 x 197 mm.

474

"Verzamelde volzinnen van Evert Rinsema", De stijl-editie, Leiden,
1920.
De nummers 462 t/m 474 bruikleen van de Rijksdienst Beeldende
Kunst, 's-Gravenhage.

475

Reclamemateriaal van slagerij Van der Weide, Voorstreek, Leeuwar-
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den, ± 1910.
Schenking mevrouw Van der Weide, Leeuwarden.
476

Foto's van de paarden Umora, AHka en Tifüien, diverse afmetingen.
Schenking N.N.

477

Oorlogszakboekje en identiteitsplaatje van Ludzer Ytsma.
Schenking H. A. Zijlstra, Huizum.

478

Diploma's van Etta Sophia Kerkhof, verpleegster.
Schenking mevr. D. Eilander-Kerkhof, Leeuwarden.

479

Twee foto's van suikerwerken van banketbakker E. Oostra, St. Annaparochie.
Schenking N.N.

480

Twee rol grootbeeldnegatieven, omstreeks 1955 in Friesland vervaardigd door K. Gaasendam.
Schenking K. Gaasendam, Groningen.

481

Plattegrond van Heerenveen en kaart van Nederland.
Schenking H. Jolmers, Heerenveen.

482

"Wymbritseradeel", 2 kaarten, voor en na de letter, ± 1975.
Schenking Oudheidkamer, Bolsward.

483

Plattegrond van de Noordoostpolder, 1958.
Schenking N.N.

484

Kaart van Terschelling, repro naar uitgave uit 1930.
Schenking museum "'t Behouden Huys", Terschelling.

485-497

Serie kaarten van de kusten van Noord-Holland, Zuid-Holland,
Friesland en Groningen, uitgegeven door de Hydrografische Dienst,
's-Gravenhage.
Schenking firma Datema, Delfzijl.

498

"Postzegel-Verzameling/van/Jan Oppedijk junior/Januari 1900",
album met kartonnen kaft met postzegels van Europa.
Schenking N.N.

499

Fotoportret van de zuster van de gebroeders Evert en Thijs Rinsema,
± 1950, afm. 245 x 185 mm.
Schenking C. Schaap, 's-Gravenhage.

500

"Warns 66", gouache door Johan Haanstra, gesigneerd en gedateerd
1984, afm. 205 x 200 mm.

501

"Warns 70", gouache door Johan Haanstra, gesigneerd en gedateerd
1984, afm. 209 X 207 mm.

502

"Warns 64, gouache door Johan Haanstra, gesigneerd en gedateerd
1984, afm. 204 X 207 mm.

503

"Park", gouache door Johan Haanstra, gesigneerd en gedateerd
1970, afm. 505 X 653 mm.

504

"Zee Bretagne", gouache door Johan Haanstra, gesigneerd en gedateerd 1970, afm. 505 X 653 mm.

505

"Wolkenlandschap", gouache door Johan Haanstra, gesigneerd en
gedateerd 1970, afm. 505 X 653 mm.

506, 507

Serie van 2 tekeningen, horizontale lijnen, in potlood door Anke Kuipers, gesigneerd en gedateerd 1983, afm. 298 X 398 mm.

508

Serie van 2 tekeningen, diagonalen, in potlood door Anke Kuipers,
gesigneerd en gedateerd 1984, afm. 298 X 298 mm.

509

Serie van 4 tekeningen, horizontale lijnen, in conté in geel, rood,
blauw en zwart door Anke Kuipers, gesigneerd en gedateerd 1982,
afm. 758 X 562 mm.

510

"Americana of metamorfose 1", ets, ingekleurd, door Hollie Witteveen, gesigneerd en gedateerd 1983, afm. van de plaat 593 x 493
mm.

511

"het hogere .. .", ets, ingekleurd, door Hollie Witteveen, gesigneerd
en gedateerd 1983, afm. van de plaat 402 X 386 mm.

186

Wumkes.nl

512

"nordisch", ets, ingekleurd, door Hollie Witteveen, gesigneerd en gedateerd 1984, afm. van de plaat 296 x 245 mm.

513

"hamertje tikt", ets, ingekleurd, door Hollie Witteveen, gesigneerd
en gedateerd 1983, afm. van de plaat 238 X 210 mm.

514

"oude droom", ets, ingekleurd, door Hollie Witteveen, gesigneerd en
gedateerd 1983, afm. van de plaat 196 X 150 mm.

515

"uit de constructiedoos van oud", ets, ingekleurd, door Hollie Witteveen gesigneerd en gedateerd 1981, afm. van de plaat 279 x 247
mm.

516

Aquarel door Wiebe, gesigneerd en gedateerd 1977, afm. 157 x 90
mm.

517

Aquarel door Wiebe, gesigneerd en gedateerd 1978, afm. 141 x 137
mm.

518

Aquarel door Wiebe, gesigneerd en gedateerd 1978, afm. 143 x 132
mm.

519

Zelfportret, tekening in zwart krijt en conté door Sjoerd de Vries, gesigneerd en gedateerd 1984, afm. 647 X 498 mm.

520

"twee vertikalen", ets door Zoltin Peeter, gesigneerd en gedateerd
1980, afm. van de plaat 489 X 477 mm.

521

"geknikte vertikaal met toebehoren", ets door Zoltin Peeter, gesigneerd en gedateerd 1980, afm. van de plaat 491 x 744 mm.

522

"zomer/winter", ets door Zoltin Peeter, gesigneerd en gedateerd
1983, afm. van de plaat 745 x 590 mm.

523

Touareg I, II, V, VI, serie van 4 gouaches door Beppie Gielkens, gesigneerd en gedateerd 1984, afm. 475 x 332 mm.

524-526

Drie tekeningen in houtskool door Ids Willemsma, gesigneerd en gedateerd 1981, afm. 700 X 995 mm.
De nummers 500 t/m 526 aangekocht met steun van het ministerie
van W.V.C.

527

Nieuwjaarswens, gedrukt, met een opdracht geschreven door Jan Jacobs, schoolmeester te Noorder Dragten, 1785, afm. 409 x 328 mm.

528

Brief en folder van het r.k. meisjespensionaat "St. Anna" te Harlingen, 1911.
De nummers 527 en 528 geschonken door mevrouw H. Weijdema,
Leeuwarden.

529

"Kaart van Friesland", door J. Kuiper, uitgave H. Suringar, Leeuwarden, 1877, afm. 583 X 417 mm.
Schenking mevrouw A. W. Willinge Prins, 's-Gravenhage.

530

"Het Nederlandsche Ex-libris", deel IV en VII, uitgevoerd naar 30
tekeningen van A. J. W. Bieruma Oosting, uitgave A. A. M. Stols,
Maastricht, 1929.
Aankoop.

531

Naakt, gemengde techniek, door Sjoerd de Vries, gesigneerd en gedateerd 1984, afm. 650 x 498 mm.

532

Zwaarden 1, 2 en 3, serie van 3 tekemngen, gemengde techniek, door
Jan Kuipers, gesigneerd en gedateerd 1985, afm. 1090 x 730 mm.
De nummers 5 31 en 532 aangekocht met steun van het ministerie van
W.V.C.

533

"Day's Tobacco Company", collage door Thijs Rinsema, afm. 131 x
111 mm.

534

"Olympia", collage door Thijs Rinsema, afm. 131 x 115 mm.
De nummers 533 en 534 aangekocht.
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Lijst van aanwinsten
textielafdeling

Inv.nr.
TK1985
1
2

Hemd, monogram MT en GG, 1679.
Hemd, monogram MR, 1782.

3

Hemd, monogram DP.

4

2 Hemden, monogram SD.

5

2 Hemden, monogram MP, 1808.

6

Hemd, monogram NP.

7

Hemd, monogram GA.

8

4 Hemden, monogram HB.

9

6 Hemden, waaronder 3 met monogram AB.

10

Hemd.
De nrs. 1 t/m 10 geschenk van H. Bearda Bakker, Leeuwarden.

11

Hemd, monogram MT, 1859.

12

Hemd, monogram MT, 1861.

13

Hemd, monogram SP, 1880.

14

Hemd, monogram SN 6.

15

2 Lakenfragmenten, monogrammen AS, 1829 en AF, 1866.

16

Tipmuts.
De nrs. 11 t/m 16 geschenk van mevr. T. de Boer, Hemrik.

17

Oorijzer, goud, jaarletter P = 1874, meesterteken: J. van Douwen,
Dokkum, gestippeld ASR ( = Antje Sybrens Riemersma) 1874.

18

Mutsspelden, goud.

19

Doopjurk, neteldoek met broderie en machinale kant.

20

Schoolhandwerkstukken, monogram TH, 1911/1912.

21

Boodschappenzak.

22

Sloop, monogram IK, 1824.
De nrs. 17 t/m 22 bruikleen van mevr. Y. Kruys-Posthumus, Emmeloord.

23

Trui, waarop gedrukt: FRIESE ELFSTEDENTOCHT 1985.

24

Button.
De nrs. 23 en 24 aangekocht.

25

5 Bikkels, plastic.
Geschenk van R. Mulder, Groningen.

26

Kleedje, rayon.

27

Merkletterlap, 1854, monogram DR ( = Da Risselada).

28

Tipdoek, getamboereerde tule.

29

Boord met jabot, tule met machinale kant.

30

Zakdoeken (5), katoen, afgewerkt met frivolité of haakwerk.

31

Zakdoeken (10), vervaardigd door Hesseline Gepke Cath.
De nrs. 26 t/m 31 geschenk van mevr. M. H. van Leyden-Uiterdijk,
Bilthoven.

32

Merkletterlap, monogram HS, 1706.

33

Merkletterlap, monogram HRG, 1845.
De nrs. 32 en 33 bruikleen van mevr. T. de Ruiter, Leeuwarden.

34

Theebladkleed, linnen

35

Placemat en vingerdoekzak, linnen.

36

3 Theemutsen, linnen.

37

Kleed, linnen.

38

Speldenkussen.
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39

Zakdoekje.

40

Kleedje.

41

Borduursel.

42

Borduursel.
De nrs. 34 t/m 42 gemaakt door de schenkster, mevr. T. de Ruiter,
Leeuwarden.

43

Speldenkussen aan tafelklem.

44

Tol, hout, met Duitse tekst.

45

Dobbelsteen, been.

46

Rokklem, celluloid, Duits.
De nrs. 43 t/m 46 geschenk van mevr. T. de Ruiter, Leeuwarden.

47

Naaidoos van Chinees lakwerk, inhoud van been voorzien van reliefsnijwerk, speldenkussen bekleed met rode zijde.
Aangekocht.

48

Tafellaken, linnen met tussenzetsel van Hollands kant, monogram
SW, 1712.

49

Babymouwen, 1 paar, sits.

50

Babymouwen, 1 paar, sits.

51

Meisjesmuts, sits.

52

Schortje, katoen.
De nrs. 48 t/m 52 geschenk van mevr. T. Hoogland-Rypma, St. Annaparochie.

53

Theeschortje, doorgestopte tule.

54

Jurkje, katoen met broderie.

55

Jurkschortje, piqué.

56

Jongensmuts, sits.

57

Baby polsmouwtjes, ajour kralen breiwerk.
De nrs. 53 t/m 57 geschenk van G. van der Ploeg, Winsum.

58

Lettermerklap, monogram HD ( = Hinke Dijkstra), 1927.
Geschenk van mevr. H. Hoffstädt-Dijkstra, Breda.

59

Ondermouwen, batist met Engels borduurwerk.

60

Ondermouwen, neteldoek met Frans en Engels borduurwerk.

61

Ondermouwen, neteldoek met Engels borduurwerk.

62

Ondermouwen, batist met Engels borduurwerk en tamboereerwerk.

63

Ondermouwen, batist met broderie.

64

Ondermouwen, tule met machinale kant.

65

Fichu, tule, getamboereerd.

66

Sloop, monogram KA, 1795.

67

Kinderlaken, monogram AK, 1820 (?).

68

Sloop, monogram KA, 1826 en DH, 1737.

69

Wiegesloop, gemaakt van 18e-eeuwse fichu.

70

Wiegesloop, katoen, gehaakt.

71

Slab, piqué.

72

Pakdoek, geruit katoen.

73

Doopmutsje, neteldoek zijde en Valenciennes kant.

74

Onderjurkje, kind.

75

Onderjurkje, kind.

76

Schortje.

77

7 Floddermutsen.
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78

2 Babymutsjes.

79

Ondermouwen, neteldoek met Frans borduurwerk.

80

Ondermouwen, batist, Engels borduurwerk.

81

Baker-speldenkussen, monogrammen DV RA, 1887: Welkom in 't
leven.

82

2 Slabben.

83

Jurkje, ajour gebreid.

84

Kollektie schoolhandwerken.

85

3 Letterlappen, ongedateerd.

86

3 Verstellappen.
De nrs. 59 t/m 86 geschenk van mevr. G. Miedema, Heerenveen.

87

Kostuum, vrouw, zijde.

88

2 Floddermutsen.

89

Fichu.
De nrs. 87 t/m 89 bruikleen van mevr. G. G. van Berkum-de Jong,
Wieuwerd.

90

Lappendeken, patchwork in ruitvorm.
Geschenk van mevr. A. W. Willinge Prins, 's-Gravenhage.

91

Korfje, vlechtwerk.

92

Omslagdoek, wol met borduurwerk en kralen.

93

Hemdbroek.
De nrs. 91 t/m 93 geschenk van mevr. F. H. J. Wolda-Bosgra, Veendam.

94

2 Mutsspelden, als paar gedragen.

95

Oorijzer, goud, jaarletter X = 1857.
De nrs. 94 en 95 geschenk van mevr. J. Schreinhout-Hagen, Hoogeveen.

96

Kleed, ajour breiwerk.

97

Poppekop, gemerkt 21, Germany R 2/A.
De nrs. 96 en 97 geschenk van mevr. D. Eilander-Kerkhof, Leeuwarden.

98

2 Floddermutsen.
Aangekocht.

99

Borduurlap, 1890(huwelijksdoek).

100

Borduurlap, 1885 (25 jr. huwelijksdoek).
De nrs. 99 en 100 geschenk van mevr. H. van der Veer-Ferwerda,
Amsterdam.

101

Oorijzer, goud, jaarletter V = 1855.

102

Floddermuts en andere mutsen (5).
De nrs. 101 en 102 zijn reeds eerder binnengekomen.

103

2 Hemden, monogrammen GB en TK.

104

Verstellap.

105

Onderbroek, katoen.

106

Borstrok met ajour gebreide zoom.

107

Onderlijf, wol.

108

Onderrok, afgezet met machinale kant, machinaal borduursel en
plisséstrook.

109

Fietsbroekrok, alpaca, ± 1900.

110

Jak, 1850-60, zwarte wol.

111

Kostuum, vrouw, ± 1875 - 1880, zwarte wol satijn.

112

Kostuum, vrouw, +1910, zwarte wollen crèpe.
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113

Jak, vrouw, XVIII, satijn.

114

Pelerine, ± 1850, zwarte zijde.

115

Sjaaltje, ± 1900, zwarte zijde.

116

2 Fichu's, bedrukt katoen.

117

3Schortjes.

118

Reticule, jacquard zijde.

119

2 Floddermutsen.

120

Opvulling voor tournure of queue.

121

Kypske.

122

Hoed, gevlochten stro.

123

Hoed, fluweel.

124

3 Struisvogelveren en 2 voiles.

125

Parapluie.

126

Jas, man, laken.

127

Jas, man, laken.

128

Klepbroek, man.

129

Vest, man.

130

Vest, man.

131

Plastron of frontje, man.

132

Toneelvest, katoen.

133

Bakerspeldenkussen: Welkom lieve kleine.

134

Kinderjurkje met losse pelerinekraag, ± 1900.

135

Poppejurkje (hoort bij 134).

136

Kinderjurkje.

137

Kinderjurkje.

138

Handschoentjes.

139

Kousen, 1 paar.
De nrs. 103 t/m 139 geschenk van mevr. R. R. Spanjaard-van der
Leen, Hilversum

140

Schort, doorgestopte tule, gevoerd met zijde.

141

Fichu, doorgestopte tule.

142

Floddermuts, machinale kant.

143

Strook kant, tule doorstopwerk, als patroon 3 x het wapen van
Friesland.
De nrs. 140 t/m 143 geschenk van Vereniging Het Kantsalet, Amsterdam, t.g.v. het 60-jarig bestaan van de vereniging.

144

Onderrok, laken met geruit luster.
Geschenk van mevr. J. E. G. Greebe-van Hoeven, Leeuwarden.

145

Oorijzer, goud, jaarletter K 1869, gestippeld BS ( = Boukje Smit).

146

Mutsspelden, 1 paar, goud.

147

Floddermuts.
De nrs. 145 t/m 147 bruikleen van mevr. S. Ruisch, Wolfheze.

148

Wandspreuk, geschilderd fluweel.
Geschenk van J. Schaap, Leeuwarden.

149

Omslagdoek, wol bedrukt.
Geschenk van A. van der Woud, Leeuwarden.

150

Gelegenheidsjapon,
Legaat van Sietske de Vries-Wesselius, Sneek.

151

Floddermuts.
Geschenk van S. de Vries, Deventer.
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152

2 Tipmutsen.
Geschenk van mevr. G. Twijnstra-de Vries, Waaxens.

153

Ondermuts, zwart.

154

Sjaaltje, changeant jacquard zijde.

155

Doek, ingeweven ruit.

156

Doek, bedrukt katoen.

157

3 Sjaaltjes.

158

Fichu, getamboereerde tule.

159

Fichukraag, getamboereerde tule.
De nrs. 153 t/m 159 geschenk van S. de Vries, Deventer.

160

3 Wiegedekjes, piqué.

161

3 Poppelakentjes.

162

9 Poppesloopjes.

163

Wiegesloopjes.

164

Gordijn + rabat.

165

2 Borstrokken, pop.

166

3 Poppeboezelaars.

167

2 Poppejakjes.

168

Poppejurk.

169

5 Poppehemden.

170

2 Onderrokken, pop.

171

Onderjurk, pop.

172

Onderbroek, pop.

173

2 Kroplappen, pop.

174

2 Paar poppekousen.

175

2 Poppejurkjes.

176

Verstellap.

177

3 Kammen.

178

Laken, monogram BR 1863.

179

2 Floddermutsen.

180

Gebreide muts.

181

1 Paar mitaines, breiwerk.

182

8 Gordijnhouders, filet doorstopwerk.

183

Kraag, etskant.

184

1 Paar ondermouwtjes.

185

1 Paar manchetten met machinaal kant.

186

Sjaaltje, jacquard zijde.

187

2 Sjaaltjes, tule.

188

Doek, bedrukt katoen.

189

Doodsfront.

190

Mannedasje, neteldoek.

191

2 Hemden, monogrammen PH en SS 1793.

192

1 Hemd.

193

Onderrok

194

Onderbroek.

195

1 Paar mouwtjes.

196

3 Paar mouwtjes.
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197

Pakdoek, bedrukt katoen.

198

4 Kragen, katoen met borduurwerk.

199

2 Paar mouwtjes, gebreid.

200

1 Paar kousjes, gebreid.

201

Sokjes, 1 paar.

202

2 Hemdjes.

203

2 Onderrokjes.

204

3 Onderjurkjes.

205

Boezelaarschort.
De nrs. 160 t/m 205 geschenk van familie D. IJskamp, Oude Bildtzijl.

206

Merkletterlap 1896.

207

Merklap 1897.
Nrs. 206 en 207 legaat van Tj. de Vries via A. de Jong, Ureterp.

208

Patroontekeningen, tule doorstopwerk, ± 1840.

209

Oorijzer, koper.

210

Manne-oorringen, goud.

211

Meisjesmuts, bedrukt katoen.

212

2 Ongelijke mouwtjes, bedrukt katoen.
De nrs. 208 t/m 212 geschenk van J. J. Schilstra, Bergen N.H. via het
Fries Genootschap.

213

Oorijzer, koperdraad ± 1580.

214

Oorijzer, koperdraad ± 1620.
De nrs. 213-214 aangekocht. Datering op grond van bodemvondsten.

215

Doek, bedrukt katoen 1836 katoenfabriek A. J. Bruinsma, Leeuwarden, tekening J. H. Matijsen.
Geschenk van D. Siegersma, Giekerk.

216

Rouwsluier.

217

Sokken, 1 paar.

218

Handschoenen, man.

219

Handschoenen, vrouw.

220

Dasje.

221

2 Rouwbanden.

222

Sjaaltje.
De nrs. 216 t/m 222 geschenk van S. Nauta, Sneek.

223

Kraag, machinale kant.

224

Jabot, haakwerk.

225

2 Floddermutsbolletjes.

226

Onderrok rand.

227

Mouwstroken, 1 paar.

228

Hemd 1737, monogram PI.

229

Corsage, machinale kant.
De nrs. 223 t/m 229 geschenk van L. L. Bredeveld, Delft.

230

Hemd 1769, monogram BA.

231

Kostuum, man.

232

Hoed.
De nrs. 230 t/m 232 geschenk van familie T. Spriensma, Menaldum.

233

Spel: ald frysk kwartet (1985).
Geschenk van de uitgever.

234

Theetafelkleed.
Geschenk van mevr. S. de Jong-Schraa, Uitwellingerga.
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235

Kollektie spelden, schildpad celluloid.

236

Broche, gevlochten haar.

237

Maasbol staander.
De nrs. 235 t/m 237 geschenk van Prof. dr. J. M. G. van der Poel,
Wageningen.

238

Hemd.

239

Sloop.

240

Gordijnen.

241

2 Zijden schorten.

242

4 Linten.

243

Muts, tule doorstopwerk.

244

3 Floddermutsen.

245

Halsdoek, man.
De nrs. 238 t/m 245 geschenk van mevr. E. Haasbroek-Kuiper, Leidschendam.

246

Spel: tafelcroquet.
Geschenk van mevr. S. Meyer, Leeuwarden.

247

Pijpraam met stokjes.

248

5 Floddermutsen.

249

Kypske.
De nrs. 247 t/m 249 bruikleen van mevr. P. Jansma-Veltman, Dokkum.

250

Schort, bedrukt katoen.

251

Schort, idem.

252

Schort, idem.

253

2 Schorten, idem.

254

6 Lappen schortenstof.

255

Frontje.

256

2 Onderbroeken.

257

Onderbroek.

258

2 Onderbroeken.

259

2 Onderbroeken.

260

4 Hemden.

261

2 Borstrokken.

262

Jas, vrouw.

263

Jas, vrouw.
De nrs. 250 t/m 263 geschenk van mevr. E. Kinsbergen, Hardeganjp
(reeds in 1982 ingekomen).

264

Kaper, wol.

265

Omslagdoek.

266

Hoge hoed.

267

Doek.
De nrs. 264 t/m 267 geschenk van J. Samplonius.

268

Schoenen, 1 paar.

269

Schoenen, 1 paar.
De nrs. 268 en 269 geschenk van G. Arnolli, Leeuwarden.

270

2 Wandelstokken.
Geschenk.

271

Model pantoffel, ± 1960.
Geschenk van J. Bontekoning, Franeker.
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272

Speelgoed brandweergarage.

273

Speelgoed timmerplank.

274

Speelgoed trein.

275

Speelgoed hond.

276

2 Speelgoed piepbeesten.

277

Speelgoed pop.

278

4 Speelgoed auto's.
De nrs. 272 t/m 278 geschenk van C. en F. J. Elzinga, Stiens.

279

Poppejurk.

280

Onderjurk, pop.

281

Schort, pop.

282

Nachthemd, pop.

283

Onderbroek, pop.

284

Borstrok, pop.

285

Mutsje, pop.

286

Kousen,pop.

287

Slotjes, pop.
De nrs. 279 t/m 287 geschenk van T. Beintema, Leeuwarden.

288

Kleedje.

289

Zakdoek.
De nrs. 288 en 289 geschenk van mevr. G. Remery-Das, Leeuwarden.

290

Strook tule.

291

Mitaines, 2 paar.

292

Rouwsieraden, eboniet.

293

27 Rouwsieraden, haarwerk, gedateerd 1856/1865/1871/1872/
1877/1905/1919, rest ongedateerd.
De nrs. 290 t/m 293 geschenk van mevr. A. Kramer-de Kroon, Leeuwarden.

294

Beugeltas, zilver en zwart velourschiffon, jaarletter H = 1917, meesterteken F. de Groot Boersma, Sneek.

295

Beugeltas, zilver en zwart velourschiffon, jaarletter G = 1841, meesterteken T. van der Hoff, Schoonhoven.
De nrs. 294 en 295 geschenk van N.N.
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Lijst van aanwinsten
Numismatische
afdeling 1985

Detnr.
1219

½-stuiver (groot) Friesland (1500-1502) Hertogen van Saksen.
Bruikleen J. Kuurstra, Dronrijp.

1220

Zilveren 50-gulden 1984 Willem de Zwijger.
Aankoop.

1232

Penningen 1984-1 en -II van de Ver.v.Penningkunst.
Geschenk G. Elzinga, Leeuwarden.

1236

Denarius van Trajanus (103-117).
Vondst pers. F. M., ten o. van Genum.

1238

Bronzen penning 4 mei 1985, onthulling verzetsmonument.
Geschenk gemeentebestuur van Dantumadeel.

1241

Houten spaarpot met beslag WEES SPAARZAAM.
Geschenk mevr. D. Eilander-Kerkhof, Leeuwarden.

1243

Koperen muntgewichtje Antwerpen.
Vondst pers. F. M., Amelandshuis Leeuwarden.

1252

Wandelsportmedaille.
Geschenk Kon.Penningkabinet, 's-Gravenhage.

1254

Fietsmedaille 1950.
Geschenk D. de Boer, Harlingen.

1257

4 centen Juliana 1965, '69, '72, '74.
Uit kas F.M.

1258

Denarius van Marcus Aurelius (176-180).
Aankoop, gevonden te Warga.

1261

1/8-groot Friesland (1500-1502) Hertogen van Saksen.
Bruikleen J. Kuurstra, Dronrijp.

1264

Sestertius (vroeg 3e eeuw).
Geschenk H. van der Meer, Leeuwarden, gevonden te Warga.

1268

Zilveren penny Engeland(1251-1272) Hendrik III.
Geschenk F. Dijkstra, Leeuwarden, gevonden op Ameland.

1277

Wandelsportmedaille 1947; plastic reclamepenning.
Geschenk G. Elzinga, Leeuwarden.

1279

Gouden ducaat 1985.
Aankoop.

1281

Zilveren medaille pluimveefokkerij (anoniem).
Geschenk T. van Zuylen, Leeuwarden.

1283

Medaille VOOR KRIJGSVERRICHTING en dienst op koopvaardijvloot in de Oost 1940-1945.
Geschenk hr. en mevr. Sybrandy-Kuiken, Heerenveen.

1284

2 koperen gildepenningen Leeuwarden: bakkers 1752, smeden 1766.
Aankoop.

1285

Koperen speelpenninkje 19e eeuw; koperen rekenpenninkje 18e
eeuw.
Geschenk P. Udo, Tzummarum

1286

2 penningen Gemeente Sneek; 4 medailles President Roosevelttochten (wandelen en fietsen).
Geschenk W. G. Adema, Sneek.

1287

¼-groot Karel V (1521-1556), waarsch. geslagen te Antwerpen.
Geschenk H. J. A. Popma, Dokkum, gevonden aldaar.
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