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A. Bokma (1917), lânboukundige oplieding, wie einredakteur Fries Landbouwblad.
C. Boschma (1928), studeerde geschiedenis en kunstgeschiedenis te Amsterdam
en Utrecht (prom. 1976), directeur Fries Museum, publicaties op het gebied van
kunst- en museumgeschiedenis.
Ph. H. Breuker (1939), studearre Nederlânsk (MO-B 1969, kand. eks. 1975) en
Frysk (dokt. eks. 1979), wittenskiplik amtner Fryske Akademy en dosint Fryske
taal- en letterkunde Ryksuniversiteit Leiden, publisearre oer skiednis, nammekunde en literatuer.
W. Dolk (1925), oud-ambtenaar Gemeentearchief Leeuwarden, publiceerde op
locaal-historisch terrein.
G. Elzinga (1923), earst tûnbou, doe argeology troch selsstúdzje, provinsjaal argeolooch en konservator argeology en numismatyk Frysk Museum, publikaasjes
op beide meden.
C. P. Hoekema (1909), studeerde theologie te Amsterdam (1936), predikant te
Hallum en Haarlem, publiceerde over de geschiedenis van deze doopsgezinde gemeenten.
Sytse ten Hoeve (1945), directeur Frysk Skipfeartmuseum, publisearre oer lokale
skiednis, tsjerkeskiednis, monumintesoarch en tsjerke-ynrjochting.
/ . J. Huizinga (1934), studeerde geschiedenis te Leiden (prom. 1973), docent Lerarenopleiding Ubbo Emmius te Leeuwarden, publicaties over Nederland in de negentiende eeuw.
L. G Jansma (1943), studearre sosjology yn Grins (prom. 1977 yn Rotterdam),
wittenskiplik direkteur Fryske Akademy, publisearre oer religieuze bewegingen
en minderheden.
/ . J. Kalma (1907), studearre téoiogy yn Leiden, stie fan 1932 oant 1963 as dûmny
yn alle fiif classes fan Fryslân, publisearre oer tsjerkeskiednis, sosjale skiednis en
folkslibben, earedoctor Ryksuniversiteit Grins (1984).
Hugo Kingmans (1923), was hoofd Educatieve Dienst Fries Museum, publiceerde
over museale en muzikale onderwerpen.
E. Chr. van der Knijff( 1951), studeerde ruimtelijke economie in Rotterdam (doet.
ex. 1976), economisch onderzoeker bij de provincie Friesland, publiceerde over
toerisme, regionale economie en arbeidsmarkt.
J. A. Kuperus (1921), studeerde bedrijfseconomie te Rotterdam (prom. 1970), was
afdelingshoofd Landbouweconomisch Instituut Den Haag, is secretaris van de
Stichting Freonen fan de Argiven yn Fryslân, publicaties over landbouweconomie en -geschiedenis, en over genealogie.
D. J. van der Meer (1917), wie haad fan de legere skoalle yn Roarduzum, publisearre oer de skiednis fan boerepleatsen, stinzen en states, en oer de genealogy fan
harren bewenners.
/ . A. Mol (1954), studearre skiednis oan de V. U. Amsterdam (dokt. eks. 1981),
wittenskiplik amtner Fryske Akademy, publisearre oer midsieuske skiednis.
J. J. van Moolenbroek (1944), studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit
Amsterdam (prom. 1982), universitair docent middeleeuwse geschiedenis aldaar,
publiceerde over monastieke geschiedenis en volkscultuur.
Hotso Spanninga (1954), studearre skiednis yn Grins (dokt. eks. 1981), learaar
skiednis en ierdrykskunde yn Dokkum, publisearre oer sosjale en politike skiednis.
Tineke Steenmeijer-Wielenga (1946), studearre Nederlânsk (kand. eks. 1968) en
Frysk (dokt. eks. 1970), konservator FMLD, wurke mei oan de útjefte fan de sammele fersen fan Schurer, Postma en Troelstra.
J. Swart (1912), studearre indology yn Utert (prom. 1939) en skiednis yn Amsterdam (dokt. eks. 1952), wie amtner B.B. yn Ned.-Yndie, learaar skiednis en rektor
by it MU en dosint skiednis oan de Noardlike Leargongen.
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Titelpagina van het eerste deel
van De Vrije Fries.

Op honderdvijftig jaar de Vrije Fries terugblikken in het 67ste
deel, terwijl de titelpagina van het eerste jaar 1839 vermeldt,
vraagt enige toelichting. Deze kan overigens eenvoudiger zijn dan
die waarmee het 100ste deel van de Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden in 1985 en de 99ste jaargang van het Tijdschrift voor Geschiedenis in 1986 in herinnering
werden gebracht. Daar kon de mijlpaal worden aangeduid na een
beschrijving van wat in hedendaagse termen een proces van samenwerking, taakverdeling en concentratie heet. De oorsprong
van beide tijdschriften lag, evenals van die van de Vrije Fries, in
werkzaamheden van geleerde genootschappen. Hiervan ontstond
in de jaren dertig van de negentiende eeuw een ware geboortegolf.
De grote belangstelling voor Nederlands verleden in die jaren
kwam voort uit zoeken naar identiteit van de nationale staat en
een daaraan ten grondslag liggende volksaard. Ook de inhoud
van de Gids van 1837 is daardoor in de eerste jaren sterk bepaald.
Aan de geboortegolf heeft bijgedragen het Provinciaal Friesch
Genootschap ter beoefening der Friesche Geschied-, Oudheiden Taalkunde, opgericht in 1827. Het begon in 1829 met de uitgave van het Friesch Jierboeckjen. Het Genootschap wilde hierdoor meewerken aan de opbouw en bloei van de Friese taal. De
hollandstalige maatschappelijke bovenlaag zou de smaak voor de
door haar meestal vergeten moedertaal worden bijgebracht. Na
het zesde deel (1835) werd de uitgave gestaakt. Bijdragen in de
Friese taal waren moeilijk te krijgen en uitwisseling met andere
genootschappen was door de taalbarrière niet goed mogelijk.
In 1837 verscheen de eerste aflevering van 'Mengelingen' onder
de naam de Vrije Fries. Er was,volgens het 'Aan den Lezer!' voor
een naam gekozen om herkenbaar te zijn in de stroom van mengelingen, bijdragen en magazijnen. Het Genootschap had tot dan
toe gewerkt geheel naar de aard der oude Friezen, die een stille,
onbekende degelijkheid verkozen boven een luidruchtige bekendheid, door snorkerij en grote ophef gekregen. Nu kwam het
naar buiten met de werkzaamheden onder de naam die voor de
krachtige vaderen een zo dierbare eretitel was geweest. Zo wilde
de redactie gekend worden. De aloude vrijheidsliefde was altijd
gepaard gegaan met strenge gehoorzaamheid aan de wetten. In
het geval van de redactie zouden dit de wetten van het gezond verstand zijn.
In de Vrije Fries werden verhandelingen en mededelingen van bijeenkomsten van het Genootschap, en bronnen opgenomen. In de
Nederlandse taal. Vier afleveringen zouden een deel vormen. Het
eerste deel verscheen in 1839. Een tijdschrift was het aanvankelijk
niet. De gebundelde 'Mengelingen' verschenen met onbepaalde
tussenpozes van meestal twee, soms veel meer jaren in reeksen
van zes delen. Na elke reeks verscheen een register (1853, 1873
en 1900). Met ingang van het twintigste deel, in 1906, gingen de
'Mengelingen' over in het tijdschrift de Vrije Fries. Sinds 1968 is
het jaarlijks verschenen; twee jaar later is het een jaarboek geworden.
Het innerlijk en uiterlijk van de honderdvijftigjarige is uiteraard
in de loop der jaren veranderd. Voor wie een analyse van de inhoud wil maken, staat ruim 1 ¼ meter banden beschikbaar in de
studieruimte van de Provinciale Bibliotheek van Friesland. Een
vluchtige blik erin leert dat de geschiedenis steeds de belangrijk(1987)
Wumkes.nl
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ste plaats inneemt. Van blijvend belang zijn de artikelen die als
bron, al of niet bedoeld kunnen dienen. Als de bijdragen niet
meer bruikbaar zijn voor wie in opdracht van de tijd schrijft of
leest, geven ze inzicht in de met de tijd mee verschuivende belangstelling. Veel taalkundige, numismatische en archeologische onderwerpen treft men in de oudere jaargangen aan. En steeds terugkerende namen van auteurs, dikwijls tevens redacteur. Met de
komst van it Beaken, het tijdschrift van de in 1938 opgerichte
Fryske Akademy is de breedte van het onderzoeksterrein mèt die
van het Genootschap, afgenomen. Vanaf 1969 is de Vrije Fries ingrijpend veranderd. Vooral wegens gebrek aan aanbod zijn dan
de afzonderlijke boekbesprekingen verdwenen. Opgenomen zijn
de jaarverslagen van het Genootschap en het Fries Museum. Ook
is er plaats ingeruimd voor het Panorama, een jaarlijks overzicht
van Friese cultuur in zeer ruime zin opgevat. In het uiterlijk en
druk wordt dat jaar de ontwikkeling van de techniek zichtbaar.
Aan een volgende ingreep in 1982 ontleent het jaarboek de tegenwoordige jeugdige gelaatstrekken. Lezen is nu meer verbonden
met kijken. Met ingang van 1969 is ook de gezamenlijkheid van
Genootschap en Akademy zichtbaar gemaakt door de afdruk op
de eerste bladzijde van beider vignetten.
Het eerste gezamenlijke nummer was in 1955 verschenen. In de
jaren daarvoor had het Genootschap naar deelname van de Akademy gezocht wegens de te zwaar wordende financiële lasten. Er
was een natuurlijke belemmering voor het samengaan van de
principieel Friese Akademy en het Nederlandstalige Genootschap. Deze kon overwonnen worden doordat in het begin van de
jaren vijftig niet alleen alle bestuursleden van het Genootschap
lid waren van de Akademy, maar ook twee van hen deel uitmaakten van het dagelijks bestuur ervan. Na besprekingen van bijna
twee jaar werd overeengekomen dat elk van beiden de helft van
de zetkosten, de beschikbare plaatsruimte en de redactie — van
vier — voor zijn "rekening" zou nemen. Het was een compromis.
Voor de Akademy was de bijdrage in de zetkosten niet aantrekkelijk omdat zij de Vrije Fries moest verkopen, terwijl de leden van
het Genootschap het tijdschrift als onderdeel van het lidmaatschap kregen. Het Genootschap zag zijn wens niet vervuld om
75 % van de inhoud gegarandeerd in de Nederlandse taal te hebben. In de praktijk zou echter blijken dat het moeite kostte artikelen in de Friese taal te verwerven. In één geval is er zelfs een bijdrage van een Nederlandstalige auteur vertaald om althans over
één Friestalig artikel te beschikken. Via een gentleman's agree-
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ment ten slotte werd afgesproken dat taalkundige bijdragen bij
voorkeur in it Beaken en cultuurhistorische in de Vrije Fries een
plaats zouden vinden. Het overige terrein was niemandsland. Bij
het betreden hiervan zijn nooit problemen geweest omdat auteurs
zelfde keus van taal en publiek bepalen.
Door welke auteurs aan de Vrije Fries is meegewerkt, kan behalve
in de registers van de reeksen, slechts in het nummer van 1930
gevonden worden. Voor de tijd daarna tot 1955 dient men het Repertorium van Frieslands Verleden te raadplegen waarin de verdere inhoud is verstopt. Plannen voor een recent register zijn in menige redactievergadering ter sprake geweest, tot en met de laatste
toe. De artikelen in de laatste 26 delen beslaan een kleine 9400
bladzijden; een tiende part daarvan is van de hand van J. J. Kalma ', die sedert 1960 deel uitmaakt van de redactiecommissie.
Die redactie heeft soms uit één man, en tientallen jaren uit drie
leden bestaan. Wie tot de redactie toetrad, bleef voor het leven of
tot vertrek uit de provincie. Evenals bij andere tijdschriften, is het
aantal redactieleden in de jaren zeventig gestadig uitgebreid. In
1983 kwam het totaal op elf. Zo'n ongeëvenaard groot aantal
heeft geleid tot deskundige beoordeling van de kopij, maar minder eenvoudig tot eenstemmigheid erover.
Voor welke lezers de redactie haar werkzaamheden verrichten,
moet bij de meeste tijdschriften geen probleem zijn. Uit het aantal abonnementen kent men immers de waardering. Men mag
aannemen dat in de beginjaren van de Vrije Fries de leden van het
Genootschap bezorgd kregen wat ze uit hoofde van hun lidmaatschap konden verwachten. Bij het honderdjarig bestaan werd dit
kennelijk anders ervaren. P. C. J. A. Boeles vond het toen althans
nodig te vermelden dat de Vrije Fries er was om door de leden
gelezen te worden en dat het tijdschrift in het algemeen zeer wel
aan die eis had beantwoord. Verdere popularisering kon gerust
overgelaten worden aan de zo talrijke Friese gezelschappen.2
Boeles weersprak tevens dat het Genootschap elitair zou zijn. Dat
was het natuurlijk wel, alleen al doordat het lidmaatschap slechts
op uitnodiging verkregen kon worden; eerst bij de statutenwijziging in 1969 verviel deze beperking.
Tijdens de eerste verkenningen tussen Genootschap en Akademy
werd gesteld: 'De bydragen moatte op goed wittenskiplik peil
stean, mar foar in greate rounte lêsber wêze'.3 Met deze greate
rounte moet het lezerspubliek van het Genootschap bedoeld zijn.
Hoeveel daarvan het lidmaatschap verkozen hebben vanwege de
Vrije Fries is niet bekend, evenmin de waardering van de inhoud.
In menige redactievergadering is besproken hoe in de door de financiële mogelijkheden begrensde ruimte zoveel mogelijk lezers
hun lidmaatschap gehonoreerd zouden zien. Een zo groot mogelijke verscheidenheid kan alleen bereikt worden als de auteurs
aan een lengte van maximaal twaalf bladzijden gebonden worden. Maar deze beperking zou aanleiding kunnen zijn belangwekkende publicaties voorbij te moeten laten gaan.
Als men een voorzichtige blik in de toekomst waagt, lijkt de tijd
voorbij waarin de redactie telkens weer dankbaar het wonder ervQer dat er toch weer een nieuw nummer gekomen was. Op historisch gebied althans is een ruim aanbod van kopij te verwachten,
zoals dit ervaren wordt bij BMGN en TvG. Als geheim van de ouderdom van de Gids geldt, dat het tijdschrift enerzijds te extreme
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geluiden heeft geweerd, anderzijds een gevoelig oor heeft gehad
voor de polsslag van de tijd. Zou dit ook gegolden hebben voor
ons tijdschrift, hoe anders van aard het ook is? Om die vraag te
beantwoorden is niet alleen kennis nodig van de geschiedenis van
de Vrije Fries, maar ook van die van andere Friese tijdschriften.
Tien jaar geleden werd geschreven: 'Yn de lange rige ôfleveringen
fan 'De Vrije Fries' is in respektabel tal wichtige en nijsgjirrige
stúdzjes to fmen op it Fryske mêd'.4 Dat dit zo moge blijven.
Noten
1.
2.
3.
4.

10

Een goede tweede is S. J. van der Molen met meer dan 200 pagina's; meer dan
100 bladzijden droegen bij: C. Boschma, Ph. H. Breuker, W. Dolk, G. Elzinga, H. Halbertsma en M. J. van Lennep.
'Herinneringen en indrukken betreffende het Friesch Genootschap en zijn
museum', De Vrije Fries 28 (1927) 348.
Notulen van het Dagelijks Bestuur van de Fryske Akademy, 22 dec. 1951.
Sj. van der Schaaf, Skiednisfan de Fryske biweging (Ljouwert 1977) 52.
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Patronage in
Friesland in de
17de en 18de
eeuw: een
eerste terreinverkenning*
Hotso Spanninga

De patroon als 'Aerdsche Af-godt'
In 1647 verscheen te Leeuwarden bij de Friese Statendrukker
Claude Fonteyne De Politycke Kuyper onses tydts, een vlijmscherpe persiflage op een wijdverbreid verschijnsel in de politiek van
die tijd: het kuipen. De anonieme schrijver ' voert een sprekende
vader op, die zijn opgroeiende zoon tot kuiper wil laten opleiden,
aangezien het "Heerlijck Kuypers Ambacht" zowel "geneuchlijck", "profijtelijck" als "eerlijck" is. "Geneuchlijk" is het om
"door de konst van kuypen in Officien te konnen kommen",
"profijtelijck" is het door de grote winsten, en tenslotte is het ook
een "eerlijck" ambacht, omdat kuipers "geraecken aende Regeeringe, die in sich selfs is Eerlijck ende Heerlijck", en aldus maakt
het ambt de man eerlijk. Dientengevolge is het kuipersambacht
te prijzen boven alle andere ambachten, en verdient onder de gereedschappen vooral de kuipersdissel een kroon.
Voordat een kuipersleerling als vakbekwaam kan gelden, moet
hij zich eerst in vele vaardigheden oefenen. Hij is per definitie
Machiavellist en hij zal zich dus moeten gedragen "als een
Chameleon, sich veranderende in alle couleuren", daarmee Machiavelli's reputatie van amoreel cynisme bevestigend. In tegenstelling tot de "sollicitanten van den ouden stijl" moet de jonge
kuiper degene van wie hij een gunst verwacht benaderen als een
"Aerdsche Af-godt", en daarbij een gezicht trekken "van d'uyterste Demoedigheyt, siende soo statelijk, soo stemmichlijck, als een
Esel dat Wy-Water heeft gedronken". Hij moet hem aanspreken
met "Eeuwige, Barmhertige Heere" en hij moet niet nalaten er
aan toe te voegen dat hij een "aller ootmoedigste Dienaer,
Knecht, Slave" wil zijn, die, als hij als zodanig wordt geaccepteerd, "in alle dien Liguen sal wesen homo ligius: een gebonden
ende verbonden Man ende Vassal.. .sonder eigen Oordeel, Verstant, ende Wille". Bij voortgang van de sollicitatie — een goede
kuiper neemt de tijd — moet hij vooral trachten te ontdekken voor
welke pluimstrijkerijen het heerschap in kwestie gevoelig is. Een
bijzonder dankbaar object wordt bijvoorbeeld gevormd door een
persoon die graag voor edelman wil doorgaan, ook al is hij in feite
"een vierkante Kinkel". Is het niet verleidelijk om dergelijke
"ydele ende windige inbeeldingen, hol ende bol als een Balon,
noch meerder op (te) blasen, ende hem in de lucht te doen vliegen?". Daartoe hoeft men slechts 's mans oude adeldom hogelijk
te prijzen en hem te verhalen van zijn roemruchte voorgeslacht.
Hoe gewichtiger de "Af-godt" zich voordoet, des te nederiger
moet de kuiper zich opstellen. Hij moet, naar het voorbeeld van
de "Fransche Complimenteurs", tonen dat "hy niet waerdig is,
de schaduwe te kussen van de Vlo die op des Heeren Monarchs
Hondts-steert sit". Hij kan de macht van zijn "Af-godt" niet genoeg overdrijven: "Kan U Ed. niet doen wat hij wil? Als U Ed.
maer een woort spreekt, het is gedaen. Zijn die ende dese niet by
U Ed. geadvanceert? Zijn sy niet uwer Creatuyren? moeten sy
niet na lollen soo als U Ed. voorsingt?" De "Politijcke KuypKonst" leert verder dat een kuiper zich dient te gedragen als "corrumpent ofte Geschenck-Schaffer", "suyper", "verklicker", "verrader" en "leugenaer". De jonge Machiavellist moet in alles een
voorbeeld nemen aan de paradijsslang, de "aller eerste Kuyper
desWerelts".
Bij wijze van toegift bij zijn Politycke Kuyper nam Fonteyne een
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Titelprent van 'Depolitycke Kuyper onses tydts' (Leeuwarden 1647). Een tweeslachtige Kuiper, met in de ene hand de gekroonde Kuipersdissel, en in de ander hand een
boek van Machiavelli. De ene kuiper werkt met duigen en hoepels, de andere met geld
en wijn.

12

Wumkes.nl

herdruk op van J. J. Starter's Nieuwe Kuyper, ofte Boertigh Gedicht, van de Kuypery (1621).2 Starter voert een edelman, een doctor, een pastor, een politicus (een geboren regent) en een krijgsman ten tonele, die elk op hun eigen idealistische wijze voor een
ambt of benoeming in aanmerking denken te komen ("Want, goe
Waer prijst hem selfs, en doet hem wel verkoopen"). Telkens
volgt het cynische commentaar van de kuiper, die alleen in zijn
eigen methoden gelooft ("Is 't kuypen wat gemeen, het is weer
heel profijtelijck"). Zo spreekt de kuiper:
. . . die rijck zijn van goet, en wel versien van Vrienden,
Dat zijn die Mannen die tot hoge Ampten dienden;
Krijght Boeren op u handt, en geeft haer een Gelach;
't Welk u meer, als u Deugt, of Adel, helpen magh,
Al zijt gy niet bequaem, al zijt gy niet bedreven,
Al weet gy met een Mensch te spreeken nog te leven,
Dat doet gelijke veel; Want zy zijn al te saem,
Die u verkiesen, ook gemeenlijk onbequaem;
Dus, soo gy tot den top der Eeren denckt te stijgen,
Of eenig Ampt begeert, soo moet gy Vrienden krijgen.
Want g'lijk een Cuyper van veel Staven Tonnen maekt,
Soo door veel Stemmen men tot hoge Ampten raekt,
En die dan heeft vergaert de voorgenoemde Stemmen,
Die Slae den Hoep daer om, en doe de Staven klemmen.
Kuiperij en patronage
Wie enigszins bekend is met de antropologische literatuur betreffende patronage en cliëntelisme, heeft de "Aerdsche Af-godt" ongetwijfeld reeds herkend als patroon, en de kuiper als cliënt. Tussen beide individuen bestaat een persoonlijke, asymmetrische relatie, waarbij de patroon, die toegang heeft tot bepaalde schaarse
goederen, bescherming, materiële steun of een carrière biedt, en
de cliënt eerbetoon, volgzaamheid, (politieke) steun en diensten
verschuldigd is. Het is dus de relatie van een meerdere tegenover
een mindere, primair gebaseerd op door beide partijen verwachte
voordelen en er is sprake van verticale solidariteit.3 Terwijl in de
antropologie de discussie over dit onderwerp reeds decennia geleden is begonnen, hebben Nederlandse historici patronage pas
recent ontdekt als een bruikbaar structureel begrip.4 Afgaande op
onder meer de schrijver van De Politycke Kuyper speelde patronage ook in Friesland een belangrijke rol in het sociale leven.5
In mijn eigen onderzoek naar de Friese politieke elite in de 17de
en de 18de eeuw speelt een begrip als patronage (en, in het verlengde daarvan de begrippen factie 6 en netwerk 7) een belangrijke rol. Mijns inziens kan door het gebruik van deze analytische
begrippen een beter inzicht verkregen worden in het karakter en
de ontwikkeling van het politieke bedrijf in Friesland tijdens de
Republiek en kan een àl te eenzijdige en waardebetrokken nadruk op de 'tegenstelling' tussen 'democratie' en 'oligarchie' worden vermeden.8
Om aan te tonen dat patroon-cliëntverhoudingen in Friesland in
de tijd van de Republiek inderdaad veelvuldig voorkwamen, geef
ik in eerste instantie twee voorbeelden. Het eerste voorbeeld is
ontleend aan de familieaantekeningen van de Leeuwarder rijglijfmaker Samuel Cahais (1715-1805).9 Diens schoonvader Gerhardus Magnus Eerlig (1678-1753) was afkomstig uit Gelderland.
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Als weggelopen weesjongen kwam hij terecht in Nijmegen, waar
hij als lijfknecht in dienst werd genomen door Hessel van Aylva
die daar als kolonel gelegerd was. Toen Van Aylva gewond raakte
en naar Leeuwarden werd overgebracht, ging zijn valet de chambre mee. Van Aylva stierf en Gerhardus Eerlig werd overgenomen
door een zuster van zijn overleden meester, Elisabeth van Aylva,
die spoedig trouwde met Ernst van Aylva, grietman van Westdongeradeel. Zo kwam hij in Ternaard als huisknecht bij de Van
Aylva's, "een brave familie, die waardig waren een brave en getrouw domestiec, en hem ook ten allen tijde daarvoor hebben gehouden met een vertrouwen, waarvoor men geen weergade vindt,
gaande over ontvang en uitgave en over alles, en welk vertrouwen
onveranderlijk gebleven is, tot het eijnde der partijen leeven". In
1707 trouwde Gerhardus Eerlig met Antje Wagenaar, die als gezelschapsdame op de state woonde en "uit réciproque genegenheit bij dese jonge mevrouw van Aijlwa was en bleef, niet als loontrekkende domestiek maar als voor geselschap en in de huishouding". De aanhankelijkheid van Gerhard en zijn vrouw werd beloond. Als grietman had Van Aylva in feite de beschikkingsmacht
over een groot aantal ambten en kon hij in de grietenij een omvangrijke clientèle opbouwen: niet alleen de grietenijsecretaris,
de fiscaal, de executeur en de bijzitters, maar ook (afhankelijk
van zijn stemmenbezit in de dorpen) schoolmeesters, predikanten, dorprechters en dorpsontvangers waren voor hun benoeming
vaak afhankelijk van de grietman. Bij zijn huwelijk kreeg Gerhard van Van Aylva het ambt van executeur van de grietenij
Westdongeradeel "tot een kostwinning". Inmiddels waren een
broer en een zuster van Gerhard uit Gelderland overgekomen om
zich ook aan Van Aylva te binden. De zuster trouwde met Kasparus Blom, die zijn zwager opvolgde als executeur; Gerhard
werd door Van Aylva begunstigd met het ontvangerschap van
Hantum en Hantumer Uitburen. De broer werd, na enige tijd op
de state gediend te hebben, door toedoen van Van Aylva benoemd tot convooimeester in de Oude of Langakker schans. Na
verloop van tijd kreeg Gerhard van zijn meester toestemming om
het ontvangerschap van Hantum en Hantumer Uitburen te transporteren op zijn zoon en werd hij door de grietman gekozen tot
bijzitter in het nedergerecht van Westdongeradeel.
Het tweede voorbeeld draagt een geheel ander karakter. Het betreft de voogdij van het Nieuwe Stadsweeshuis te Leeuwarden,
in 1676 van stadswege opgericht. Aanvankelijk werd de voogdij
gevormd door drie gecommitteerden uit de magistraat, de "politiemeesters", aangevuld met twee door de magistraat uit de
"brede gemeente", de kleine burgerij, gekozen voogden. Het
voogdschap van het weeshuis stond, althans bij de patriciërs van
de stad, in zo'n laag aanzien dat de meeste magistraten hiervoor
weinig ambitie toonden. Dit had twee redenen. In de eerste plaats
werd het vele werk dat de nevenfunctie van voogd van een weeshuis met ruim tweehonderd behoeftige kinderen met zich meebracht, verhoudingsgewijs nauwelijks gecompenseerd door materiële of immateriële voordelen. Liever lieten de stedelijke regenten zich benoemen in een ander ambt op stedelijk niveau of in een
gewestelijk ambt. In de tweede plaats verkeerden magistraatspersonen, regenten, in de voogdij van het stadsweeshuis op voet van
gelijkheid met lieden uit de kleine burgerij, die zij nota bene zelf
14
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hadden benoemd — patronen en cliënten in één college. Om aan
de bezwaren tegemoet te komen werd in 1688 na overleg met de
zittende politiemeesters — de voogden uit de "brede gemeente"
werden niet gehoord — een nieuwe regeling getroffen. Voortaan
koos de magistraat vier voogden uit de "brede gemeente" en één
voogd uit de vroedschap, benevens vier voogdessen. Drie magistraten hielden als politiemeesters — zonder directe bemoeienis
met de dagelijkse gang van zaken — toezicht op het bestuur van
het weeshuis.
Voor de uit de kleine burgerij gerecruteerde voogden en voogdessen had het ambt ongetwijfeld z'n aantrekkelijke kanten. Zij
mochten namelijk zélf alle aan het weeshuis verbonden functionarissen benoemen, en dat weren er nogal wat: onder meer een
binnenvader en een binnenmoeder, een medicus, een chirurgijn,
een apotheker, een catechiseermeester, een naaivrouw, een bakker/brouwer, een kleermaker, een schoenmaker, een breidmeester, een spin- of linnenmoeder en de stoelbewaarsters in de drie
kerken. Op deze wijze waren de voogden en voogdessen, die vaak
zelf afhankelijk waren van de gunsten van een of andere regent, in
de gelegenheid een eigen clientèle op te bouwen. Het patronageareaal van de voogden en voogdessen was ongetwijfeld kleiner
dan dat van de magistraten of de leden van de Staten, die op hun
niveau met een systeem van tourbeurten werkten. Dit systeem
werd door de voogden en voogdessen van het stadsweeshuis geimiteerd: de benoeming van de genoemde functionarissen werd
overgelaten aan de voogd of voogdes die aan de beurt was om iemand aan te stellen, of, zoals men dat noemde, "aan de Tour
stond". De weeshuisvoogden ontleenden aan hun clientèle, hoe
gering van omvang die ook was, toch een zeker prestige, dat hen
verhief boven de doorsnee burgers van de stad.10 Bovendien was
er nog een voordeel aan het voogdschap verbonden. Aan het
weeshuis werden grote hoeveelheden levensmiddelen, turf en dergelijke geleverd, en de leveranciers behoorden in feite ook tot de
clientèle van de voogdij, al was het voor de dames en heren voogden en voogdessen veel profijtelijker om de leveranties zelf te
doen, wat dan ook, ondanks een verbod, geregeld voorkwam. Deze leveranties waren omstreeks 1768 zo lucratief dat men alleen
al om deze reden graag lid van de voogdij wilde worden, of, als
men deze positie bereikt had, concurrenten erbuiten wilde houden.11
In deze voorbeelden is duidelijk sprake van een "klassieke" patroon-cliëntverhouding: een deels niet-geformaliseerde, persoonlijke relatie tussen sociaal ongelijken, primair gericht op het verwerven van wederzijds voordeel. Toch is er een duidelijk verschil
tussen beide gevallen aanwijsbaar. In het eerste voorbeeld is sprake van intensieve en duurzame trouw. De Franse historicus Mousnier gebruikt hiervoor de term fidélité,12 te beschouwen als de
mentale component van patronage. Dat er ook patronageverhoudingen voorkwamen waarbij deze component min of meer ontbrak, blijkt uit het tweede voorbeeld. De informele machtsuitoefening van de voogden en voogdessen over de functionarissen en
leyeranciers van het weeshuis had meer een instrumenteel karakter: een cliënt kon zijn patroon verlaten, zodra er zich een persoon
aandiende die als patroon meer voordelen leek te bieden. In elk
geval kunnen we op grond van deze voorbeelden alvast conclu-
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deren dat patronage een belangrijk structureel element in het
17de- en 18de-eeuwse Friesland vormde, zowel in de steden als
op het platteland. 13
Met deze vaststelling kunnen we de zaak echter nog niet als afgedaan beschouwen. Hoewel patronage, zoals gezegd, per definitie
een relatie is tussen sociaal ongelijken en de besproken voorbeelden dan ook relaties tussen de elite of sub-elite en de non-elite
betreffen, was ook binnen de elite patronage bestaanbaar. Dit
zou men althans kunnen concluderen uit de volgende brief van
raadsheer Hobbe Baerdt van Sminia aan zijn collega Johan Vegilin van Claerbergen:
Hoog Welgeboren Heer, en Neeff,
Dewijl U Hoog Wel Geboren de goetheijt gehadt hebt, gunstelijck aen mij te accorderen het transport van mijn
Raedtsheerampt op de persoon van de Heere Burmania, en
met een met soo veel iver en vrintschap mijn soon Jetse van
Sminia tot ontvanger generaal van de Admiraliteijt tot Harlingen te avanceren, soo vinde mij verplicht U Hoog Wel
Geboren voor dese gunstbewijsingen te bedancken, gelijck
doen bij desen, met versekeringe dat deze gunstbewijsingen
sal houden in een schuldige erkentenisse, en wanneer occasie sal koomen hebben, altijt haer hem te betonen, dat
met veel achtinge ben
Hoog Welgeboren Heer,
Oudtkerck
den 13, junij 1721
U Hoog Wel Geboren ootmoedige en verplichte Dienaer
en Neeff,
H. B. v. Sminia "»
Hoewel van Sminia en Vegilin in sociaal opzicht vrijwel eikaars
gelijken waren — beiden waren raadsheer in het Hof van Friesland en ook qua vermogen waren zij aan elkaar gewaagd 15 — is
hier kennelijk toch sprake van een patroon-cliëntverhouding. Dit
verschijnsel wil ik nader aan de orde stellen door eerst in kort bestek de verhoudingen binnen de plattelandselite te beschrijven en
vervolgens het patronagebegrip te toetsen aan de politieke verhoudingen in het kwartier van de steden.
De plattelandselite
De Friese Statenvergadering of Landdag bestond uit vier kwartieren: één voor de steden en drie voor de plattelandskwartieren
Oostergo, Westergo en Zevenwouden. Op het platteland werd het
stemrecht in wereldlijke en kerkelijke zaken uitgeoefend door de
stemgerechtigde grondeigenaars, die tezamen beschikten over
ruim 10.000 stemmen, verdeeld over drie kwartieren, 30 grietenijen en 341 dorpen. Het merendeel van de stemmen vertegenwoordigde oorspronkelijk een volle boerderij, al waren in de loop der
tijd een aantal misbruiken ingeslopen, waardoor het in de praktijk mogelijk was met slechts een klein stukje grond stemrecht uit
te oefenen. Na 1640 was in een dorp de meerderheid van stemmen, in een grietenij de meerderheid van dorpen, in een plattelandskwartier de meerderheid van grietenijen, en in de Staten
de meerderheid van kwartieren beslissend. De belangrijkste posi16
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tie in de Friese politiek werd ingenomen door de grietman, de
voor het leven benoemde rechter en bestuurder van een grietenij.
Veel grietmannen bezaten, althans in de 18de eeuw, de meerderheid van stemmen in de meerderheid van dorpen in hun grietenij,
waardoor als het ware erfelijke grietmansdynastieën mogelijk
werden. Het belang van het grietmansambt schuilt vooral in het
feit dat het reeds in het begin van de 17de eeuw gebruikelijk was
de grietman (ook de niet-adellijke grietman) tot Volmacht ten
landsdage af te vaardigen. Aldus kregen de grietmannen toegang
tot de Statenvergadering, waar over de benoeming in ambten
werd beslist. Op deze wijze had een grietman deel aan zowel de
wetgevende als de uitvoerende macht en kon hij op grietenij- èn
op provinciaal niveau een clientèle opbouwen. De stadhouder
speelde in de plattelandspolitiek slechts een bescheiden rol. Samen met Gedeputeerde Staten benoemde hij de grietman uit een
door de stemgerechtigde eigenaars van een grietenij gekozen drietal; na 1748 besliste hij alleen over de grietmansbenoemingen.16
Het specifieke karakter van de Friese politiek biedt een unieke
mogelijkheid tot kwantificerend onderzoek. J. A. Faber komt de
eer toe deze mogelijkheid voor het eerst op grote schaal te hebben
benut.17 Hij constateerde door analyse van de stemkohieren van
1640 en 1698 — de enige stemmenregistraties die voor de 17de
eeuw voor de gehele provincie beschikbaar zijn — dat er in die
periode een significante verschuiving plaatsvond ten gunste van
de regenten als sociale groep. Nader beschouwd brengt een dergelijk onderzoek om de macht van de regenten te "meten" een aantal methodologische problemen met zich mee, die echter grotendeels kunnen worden opgelost als van individuele regenten wordt
nagegaan hoeveel stemmen zij in bezit hadden. 18 Uit mijn eigen
tellingen van de stemkohieren van 1640, 1698 en 1758 komt naar
voren dat de stemmen in toenemende mate in handen raakten van
een steeds kleiner wordende groep "stemmagnaten" (met 50 tot
250 stemmen), en dat het aantal eigenaars met een bezit van 5 tot
10 stemmen, in 1640 nog talrijk, in de periode 1640-1758 drastisch afnam. Parallel aan deze oligarchisering voltrok zich een
monopolisering van het stemrecht: in steeds meer grietenijen
kreeg één regent of één regentenfamilie de meerderheid van stemmen in de meerderheid van dorpen.19 Het spreekt vanzelf dat
door deze ontwikkelingen ook het karakter van de patronageverhoudingen veranderde; in de Friese situatie waren verwantschaps- en 'vrienden'-relaties immers evenzeer een 'machtsbron'
voor de elite als het stemrecht. Vermoedelijk heeft zich de volgende ontwikkeling voorgedaan. In de eerste helft van de 17de eeuw
was er nog geen evenwicht tussen het aantal beschikbare ambten
(inclusief het volmachtschap ten Landsdage) en het aantal potentiële regenten. Slechts een enkeling kon, dankzij een uitgekiend
stemmenbezit, moeiteloos tot de Landdag doordringen en daar
aanspraak maken op een ambt. Zowel op grietenij- als op Landdagniveau ontstond elk jaar een strijd om de stemmen: wie veel
eigenaars van stemmen (grietenij) en vervolgens veel volmachten
(Landdag) op zijn hand wist te krijgen, werd in een ambt benoemd. Vooral voor de grietmannen was het erg belangrijk dat zij
zich zowel in de eigen grietenij (grietmans- en volmachtenverkiezing) als op de Landdag (ambulatoire ambten) konden handhaven. Door al dit gekuip kon de Landdag soms maanden duren.
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Van Reyd noteerde over de Landdag van 1601 :
"D'Officien werden echter uytgedeylt, met gebedelde,
ghecofte ende geruylde stemmen, het was tijtkortinge om
aan te zien wat konsten, practicquen, subtiele streecken ende dwersdrijvingen hier onder liepen, bijnamen wanneer de
stemmen staken".20
In dit verband had "kuipen" niet alleen betrekking op de asymmetrische relatie tussen een cliënt die niet, en een patroon die wèl
de beschikkingsmacht over ambten had, maar "kuipen" was ook
het organiseren van medestanders ten eigen bate en het taktisch
bewerken van maatschappelijk gelijken teneinde de eigen positie
te verbeteren. Behalve met het begrip patronage moet daarom
ook gewerkt worden met de begrippen "machtsbalansen" 21 en
"netwerken". 22 In de praktijk had "kuipen" onder meer tot gevolg dat een meerderheid van grietmannen in een kwartier zich
aaneensloot tot een "ligue" en daarmee een minderheid buiten
spel plaatste. Slechts na verloop van tijd slaagden de grietmannen
er in om met alle collega's van het kwartier een 'ligue' te vormen,
waarbij de op het kwartier vallende ambten volgens tourbeurt
over de grietenijen werden verdeeld. Dit waren de almanakken,
die als "instrumentum pacis" dienden om het kuipen in eigen
kring overbodig te maken. 'Kuipen' behield immers steeds een
pejoratieve connotatie; kuipen was, zoals De Politycke Kuyper
zegt, "oneerlijck", lees oneervol, en een ware regent kuipte daarom niet, een ware regent was voor de politiek geboren. Almanakken kwamen in Zevenwouden in het begin van de 17de eeuw, en
in Oostergo en Westergo aan het einde van de 17de eeuw tot
stand, en hielden tevens de afspraak in dat men zich niet met de
verkiezingen in eikaars grietenij mocht bemoeien. Vanaf dat moment konden de grietmannen, voor het eerst in Zevenwouden, beginnen met de opbouw van een stemmenmonopolie in de eigen
grietenij.
De totstandkoming van een almanak hield echter niet in, dat nu
volkomen gelijkheid tussen de betreffende grietmannen was geschapen. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Een grietman die
volgens tourbeurt zitting had in het college van Gedeputeerde
Staten, kon grote invloed uitoefenen op de grietmansbenoemingen, zeker als het stemrecht in de betreffende grietenij nog niet
was gemonopoliseerd (de stemgerechtigde eigenaars van een grietenij kozen een drietal, waaruit G.S. in overleg met de stadhouder
de nieuwe grietman benoemde). Dit kon bijvoorbeeld tot de volgende afspraak leiden:
"Alsoo ick Rinse van Andringa, tegenwoordich in de derde
stemme van het vacerende grietmansampt van
Utingeradeel... ende daeromme geerne tottet verschr.
ampt soude zijn gepromoveert, tot welcken eijnde ick nootsakelijck van doen hebbe het faveur ende de stemminge
vande Heere Hobbe van Baert mede Gedeputeerde Staat
van Vrieslant (en grietman van Haskerland, H.S.) sonder
wiens gunste ick tottet verschr. ampt niet kan geraken, Soo
ist dat wy Rinse van Andringa ende Sake Teijens secretaris
van Opsterlant tot recompens van dese grote gunst ende faveur hebben aengenomen ende belooft... zijn Edele ende
zijn Edele vrienden altoos wederomme alle gunsten ende faveur te bethonen ende met niemant inde Wolden eenige
18
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correspondentie te houden sonder zijn Edele ende zijn
Edele soons . . . wil ende kennisse, ende sullen mede . . . gehouden zijn geduijrende onse . . . comparitie ten Landsdage alle Raetsheerschappen die mogen comen te vaceren
daartoe te promoveren die gene die emant der gemelte heeren Baert ons daar toe sullen recommanderen, alsmede indien hiernae mochte gebeuren dat des meergemelten Heeren Baert jongste soone Egbert Baert inde derde stemme
van een Grietenije mochte geraken ende emant van ons
beyden alsdan in het Collegie der Heeren Gedeputeerden
mochte sitten soo beloven wij den voornoemden Egbert
Baert voor soo veel in ons is tot Grietman te promoveren . . . " (22 juni 1640).23
Soortgelijke verbintenissen werden gesloten tussen Gedeputeerden en zittende grietmannen, die zich wilden laten opvolgen door
een familielid. Het is de vraag of dergelijke afspraken altijd op
sterk asymmetrische patroon-cliënt verhoudingen berustten.
Veeleer manifesteert patronage zich hier als een zakelijke relatie
op basis van do ut des op het instrumentele vlak en als 'vriendschap' oîfidélité op het mentale, emotionele vlak 24, waarbij verwantschap ongetwijfeld een belangrijke rol speelde.25 In elk geval
kunnen we stellen dat de verschillen tussen de grietmannen onderling in de loop van de 17de eeuw afnamen, in die zin dat zij
door hun afvaardiging naar de Landdag en door de almanakken
nu allen deel hadden aan de beschikkingsmacht over de ambten.
Op deze wijze waren de grietmannen de patroons van de "perpetuele" ambtenaren, waaronder de raadsheren en de secretarissen
van Staten, Gedeputeerde Staten, Admiraliteit etc. Doch ook hier
valt moeilijk te generaliseren, omdat veel hoge ambtenaren zoveel
stemmen in niet-gemonopoliseerde grietenijen bezaten, dat zij de
zittende grietmannen als cliënten konden bejegenen. Dergelijke
ambtenaren hadden, zonder zelf naar de Landdag afgevaardigd
te mogen worden, op indirecte wijze toch deel aan de beschikkingsmacht over de ambten.
Binnen het bestek van dit artikel is het uiteraard onmogelijk een
en ander verder uit te werken. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre het begrip patronage volgens de hier gehanteerde definitie kan worden gebruikt voor een meer omvattende
analyse van de Friese politieke elite in de drie plattelandskwartieren tijdens de Republiek. Dan komen ook aanverwante vragen
aan de orde, bijvoorbeeld naar de relatie tussen politieke netwerken en familiale verhoudingen, naar de verhouding tussen patrilineaire protectie en de steun van verwanten van moederszijde,
naar de omvang en het belang van de verkoop en het transport
van ambten en naar de rol van de stadhouder vóór en na 1748 in
het systeem van ambtenbegeving.
Patronage in de steden
In de drie plattelandskwartieren had de stadhouder slechts beperkte bevoegdheden. Aanmerkelijk groter was zijn invloed in
het kwartier der steden. Sinds 1637 was de magistraatsbestelling
in* negen steden aan hem opgedragen, na 1748 genoot hij dit
prerogatief ook in Leeuwarden en Franeker.26 In de verkiezing
van volmachten ten Landsdage namens de steden (twee in elke
stad, één uit de vroedschap en één uit de magistraat) werden zijn
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wensen zelden genegeerd. De stadhouder kon bovendien de ambulatoire ambten, die op het kwartier der steden vielen, naar eigen goeddunken verdelen onder de 22 volmachten van dit kwartier. Reeds in de 17de eeuw beschikte de stadhouder in elk van
'zijn' steden over een vertrouwensman, de 'premier', die hem adviseerde ten aanzien van de kandidaten voor een vacature in de
magistraat, altijd deel uitmaakte van de vroedschap, frequent het
burgemeestersambt bekleedde, vrijwel altijd werd gekozen tot
volmacht ten Landsdage, en in de laatste hoedanigheid geregeld
in een ambulatoir ambt werd benoemd. De stadhouder was in
Friesland de patroon bij uitnemendheid, en in de steden vervulden de premiers de rol van 'broker' of 'makelaar', die zich jegens
de stadhouder als cliënt gedroegen, en jegens burgerij en stadsbestuur als patroon optraden. 27
Eén van de steden waar de stadhouder in politicis de dienst uitmaakte, was IJlst. Sinds 1637 bestond het stadsbestuur van deze
kleine stad uit twaalf vroedschappen, die voor het leven zitting
hadden, en vijf burgemeesters. Jaarlijks trad één burgemeester af.
Dan werden uit de vroedschap vijf kiesmannen geloot, die, zonder zichzelf te mogen kiezen, met meerderheid van stemmen twee
vroedschappen kozen, die aan de stadhouder als kandidaten voor
het burgemeestersambt werden voorgedragen. Vervolgens koos
en benoemde de stadhouder de nieuwe burgemeester. De afgaande burgemeester keerde terug in de vroedschap.
Ook in IJlst had de stadhouder een vertrouwensman. Lange jaren
werd deze positie vervuld door Johan Abraham van Schurman.28
Hij was in 1682 als burger aangenomen en werd in 1683, zij het
niet zonder oppositie van het stadsbestuur, tot vroedschap gekozen. Van 1688 tot 1711 en van 1714 tot 1731 vertegenwoordigde
Schurman de stad op de Landdag, hetzij als burgemeester, hetzij
als vroedschap.29 Zes maal werd hem door de stadhouder het belangrijke ambulatoire ambt van Gedeputeerde Staat toevertrouwd.30 In IJlst was men echter bijzonder ongelukkig met deze
premier. 3 ' Zo bediende Schurman sinds jaar en dag het lucratieve
stadsambt van floreenontvanger zonder regelmatig rekening af te
leggen. Toen hij daarover door zijn medebestuurders werd aangesproken, reageerde hij "met wrevel en hevigheit", en op het bericht dat de verkiezing van een andere ontvanger in overweging
werd genomen, antwoordde Schurman "Gij sult mij het ontfang
niet quitmake, al borst gij!" Ook werd geklaagd over Schurmans
eigengereide optreden als kerkvoogd. Oud-burgemeester Ysbrandt Wijnsma getuigde in 1712 dat hij op een vergadering van
het stadsbestuur in januari 1710 op een hondse wijze door Schurman was bejegend. Er moesten Volmachten ten Landsdage worden gekozen, en Schurman had Jorritsma toegesnauwd: "ik wil
dat duivels kuipen van jou niet hebbe, jij selle op de Landsdag
niet gaen". Ook oud-burgemeester Tietse Sijbrens Jorritsma voelde zich door Schurman bedrogen. Toen Schurmans broer indertijd lid van de Raad van State was, had Schurman Jorritsma's
zoon een "douceur of pensie" op de Meierij van Den Bosch
vereerd. De acte was echter nooit gepasseerd. Jorritsma's zoon
was reeds negen jaar geleden overleden, en Schurman had de vader nu en dan enkele guldens in de hand gestopt, in totaal nog
geen honderd gulden, terwijl het "douceur" honderd gulden per
jaar had moeten opbrengen. Begin december 1712 liep de hele
20

Wumkes.nl

zaak Schurman uit de hand. Met het oog op de aanstaande verkiezing van een dubbeltal voor het burgemeesterambt was hij naar
IJlst gereisd, waar hij zijn zestien mederegenten voor de volgende
avond aan zijn huis liet uitnodigen "op een speckham en warme
bollen". Tot tweemaal toe werd de boodschap herhaald, maar
niemand nam de uitnodiging aan, ook vroedschap Jorritsma niet,
ondanks het dreigement dat hij dan zijn bediening van collecteur
der domeinen zou kwijtraken.
De situatie is duidelijk: tussen Schurman en zijn mederegenten
bestond een relatie die kan worden geduid als asymmetrisch en
transactioneel. Schurman was een geziene gast aan het hof in
Leeuwarden, een man van de wereld, terwijl men onder de overige regenten twee schuitmakers, twee boterkooplieden, een
scheepstimmerman, een lakenkoper, een gewezen boer, slager en
schoenlapper, een glazemaker, een winkelier, een smid, een koordewerker en een rentenier ('heeft het niet breedt') aantrof. Deze
eenvoudige lieden hadden buiten hun eigen kleine stedelijke gemeenschap slechts zelden contacten op hoog niveau, en als ze
Schurmans eens naar de Landdag vergezelden, was dat altijd in
een ondergeschikte positie. Toch waren Schurman en de IJlstenaren op elkaar aangewezen. Zo verwachtte Schurman van zijn mederegenten dat zij zijn adviezen ten aanzien van de kandidaten
voor het burgemeestersambt opvolgden en dat zij hem, samen
met een hem welgevallig persoon, naar de Landdag afvaardigden.
Schurman rekende ook op de benoeming in enkele aardige stadsambten. Van Schurman daarentegen werd onder meer verwacht
dat hij de belangen van de stad op Staten-niveau behartigde, dat
hij bereid was individuele burgers bij andere regenten te recommanderen en dat hij trouwe aanhangers in het stadsbestuur incidenteel een bescheiden ambt of jaargeld bezorgde. Schurman
werd hiertoe in staat gesteld door zijn persoonlijke netwerk, bestaande uit leden van het stadhouderlijk hof in Leeuwarden, familieleden en "vrienden" onder de gewestelijke elite. Normaliter
kon hij, door gebruik te maken van zijn grote gezag in het lokale
bestuur, een medebestuurder aan zich verplichten door hem een
stadsambt te bezorgen.
De patroon kwam echter zijn verplichtingen niet na en vernederde zijn cliënten. Het stadsbestuur wilde zich graag ontdoen van
deze premier, maar durfde eigenlijk niet goed. Schurman was
immers een machtig man met vele connecties. Er moest een nieuwe beschermheer gezocht worden, en deze moest, wilden zij enige
kans op succes hebben, goed aangeschreven staan bij regentesse
Maria Louise van Hessen-Kassel. De stadssecretaris, Rienk Postumus, bracht zijn superieuren in contact met Hessel Vegilin van
Claerbergen, oud-grietman van Haskerland. Vegilin, oudste zoon
van de secretaris en hofmeester van Willem Frederik en Albertina
Agnes, stond bekend als stadhoudersgezind en werd tot de intimi
van Maria Louise gerekend.32 Hij was geen onbekende in IJlst.
Sinds kort was hij eigenaar van de Ilostins, en enkele burgers van
IJlst, waaronder een burgemeester, waren hem geld schuldig. Op
een subtiele wijze werd Vegilin gepolst of hij eventueel bereid zou
zijn één van zijn zonen naar IJlst te laten overkomen "om op een
sagter maniere met haar omme te gaen". Dit verzoek bracht Vegilin in een moeilijke positie. Vegilin had vier zonen, Philip
Frederik, Assuerus, Johan en Nehemia. Philip Frederik was hem
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reeds opgevolgd als grietman van Haskerland en Assuerus had
gekozen voor een militaire loopbaan, maar voor Johan en Nehemia was nog geen passende arbeid gevonden. Weliswaar had
Johan in 1707 van de Raad van State een aanstelling gekregen als
rentmeester van de geestelijke goederen in de meierij van 's-Hertogenbosch, doch dit ambt was slechts een sinecure. Enerzijds
wilde Vegilin dus graag één van z'n zonen de kans geven een positie te verwerven die een vergelijking met het grietmansambt kon
doorstaan, anderzijds wist hij dat een en ander tot intriges aan
het stadhouderlijk hof zou kunnen leiden — ook Schurman had
immers goede connecties aan het hof. Hij liet de "vrienden" in
IJlst dan ook weten dat hij zonder de goedkeuring van de Prinses
niet tot actie wilde overgaan. Vegilin had nog meer twijfels: de
"onsekerheyt van de regeringe der Steden" was berucht, vooral
door "de ongestadigheit van de gunste der menschen soo ten Hove als in de Stadt selve", en een premier genoot uit zijn ambten
slechts een bescheiden inkomen.33 Terwijl Vegilin bleef aarzelen,
maakte men zich in IJlst op voor de verkiezing van twee Volmachten ten Landsdage. Ondanks de zware druk die de Prinses
op het Ulster stadsbestuur uitoefende — zelfs de grietman van
Wymbritseradeel, Van Burmania, trachtte door allerlei beloften
stadsbestuurders over te halen — werd Schurman niet gekozen.
De burgemeesters en de meerderheid van vroedschappen beschouwden Vegilin nu toch als hun nieuwe patroon, en Vegilin
probeerde, teneinde de "Ulster connectie" in stand te kunnen
houden, aan de wensen van zijn cliënten tegemoet te komen.
Spoedig werden Vegilin allerlei verzoeken gedaan, onder meer
het volgende, via secretaris Postumus:
"Sijbe Haanties Beelthouwer mede vroedtsman alhier,
heeft een susters zoon op de Joure wonen, Gerrijt Pijters genaamt, wesende een schipper, de welke den Lande seer
gaarne in den aanstaande voorjare met sijn persoon en
schip . . . zoud wenschen te dienen . . . versogte den ouden
vroetsman, dat U Hoog Edel Welgeboren de moite (hoewel
seer onverdient) beliefde op sig te nemen, om bij tijt en wile
daer over aan de Hoogedele en Welgeboren Heere Philip
Frederik Vegilin van Claerbergen [de grietman van Haskerland, die afwezig was, H.S.] een lettertie in faveur van dese
Gerrijt Pijters te schrijven . . . " (13 februari 1712).
Ook materiële blijken van vriendschap werden uitgewisseld. Zo
ontving Vegilin van burgemeester Albaarda enkele keren een
haas, en stuurde secretaris Postumus hem "een doosie ruikpoijer
en wat laurierbeijen om te rooken" en enige tijd later nog "twe
bottilles rooswater voor scheren en handwassen". Doch ook Vegilin maakte onkosten om "de goede vrinden van IJlst" gunstig te
stemmen. Vlak voor elke verkiezing stuurde hij versnaperingen
en enkele tonnen Haarlemmer bier naar IJlst. Typerend is een
brief van burgemeester Albaarda, verzonden enkele dagen voor
een belangrijke verkiezing zou plaatsvinden:
"Mijn Heer en Hoog geagte vrint, ick neme de vrijegheit om
sijn Edele te schrijven ofter oock weer een vatje hollans bier
voor de goede vrinden soude koome, soo wierder geoordeelt
dat rotterdammer bier veel beeter is als het haarlemer, en
veel langer kan duire, alsoo Schuirmans nu ook altijt sulk
g e e f t . . . " (20 november 1718).
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Jarenlang werd de "vriendschap" op deze wijze onderhouden.
Enkele keren kwam door overlijden een vroedschapsplaats vacant, maar nooit stond de Prinses toe dat één van de Vegilins verkiesbaar werd gesteld. Om de kansen te vergroten werd Johan Vegilin van Claerbergen in 1716 door het stadsbestuur als burger
aangenomen, doch tevergeefs: de Prinses verleende geen dispensatie voor de bepaling dat een kandidaat voor de vroedschap ten
minste driejaar burger geweest moest zijn. Ongetwijfeld moet de
mislukking van Vegilin's "kuiperij" (Vegilin bestreed overigens
steeds dat hij kuipte, hij was immer door de Ulsters gevraagd 34)
worden gezocht in het feit dat Schurman uiteindelijk betere relaties aan het Hof had, en zich van een aantal medestanders had
weten te verzekeren: grietman Van Burmania van Wymbritseradeel was "seer kragtig" op diens hand, de Van Sminia's in bedekte
termen, en met andere machtige regenten, zoals Van Haren, Van
Haersma, Huber en Wielenga, was Schurman volgens Vegilin
"seer goet vriend". Daarentegen stonden Van Glinstra en Sicco
van Goslinga aan Vegilins zijde. Na 1719 verloren de Vegilins
hun belangstelling voor IJlst. Nehemia Vegilin werd in 1719
raadsheer in de Raad van Brabant en Johan Vegilin in 1720
raadsheer in het Hof van Friesland.
Besluit
Patronage en patronage-achtige relaties kwamen in de 17de en
18de eeuw veelvuldig in Friesland voor, zij het in wisselende verschijningsvormen. In de hier gehanteerde definitie van het begrip
kunnen vooral de relaties tussen elite en niet-elite (grietman Van
Aylva en zijn cliënten) en tussen het patriciaat, de kleine burgerij
en de overige stadsbevolking (de voogdij van het Leeuwarder
stadsweeshuis) onmiskenbaar als patronage beschouwd worden,
al is er een verschil in de mate van persoonlijke aanhankelijkheid
of fidélité. Minder eenvoudig te duiden zijn de politieke relaties
tussen het plaatselijke niveau (grietenij en stad) enerzijds en het
gewestelijk niveau (Staten van Friesland en stadhouder) anderzijds. Door de sterke mate van gelijkheid en de verdeling van de
beschikkingsmacht over de ambten onder de regenten van de drie
plattelandskwartieren kan hier in plaats van patroon-cliëntrelaties wellicht beter gesproken worden van instrumentele vriendschap. De elite op het platteland beschikte over twee 'machtsbronnen': het stemrecht en de familie- en 'vrienden'-relaties. Tot
op zekere hoogte was een regent die in een grietenij over de meerderheid van stemmen in de meerderheid van dorpen beschikte,
minder afhankelijk van familie en vrienden dan zijn collega die
geen meerderheid of slechts een minderheid aan stemmen bezat.
De verhouding tussen de twee 'machtsbronnen' is in de periode
1600-1750 geleidelijk veranderd. In het begin van de 17de eeuw
kwam het slechts sporadisch voor dat een regent zijn macht kon
baseren op zijn stemmenbezit, terwijl in het midden van de 18de
eeuw elf van de dertig grietenijen gemonopoliseerd waren en in
vijftien grietenijen van een semi-monopolie sprake was. Zoals gezegd hebben de almanakken in deze ontwikkeling een belangrijke
rol gespeeld. In het kwartier van de steden daarentegen kon een
regent zich slechts baseren op één 'machtsbron', namelijk zijn
'vrienden'-relaties. Dientengevolge werd de politiek in de stad gekenmerkt door frequent wisselende coalities, kuiperij en voort-
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durende factiestrijd. Slechts het stadhouderlijk patronagesysteem, met een premier als "machtsmakelaar", bracht van buitenaf enige stabiliteit in dit systeem. Grietmannen, zoals Hessel Vegilin, die op het platteland als zelfstandig patroon konden
optreden, aarzelden dan ook om zich zonder goedkeuring van het
stadhouderlijk hof met de stedelijke politiek in te laten.
* Een eerdere versie van dit artikel werd als 'paper' gepresenteerd op het congres
"Balans en Perspectief", Utrecht, 22, 23 en 24 mei 1986 (Werkgroep 2: groei en
werkwijze van het Nederlandse regeringsapparaat, 1600-1850). Met dank aan
Yme Kuiper voor zijn stimulerende commentaar op het eerste concept van dit
'paper'.
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Bernard Alting, Petrus Baerdt en de uitgever van de eerste druk, Claude
Fonteyne; J. H. Brouwer, red., Encyclopedie van Friesland (Amsterdam, 1958)
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Kunstenaar en
opdrachtgevers
van twee
monumenten in
Oosterend
D. J. van der Meer

Oosterend mag zich erop beroemen dat het twee wondere zestiende-eeuwse kunstwerken in zijn kerk herbergt. Het ene, de kraak,
geniet al lang grote bekendheid, om zijn schoonheid maar ook
omdat het werk op zichzelf uniek is. In geen enkele andere kerk
in Friesland treft men immers een dergelijke kraak of galerij aan.
Het andere monument, een prachtig gebeeldhouwde grafzerk, die
bij de recente restauratie van de kerk tevoorschijn gekomen is,
mag vooral bijzonder genoemd worden om zijn stijl. Natuurlijk,
er bevinden zich meer boeiende grafzerken uit die tijd in Oosterend en omgeving. De graf cultuur maakte in de zestiende eeuw
in heel Friesland een periode van bloei door. Men hoeft de oude
Friese kerken maar door te wandelen om dat waar te nemen. Verscheidene zerkhouwers, waarvan we er enkele bij naam kennen,
konden zich toen hier vestigen en een goed bestaan opbouwen.
Hun produkten geven, zoals de kunsthistoricus Karstkarel het
verwoordt, in het algemeen een overgang te zien van de laat-middeleeuwse Gotische vormen naar een meer maniëristische stijl.1
De hervonden zerk die destijds het graf van Mary Sybesdochter
Meylama en haar man Sibble Sipckesz bedekte, valt echter op
door zijn classicistische opbouw. Opmerkelijk is voorts dat de uit
1556 daterende steen gesigneerd is — niet met initialen zoals toen
gebruikelijk was, maar met een voluit geschreven voornaam: Heino. Dat is misschien dubbel opmerkelijk omdat op de kraak welhaast dezelfde naam te lezen valt: Hein H1554.
Aan een uitvoerige beschrijving zal ik me hier niet wagen; anderen die meer bedreven zijn in het metier, hebben de werken
reeds iconografisch en stilistisch doorgelicht.2 Nog onlangs heeft
H. Kingmans in een klein boekje op bevattelijke wijze de kraak
uitgeschilderd en daarbij de kunsthistorische stand van zaken opgemaakt.3 Wat ik hier centraal wil stellen, zijn niet zozeer de
kunstwerken zelf als wel het culturele milieu en het maatschappelijk klimaat waarin zij konden ontstaan. Na een korte beschouwing over de mogelijke ontwerper/uitvoerder, waarbij overigens
wel enkele kunsthistorische aspecten aan bod moeten komen, zal
de vraag aan de orde gesteld worden wie de opdrachtgevers zijn
geweest.
De kunstenaar
Was één man de ontwerper/maker van beide kunstwerken, zo
luidt dus de eerste vraag. Ik had het over Heino, maar op de zerk
staat op een kleine rolwerkcartouche op het basement van de
rechter pilaster voluit geschreven: HEINO EST
HVIVS
OPERIS AVTOR. Omdat autor in het latijn van die dagen zowel
ontwerper als vervaardiger kan betekenen, weten we niet zeker of
deze man de steen ook werkelijk zelf uitgebeiteld heeft.4 Duidelijk is wel dat vóór 1556 geen 'auteur' van zerken zich zo duidelijk
manifesteerde als juist Heino. Benedictus Gerbrandtz voorzag de
werken die zijn atelier verlieten slechts van zijn initialen en een
jaartal. Zo deed aanvankelijk ook Vincent Lucasz; deze zou pas
later met zijn volle naam en een jaartal signeren. Heino was dus
stellig een zelfbewust kunstenaar met een sterk gevoel van eigenwaarde. De Hein H. van de kraak was dat ook, zelfs zo dat hij
zichzelf vergeleek met Phidias. In één van de latijnse hexameters
bovenaan de kraak die aan hem worden toegeschreven, leest men
althans (in vertaling): 'Zo goed is alles naar artistieke maatstaf
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afgemeten, met zo vaardige en onderlegde hand is ieder onderdeel gemaakt, dat het ivoren beeld van Fidias of de kostbare Kolossus niet meer roem heeft geoogst dan dit werk nu doet', en, in
de slotregels van een ander vers dat zich op de oostzijde van de
kraak bevindt:'. . . het aanbrengen en tegelijk ook de vormgeving
van zo'n groot kunstwerk'.5
In 1903 opperde Boeles de gedachte dat het in 1561 tot stand gekomen Edo-Wiemken-Denkmal te Jever en de kraak te Oosterend door één en dezelfde kunstenaar zijn ontworpen, te weten
door de Vlaming Heinrich (Vlaams: Hein) Hagaert die later, na
1563, faam verwierf door mee te werken aan de schepping van de
gedachtenisgraftombe van keizer Maximiliaan I van Oostenrijk.6
De vorm- en stijlovereenkomsten zijn zo treffend dat deze veronderstelling onontkoombaar lijkt. Later iconografisch onderzoek
van zowel de galerij te Oosterend als die te Jever door de kunsthistoricus Hessel Miedema heeft de juistheid van Boeles' gedachte
bevestigd.7 Hagaert was leerling en medewerker van Cornelis
Floris II de Vriendt te Antwerpen.8 Diens invloed en die van zijn
kring is zeer duidelijk in beide werken waarneembaar.
Dat brengt ons op de relatie tussen de kraak en de zerk. Zou Hein
Hagaert ook bij de totstandkoming van het laatste kunstwerk betrokken zijn geweest, dan zou men dat ook in zijn vorm en stijl
moeten kunnen waarnemen. Karstkarel meent dat dat laatste inderdaad het geval is. Maar hij signaleert ook dat de kraak een maniëristisch karakter heeft, terwijl de zerk meer classicistisch genoemd kan worden. Dat zou volgens hem echter niet zozeer wij28
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zen op een andere ontwerper als wel op een andere uitvoerder.
Met name de detailverschillen zijn te herleiden tot verschillende
ambachtelijke uitvoerders. Zo heeft bijvoorbeeld de zerk een
fraaie classicistische eierlijst, terwijl de kraak wel allerlei sierlijstjes heeft maar een eierlijst moet ontberen; de daarop afgebeelde
cariatyden zijn slank en houterig, vergeleken met de slanke, mollige cariatyden op de zerk; de kraak heeft een houten net gewelf,
de zerk daarentegen een kruisribgewelf. De conclusie moet dus
zijn dat Hein Hagaert wel beide kunstwerken ontworpen kan
hebben, maar daarbij niet de uitvoering van beiden werkelijk
voor zijn rekening heeft genomen. Dat is ook niet echt waarschijnlijk. In de zestiende eeuw was de ambachtsspecialisatie al
zo ver gevorderd dat men niet meer tegelijkertijd zowel in hout
als in steen werkte. Als Hagaert één van de kunstwerken zelfheeft
vervaardigd, dan moet dat, gezien haar geacheveerde karakter,
wel de zerk zijn geweest. De reliëfs op de kraak lijken enigszins
stijf en primitief gesneden, terwijl de anatomie van de figuren ook
enige onvolkomenheden laat zien.9 Andere gedeelten zijn daarentegen zeer plastisch uitgebeeld, en dat wijst erop dat er verschillende uitvoerders aan het werk zijn geweest. Wellicht onder leiding van Hein Hagaert? Eén van hen manifesteert zich nog in de
letters IB, welke te vinden zijn aan de oostkant van de kraak, in
de meest rechtse pilaster.
Een opdracht verschaffen aan een kunstenaar van buiten Friesland was in die tijd heel gebruikelijk. De schilder Maarten van
Heemskerck uit Haarlem was bijvoorbeeld omstreeks 1560 betrokken bij de verfraaiing van de kerk van Nijland.10 En in Bolsward werd in 1539 een nieuw orgel gebouwd door Raphael Rottenstein uit Vollenhove, die naderhand in tal van Duitse steden,
zelfs in Wenen, grote orgels zou bouwen.''
De schepping van zo'n kunstwerk als de kraak was meermanswerk. Ze moet ook wel enkele jaren in beslag hebben genomen,
en in die tijd zullen de bij de uitvoering betrokken personen in
Oosterend of omgeving hebben gewoond. Een eeuw later hadden
enkele plaatselijke ambachtslui te Dronrijp, geassisteerd door
een paar Leeuwarder specialisten, allen onder leiding van Arnold
en Tobias Baders, tenminste vier jaar werk om het orgel in de kerk
ter plaatse te bouwen.12 Men zou daarom verwachten iets van de
kunstzinnige activiteiten in de schriftelijke bronnen te vernemen.
Het zoeken naar gegevens in de archieven leverde echter weinig
op. Ph.H. Breuker vond in het weesboek van Hennaarderadeel uit
1553 vermeld dat een zekere PierJochim zoen kijstmaecker t'Oostereind en Bauck Heyn kijstemaeckers wijf op een boelgoed te Lutkewierum enig beddegoed kochten.13 Nu komt de naam Hein in
die tijd nauwelijks voor in Oosterend, en 'kistemakers' ontmoet
men dan bijna alleen in steden; hun aanwezigheid in en om Oosterend baart dus enig opzien. Ik ben dan ook geneigd deze 'Heyn
kijstemaecker' voor onze Hein Hagaert te houden. Overigens,
wanneer die identificatie juist is, dan moet Hein Hagaert in zijn
Oosterender jaren met een Friese vrouw (Bauck) zijn getrouwd.
De> opdrachtgevers van de kraak
Wie hebben nu deze Vlaamse kunstenaar naar Friesland laten komen? De eigenlijke opdrachtgever was vanzelfsprekend de aan
Sint Maarten gewijde kerk van Oosterend, die zoals de meeste an-
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dere oude Sint-Maartenskerken in Friesland betrekkelijk rijk
was. Oosterend was een erg uitgestrekt dorp; het telde 52 boerderijen op zijn grondgebied. Het kan dan ook niet verbazen dat
er vóór 1580 in de Rooms-Katholieke periode tenminste vier
geestelijken aan de kerk verbonden waren, namelijk een pastoor,
een vicaris en twee prebendarissen.14 In 1543 was een zekere heer
Gerryt Dircksz pastoor. Hij werd in 1556 opgevolgd door de
vroegere vicaris van Wommels, heer Haeye Hoytesz. Vicaris van
het dorp was in 1543 heer Laes Jaecklez Albada. Hij verbleef nog
in 1552 te Oosterend maar maakte kort daarop promotie, want in
1555 ontmoeten we hem als pastoor van Oosterbierum. De twee
prebendarissen, die in tegenstelling tot de pastoor en de vicaris
niet met zielzorgtaken waren belast — althans niet ten behoeve
van de 'levende zielen' — maar slechts de verplichting hadden wekelijks enkele (doden)missen te lezen, waren in 1543 respectievelijk heer Clemens Nonesius en heer Aedger Hesselsz (Haarsma?).
Heer Clemens werd kort daarop aangesteld als pastoor te Peins,
want in 1546 ageerde hij in die functie tegen zijn opvolger te Oosterend, heer Epe Gerbrandtsz. De prebende van heer Aedger, die
hier overigens nog in 1557 werkzaam was, stond bekend als het
'vrijleen' en was in 1453 als de vierde prebende gesticht met medewerking van 'Dotthe tho Stittenze Gaefrow thoe Aesterend'.15
Daarnaast bestond er nog een andere prebende. In 1532 is er namelijk sprake van het 'nyeuwe lien 't Oistereyndt fondeert by
Auck Doenye'. 16 Vermoedelijk was er toen nog geen bedienaar,
want de pastoor van Oosterend trad in rechten op voor dit leen.
Auck bestemde het bij testament 'tot een fundatie van het Heylich Sacrament'. Omdat het niet in de Beneficiaalboeken van
1543 wordt genoemd, moet het ofwel vóór die tijd met een andere
prebende samengevoegd ofwel nooit als kerkelijk beneficium geregistreerd zijn.
Hoe dit ook zij, met vier geestelijken was de kerk van Oosterend
er één met aanzien, te vergelijken met bijvoorbeeld de kerk van
Wirdum die ook aan Sint Maarten was gewijd. Deze kerk was vrij
vroeg in het bezit van een orgel. Naar alle waarschijnlijkheid is
de kerk van Oosterend ook een dergelijk instrument rijk geweest,
hoewel de functie van organist nergens wordt genoemd. Wellicht
heeft de kraak een orgel gedragen. De middelste travee van de
verdieping is mijns inziens heel geschikt voor een zogenaamd positief, dat is een éénmanualig orgel(tje) ter begeleiding van de
koorzang; bij een dergelijke locatie konden de zangers vlakbij het
instrument plaats nemen.17
De vier genoemde geestelijken waren niet direct verantwoordelijk voor de bouw van de kraak. Zij werden uit aparte fondsen
betaald die ze zelf beheerden. Met het kerkefonds, dat diende
voor het onderhoud en de inrichting van de kerk, hadden zij met
uitzondering van de pastoor formeel niets te maken. Dit fonds
omvatte de patroonsgoederen, zo genoemd omdat de patroonheilige als de eigenaar van de kerk gold. Het werd beheerd door een
college van kerkmeesters of kerkvoogden, zoals ze in Friesland
meestal heetten. In de jaren van 1546 tot 1556 was dit college te
Oosterend erg stabiel van samenstelling. Steeds dezelfde mensen
traden als kerkvoogd op. Het betreft:
Syerck Syercksz van Donia, de grietman van Hennaarderadeel. Hij woonde met zijn gezin op Donia state aan de Slachte30
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dijk, aan de uiterste grens van het dorp. Over hem straks meer.
Tyaerdt Hanckesz; deze was na Syerck van Donia ongetwijfeld de
invloedrijkste persoon van Oosterend. Talloze malen wordt hij in
allerlei archiefstukken vermeld. Van zijn kinderen noem ik de advocaten Johannes en Doecke Tiara, waarvan we weten dat ze ná
1580 het geloof van hun voorvaderen trouw bleven.18
Doythie Sybesz; deze wordt ook vaak in de archiefstukken genoemd. Hij was te Oosterend geboren en bewoonde Jellema state.
Tiaerdt Lolckesz; afkomstig van Oosterend en bewoner van de sate Nijenhuys. Hij wordt genoemd als kerkvoogd in 1546 en 1552.
In 1556 had hij echter geen zitting meer in het college. Vermoedelijk was hij toen opgevolgd door de edelman Hessel Johansz van
Roorda die sinds 1551 Bongahuys bewoonde. Deze state was bij
het begin van de zestiende eeuw nog een gewone boerderij die
door een meier werd bewoond. Omstreeks 1548 werden delen ervan gekocht door Christoffel van Roorda. Die droeg de gehele
state op 13 juli 1551 over aan zijn broer Hessel die tot dan toe
op Oud Roorda state te Warga had gewoond en kort tevoren zijn
vrouw had verloren. Met zijn tweede echtgenote Ydt van Hemmema, met wie hij op 9 maart 1551 trouwde, vestigde Hessel zich
dus op Bongahuys. Dat hij Tiaerdt Lolckesz als kerkvoogd opvolgde, zou men kunnen opmaken uit zijn nalatenschap, opgemaakt na zijn overlijden in 1565. Daarin bevonden zich namelijk
vrij veel stukken van de kerk te Oosterend.19 Zo was er 'een sack
daerin leggende alderhande brieffuen conserneerende den patroon van Oestereyndt', en een lade 'daerin nyet anders es dan
den patroon van Oestereyndt'. Waren deze stukken uitvoerig beschreven geweest, wellicht hadden ze ons belangrijke gegevens
betreffende de kraak kunnen verschaffen.
De eerste vier personen droegen dus ten tijde van de voorbereidende werkzaamheden en later gedurende de bouw van de kraak,
de zorg voor de materiële zaken van de kerk. Zij moeten wel met
hun college, (ambtshalve) geassisteerd door pastoor Gerryt
Dircksz, van wie helaas verder geen bijzonderheden bekend zijn,
het initiatief tot de bouw hebben genomen.20 Wie van hen, en wie
ook van de Oosterender geestelijken die, hoewel niet formeel aansprakelijk, toch zeker wel bij het projekt betrokken zullen zijn geweest, kunnen als de drijvende krachten worden beschouwd? Het
loont de moeite voor de beantwoording van die vraag eens de financiële situatie van de kerk en de kerkvoogden omstreeks het
midden van de zestiende eeuw door te lichten.
Een Fries gezegde luidt: 'Men moat de iene betelje en de oare jild
jaan', wat zoveel wil zeggen als: wat men wil laten doen, het kost
steeds geld. Het valt licht te begrijpen dat de bouw van zo'n
kunstwerk als de kraak een lieve duit heeft gekost. Hoe kwamen
de kerkvoogden aan de nodige contanten? Voorschot- of credietbanken waren er niet. Wanneer in die tijd een particulier of een
corporatie geld moest lenen, bijvoorbeeld voor de herbouw van
een afgebrande woning of boerderij, dan was hij of de bestuurder
van die corporatie in de eerste plaats aangewezen op familieleden
of goede kennissen met wie een heel goede vertrouwensrelatie bestond. Om een grote som geld te lenen moest hij hun daarbij natuurlijk een waardevast onderpand kunnen bieden. Maar het kon
in de zestiende eeuw ook anders. Wie geld nodig had en over onroerende goederen beschikte, kon de pacht van deze goederen tij—
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delijk belenen tegen de levering van een groot bedrag ineens. Na
afloop van de termijn diende hij ditzelfde bedrag aan de 'koper'
van de pacht terug te betalen. Een dergelijke transactie was in
Friesland in deze tijd gebonden aan een tijdslimiet van meestal
vijfjaar. Het is hier niet de plaats om nader op deze materie in te
gaan, maar de tijdelijk overgedragen pacht of rente en de verstrekte gelden verhielden zich doorgaans als 1:16. Het rentepercentage bedroeg dus 6,25 ¾. Welnu, in de eerste drie proclamatieboeken van Hennaarderadeel staan honderden van dergelijke
transacties geregistreerd, waaronder ook enkele die betrekking
hebben op de kerk van Oosterend, haar geestelijken en kerkvoogden. Ze leren ons het een en ander over hun financiële positie.
Zoals ik reeds aanstipte was de kerk niet van geldmiddelen verstoken. Behalve een aantal vaste renten uit verschillende boerderijen bezat de patroon volgens de Benetïciaalboeken in 1543 in
totaal 181 pondematen land, verdeeld over vier boerderijen, die
tezamen jaarlijks ruim 82 goudgulden aan pachtgelden opbrachten. Blijkbaar was dat in 1545 niet genoeg om de geldbehoefte van
de kerkvoogdij te dekken, want deze zag zich in dat jaar genoodzaakt om op vijfjaren wederkoop 3,5 goudgulden jaarlijkse vrije
rente te verkopen aan Allert Aggesz, meier van één der twee kerkesaten te 'Sanlean' onder Oosterend.20 De overeengekomen
koopsom bedroeg 70 'gemunte Jochemdalers' welke een waarde
hadden van 75 goudgulden.21 Deze munten worden verder in de
genoemde drie proclamatieboeken nog slechts éénmaal genoemd, en wel in 1552. Het gaat dan eveneens om een 'renteverkoop' door de kerk van Oosterend, waarbij ook dit keer het jaarlijkse rentebedrag een waarde van 3,5 goudgulden vertegenwoordigde. De weduwe van Allert was de koopster. Zij betaalde met
70 'enckel munte valieerde silveren guldens of Jocchemsdalers'.22
Waarom zo'n levering van kooppenningen in deze in Friesland
weinig courante internationale geldsoort? Men is geneigd te denken dat de kerkvoogden zelf over Joachimsdalers wilden beschikken om iemand te kunnen betalen van buiten Friesland, die dergelijke betalingen had bedongen. Een niet-Fries derhalve als
schepper/ontwerper van de kraak.
De derde keer dat de kerkvoogden geld nodig hadden, was in
1555. Ze verkochten toen vier goudgulden rente uit 'alle huere patroons landen' aan de kinderen van Frerick Ysbrantsz voor een
bedrag van 64 goudgulden.23 In totaal leende de kerk dus in de
periode 1545/1555 een bedrag van 75 + 75 + 64= 214 goudgulden. Vergeleken met de jaarlijkse pachtopbrengst van 82 goudgulden is dat een groot bedrag. Men kon daar in 1550 ruim vier
pondematen land van goede kwaliteit voor kopen, want de
prijzen per pondemaat schommelden toen rond de 50 goudgulden. De leningen wijzen erop dat er werkzaamheden in of aan de
kerk werden uitgevoerd die de normale financiële krachten van
de plaatselijke kerkvoogdij te boven gingen. Het gaat wel niet te
ver te veronderstellen dat de bouw van de kraak daar deel van
uitmaakte. Het feit echter dat de eerste lening al in 1545 werd afgesloten, geeft aan dat de werkzaamheden reeds voordien een
aanvang hadden genomen, en het is de vraag of ze dan wel alleen
de in 1554 voltooide kraak betroffen. Zouden ze niet op een algehele vernieuwing van het kerkinterieur in renaissance-stijl gericht
zijn geweest? Onwillekeurig denk ik hierbij aan de totale vernieu32
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wing van het interieur der kerk te Beers in 1535. Het renaissanceinterieur dat daar toen tot stand kwam, is helaas verloren gegaan,
maar we beschikken over een fraaie beschrijving ervan door ds.
Ernestus Viglius uit 1796.24
Tot zover de kerk of patroon. De vraag rijst of de genoemde kerkvoogden en parochiegeestelijken ook niet voor zichzelf financieel
bij de verfraaiingswerkzaamheden betrokken waren. Om dat duidelijk te maken heb ik een staatje samengesteld van de beleningstransacties die deze personen afsloten, waarin ook de geldsommen zijn genoteerd die zij beurden bij de verkoop van renten uit
hun landerijen. Ook hier gaat het om renten die op inlossing van
vijfjaren werden verkocht. De bedragen welke in goudguldens
(van 28 stuivers) of daalders (van 30 stuivers) zijn gesteld, werden
omgerekend in carolus guldens (van 20 stuivers). Het resultaat is
het volgende:
Jaar

1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561

Kerkvoogdij

DeDonia's

Tyaerdt
Hanckesz
(Tiara)

Doytse
Laes
Sibble
Sybesz Jaeckles Sipckesz
Albada

Jaartotalen
202
152

202
152

56
166
36
66
64
180
54
66

250
80

23
60
108

84

105

155
180
60

400

56
250
246
36
66
87
240
246
66
260
180
460

—
154

100

180
252
240
226

60
108

20
210

120

96

81

83
120
285

105

254
20
441
570
323
442
390

—

120

252
60
120

120

120

192

60
60

-

In deze tabel valt een aantal dingen op. Allereerst springt de algemene behoefte aan contanten in de perioden 1542/1545 en 15 51 /
1555 in het oog. Verder zien we dat de kerkvoogden Tyaerdt
Hanckesz en Doytse Sybesz, overigens welgestelde eigenerfde
boeren, in de periode 1549/1554 grote bedragen opnamen, respectievelijk 168 en 96 goudgulden. En ook de Oosterender vicaris
Laes Jaecklesz Albada sloot in die tijd belangrijke beleningstransacties af, waarbij hij de beschikking kreeg over in totaal 538
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Handtekening van Sierck van
Donia (1560) uit het eerste
Weesboek van Hennaarderadeel.

goudgulden. Maar het meest opvallend is toch wel de geldbehoefte van de familie Donia, waartoe de reeds genoemde kerkvoogd
en grietman Sierck Donia behoorde. Kan die behoefte ook verband houden met de bouw van de kraak, of heeft ze met heel andere omstandigheden te maken?
De vader van Sierck, eveneens Sierck van Donia geheten, was in
1511 eigenaar en bewoner van Donia goed te Oosterend.2S Omdat
hij en zijn familie Gelders gezind waren, werd hij in 1522 vanwege
de Hertog van Gelre tot olderman van Sneek en grietman van
Hennaarderadeel aangesteld.26 Toen evenwel het tij keerde en de
Bourgondiërs in Sneek de overhand kregen, moesten Sierck van
Donia en de andere Geldersgezinde edelen de stad verlaten. De
dagen van Siercks grietmanschap waren toen geteld.
Al spoedig stabiliseerde de toestand zich onder de Bourgondiërs
en vervolgens keerden Sierck en en zijn medestanders naar Sneek
terug. Donia state te Oosterend werd toen door een meier bewoond. In 1531 en 1532 namen Sierck en Syts, zijn echtgenote,
flinke geldbedragen op met Donia state als onderpand. 27 Wellicht zijn ze begonnen Donia state te herbouwen dat bij vetes in
1459 en 1491 was verwoest.28 In 1536 namen Sierck en Syts wederom gelden op. 29 Niet lang daarna moet Sierck zijn overleden.
De weduwe, nu geassisteerd door haar zonen Sierck en Lolcke
van Donia, ging door met het opnemen van gelden, waarbij steeds
Donia state als onderpand werd gegeven.30
Omstreeks 1541 overleed Syts en vestigde jonge Sierck van Donia
zich op Donia state. Eenmaal noemde hij zich zelfs 'Sierck Siercxz
Donya à Doinghe'.31 Sierck huwde met Syouck Douwesdr Douma (van Oenema); zijn broer Lolcke koos Teth Jeldtsdr Eysma
(uit Kollumerland) als echtgenote. Laatstgenoemd paar vestigde
zich op Beengha saté onder Hidaard, welke grensde aan Donia
state.32 Uit de boedelinventaris, die in 1554 na het overlijden van
Lolcke werd opgemaakt, wordt duidelijk dat diens bezittingen
betrekkelijk gering waren.33 Kennelijk hadden de troebelen in de
eerste decennia van de zestiende eeuw het familiefortuin danig
aangetast.
De 'eerste geldbehoefte' der Donia's, die al in 1538 begint, valt
dus samen met hun hernieuwde vestiging op het voorvaderlijk
erfgoed te Oosterend. Naar alle waarschijnlijkheid hadden ze in
deze periode veel geld nodig voor de herbouw van hun grote adellijke behuizing.
De tweede periode van renteverkopen bij de Donia's begint in
1551 en duurt tot 1554, de periode van de bouw van de kraak.
In vier jaren tijd werd hun bezit voor een bedrag van bijna 900
goudgulden verhypotheceerd, waarbij steeds het stamslot Donia
state te Oosterend als onderpand werd gegeven. In het jaar 1553
was de geldnood wel heel nijpend. Op 6 november verkocht
Sierck Donia voor 120 goudgulden en op 28 november, dus drie
weken later, voor nog eens 120 goudgulden.34 Beide keren was
34
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Siercks schoonvader, Eling Hotthiesz te Goënga, de geldschieter.
Onwillekeurig vraagt men zich af of Siercks kredietwaardigheid
in 1553 dermate geslonken was dat slechts zijn schoonvader hem
uit de financiële problemen kon helpen.
De latere geschiedenis der Donia's, die men wel tot de kleine edellui kan rekenen, laat zien dat ze aanvankelijk toch hun status wisten te behouden en tevens dat ze vroom Rooms-Katholiek en
Spaansgezind waren. Ze bezaten het jus patronatus van het zogenaamde Vrijleen te Oosterend. Siercks zoon, die aanvankelijk
ook jonge Sierck werd genoemd, was er in 1569 beneficiant van.35
Deze 'jongste' Sierck werd in hetzelfde jaar aangesteld tot grietman over Kollumerland cum annexis en tevens tot hopman over
een vendel Spaansgezinde soldaten. Om zijn beslist pro-Spaanse
houding benoemde stadhouder Rennenberg hem eveneens tot
bevelhebber van een schip dat de Watergeuzen moest bevechten.
Door een hevige storm verging dit schip met zijn gehele bemanning van 80 koppen, Sierck van Donia incluis.36
Doedt, een zuster van Sierck, huwde met Oene van Wijtsma, die
na de dood van Sierck van Donia (nu de oude) in 1569 tot grietman over Hennaarderadeel werd aangesteld. Oene was fel
Spaansgezind en verzette zich sterk tegen de Unie van Utrecht.
Toen hij in 1579 merkte dat zijn positie onhoudbaar werd, verliet
hij heimelijk Donia state, trok het land uit en voegde zich bij de
zogenaamde Malcontenten.37
De bewoners van Donia state bleven dus tijdens de troebelen van
de jaren zestig tot tachtig trouw aan de Moederkerk. Zij zullen
ook in de daaraan voorafgaande tijd, toen Protestantse ideeën in
Friesland veel aanhangers vonden en de Katholieke kerk als instituut mede daardoor ook hier in een crisis geraakte, van die overtuiging blijk hebben willen gegeven. Een groot offer voor de verfraaiing van hun kerk kon van hen worden verwacht. We mogen
daarom aannemen dat een groot deel van de tussen 1551 en 1554
opgenomen gelden voor de bouw van de kraak en een herenbank
bestemd was. Sierck Donia, de grietman, was immers de meest
invloedrijke man in de kerkvoogdij; hij zal als zodanig de bouw
van de kraak hebben geïnitieerd en zich financieel voor de uitvoering garant hebben gesteld. Ik zie hem als de drijvende kracht
achter het projekt, dat misschien wel een algehele vernieuwing
van het kerkinterieur omvatte.
De opdrachtgever van de zerk
Tqt slot nog enkele woorden over de opdrachtgever van de zerk,
en zijn milieu: Sibble Sipckesz, of Sibble Sipkis zoals hij op de
steen wordt genoemd. De steen bedekte eerst het graf van zijn
vrouw Mary Sybesdochter Meylama en later ook dat van hemzelf.
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Deze Sibble huwde Mary Meylama ná 1543. Zij was toen weduwe van Sierck Pybesz in de Hommerts. 38 Na hun huwelijk
bleven Sibble en Mary aanvankelijk in de Hommerts wonen,
maar omstreeks 1548 verhuisden ze naar Sjaarda saté te Oosterend, een boerderij waarvan Mary reeds een deel bezat. Zij
was verder gegoed in de saten Groot en Cleyn Camminga te
Weisrijp. Sibble zelf was ook niet onbemiddeld want hij bezat
land in Hattinga saté te Lutkewierum en in de saté Clayenborch
te Oosterend.
Mary kwam beslist uit een intellectueel milieu. Haar ene broer,
dr. Bernardus Meylama, was advocaat en 'raadsheer des Coninx
in den Hoeve van Frieslant' 39 , terwijl haar andere broer, mr.
Christostomus Meylama, als procureur te Sneek werkte. Ook een
oom van haar, mr. Douwe Piersz Meylama, was universitair gevormd. Hij was jarenlang werkzaam als pastoor te Weisrijp. Eén
van zijn twee zonen, een zekere Hiëronimus, van wie we niet weten welke functie hij uitoefende, voerde net als hij de meestertitel.
Zijn andere zoon, Bernardus, was eerst vicaris in Wommels en
vervolgens pastoor te Minnertsga.
Mary Meylama overleed betrekkelijk kort na de vestiging te Oosterend, op 5 juli 1553. Haar man hertrouwde met een zekere Ydt
Intesdochter, en liet daarna 'Heino' een zerk voor het graf van
zijn eerste vrouw vervaardigen. Men vindt drie wapens op die
zerk afgebeeld, te weten twee vrouwenwapens (voor Mary en
Ydt) en één mannenwapen (voor Sibble zelf).
Sibble was ongetwijfeld een man van aanzien, gezien het feit dat
hij in 1556 als mederechter van Hennaarderadeel fungeerde.40
Hij was ook een man van cultuur. Uit de boedelbeschrijving die
op 22 juni 1559 niet lang na zijn overlijden werd opgemaakt,
blijkt dat hij in het bezit was van twee boeken: 'een duytschen
bibel' en 'een boeck in groete formaet ende genoempt Titus Livius
in duytschen tale'.41 Die bijbel zal wel een Vorstermanbijbel of
een Liesveldbijbel zijn geweest, waarvan men aanneemt dat de
erin voorkomende prenten model stonden voor de reliëfs op de
kraak. Titus Livius was een Romeinse geschiedschrijver die van
59 vóór Christus tot 17 na Christus leefde; zijn levenswerk was
een uitvoerige geschiedenis van Rome. Al met al een voor een
boer kostbaar boekenbezit dat getuigt van belangstelling voor de
antieke beschaving enerzijds en van een humanistisch getinte,
Katholieke godsdienstbeleving anderzijds.42 Cultuurkenmerken
die men ook terugvindt in de beide door Hein Hagaert ontworpen
kunstwerken.
Besluit
Uit dit onderzoek naar de antecedenten van de bij het beheer en
de inrichting van de kerk betrokken personen, zou ik de conclusie
willen trekken dat het religieuze klimaat te Oosterend gunstig was
voor plannen tot verfraaiing en versiering van de kerk. Het gaat
om vrome, aan de Moederkerk trouw blijvende mensen met belangstelling voor de in die tijd vigerende renaissance-cultuur.
Hoewel niet ruimschoots, waren er, vermoedelijk dankzij de in
die tijd voor grondbezitters gunstige economische conjunctuur,
voldoende geldmiddelen bij hen en bij de kerkvoogdij aanwezig
om de uitvoering van de gemaakte plannen onder leiding van de
grietman-kerkvoogd Sierck van Donia te realiseren.
36
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Bijlage: Kunsthistorische beschrijving van de door Heino vervaardigde zerk in de kerk te Oosterend, door Peter Karstkarel.
Wapenzerk in een voor het midden van de zestiende eeuw zeer leerstellige aedicula-architectuur. Het vrij strenge classicisme vertoont een samenstelling van pilasters, hoofdgestel en fronton dat door de antieken bij voorkeur gebruikt werd voor
grafmonumenten en epitafen, een architectonisch versieringsmotief dat in de renaissance-tijd nog bij tientallen gevonden werd aan de oude uitvalswegen van Rome. Op de grafzerk is dit aedicula-motief gecombineerd met het traditionele motiefvan de wapenzerk en met een zeer bewust gebruik van het voor de renaissance
nieuwe thema van de perspectief.
In het midden is het traditionele motief weergegeven. Een vrij breed en enigszins
lomp mannenwapen met twee vrouwenwapens eronder, zijn bekroond door een
helm en omrankt door vrij fraai uitgewerkte, overdadig krullende dekkleden. De
wapens zijn afgehakt en ook de wapenhouders, mollige putti, hebben geleden. De
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wapens en de setting van de aedicula-architectuur zijn niet geïntegreerd. De mollige wapenhoudende putti zijn de enige verbindingen: zij staan op de onderrand
van het perspectivische toneel, op het schrijn van het basement. De schaalverhouding tussen wapencompositie en architectuur is niet in orde en de wapens lijken
dan ook voor de architectonische galerij te zweven.
Het aedicula-motief is uitgewerkt als een portaal met een zich daarachter uitstrekkende galerij met een sterk perspectivisch verloop. Deze galerij, waarvan het verdwijnpunt precies in het midden van het mannenwapen zit, is in belangrijke mate
verstopt achter de uitbundige dekkleden. De galerij is opgebouwd uit drie kruisribgewelven met halfronde gordelbogen. De zware bogen, met vierkante cassetten
verdiept, steunen op pilasters met basementen en lijstkapitelen. Het lijstwerk
loopt over de perspectivisch verlopende wanden van de voorgestelde galerij door.
De voorzijde van de voorste pilasters die tevens de voorstelling begrenzen, dragen
in verdiept liggende spiegels verticaal aan ringen en linten neerhangende festoenen. In het midden van die festoenen of guirlandes zitten rolwerkschildjes met de
datering 1556.
De voorzijde van de eerste gordelboog heeft een sierrandje met zeer fijn uitgewerkt krulwerk. Het portaal wordt afgedekt door een hoofdgestel dat bestaat
uit enige smalle profiellijstjes, gevolgd door een kroonlijst met krullend loof en
bloemen en een smal fries van brede metopen tussen rudimentair uitgewerkte triglyfen. Een driehoekig fronton met vergelijkbare triglyfenlijstjes als afdekking bekroont het geheel. In het veld van het fronton is binnen een bladerenkrans met
fruit een vrouwenmasker met loshangend haar afgebeeld. Vanaf de krans zijn
naar beide nauwe hoeken toe linten gedrapeerd. De niet zeer ruime hoeken ter
weerszijden van het fronton worden gevuld door in dynamische houding weergegeven mannenfiguren in wapenrusting (van de linkse zijn de details nog niet gesleten en goed zichtbaar), die aan zware, over het fonton gespannen fruitfestoenen
trekken. Het koord hangt over hun schouders, en kwasten in de vorm van zwaar
fruit hangen als contragewichten omlaag.
De bekroning wordt niet alleen gedragen door pilasters met gordelboog, maar tevens door aan beide zijden op de grote pilasters rustende draagfiguren in de vorm
van vrij zware cariatyden met voluutkrullen op haar hoofden. Ze zijn gekleed in
dunne gewaden. De rechtse heeft armbanden en een eenvoudige, lage halssluiting; de linkse draagt geen armbanden en is gekleed in een tunica met een forse
sluiting op een van de schouders en een gordel om de taille. De zwikvullingen tussen gordelbogen en cariatyden worden vrijwel geheel gevormd door driehoekige
velden van rolwerk om onderling gevarieerde maskers.
Dit aedicula-geheel rust op een niet erg hoog basement dat onder de pilasters uithoekt en daar rolwerkcartouches ontving. Het rechter cartouche draagt de signatuur HEINO HVIVS OPERIS AVTOR en het linker is blind gebleven. De dieper liggende middenpartij van het basement bevat een rolwerkcartouche met het
grafschrift van de eerste echtgenote van Sibble Sipkis. Deze inscriptie is in eenvoudig Romeinsschrift uitgevoerd. Ook de randtekst voor Sibble Sipkis (zonder
overlijdensdatum) is in eenvoudige Romeinse kapitalen aangebracht. De randteksten voor twee later overleden familieleden hebben de fraaie lijst, een klassieke
eierlijst, gedeeltelijk vernield.
Het decotarieve programma van de steen is voor zover thans bekend uniek te noemen voor Friesland in het midden van de zestiende eeuw. Het karakter is nogal
streng classicistisch, hoewel de doorsnijding met dat andere traditionele motief
van de wapenzerk niet bepaald fraai gebeurd is. Het is zeker denkbaar dat dit op
uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever Sibble Sipkis gebeurd is. Toch vertoont
de steen met zijn fraai uitgewerkte portaal/galerij een strenger renaissance-karakter dan de zerken die B(enedictus) G(erbrandtsz) en Vincent Lucasz in het midden
van de zestiende eeuw van een architectonische setting voorzagen.
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Het verhaal van
een kruisverschijning in
het jaar 1214
in de
laatmiddeleeuwse Gesta
Fresonum en
Gesta
Frisiorum
J. J. van Moolenbroek

'Aldus heeft God Almachtig, die voor het menselijke geslacht gestorven is, Zich geopenbaard aan ons Friezen'. Met deze woorden
eindigt een interessante passage in twee curieuze voortbrengsels
van de middeleeuws-Friese historiografie, de zogenoemde Gesta
Fresonum en Gesta Frisiorum.' De eerste tekst werd geschreven
in de Friese taal, de tweede in de Nederlandse, elk in proza. Hun
inhoud is vrijwel dezelfde, zonder dat de één als een vertaling van
de ander kan gelden. Met reden wordt verondersteld dat beide
teruggaan op een nu niet meer voorhanden Friestalige tekst, die
zelf naar een, eveneens verloren, Latijnse tekst werd vervaardigd.
Dat laatste werk, of een voorganger ervan, moet tevens het model
zijn van enkele verwante geschiedverhalen, die nog ter sprake komen. De beide Geste-geschriften, die niet al te lang zijn — in druk
beslaan zij elk een kleine vijfentwintig bladzijden —, werden in de
late middeleeuwen op schrift gesteld, waarschijnlijk in de vijftiende eeuw.2
Curieus zijn zij zeker, al in hun opzet. Zoals God blijkens het Oude Testament grote dingen aan en door de kinderen Israëls heeft
gedaan, zo heeft Hij grote daden aan en door ons Friese volk verricht, luidt het centrale thema. Ten bewijze wordt een reeks concrete parallellen in de geschiedenis van beide volken aangewezen.
In dit religieus-patriottische kader werd een eigenaardige versie
van het Friese verleden ondergebracht: het Friese zelfbewustzijn
strelende legenden hebben de historie verre overvleugeld, en niet
zelden geheel achter zich gelaten.
Toch is het natuurlijk niet ondenkbaar dat hier en daar in deze
geschriften informatie over het verleden schuilgaat die iets waardevols toevoegt aan hetgeen wij uit andere bronnen weten. In dit
verband werd al meer dan eens de aandacht gevestigd op de passage waarvan ik boven de slotwoorden aanhaalde. Daarin wordt
bericht over de verschijning van twee schone gouden kruisen in
Friesland tijdens de prediking van Olivier, scholaster van Keulen; jaar en plaats blijven ongenoemd. Interessant is nu de mededeling dat deze vertelling werd opgetekend uit de mond van ooggetuigen, te weten de abt van Heisterbach en de 'leesmeester' van
dat klooster, en wel 'toen zij ons klooster te Klaarkamp visiteerden'.
Zowel Olivier van Keulen zelf als zijn tijdgenoot Caesarius van
Heisterbach, kloosterbroeder van genoemd tweetal, hebben elk
meermalen geschreven over drie kruisverschijningen die in mei en
juni van het jaar 1214 achtereenvolgens te Bedum, Surhuizum en
Dokkum werden waargenomen. Over deze teksten, hun functie
en hun snelle verspreiding zal ik elders schrijven.3 Hier wil ik de
juistheid nagaan van de aantrekkelijke gedachte dat in de Gestageschriften een niet van genoemde berichten afhankelijke Klaarkampster traditie over één van deze drie verschijningen is overgeleverd. Dit denkbeeld werd in 1872 door A. W. Wybrands en,
onafhankelijk van hem, in 1873 door J. Bolhuis van Zeeburgh geponeerd.4 H. Reimers (1939) schreef, voorzichtiger, dat het verhaal werd geput 'aus der Klaarkamper Tradition bezw. aus dortigen Aufzeichnungen'. H. Bruch (1952 en 1956) repte slechts van
een invoeging, kennelijk te Klaarkamp, in oudere stof, hetgeen
door R. Steensma (1970) werd herhaald.5 Geen van deze drie liet
zich nader uit over de bron en de historische waarde van het bericht.
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In het volgende wordt eerst het verhaal zelf bezien, in de context
waarin de beide Ge«a-geschriften het geven. Vervolgens wordt
een vergelijking gemaakt met overeenkomstige tekstgedeelten in
enkele verwante geschriften. Daarmee is de weg geëffend voor
een beschouwing over de herkomst en de historische waarde van
de vertelling.
Inhoud en context
Het fragment is te vinden in het slotgedeelte van de beide
geschriften. In het direct eraan voorafgaande wordt verhaald hoe
de Friezen voor keizer Willem de stad Aken hebben veroverd,
waar Willem zijn keizerskroon verlangde te ontvangen. Deze episode is gebaseerd op gebeurtenissen in oktober en november van
het jaar 1248, toen de tot Rooms koning verkozen graaf Willem
II van Holland met de hulp van bondgenoten en kruisvaarders,
onder wie Friezen, de stad Aken innam en daar tot koning werd
gekroond.6
De schrijver van de Gesta Fresonum gaat verder: 'Laat iedereen
er acht op slaan wat voor grote wonderen er in Friesland zijn
geschied in keizer Willems tijden'; in de Gesta Frisiorum ontbreken de laatste vier woorden.7 Aansluitend leest men in beide
werkjes drie passages met betrekking tot de prediking van Olivier in Friesland, gevolgd door een bijna driemaal zo lang verhaal
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over de moed en het vernuft van de Friezen bij de belegering van
Damiate. Ik citeer nu de eerste passage over Olivier in Friesland,
evenals de beide nog volgende naar de Gesta Fresonum, met tussen haakjes geplaatst enkele varianten in de Gesta Frisiorum.8
'Te Keulen was een scholaster, Olivier van naam, die in opdracht van de paus moest preken in alle bisdommen die tot
de kerkprovincie Keulen behoorden. Zo kwam deze heilige
man Olivier in Friesland. Hij preekte over de weldadige
krachten van het heilige kruis, dat ieder mens zich altijd in
nood en gevaar bekruisen moet met (het teken van) het heilige kruis. Hij doopte (en bediende de doop) en onderwees
velen van het volk in het ware geloof. Maar zij waren zeer
traag en hardnekkig de Heer (het heilige kruis) te eren. Dus
toog Olivier in wanhoop van hen weer huiswaarts, omdat
zij het kruis niet ten volle wilden eren.
Eens stond hij te prediken van het heilige kruis. Toen openbaarden zich daar in de lucht twee schone gouden kruisen,
zodat al het volk dat de predikatie bijwoonde zich daarover
zeer verwonderde. Dus hebben zij daarna het heilige kruis
ten volle vereerd, en het teken des kruises over zich gemaakt. Een deel van hen verklaarde dat zij Jezus (Christus)
onze Zaligmaker aan het kruis hadden gezien.
Dit is het relaas van (Hiervan is getuige) de abt van Heysterbergh (Heysterbach), dat in het Latijn Vallis — dat betekent
dal — Sancti Petri heet, en ook de leesmeester van datzelfde
klooster Vallis Sancti Petri. Deze beiden waren ook bij de
predikatie tegenwoordig en hebben deze twee kruisen zelf
duidelijk gezien, dezen hebben dat verhaald toen zij ons
klooster te Klaarkamp visiteerden'.
Dit tekstgedeelte wordt besloten met de reeds aan het begin van
dit artikel geciteerde zin over Gods Zelfopenbaring aan 'ws
Fresen' ('ons Vriesen').
Inhoudelijk vertonen de beide Gesta-verhalen geen belangrijke
verschillen. Het meest opvallende is dat de Friesschrijvende auteur beklemtoont dat de Friezen het heilige kruis vóór het mirakel
niet ten volle wilden eren; de Nederlandsschrijvende auteur
maakt deze nuance niet.9 Eerstgenoemde neemt de Friezen dus
enigszins in bescherming. Hun beider verhaal als zodanig leest
men niet zonder bevreemding. Kwam Olivier in opdracht van de
paus de Friezen leren dat zij in nood en gevaar een kruis moesten
slaan? Bediende Olivier, de Keulse scholaster, in de vroege dertiende eeuw in Friesland de doop? Er lijkt hier wel een vroegmiddeleeuwse missionaris aan het werk. Liet de kerstening der Friezen 'in keizer Willems tijden' nog te wensen over?
Wij laten deze vragen hier voor wat zij zijn, en volgen de Gesta
verder.
Tn de legende der Friezen leest men eveneens dat deze
scholaster Olivier velen van het volk tot het geloof in het
heilige kruis bracht, met als gevolg dat velen (het teken van)
het heilige kruis (voor)op hun kleren hebben gedragen.
Hieruit zijn de kruisbroeders voortgekomen'.
In deze tweede passage wordt dus naar een bron verwezen, die als
'legende der Friezen' wordt betiteld.10 De derde passage brengt
een nieuw motief.
'Ook maande hij hen aan dat zij naar het Heilige Graf moes-
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ten trekken en daar vechten als Gods ridders, om Christus'
wil die stierf aan het kruis. Op het midden van de dag zag
men, bij zacht mooi helder weer, in de lucht een groot,
machtig leger van gewapende ridders. Dezen riepen de
Friezen toe: "Lofwaardige ridders van God, u daar die het
teken van het heilige kruis draagt, biedt krachtig tegenstand
aan de zonde, (maakt u gereed) en volgt ons naar het Heilige
Land, naar Jeruzalem. Het rijk der hemelen staat voor u
open, en met een grote overwinning zult u dat bereiken!"
Toen reden zij door de lucht in zuidoostelijke richting, met
grote snelheid, en werden niet meer gezien. De Friezen
maakten zich gereed, lieten hun have en goed om Gods wil
achter, en zijn (zeer) haastig naar Jeruzalem getogen'.
Daar troffen zij een machtig kruisvaardersleger aan, waarbij zij
zich aansloten. De Gesta besluiten, zoals reeds gezegd, met een
uitgebreid relaas van de daden der Friezen bij het beleg van Damiate.
Het is een merkwaardig drieluik dat zij ons met betrekking tot
Oliviers prediking aan de Friezen presenteren. Als enige bron
wordt een 'legende der Friezen' genoemd. Om wat voor werk gaat
het hier, en wat valt er over ons onderwerp uit te putten?
De traditie
Zoals reeds in de inleiding werd aangestipt, het is aannemelijk dat
de Friestalige en de Nederlandstalige Gesta beide teruggaan op
een in het Fries geschreven tekst, die verloren is; ik duid deze hierna aan als GF*. Klaarblijkelijk werd deze Friese tekst vervaardigd naar een Latijns voorbeeld, dat evenmin tot ons gekomen is.
H. Reimers meende deze Latijnse tekst te hebben gevonden in
een door hem ontdekte Historia Frisiae (hierna HF); hij publiceerde dit werk dan ook in een artikel getiteld 'Die Lateinische
Vorlage der "Gesta Frisiorium" ' (1939). Dat was een vergissing,
naar door J. Hoekstra werd aangetoond (1948). De Latijnse oertekst die aan GF* ten grondslag ligt, moet dicht bij de HF hebben
gestaan, maar kan niet de HF in de ons overgeleverde vorm geweest zijn.11 Toch is er, mag men concluderen, in de HF een tekst
voorhanden die inlichtingen kan geven over hetgeen er over ons
onderwerp kan hebben gestaan in die 'legende der Friezen' waarnaar de Geita-geschriften verwijzen. Nog een tweede ons overgeleverd werk geeft deze mogelijkheid. Naar een met de HF verwante tekst werd in het Fries een rijmkroniek, Die olde Freesche cronike, gedicht.12 Ook dit geschrift kan dus aanwijzingen geven over
de specifieke historiografische traditie waarop op de schrijver van
GF* zich voor ons onderwerp kon baseren.
Wat vindt men in de HF over Oliviers prediking aan de Friezen?
Anders dan in de (rasta-geschriften opent het hierop betrekking
hebbende tekstgedeelte met een oudtestamentische parallel. Deze vergelijking, en de aansluitende passages met betrekking tot
Olivier, geef ik hier enigszins bekort weer.13
'Zoals eertijds bij de kinderen Israëls de overwinning van
Gideon werd aangekondigd op de vacht en de dorsvloer, en
hij de Amelekieten door een ongehoorde list totaal overwon .. .,14 zo ook werd de overwinning van het volk van de
Friese stam aangekondigd in de lucht — de overwinning namelijk die zij zouden behalen en verkrijgen in het Heilige
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Land —, als gevolg waarvan zij uitgetrokken zijn tegen de
Sarracenen.
Want toen meester Olivier, scholaster van Keulen, de kruistocht in Friesland predikte — met heilbrengende aansporingen en heilzame vermaningen bewoog hij velen ertoe het teken van het kruis aan te nemen . . . —, verscheen op het midden van de dag bij heldere en rustige hemel in de lucht een
leger van witte mannen, dat met luider stemme riep: "O
roemrijke strijders (milites) van Christus, u die getekend zijt
met het merkteken van het heilige kruis, handelt dapper,
draalt niet langer, volgt ons naar het Heilige Land. Het rijk
der hemelen staat open om u te ontvangen, de overwinning
is aan u, twijfelt niet!" En zij gingen voort van het noorden
naar het zuiden, en verdwenen uit hun ogen met de grootst
mogelijke spoed. Na het zien en horen van dit teken hebben
zich nog meer mensen getekend met het merkteken van het
heilige kruis . . . '
Dezen trokken zonder talmen naar het Heilige Land, en voegden
zich daar bij het kruisvaardersleger. Het overige is gewijd aan de
belegering van Damiate. Besloten wordt met de woorden: 'Dit alles blijkt uitvoeriger in de kroniek van Olivier'.
Een vergelijking van deze tekst met de overeenkomstige passages
in de Gevta-teksten is instructief op menig punt; ik licht er hier
het nodige uit.
In de Gesta-teksten ontbreekt de parallel met Gideon. Toch
wordt in de inleiding van deze twee geschriften diens grote
schranderheid in de strijd vermeld; en de in deze inleiding bijeengebrachte oudtestamentische thema's keren in het vervolg vrijwel
alle terug.15 Men mag veronderstellen dat de auteur van GF* een
of andere vergelijking met Gideon in zijn Latijnse voorbeeld
heeft aangetroffen. Waarom liet hij Gideon hier dan helemaal
weg? Men zou kunnen bedenken dat hij een tekst voor ogen heeft
gehad waarin gerept werd van een overwinning van Gideon die,
behalve op de vacht, werd aangekondigd in de lucht. In het
handschrift van de HF wordt namelijk op de twee desbetreffende
plaatsen niet gerept van een verschijning in . . . area (op de dorsvloer) maar in . . . aere/aera (in de lucht); het woord area in de
tekstuitgave is een emendatie van Reimers.16 De lezing in . . . aera
anticipeert weliswaar prachtig op de verschijning van het hemelse
leger in Friesland, eveneens in . . . aere, maar mogelijk wist de auteur van GF* op bijbelse gronden geen weg met een aankondiging
aan Gideon in de lucht, en liet hij toen de vergelijking maar achterwege. Overigens begon hij ook enkele andere verhalen zonder
een parallel te trekken,17 en wellicht overschat ik zijn eventuele
tekstkritische gaven.
De verschijning van dat leger in de lucht tijdens Oliviers prediking vindt men zowel in de Gerta-geschriften als in de HF, en op
sterk gelijkende wijze. Dit verhaal heeft de schrijver van GF* zeker in zijn voorbeeld gevonden. Deze conclusie wordt bevestigd
door het gegeven dat het mirakel eveneens, en niet wezenlijk anders, in de Olde Freesche cronike wordt verteld.18 In 'de kroniek
van Olivier', waarmee de auteur van de HF ongetwijfeld op diens
Hïstoria Damiatina doelt, zoekt men het tevergeefs.19 In dit verhaal werden, zo lijkt het, motieven van tweeërlei herkomst verbonden, mogelijk reeds in een traditie van twee eeuwen, anders
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door de auteur van de Latijnse oertekst van al onze geschriften.
Aan de basis ligt een exempel van Caesarius van Heisterbach.
Naar deze tot tweemaal toe vertelt, werden de Duitse en Friese
kruisvaarders die in 1217, op weg naar het Heilige Land, de versterkte plaats Alcazar in Portugal hielpen veroveren, in de lucht
bijgestaan door een 'sneeuwwitte falanx' met rode kruisen op de
borst.20 Een versie van dit verhaal vindt men elders in de HF, en
ook in beide Gesita-geschriften. Voor de verschijning van het hemelse leger in Portugal worden in de HF precies dezelfde bewoordingen gebruikt als voor die in Friesland.21 Dit motief werd blijkbaar verbonden met reminiscenties aan de verhalen over de verschijning van kruisen aan de Friese hemel tijdens Oliviers prediking in 1214. De eerste van deze verschijningen werd, naar Olivier
zelf vertelt, waargenomen in een wolk bij heldere hemel.22 Bij de
derde trok het aanschouwde kruis door de lucht weg van het
noorden naar het zuiden, zoals het hemelse leger in het verhaal in
de HF. De aangegeven richting is eigenlijk slechts te begrijpen in
de oorspronkelijke context: het kruis wees de weg aan de kruisvaarders die naar het Heilige Land zouden varen — eerst in zuidelijke richting dus. In het ///"-verhaal is de noord-zuidrichting behouden; in de Gesta-tekstQn werd deze, hemelsbreed bezien meer
adekwaat, veranderd in een zuidoostelijke.23
Het meest opmerkelijke verschil tussen de hier vergeleken passages uit de (Jes-fc-geschriften en de HF is intussen dat het in de
eerste gegeven verhaal over de verschijning van twee gouden kruisen tijdens Oliviers prediking in de HF niet voorkomt. De Olde
Freesche cronike geeft het evenmin. Het zal dus niet in het Latijnse voorbeeld van de auteur van GF* hebben gestaan; deze moet
het zelf hebben toegevoegd aan de historische traditie die hij bewerkte, uit andere bron.
Een tweede verschil van belang is dat alleen in de Gesïa-teksten
wordt verteld dat veel Friezen door toedoen van Olivier tot het
geloof in het heilige kruis werden gebracht en (het teken van) het
heilige kruis (voor)op hun kleding gingen dragen, waaruit de
kruisbroeders zijn voortgekomen; in de HF en in de Olde Freesche cronike ontbreekt een dergelijke passage. Putte de auteur van
GF* ook dit tekstgedeelte uit een andere bron? Slechts op één
punt, zo lijkt het mij. In zijn voorbeeld heeft hij waarschijnlijk
een zinsnede kunnen lezen die in de HF als volgt luidt: (Olivier)
'bewoog velen ertoe het teken van het kruis aan te nemen'. Onze
auteur kan deze woorden heel concreet hebben begrepen en uitgewerkt — deze mogelijkheid zal naar ik vertrouw zo dadelijk
voor de lezer aan waarschijnlijkheid winnen —, en daarmee op eigen gelegenheid de herkomst der kruisbroeders hebben verbonden. Het kan zijn dat de auteur van GF* met deze toevoeging de
opkomst van de orde der kruisbroeders of kruisheren in herinnering wilde brengen; deze vond juist in Oliviers dagen plaats.
Overigens verwierf deze orde toen nog geen aanhang onder de
Friezen, voor zover wij weten; haar eerste stichtingen in Friesland zijn eerst uit de vijftiende eeuw bekend.24 Een tweede mogelijkheid is dat hij met kruisbroeders doelt op leden van geestelijke ridderorden, die eveneens kruistekens op hun habijt droegen. Johannieters en Duitse heren wonnen wél al in de dertiende
eeuw volgelingen in Friesland, de eersten te Sneek, de tweeden te
Nes en Schoten.25 Hoe dan ook is de mededeling weinig precies.
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De conclusie luidt dat het verhaal over de twee gouden kruisen,
en verder nog een gegeven betreffende kruisbroeders, door de auteur van GF* niet aan zijn Latijnse voorbeeld werden ontleend.
Daarmee zijn de beginwoorden van de tweede passage met betrekking tot Olivier in de Gesta-geschriften niet in strijd, die ik
hier gemakshalve herhaal: 'In de legende der Friezen leest men
eveneens dat deze scholaster Olivier velen uit het volk tot het geloof in het heilige kruis bracht'. Men zou daaruit kunnen begrijpen dat de auteur zeggen wil dat hij het gehele verhaal over de
kruisen, dat immer direct aan deze passage voorafgaat, óók uit
deze 'legende' heeft geput. Zijn bedoeling is echter, beperkter, deze: hetgeen men verneemt in de vertelling over de kruisen, namelijk dat Olivier velen tot het geloof in het heilige kruis bracht, leest
men ook in een ander geschrift, te weten de 'legende der Friezen'.
De auteur wendt zich dus van de ene bron tot de andere, die op
het bedoelde punt zijns inziens hetzelfde zegt.
Waaraan hij het gegeven over de kruisbroeders ontleend heeft,
kan ik niet zeggen; wat de bron is van het verhaal over de twee
kruisen echter wel.
De bron
Reeds zeer kort na de eerder genoemde strijd om Alcazar in Portugal, die in het najaar van 1217 plaats had, maakt Caesarius van
Heisterbach daarvan melding in één van zijn homiliënwerken; hij
dateert daar de gebeurtenis op 'het vorige jaar'. In dezelfde
prekenbundel schrijft hij vrijwel daarna, waarschijnlijk dus eveneens in 1218-1219, het volgende.26
'Meester Olivier, scholaster van Keulen, ontving in bevelschriften van paus Innocentius de opdracht het kruis te
prediken in de kerkprovincie Keulen. Na verschillende
landstreken te hebben doorkruist kwam hij in Friesland.
Het was zijn begeerte dat door zijn dienst ook daar de glorie
van Jezus duidelijk blijken zou. Hij doopte het volk aldaar
terdege met aangrijpende woorden. Maar hij bemerkte dat
zij er moeilijk toe te bewegen waren gehoorzaam de kruisgelofte af te leggen (duros. . . ad obediendum signacionï).
Ten einde raad overwoog hij terug te keren. En zie, twee
kruisen verschenen van omhoog in de lucht, zo duidelijk dat
zij gezien werden door allen die bij de prediking ter plaatse
tegenwoordig waren. Sommigen hebben getuigd dat zij de
Heiland zelf aan het kruis hebben gezien. Door deze verschijningen werd het volk zo gesterkt, zo verblijd dat een
zeer grote menigte van beide seksen en uiteenlopende leeftijd het kruis aannam. Op deze wijze openbaarde Jezus zich
aan het volk der Friezen, dat wel verdiende Israël te zijn,
door zo God te zien.
Getuige hiervan zijn onze heer abt en onze ziekenbroeder,
die toen onder de aanwezigen waren, en het met eigen ogen
zagen.'
Vergelijking sluit elke twijfel uit: het Gesfa-verhaal over de verschijning van twee kruisen is gebaseerd op dit exempel van Caesarius van Heisterbach. De vondst van het voorbeeld heldert op
wat ons in de Gesta-tekst duister bleef. Olivier kwam de Friezen
niet de kruisverering leren, maar predikte hun de kruistocht. Hij
doopte hen niet met water, maar met ontroerende woorden, dus
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in de prediking. Het was niet zijn opzet dat zij de gewoonte aannamen zich in alle nood en gevaar te bekruisen, maar dat zij de
gelofte aflegden op kruistocht te gaan. De taal van Caesarius
werd, enkele eeuwen later, misverstaan. Caesarius zegt ook niet
dat Olivier in wanhoop huiswaarts keerde, slechts dat hij overwoog zulks te doen. Dat de aanschouwde kruisen schoon waren
en van goud leken, lezen wij in Caesarius' exempel niet.
Nog enkele andere, beter controleerbare gegevens vindt men toegevoegd. In Caesarius' exempel staat niet dat zijn klooster Heisterbach, en in het Latijn Vallis Sancti Petri, heette, en evenmin
dat de abt en de 'leesmeester' van zijn klooster toentertijd Klaarkamp visiteerden. Deze kennis zal aan ander werk van Caesarius
ontleend zijn. De Latijnse naam van zijn klooster noemt deze
overal in zijn geschriften, terwijl hij zelf als Caesarius van Heisterbach de geschiedenis inging. De visitatie van kloosters in Frisia
door zijn abt, die daarbij steeds door een kloosterbroeder vergezeld werd, vermeldt Caesarius verschillende malen in zijn Dialogus miraculorum, het befaamde exempelwerk dat hij tussen
1219 en 1223 schreef. In XII, 26 van dit geschrift wordt gewag
gemaakt van een visitatie van 'onze abt Henricus' aan Klaarkamp; bij deze gelegenheid werd de abt begeleid door Caesarius
zelf. Uit dit bericht kan vermoedelijk ook worden verklaard dat
de Gesta-verhalen abt Henricus ten tijde van de verschijning van
de twee kruisen vergezeld doen zijn van de 'leesmeester' van Heisterbach, terwijl uit Caesarius' exempel onweerlegbaar blijkt dat
toen de ziekenbroeder van zijn klooster diens reisgenoot was. In
de late middeleeuwen was de 'leesmeester' van een klooster, overigens vooral bij de bedelorden, de monnik die de kloosterlingen
onderwees in de theologie en de wijsbegeerte.27 Caesarius treedt
in de Dialogus op als een monnik die een novice van zijn klooster
in de monastieke spiritualiteit en de kerkleer onderwijst. Met de
'leesmeester' uit de Gesta-iéksten zal wel op Caesarius worden gedoeld, een combinatie van elementen uit verschillende bron. Overigens vond Caesarius' boven bedoeld bezoek in de vastentijd van
1220 plaats, niet in mei-juni 1214.28
De Friese schrijver van GF*, kennelijk een monnik van Klaarkamp, wekt de suggestie dat zijn verhaal over de verschijning van
twee kruisen, en van de Heiland zelf, tijdens Oliviers prediking in
Friesland gebaseerd was op een ooggetuigenverslag van de abt en
een monnik van Heisterbach: 'dezen hebben dat verhaald toen zij
ons klooster te Klaarkamp visiteerden'. In werkelijkheid was een
in 1218-1219 door Caesarius van Heisterbach opgetekend verhaal de, slecht begrepen, bron. Overigens zal de inhoud van de
geciteerde zinsnede op zichzelf wel juist zijn, althans wanneer
men zich daarbij een verhaal voorstelt zoals Caesarius dat geeft.
Abt Henricus van Heisterbach was in het late voorjaar van 1214
ongetwijfeld met een monnik naar Frisia gereisd om Klaarkamp,
en enkele andere cisterciënzer kloosters, te visiteren. Tegelijkertijd preekte daar meester Olivier van Keulen, Rijnlander als zij,
de kruistocht, en de beide Heisterbachers voegden zich tijdelijk
bij diens reisgezelschap. In Klaarkamp aangekomen kon de abt
zich van de visitatie kwijten. Bij de gebruikelijke uitwisseling van
nieuws en mirakelverhalen in het kapittel zullen de gast en zijn
metgezel zeker gesproken hebben over alles wat er in die dagen
was geschied.29 De laatmiddeleeuwse monnik van Klaarkamp die
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het verhaal samenstelde dat wij uit de Gestó-geschriften kennen,
realiseerde zich blijkbaar deze waarschijnlijke toedracht, en stelde de vertelling voor als uit de Klaarkampster traditie geput, uiteraard ter meerdere glorie van zijn klooster. Wellicht was deze
samensteller trouwens niet de schrijver van GF*, maar reeds een
voorganger.
Caesarius geeft in zijn exempel geen indicatie van tijd en plaats
van het mirakel. De auteur van de Gesta Fresonum laat het bij een
vage verwijzing naar 'keizer Willems tijden', welke in de Gesta
Frisiorum zonder historisch nadeel ontbreekt. Wybrands en Bolhuis meenden dat het hier gaat om de kruisverschijning te Dokkum, op 5 juni 1214. Want wanneer Caesarius in zijn Dialogus van
deze laatste verhaalt, besluit hij met de woorden: 'Bij dit visioen
waren heer Henricus onze abt en Winandus zijn monnik tegenwoordig, die het ook zelf hebben gezien' (X, 39). En passant vernemen wij hier de naam van de ziekenbroeder.30 Toch doelt Caesarius in zijn homiliënwerk op een andere gebeurtenis. Volgens
de berichten van Olivier, en ook van Caesarius zelf, werd te Dokkum slechts één kruis aanschouwd; en van de Heiland is daarbij
geen sprake. Evenmin kan de verschijning kort voordien te Surhuizum beoogd zijn, al zagen de abt van Heisterbach en zijn monnik ook deze met eigen ogen, aldus Olivier. Want in Surhuizum
werd eveneens enkel één kruis gezien.31
Resteert het eerste van de drie visioenen, dat te Bedum op 16 mei
1214. Daar zag men tijdens Oliviers prediking, naar deze zelf
schrijft, bij heldere hemel een sneeuwwitte wolk en daarin twee
dofwitte kruisen, één aan de noordzijde en één aan de zuidzijde.
Vervolgens verscheen tussen deze beide in een vaalbruin kruis
waaraan geleidelijk de gedaante van de gekruisigde Heiland werd
ontwaard. Niet alle aanwezigen zagen dit teken, geeft Olivier te
kennen: slechts meer dan 'honderd' mensen uit de 'vele duizenden' die buiten het dorp in het veld naar zijn prediking luisterden,
namen 'deze dingen' duidelijk waar, en hebben daarvan getuigd.
Uit de context blijkt wie de kroongetuigen waren: Olivier maakt
melding van een elfjarig Fries meisje dat een kring van omzittenden aanwees hetgeen zij zag.32 Ook Caesarius geeft in zijn exempel te kennen dat het visioen van de Heiland aan het kruis slechts
aan enkelen te beurt viel; overigens vernemen wij uit zijn verhaal
dat de twee kruisen zonder gedaante door zeer velen werden gezien, onder wie in elk geval zijn twee kloosterbroeders.33
Opmerkelijk is verder dat men enige eeuwen later in de Gestageschriften de verschijning te Bedum verhaald vindt naar een
minder bekend homiletisch werk van Caesarius, en dat de beide
andere kruisverschijningen geheel ontbreken. De drie mirakelen
werden doorgaans en bloc verteld, hetzij naar de beschrijving ervan in Oliviers Historia Damiatina, hetzij naar de spoedige navolging daarvan door Caesarius in zijn Dialogus, in een waarschijnlijk in 1222-1223 geschreven tekstgedeelte. Op gezag van Olivier
schreef ook Caesarius nu over één visioen van drie kruisen te Bedum, aan één waarvan de gekruisigde Heer werd gezien. Dat de
Heiland aan het kruis slechts door weinigen was aanschouwd, liet
Caesarius nu niet meer blijken. Daarmee wijkt zijn tweede bericht over de gebeurtenissen te Bedum nogal af van zijn eerste,
waarvoor toch zijn abt en een confrater hem de stof hadden gele-
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verd. Kennelijk liet hij zich liever leiden door de autoriteit van
Oliviers geschreven bericht, dat hij in een later werk nogmaals gebruikte. 34 Hoewel dus in twee zo bekende werken als de Historici
Damiatina en de Dialogus miraculorum de drie mirakelverhalen
uit 1214 in één adem werden verteld, wordt in de Gesta-geschriften enkel het wonder te Bedum verhaald, naar een preekwerk van
Caesarius. Blijkbaar behoorde het relaas van de drie verschijningen zoals Olivier en Caesarius dat gaven, in Friese literaire kringen van de late mideleeuwen niet meer tot de levende traditie; in
de HF en in de Olde Freesche cronike bespeurden wij nog slechts
reminiscenties ervan.35 Het is dus niet onwaarschijnlijk dat de auteur van GF* alleen Caesarius' exempel kende, hoe weten wij niet.
Als hij echter een weloverwogen keuze uit diverse mogelijkheden
heeft kunnen maken, valt zijn voorkeur voor het exempel zelfs
nog wel te begrijpen. Dit verhaal is naar vorm en inhoud fraai afgerond, het behandelt het meest opzienbarende van de drie visioenen, en het noemt het volk der Friezen in één adem met Israël.
Overigens verzuimde onze auteur dat laatste gegeven voor zijn
werk uit te buiten.
Besluit
De laatmiddeleeuwse Friese geschiedwerken die hier ter sprake
kwamen, zijn een grondige studie waard. Zij vertellen ons wellicht meer over de voorstellingswereld van bepaalde groepen laatmiddeleeuwse Friezen dan over hun verleden. Maar ook het eerste is winst.
Wij volgden het spoor terug van een verhaal over de verschijning
van twee schone gouden kruisen tijdens de prediking van Olivier
van Keulen in Friesland zoals men dat kan lezen in de Gesta
Fresonum en de Gesta Frisiorum. Gebleken is dat deze episode
niet berust op een oude overlevering in Klaarkamp naar een bericht van ooggetuigen, zoals deze geschriften zelf suggereren. De
stof werd geleverd door een exempel van Caesarius van Heisterbach, dat door een Klaarkampster monnik werd nagevolgd en
aangevuld, en daarbij nogal gemaltraiteerd.
Als bron heeft diens vertelling niet veel te betekenen, is de conclusie. Zij leert ons voornamelijk hoe een Latijnse tekst uit de dertiende eeuw in de late middeleeuwen kon worden misverstaan.
Hopelijk is het geval niet representatief voor de wijze waarop de
laatmiddeleeuwse monniken van Klaarkamp de rijke literaire
traditie van hun cisterciënzer orde begrepen.
Noten
1. Gesta Fresonum, J. W. de Crane ed., in: Oude Friesche kronijken. Werken uitgegeven door het Friesch Genootschap II (Leeuwarden 1853) 119- !43, aidaar
139. Gesta Frisiorum, ibidem 283-306, aldaar 303. Voor handschriften, edities
en literatuur zie: M. Carasso-Kok, Repertorium van verhalende historische
bronnen uit de middeleeuwen ('s-Gravenhage 1981), nrs. 268 en 269.
2. J. Hoekstra, Vier Friese kronieken ('s-Gravenhage 1948). H. Bruch, Kroniek
der Friese kronieken. Antikritiek op Bolhuis' kritiek (Leeuwarden 1952) 14-15.
Idem, Supplement bij de Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen van Dr. Jan Romein (Haarlem 1956) 5459.
3. 'Tekenen aan de hemel in Groningen en Friesland in 1214. Olivier van Keulen en de kruistochtpropaganda', te verschijnen in: Journal of Medieval History.
4. A. W. Wybrands, 'De Dialogus miraculorum van Caesarius van Heisterbach.
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beschouwd als bijdrage tot de kennis van het godsdienstig leven in Nederland
in den aanvang der dertiende eeuw', Studiën en Bijdragen op 't gebied der historische theologie 2 (1872) 1-116, aldaar 47. J. Bolhuis van Zeeburgh, Kritiek
derFrieschegeschiedschrijving('s-Gravenhage 1873; herdr. Amsterdam 1962)
62-63.
H. Reimers, 'Die Lateinische Vorlage der "Gesta Frisiorum", De Vrije Fries
35 (1939) 96-151, aldaar 110. H. Bruch, Kroniek, 14. Idem, Supplement, 59.
R. Steensma, Het klooster Thabor bij Sneek en zijn nagelaten geschriften. Een
inleidingen inventarisatie (Leeuwarden 1970) 91-92.
De episode: Gesta Frisonum, 137-138; Gesta Frisiorum, 301-302. Verg.
Kronijken van Emo en Menko, abten van het klooster te Wittewierum, met het
vervolg van een ongenoemde, H. O. Feith en G. Acker Stratingh ed. (Utrecht
1866. Werken van het Historisch Genootschap, Nieuwe serie nr. 4) 193-195.
Gesta Fresonum, 138 (deze zin behoort niet bij het verhaal over Aken, dat
geen 'miraculen' bevat, maar bij de daarop volgende passages over Oliviers
prediking); Gesta Frisiorum, 302.
De tekstgedeelten betreffende Olivier in de eerste: 138-140; in de tweede:
302-304. Voor mijn doe passages over Oliviers prediking); Gesta Frisiorum,
302.
De tekstgedeelten betreffende Olivier in de eerste: 138-140; in de tweede:
302-304. Voor mijn doel is het niet nodig alle varianten te vermelden. Verg.
verder noot 9.
In de Gesta Frisiorum ontbreken de zinsnede 'omdat zij het kruis niet ten volle
wilden eren', en de woorden 'ten volle' in de zin 'Dus hebben zij daarna het
kruis ten volle vereerd'.
Gesta Fresonum, 139: 'in dae Fresene legende'; Gesta Frisiorum, 303: 'in den
Vriesen legende'.
Hoekstra, Kronieken, 12. Over de HF: Carasso-Kok, Repertorium, nr. 285.
Die olde Freesche cronike,. E. Epkema ed., in: Oude Friesche kronijken, 211249. Zie Carasso-Kok, Repertorium, nr. 143.
Reimers,'Vorlage', 136-137.
Richteren 6 en 7.
Gesta Fresonum, 120 (met noot 2); Gesta Frisiorum, 283. Behalve Gideon
keert ook Simson in het vervolg van de geschriften niet terug.
Reimers, 'Vorlage', 114 (met noot 2) en 136 (met noot 2). De hier bedoelde
zin op p. 114, in de inleiding van de HF, werd door Reimers op onbegrijpelijke wijze afgedrukt. Men leze: 'Quis etenim Josue filii Nun victorias, Zengar
vomeres (lees: vomere) ictus nobiles, Delbore providam audaçiam, Gedeonis
in vellere et area premonstratam triumphum, Sampsonis fortitudinem, David
in strenuitate mansuetudinem poterit enarrare?' Voor de woorden over Zengar, d.i. de richter Samgar (Richteren 3, 31): verg. ib., 134. Ook elders leest
men wel in aera voor in aere; verg. Kronieken van Emo en Menko, 34.
Zo de verhalen over de Friezen in Portugal in 1217 en over de Fries Lambert
in Lijfland en Pruisen; Gesta Fresonum, 128-132; Gesta Frisiorum, 292-295.
Die olde Freesche cronike, 235-236.
Een kroniek is van Oliviers hand niet overgeleverd, blijkens Die Schriften des
Kölner Domscholasters, späteren Bischofs von Paderborn und Kardinal-Bischofs von S. Sabina Oliverus, H. Hoogeweg ed. (Tübingen 1894. Bibliothek
des litterarischen Vereins in Stuttgart, 202). De Historia Damiatina (hierna:
HD) aldaar: 159-280.
De eerste maal in Omeliae morales XVIII, in: Die Wundergeschichten des
Caesarius von Heisterbach I, A. Hilka ed. (Bonn 1933. Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, 43, dl. 1) 96-97. De tweede maal
in zijn Dialogus miraculorum (hierna: DM), J. Strange ed. (2 dln., Keulen.
Bonn en Brussel 1851; herdr. Ridgewood, New Jersey 1966), dist. VIII, cap.
66.
HF, 133 (Portugal): 'exercitus virorum candidorum apparuit in aere', en 136
(Friesland): 'apparuit in aere exercitus virorum candidorum'. De versie van
het verhaal over Portugal in beide Gesta: zie noot 17.
Van Oliviers hand zijn drie teksten bewaard over de verschijningen van 1214.
1. Een brief aan kardinaal Robert Curson, in: G. Morin, A propos de Jacques
de Vitry. Une lettre d'Olivier de Cologne', Revue Bénédictine 27 (1910) 522524 (uitsluitend over de verschijning te Bedum).
2. Een brief aan de graaf en gravin van Namen, in: Hoogeweg, Schriften, 285286.
3. HD, kap. 9 (reeds in de eerste redactie, van eind 1219; ib., p.CXLVII) 173175. Volgens beide brieven werd de verschijning te Bedum gezien '(Cum) aer
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esset satis serenus'. In de HD ontbreekt dit gegeven.
23. HD, 175: (het kruis) 'Movebatur autem paulatim ab aquilone ad meridiem'.
Brief aan de graaf en gravin van Namen, 286: 'quasi iter demonstraret peregrinis navigaturis ad Terram promissionis inter Europam et Affricam'. HF,
137: 'Et processerunt a septemtrione ad meridiem'. Gesta Fresonum, 140: 'sudaest werd'; Gesta Frisiorum, 303: 'swtoestwert'.
24. De orde kwam op in 1216, aldus R. R. Post, Kerkgeschiedenis van Nederland
in de middeleeuwen (2 dln., Utrecht en Antwerpen 1957) I, 221. Eerste stichtintingen in Friesland: M. Schoengen, Monasticon Batavum (3 dln., met supplement, Amsterdam 1941-1942. Verhandelingen der (Koninklijke) Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks,
45a) II, 176 (Sneek, 1462) en 66 (Franeker, 1468 of 1474).
25. De stichtingsdatum van de Johannieter commanderij is onzeker. Zij bestond
zeker al omstreeks het midden van de dertiende eeuw. De vestigingen van de
Duitse Orde te Nes en Schoten worden voor het eerst genoemd in 1243 en
1298. Zie hiervoor J. A. Mol, 'Deux commanderies de la Frise médiévale', in:
Les ordres militaires. Vie rurale etpeuplement, Ch. Higounet ed. (Auch 1986)
241-254,245.
26. Wundergeschichten 1,97. Caesarius hanteert steeds de Boodschapstijl. Als bedoelde strijd in 'het vorige jaar' plaats had, was dat voor hem in de periode
25 maart 1217 tot 25 maart 1218.
27. Zie de plaatsen opgegeven in E. Verwijs en J. Verdam, Middelnederlandsch
Woordenboek IV ('s-Gravenhage 1899), s.v.
28. Zie mijn 'Caesarius van Heisterbach op reis in Friesland en Groningen. De
Dia/ogus miraculorum (1219-1223) als historische bron', Tijdschrift voor Geschiedenis 98 (1985) 513-539, aldaar 516-517.
29. Gebruikelijk: verg. ib., 521.
30. Winandus wordt ook elders in dit werk genoemd; zie DM IX, 2: 'Quid intelligens Winandus infirmarius noster, posito eo (nl. een monnik van Heisterbach) in infirmitorio, ait. . .'
31. Olivier in zijn brief aan de graaf en gravin van Namen (noot 22)286 over het
kruis dat te Surhuizum werd gezien: 'quam vidit abbas de Valle sancti Petri
et monacus eius . . .' In de HD wordt dat niet vermeld.
32. Zie de brieven aan kardinaal Robert Curson en, beknopter, aan de graaf en
gravin van Namen (noot 22). Ook hier maakt de HD geen melding van de
getuigen.
33. Over dit alles uitvoeriger mijn in noot 3 aangekondigde artikel.
34. Olivier in zijn HD: zie noot 22. Caesarius: in DM X, 37-39 (waarschijnlijk
geschreven in 1222-1223: zie mijn 'Caesarius', 514 noot 10), en, iets bekort,
in Omeliae morales LX1V, zie Wundergeschichten I, 168 (geschreven in 12251226). Beide malen vermeldt Caesarius uitdrukkelijk dat hij Oliviers woorden
overneemt.
35. De drie kruisverschijningen worden opnieuw vermeld door Worp van
Thabor in boek III, kap. 19 van zijn Chronicon Frisiae, J. G. Ottema ed.
(Leeuwarden 1847) 139-140, naar Oliviers HD.
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Rode

domineBS

in Friesland
J.J. Kalma

Het zal omstreeks 1898 zijn geweest, dat de jonge 'rode' dominee
J-A. Bruins uit Terwispel te Wolvega een debatavond hield met
de pas tot kamerlid gekozen socialistische voorman G.L. van der
Zwaag uit Gorredijk. Tezamen ondernamen ze de terugtocht. Zoals toen nog maar net gebruikelijk was deden ze dat per fiets. De
verlichting was echter wat primitief en tenslotte gaf die van
'Geert slachter' het helemaal op. Bruins bood toen aan voorop
te rijden en Van der Zwaag accepteerde het aanbod, alhoewel hij
volgens zijn zeggen niet gewend was op het licht van een dominee
af te gaan.1
Wij vertellen dit, omdat hier omstreeks 1895 de eerste socialistische dominees werden beroepen, die ons gewest een zekere bekendheid hebben gegeven.2 Jan Anthonie Bruins (1872-1947)
kwam in 1896 in zijn eerste gemeente Terwispel-Tynje.3 Het jaar
tevoren was Albertinus van der Heide (1872-1953) in Scherpenzeel ca. begonnen.4 Beide weldra zo bekende rode dominees vingen hun gemeentewerk aan in een streek, die ook door het optreden van de socialistische propagandist en redakteur van De Klok
G.L. van der Zwaag (1858-1923) nu niet bepaald als 'leraarlievend' bekend stond.5 Van de 5 K's, waar men zich tegen keerde,
was de Kerk niet de minst gehate. Dat volgens August Bebel, de
Duitse socialistenleider, christendom en socialisme zich verhielden als water en vuur, Van der Zwaag had het met instemming
gelezen en misschien ook die avond toen hij met Bruins in het
krijt trad, doorgegeven.
De lezer van Nescio's De uitvreter 6 moge tevreden zijn met het
slot: 'Zijn reis naar Friesland is altijd onopgehelderd gebleven',
de mensen daar in de Zuidoosthoek, ook Van der Zwaag, zaten in
die dagen met een probleem dat ze toch wel opgehelderd wilden
hebben: klopte de theorie nu wel of niet? Waren de predikanten
geen 'volksverdommers'? Ook Bruins, Van der Heide, S.C. Kylstra, J.L. Klein en S. Winkel, die toen in Friesland werkten, tobden met een vraag: hoe was het mogelijk dat de haat tegen de bestaande kerk zo sterk was, dat de mensen geen onderscheid meer
konden maken tussen het verworden en het echte christendom.
De socialisten, die ze in hun gemeenten ontmoetten, wisten toch
ook wel dat niet alle socialistische opvattingen met elkaar overeenstemden en dat ook op het levensgedrag van sommige rode
voormannen aanmerkingen te maken waren.
Wij, die zoveel later komen, zitten eveneens met een raadsel. Hoe
komt het dat juist in Friesland in de jaren tussen 1890 en 1900
nog al wat rode dominees begonnen, terwijl hier in die tijd vrij
veel, ja zelfs hier en daar massaal, onkerkelijkheid optrad, die
vreemdgenoeg juist in de gemeenten waar die rode predikanten
hun werk aanvatten (Scherpenzeel, Terwispel, Engelum, Beetgum, Dronrijp), in het Zuidoosten en Noordwesten van Friesland, het grootst was?
Natuurlijk hebben de mensen destijds wel getracht een antwoord
op de vragen te vinden. Het verzet tegen de kerk moest op teleurstelling in de kerk en haar voorgangers berusten. Men verwarde
het bestaande christendom met wat Jezus eigenlijk had gewild.
Tpen Van der Heide in Scherpenzeel begon, wierp hij zich op
huis- en ziekenbezoek en sloeg daarbij de veenarbeiders, die zich
vaak de verschoppelingen voelden, niet over. Hij achtte hen als
mens even hoog als wie ook en 'bezocht hen aan hunne huizen',
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zoals de beroepsbrief voorschreef. Hij zei niet, wat anderen voor
hem — als ze kwamen — hadden gedaan, namelijk dat ze in de
kerk moesten komen, wilden ze kans hebben in noodgevallen
steun van de diakonie te ontvangen. Hij wist ook, dat de 'kerkkleren' vaak ontbraken en dat men de taal van de kerk nauwelijks
meer verstond. Als H. Heidinga in een kostelijk artikel over zijn
jeugd in de veengebieden oostelijk van Ureterp opmerkt dat de
mensen daar over het algemeen niet erg kerks waren, schrijft hij:
'mynhear fan 'e âld tsjerke sil syn skuon op de wykplakken wol
net faak smoarch makke hawwe'.7 Dat was vaak de praktijk, zowel bij de orthodoxe als bij de moderne dominees.
Bij Van der Heide was het anders. De mensen hoorden al gauw
dat er een oude melkbus in de brede pastoriegang stond met erwten, bonen, gort en allerlei andere voedingsmiddelen, en dat ieder
die hongerde, daaruit maar kon halen wat hij behoefde. Tenminste, zo lang de voorraad sterkte, want het domineestraktement
was niet bijster hoog. Het was een vreemde toestand in de pastorie. Er lagen geen matten op de vloer noch hingen er gordijnen
voor de ramen. Dat was gewoon in de arbeidershuizen en dus
sprak het vanzelf dat het bij dominee niet anders was. Ja, mevrouw liep in een pluche mantel. Ze kwam uit een nette domineesfamilie. Maar ze zou er heel lang in rondlopen.Er was verbazing
bij de arbeiders. In de pastorie werd geen sterke drank gebruikt
en dat terwijl de burgerij vroeger gewend was er bij de geregelde
visites een stevige borrel te drinken. De tot nog toe kerkse burgerij snapte er trouwens ook weinig van. Dominee kon preken,
daar niet van, maar hij zei de dingen soms haast al te duidelijk.
Het leek wel alsof hij haar geen knip voor de neus waard achtte,
en alsof al zijn aandacht uitging naar die kerkvijandige, rode
oproerkraaiers en het schorremorrie uit te venen. Kerkeraadsleden en kerkvoogden stapten naar de pastorie en vroegen tekst en
uitleg. Het synode-verslag van de Hervormde Kerk (Handelingen
1896, p. 348) leert ons dat men zelfs in het deftige Den Haag Van
der Heide's optreden in en buiten de gemeente besprak: 'Wij kunnen niet anders dan zulk eene gemeente te diepste beklagen, waar
haar herder en leeraar op die wijze zijne taak tegenover de hem
toevertrouwde kudde opvat. Ook wil het ons voorkomen, dat eene broederlijke terechtwijzing voor dien jongen man niet misplaats zou zijn'.
Het duurde ook maar even of een paar socialisten gingen naar
Van der Zwaag om raad te vragen en deze kwam weldra naar
Scherpenzeel. Er is geen twijfel mogelijk, of Van der Heide heeft
een paar dingen duidelijk gezegd: de kerk als het instituut dat de
christelijke boodschap brengen moest, was er voor de mensen.
Als dezen de kerk vijandig gezind waren, dan lag de schuld hoofdzakelijk bij de kerkmensen, al waren de socialisten wel vaak bekrompen, wanneer ze geen onderscheid maakten tussen wat Jezus
had gewild en wat de mensen er van terecht hadden gebracht.
Toen Van der Zwaag over de soberheid begon en dat het toch niet
aanging de solidariteit zo ver te drijven dat men als een arbeider
ging leven, en dat het socialisme toch bedoelde de arbeider een
menswaardig bestaan te geven, kreeg hij wat het laatste betreft
gelijk, maar niet wat het eerste aangaat. In een artikel over de
anarchistische landarbeider D.O. de Vries (1872-1937)8 vertelt
Johan Frieswijk, dat voor De Vries gold: 'hij wilde wel uit de ar54
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HOMINÉ!

'OMINE!
WIJZE:

Lindeman!

Lindeman!

-K*(ë<R30£B>¾*HHoort men een Aom'iné soms prek«n,
Ach. hoe braaf is dan zoo'n man,
Hij vloeit over van de liefde,
Goeie menschen hoort hem àn!
Door hem kom je in den hemel.
Zonder moeite, zonder strijd,
Langs esn weg, door hem gebakend,
Tram je naar de eeuwigheid.
Maar terwijl hij sprsekt van hoven,
Waar het vet is op en top.
Leeft hij prsttig hier beneden
En eet al jou duitan op!

Wat geeft 't ons of w¾ al weten:
O, hiernamaals is het goed;
Brood dat willen wij hier hebben,
Liefst met een bekwamen spoed.
Preeken, bidden overbodig.
En men zegt ons telkens weer:
Richt uw oogen maar naar boven,
Vertrouw maar op dtn opperheer.
Maar wat geven Bijbelteksten,
Helpen die ons uit den nood?
Want terwijl men trouw gaat bidden
Sterft m*n toch den hongerdood.

REH¾EIN:

Dominé. dominé ! heusch wij gaan niet met jou i
Ga jij ma«r naar boven stijgen,
Wij willen 't hier beter brijgen;
Dominé, dominé! wij doen met jou niet

De eerste 'rode dominees' moesten oproeien tegen heel veel
wantrouwen, dat door de bladen
en sprekers van de 'oude beweging' werd gevoed. Tjeerd
Stienstra (1859-1935) gaf sedert 1892 te Harlingen ' 't Morgenrood' uit. Het ging bij hem
minder tegen het christendom
als wel tegen wat de kerken en
hun vertegenwoordigers er van
hadden gemaakt.

0. hier boven krijgt men volop,
Eten, drinken hij de Weet:
Pap eet men met gouden lepels,
Er staat een ketel vol gereed,
't I* er kostelijk e» heerlijk.
Beter als hier op deei' aard.
Eén zoo'n leventje hier hoven
Is wel twintig levens waard.
Maar wat ons nu moet bevreemden
Is dat hij die 't zoo aanprijst
Niet maar spoedig rolt zijn matten.
En een, twee, drie naar boven rei«t

Daarom makkers, kameraden,
Slaat de handen flink ineen.
Laat ons aiet staan suffen, kermen,
Allen naar bei. strijdperk heen.
Flink vooruit! dat zij de leuze,
Brood voor ons en ons gezin.
En dan stappen wij op aarde
Nog wei eens den hemel in.
Komt er dan zoo'n ZAtwaarnemer
Het zijn lîemi-rig gevlei
U over hel en hemel leut'ren,
Zeg dan fier en frank en vrij:
Dominé. dominé! heusch wij gaan niet met jou mee;
Ga jij maar naar boven stijgen.
Wij willen 't hier beter krijgen;
Dominé. dominé! wyj doen niet met jou mee.
i uit de ïitooBE DuivEi

Leest „'T MORGENROOD",
SOCIALISTISCH WEEKBLAD.
F R A N C O P E R P O S T 3 5 CENT PJER K W A R T A A L .
Bureau van redaotie en administratie VOLKSGEBOUW Harlingen.

moed, maar niet alleen'. Dat gold ook voor verschillende rode onderwijzers en dominees uit die dagen. Waarschijnlijk heeft Van
der Heide er op gewezen, dat in socialistische kring vaak was gewaarschuwd tegen 'de heren', die op de ruggen van de arbeiders
wilden opklimmen en zelf een mooie positie veroveren. Als dienaar van Christus behoorde Van der Heide niet tot hen. Hij zou
later (1925) wel Kamerlid worden, maar waarlijk niet omdat hij
dat zo graag wilde.
Zoals er met Van der Heide is gepraat, zo gebeurde dat later met
Bruins. Waarschijnlijk verliep het gesprek tussen Van der Zwaag
en Bruins in zekere zin vlotter dan dat met Van der Heide. De
laatste werd reeds in 1897 lid van de nieuwe partij van Troelstra
en vertrok in 1898 naar het kleine Engelum, ook omdat hij daar
de gelegenheid kreeg zich aan de propaganda te wijden. Hij was
met hart en ziel dorpsdominee, maar de arbeid voor de arbeiderspartij was nodig. Bruins bleef tot 1905 partijloos en was dus vrijsocialist zoals Van der Zwaag zelf. Dat hij evenals Van der Heide
geen sterke drank gebruikte, was voor Van der Zwaag een pluspunt. Ook Bruins leerde als de grote meester Domela Nieuwenhuis, dat drinkende arbeiders niet denken en denkende arbeiders
niet drinken. Maar dat dejonge dominee, die als vrijgezel met een
door zijn moeder uitgezochte huishoudster te Terwispel verbleef,
ook vegetariër was, vond de ex-slager heel vreemd. Dat Bruins
een halve wees in huis nam en op zijn kosten liet leren, en later
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seizoenarbeiders die in Duitsland werk zochten, een beetje Duits
bijbracht, was natuurlijk voortreffelijk. Maar dat dit alles met
het geloof in God te maken had en met een christelijke opdracht,
wilde er bij de argwanende Van der Zwaag niet in. Het zou wel
moeten dienen om de lege kerk weer vol te krijgen.9
Toch groeide er een zeker vertrouwen tussen de oudere Van der
Zwaag en de jonge dominee van Terwispel. Wanneer de eerste
door het Kamerlidmaatschap verhinderd was een begrafenis van
een socialist te leiden, mocht Bruins dat voor hem doen. Zo kreeg
de predikant, die zich later als een vaardig journalist zou doen
kennen, ook het aanbod om Van der Zwaag bij de redaktie van
De Klok bij te staan. Het was Van der Zwaag echter een raadsel,
dat Bruins verklaarde door Domela Nieuwenhuis tot het socialisme te zijn gekomen, maar ondanks Domela het geloof niet te hebben verloren.
Dat raadsel bleef bij Van der Zwaag en eveneens later bij Troelstra. Er kwamen namelijk meer jonge 'rode' proponenten. S.C.
Kylstra was in 1894 te Engelum begonnen, dr. L.A. Bähler in
1895 met veel moeite op Schiermonnikoog 10, J.L. Klein in 1896
te Beetgum en S. Winkel in datzelfde jaar te Dronrijp. In 1899
kwamen S.K. Bakker te Peperga en J. Sevenster te Drachtstercompagnie. In 1900 deed B. Boers zijn intree in Roordahuizum.
Al deze predikanten waren sterk sociaal bewogen, maar overigens zeer verschillend. Er waren echte Tolstojanen bij (Kylstra,
Bähler, Klein, Sevenster), die trachtten het Bergrede-christendom, zoals de grote Rus dat geleerd had, in praktijk te brengen.11
Ze zochten naar het echte, radikale en leerden de liefde, de vrede
en de reinheid. Tegenover de staat stonden deze christen-anarchisten afwijzend. De justitie, het militairisme moesten ze weerstaan, door er niet aan mee te werken. Dienstweigering vonden ze
vanzelfsprekend.
De kritische en toch ook weer burgerlijke Van der Zwaag vond
hen om hun anarchisme eigenlijk wel sympathiek, maar ze gingen
toch wel heel ver, vooral toen ze de wereld ontvluchtten en in kolonies gingen leven op een christelijk eiland in een onchristelijke
wereld, en die onwijze dwaas Frederik van Eeden volgden.12
Maar Troelstra had geen goed woord over voor deze mensen, die
de 'algemene geheelonthouding' leerden en zich niet volledig inzetten voor de klassenstrijd en parlementaire arbeid, die alleen
de volksbevrijding kon doen slagen. Terwijl vele gemeenteleden
bezorgd toekeken en eigenlijk medelijden hadden met hun herders en leraren die veel te goed voor deze wereld waren, kwam er
uit het kamp der SDAPers eigenlijk slechts hoon. De weg naar de
hel was met goede bedoelingen geplaveid. Zij begrepen niet wat
deze Tolstojanen, maar ook wat partijlozen als Bruins, Winkel
e.a. bewoog.
Het is duidelijk, dat er vragen zijn waar we op in moeten gaan: a.
Hoe komt het dat zich in de jaren negentig een kleine groep rode
dominees aandiende? b. Wat is de reden, dat deze in Friesland
konden worden beroepen? c. Waarom hebben ze lang geaarzeld
aan het partijwerk deel te nemen?
Wie de levensloop van de eerste generatie rode dominees nagaat
ontdekt al gauw, dat de meesten te Leiden in wat lang de hoogburcht van het modernisme was geweest, hadden gestudeerd. De
(al te) kritische periode van de liberale theologie was echter voor56
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bij. Er was terecht veel afgebroken, maar men zat nu met de brokken. Verschillende jonge studenten zochten naar iets nieuws. In
deze fm-de-siècle-periode, door Ger Harmsen omschreven als de
'herfsttij van het liberalisme', groeit in Hervormde kerkelijke
kring de beweging van de malcontenten, waaruit op den duur
veelal rechts-modernisme zal ontstaan.14 Het sterke vooruitgangsgeloof en het kultuuroptimisme hebben hun tijd gehad.
Ook de vrijzinnigen krijgen weer oog voor de realiteiten van
schuld en zonde en zoeken een weg die verlossing brengt.
De tegenstellingen tussen orthodox en vrijzinnig zijn echter zo
groot, dat overbrugging niet meer mogelijk schijnt. Ook na 1900
zal men blijven kibbelen over de rechte leer en de handhaving
daarvan. Er zijn echter anderen, die meer naar het leven dan naar
de leer kijken. De dogmatische verschillen zijn enkel interessant
voor de mensen binnen de kerk. Intussen gaat het proces van ontkerkelijking door en dient zich het sociale vraagstuk aan dat om
een oplossing schreeuwt. Een deel van de studenten, die vooral
zijn gekomen om voor dominee te leren en dan zo gauw mogelijk
de gemeente in te gaan, ziet met afschuw, dat de kerk door inwendige twisten om de leer wordt verscheurd en dat de grote massa
van het volk intussen stenen voor brood krijgt aangeboden. 15 De
'predikant-socioloog' duikt op. Wij zien dat er te Leiden bij elk
groepje ingeschreven theologische studenten jaarlijks een paar
zijn, die de socialistische literatuur gaan raadplegen en een radikale verandering in de geesten beogen. Dit groepje 'mannen
van het ernstig besef, die hebben begrepen dat Allard Piersons
woord uit 1888 over de 'vertedering des harten' uit daden moet
blijken, vindt elkaar. Op een foto van het studentendispuut Beresjit zien wij verschillenden van hen bijeen.
Op dit 'breukvlak van twee eeuwen' (Jan Romein) is overal beweging. Prof. H.P.G. Quack publiceert zijn De Socialisten. Personen en stelsels (Amsterdam, 1875-1897). Prof. W. van der Vlugt
schrijft in De Gids van 1892 over het Engelse Toynbee-werk. De
christen-socialiste E.C. Knappert (1868-1952) 16 begint eerst in
het wijkgebouw 'Geloof-Hoop-en-Liefde' en dan (1890) in het
Leidse volkshuis haar werk voor volksontwikkeling en betrekt al
gauw ook studenten in die arbeid n . Er is de invloed van de merkwaardige, orthodoxe prof. J.H. Gunning jr. (1829-1905) die de radikaliteit van de christelijke opdracht leert verstaan.18 De studenten lezen de Noren Ibsen en Bjornson en de Russen Dostojewski
en Tolstoj, maar ook de Engelse christen-socialisten Ch. Kingsley

Een leids theologendispuut 'Beresjiet' (In
den beginne) uit ca. 1892 met vooraan zittend van links naar rechts A.O. Heslinga,
A. van der Heide, J. Sevenster, J.A. Bruins
jr., A. de Koe. Boven van links naar rechts
J. ten Bruggenkate, W. Baxjr., J. W. de
Kanter, J.L. Klein. Alleen W. Bax en J. W.
de Kanter waren geen Friezen noch stonden
zij in Friesland. De anderen waren Friezen
van geboorte, zonen van Friese dominees of
stonden in Friesland.
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en F.D. Maurice, van wie Quack, maar ook Gunning hen vertellen. Een van hen, de Sexbierumer notariszoon, Anne de Koe, neef
van P.J. Troelstra, houdt in 1892 een lezing voor studenten, waarin wel onder woorden is gebracht wat de kleine groep sociaal-bewogenen heeft gedreven.19 Verschillenden van hen zijn zoons van
liberale dominees. Ze hebben het leven in de gemeenten leren
kennen en weten, dat het anders moet dan hun vaders het deden.
In hun dagen wordt er ook een geheelonthoudersvereniging van
studenten opgericht, en als ze straks in hun gemeenten komen is
propaganda voor de blauwe N.V. al het minste wat zij kunnen
doen.20 De 'vervreemding' en versuffing hebben naar hun overtuiging ook in de drankverslaving haar oorsprong.
Onder deze theologen kwamen vrij veel Friezen voor, van wie er
nog al wat op het Leeuwarder gymnasium hadden gezeten. De
oudsten van hen hadden in hun schooltijd de gloriedagen van de
Friese Volkspartij mee doorleefd.21 De voorzitter van deze 'partij' was de natuurkundeleraar dr. Vitus Bruinsma.22 Deze moet
een grote invloed hebben gehad op sommige leerlingen. Van der
Heide vertelt er van in zijn handschriftelijke autobiografie.23
Bruins had in zijn studententijd de bijnaam 'Vitus'.Dit is dus de
achtergrond. Het is echter niet enkel Leiden, dat deze bewogenheid heeft gebracht. De 'ommekeer in het studentenleven' (G.
Brom) openbaarde zich ook elders. Amsterdam leverde zijn aandeel. En G. Horreüs de Haas studeerde evenals L.A. Bähler en Fr.
Reitsma te Groningen.
De tweede vraag luidt nu: waarom zijn deze mensen voor een deel
naar Friesland gehaald. Er zijn verschillende redenen te geven.
Sommige domineeszonen kenden land en volk van Friesland.
Hiertoe behoorden Bruins, Klein, Kylstra, Sevenster, Boers en
even later Reitsma en Horreüs de Haas. Anderen waren zoons
van Friese hoofdonderwijzers (A. van der Heide, S.K. Bakker).
Als het al bekend was, dat de zoons niet in alles met hun vaders
meegingen, dan zal toch de gedachte, dat zij uit een goed nest
stamden, een rol hebben gespeeld. Ongetwijfeld heeft het feit, dat
verschillende gemeenten al een tijdje vakant waren geweest, de
kerkbesturen het gevoel gegeven dat alles beter was dan niets! De
proponenten werden misschien beroepen, niet omdat ze 'rood'
waren, maar ondanks deze eigenaardigheid. Het geringe aanbod
van kandidaten speelde ongetwijfeld een rol. Daarbij telde waarschijnlijk ook, dat het in vele vrijzinnige gemeenten goed vast zat,
financieel zowel als geestelijk. Dat laatste was tenslotte mee door
de vaders van de proponenten bevorderd. Misschien konden de
jonge puinruimers iets bereiken.
Wij mogen hierbij niet vergeten dat de gemeente de pastorie bewoond wilde hebben. Zoals een dorp een meester moest hebben,
zo hoorde er ook een liefst getrouwde dominee te wonen. De
predikant had een funktie bij ziekte en dood. Het socialisme zou
misschien — wanneer? — bevrijding brengen van de maatschappelijke druk; men hoopte op sociale en ekonomische vrijheid.
Maar er waren realiteiten in het leven, waarover het socialisme
zweeg en die toch een grote plaats innamen. Ook in later jaren
hield Bruins minstens eenmaal in het jaar een preek over dood en
onsterfelijkheid. Dat vroegen de gemeenteleden. Het was de tijd,
dat veel over het leven na de dood werd gesproken en dat H. Ba58
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kels' boek Het instinct der onsterfelijkheidXAmsterdam, 1920) opgang zou maken.
De overal in het Noorden als propagandist voor het socialisme
bekend staande Van der Heide was een uitnemend pastor. De synode van 1904, die hem hevige verwijten zou maken wegens zijn
rol bij de spoorwegstaking van 1903 24, wist niet wat Van der Heide in zijn gemeenten deed. Toen in zijn derde gemeente Britswerd
ca. de onkerkse Abraham fisker doodziek in zijn huisje lag te vervuilen en niemand hem durfde opzoeken en zelfs de dokter verstek liet gaan, greep Van der Heide in. Hij reinigde met krachtige
hand het woonvertrek en toen het weer zo'n beetje ging zei hij enkel: 'nou jij, dokter'! Dit horen wij van haast alle rode dominees.
De merkwaardige ds. Benjamin Boers van Roordahuizum (19001937) mocht dan in later dagen kommunist zijn, voor niet weinigen was hij een goed pastor. Een aan alkohol verslaafde nam hij
maandenlang in huis en een Roordahuister zeeman die in Leeuwarden in een verdacht huis belandde, haalde hij hoogst persoonlijk terug. Gediplomeerde maatschappelijk werkers waren er nog
niet. De dominees fungeerden als zodanig. Het Groene Kruis is
van 1901. De vele predikanten, die er later aan meewerkten, hebben in die rode dominees hun voorgangers.
Het is intussen heel wel mogelijk, dat er naast het genoemde nog
een andere faktor telde. De jaren van de bloei der Friesche Volkspartij, waarin arbeiders, burgers en boeren tezamen werkten, waren nog niet vergeten en de Leeuwarder gymnasiasten wisten
daarvan. Bruins las als scholier in het geheim Recht voor Allen.2S
In de kerkbesturen op de kleine dorpen hebben mensen gezeten,
die van harte hadden meegedaan aan de kiesrechtbeweging en die
ongetwijfeld er alles voor voelden dat de kerk een wat krachtiger
geluid liet horen. Daarbij had het Friese socialisme een eigen karakter. De propagandisten uit Holland hadden dit wel gevoeld.
Domela Nieuwenhuis en de zijnen hadden van 'provincialisme'
gesproken en bewerkstelligd, dat de Friese Sociaal-Demokratische Bondsafdelingen zich uit de Volkspartij terugtrokken.26 Er
waren in de kerkeraden stellig mensen, die een tegenwicht wilden
vormen tegen dit 'Hollands centralisme'. Met verdriet in het hart
dachten velen terug aan 1890 en 1891. Konden die jonge dominees het oude enthousiasme weer doen herleven? Zij zullen ook
kritisch hebben gestaan tegenover de synode, die alle nadruk legde op artikel 11 van het Algemeen Reglement, dat de predikanten
opdroeg orde en eendracht te bewaren en liefde voor koningin en
vaderland aan te kweken.Wij zagen dat Van der Heide, Bruins en
ook de anderen in gemeenten werden beroepen met veel onkerkelijkheid. Natuurlijk is er het verlangen geweest de verloren
schapen terug te winnen. Er was echter meer. Ook de kerkelijken
wisten dat de kerk schuld had. Het heette nu wel, dat onkerkelijkheid identiek was met ongeloof. Een man als Van der Zwaag bleef
zijn leven lang die opvatting toegedaan, al stelde hij allerlei ethische eisen die ook in het christendom leefden.27 Was het juist om
die vijandschap tegenover de kerk zonder meer ongeloof te noemen? Leefde er in de haat dan niet teleurgestelde liefde? Van der
Zwaag wou niet op het licht van dominees afgaan, maar dat werd
ook niet van hem gevraagd. Het ging in de kerk om trouw aan
idealen. Was dat in het socialisme zoveel anders? Hadden die
Gorredijkster socialisten het zo ver mis, toen ze in hun vereni-
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gingslokaal niet al te ver van de afbeelding van de 'sociale dominee' Nieuwenhuis een plaat van Jezus hingen?28 Ja, de 'christelijken' zagen het wel anders, maar die vrijzinnige dominees waren
niet 'christelijk'. Ze waren het niet, omdat ze christelijk wilden
zijn.
Natuurlijk, het bleek eerst later dat de rode dominees anders waren dan men hen vaak uitschilderde. Als we horen, dat het bij het
beroep naar Roordahuizum tussen Van der Heide en Boers ging
en men Boers koos, omdat die geen geheelonthouder en socialist
was, dan is het duidelijk, dat er bij het beroepingswerk allerlei
nauwelijks meer te achterhalen overwegingen een rol hebben gespeeld. Door vriendelijke bemiddeling kregen wij kopieën uit het
kerkeraadsboek van Terwispel ca., waaruit blijkt dat er hier vóór
de komst van Bruins meer dan tien vergeefse beroepen waren uitgebracht. De notulen zeggen noch vóór noch na het beroep van
Bruins iets over socialisme. Wel horen wij van nieuwe lidmaten
en van vele kinderen, die bereikt worden.
Bij de verklaring van het vroegtijdig en massaal voorkomen van
het Friese socialisme wordt gewoonlijk ook op het volkskarakter
gewezen.29 Wij zijn tegenwoordig een beetje voorzichtig als het
gaat om de vraag wat echte Friezen zijn. Ook echter als wij aannemen dat er in de 19de eeuw nog een grotere vrijheidsliefde, een
sterker rechtsbesef en meer gemeenschapszin voorkwam dan elders, moet er op gewezen worden, dat het aantal echte Friezen
in Scherpenzeel en Terwispel en ook in het zeer onkerkelijke en
onkerkse St. Jacobi Parochie waar men het in 1908 nog eens
probeerde en toen S.C. Kylstra beriep, niet groot was. Wij menen
daarom, dat het beter is op de Volkspartij te wijzen en dat het
goed is ook ruimte te laten aan de plaatselijke verschillen bij het
verklaren van zowel het ontstaan van de onkerkelijkheid als van
het beroepen van rode dominees.
Wij moeten er ook aan denken, dat in sommige gemeenten en
vooral in de zogenaamde 'arbeidersdorpen', de plaats van het
kerkgebouw bij het ontstaan van de onkerkelijkheid een rol speelde. 30 Waar sociale kontrole minder goed mogelijk was, zoals bijvoorbeeld in de veendorpen en de 'Ouwe dyk' onder St. Jacob,
begon zij eerder dan elders. Toen het later in bepaalde gemeenten
goed ging met een rode dominee, heeft dat elders een echoëffekt
gehad. Bruins kreeg tijdens zijn verblijf in Terwispel een beroep
naar Oldeholtpade. In sommige gemeenten werd het zelfs gewoon een rode dominee te beroepen. Het is mogelijk, dat het werk
van 'sociale' orthodoxe predikanten als G.A. van der Brugghen te
Beets (1891-'98), J.R. Slotemaker de Bruine, die in 1894 te Haulerwijk kwam en J.A. Visscher, die in 1903 te Rottevalle begon,
verschillende vrijzinnige kerkeraden tot groter aktiviteit heeft gestimuleerd. De komst van de orthodoxe ds. W. Meijering (1891)
in het vrijzinnige Oldelamer, dat het in de kerk af liet weten, zal
een minder aanlokkelijk voorbeeld zijn geweest. Na 1900 zien wij
dat het in sommige grote gemeenten waar twee of meer vrijzinnige predikanten werken (Bolsward, Sneek, Franeker, Drachten),
regel wordt naast de liberale een socialistische predikant te zetten, om zo de in opmars zijnde orthodoxie te keren. Het is echter
beslist ongeoorloofd de sociale bewogenheid van de kerkeraden
te grote nadruk te geven. Als we in de synodeverslagen van de
Hervormde kerk lezen dat eerst alleen Terwispel en daarna ook
60
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De Knipe en Stiens protesteren tegen het ontbreken van stemrecht bij de 'bedeelden', moeten we concluderen dat de dominee
grote invloed op de kerkeraden heeft uitgeoefend.
Wij komen nu tot de derde vraag: die naar het lidmaatschap van
een partij. Het merendeel van de eerste socialistische predikanten
is geen partijlid geweest. Dat heeft verschillende oorzaken. De jaren negentig zijn vol bittere partijstrijd geweest, meestal verbonden met strijd tegen personen.31 In de Sociaal Demokratische
Bond zeker, maar ook in de jonge SDAP werd alles wat naar
godsdienst zweemde, ofwel direkt verworpen, met Argusogen bekeken, of met grote onverschilligheid behandeld. Het was al
prachtig wanneer men het beginsel huldigde, dat godsdienst een
privé-zaak was. Door leidende figuren werd gedekreteerd dat het
socialisme een marxistische, wetenschappelijke grondslag had.
Het marxisme als wereld- en levensbeschouwing zag de godsdienst als opium voor het volk, en de kerk als een verdommingsinstituut. Ieder die religieuze gevoelens koesterde, werd min of
meer als achterlijk beschouwd. Het is duidelijk dat in zo'n milieu
een werkelijk godsdienstig mens zich niet thuisvoelde. Feitelijk
zou er eerst na de Eerste Wereldoorlog een klimaatsverandering
optreden. Naar een woord van Bruins: het A(msterdams) P(eil),
waartoe de christen-socialisten zich volgens de Amsterdammers
moesten verheffen, was hem en zijn geestverwanten nog lang te
laag.
Maar er was nog iets anders dat hen weerhield. Hun ouders waren, of ze het wilden of niet, bij de liberale partij ingelijfd. Verschillende ex-dominees, zoals bijvoorbeeld F. Lieftinck en W. de
Meijier, zaten in de Tweede Kamer. Dezen werden door de arbeidersklasse als vijanden beschouwd. De jonge dominees wilden
niet in dezelfde fout vervallen. Zij wilden predikant voor de hele
gemeente zijn. Men mocht hen dan in het orthodoxe kamp partijpropagandisten en oproerkraaiers en natuurlijk godloochenaars achten, zij wisten dat er levensvragen waren, waarop
noch het kapitalisme, noch het socialisme antwoord gaven. Zij
hebben over het algemeen alle partijpolitiek van de kansel geweerd. Ik heb mijn mentor J.A. Bruins in Stiens het begrip klassenstrijd niet van de kansel horen noemen. Bruins en de zijnen
leerden, in tegenstelling tot de leden van de Bond van (orthodoxe)
Christensocialisten van 1907, niet dat een christen socialist moest
zijn. Op katechisatie behandelde Bruins met de grote jongens het
boekje van de christensocialist L. de Baan, God en Mens. Dit
boekje waarin het begrip socialisme inderdaad een paar maal
voorkomt, werd echter vrij algemeen in vrijzinnige kring gebruikt, ook door niet-socialisten.
Het is begrijpelijk dat het de rode dominees niet steeds lukte om
boven de partijen te staan. Toen een keer tegen de tijd van de verkiezingen een pamflet verscheen dat door vrijzinnige predikanten, die geen socialist waren, was opgesteld en Bruins de vijf genoemde punten goed vond, behandelde hij deze in een preek. Na
afloop kwam iemand hem vertellen, 'dat it him skoan foldien hie'.
Alleen, Bruins had er één zinnetje bij moeten zeggen, namelijk:
stemt Troelstra! Zo werden de rode dominees, of zij het wilden of
niet, van een etiket voorzien. Een boer — één van de weinige die
geregeld bij Bruins kerkte — was gewend aan het eind van de
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dienst reeds in de kerk zijn pijp op te steken. Toen men daarvan
iets zei, bood hij zijn kerkboek te koop aan. Hij zou niet weer in
de kerk komen en hij hield woord. Ook sommige arbeiders maakten het de predikant lastig. Zij wilden lidmaat worden om de
macht in de kerk te veroveren. Zelf ontving ik omstreeks 1936 uit
een 'rode' gemeente een uitnodiging, waarvan de korte inhoud
was: U bent partijgenoot, wij zijn partijgenoten, kom dus over en
help ons!
Er was voor het wondere ambt veel humor nodig. Bruins, die
evenals Van der Zwaag een trouw Dickens-lezer was, had die. De
pers mocht hem en zijn vrienden als uiterst gevaarlijke volksverleiders voorstellen, Enka (Anke van der Vlies), de felle propagandiste van de Bond van Christensocialisten, had meer gelijk toen
zij de vrijzinnige rode dominees 'veelzijdige, gematigde mensen'
noemde.32 Bruggenbouwers zijn het geweest, die de grote ontmoeting 33 van socialisme en christendom hebben voorbereid en
een 'Samen op weg'-groep vormden 34, die allerlei misverstanden
heeft opgeruimd. Hoe groot die misverstanden toen waren, kunnen wij ons nauwelijks meer voorstellen. Zij werden èn door de
kerkdijken èn door de socialisten bevorderd.
In Friesland hebben de pioniers over wie het hier gaat, een opmerkelijke rol gespeeld. Het blaadje De Blijde Wereld is in 1902
uit hun kring voortgekomen. Men had een voorbeeld in het blad
van de Schiedamse ds. F.W.N. Hugenholz Onze Kring (18961899).35 Het christen-socialistische blad wilde de mensen buiten
de eigen gemeenten, die zich aan elkaar verwant voelden, bijeenbrengen en dat is gelukt. De tien Blijde Werelddagen (1906-1924)
hebben bewerkstelligd dat het Friese socialisme minder godsdienstvijandig of enkel maar onverschillig was dan elders. Toen
J.P. Kruijt met zijn dissertatie De onkerkelijkheid in Nederland
bezig was en aan de Friese christen-socialist W. Banning inlichtingen vroeg, kon deze hem vertellen dat er in 1932 40 socialistische predikanten in Nederland waren, waarvan er 29 bij de SDAP
waren aangesloten.36 Van hen werkten er 17 in Friesland (14 lid
van de SDAP). Het vrijzinnige Christen-socialisme bleef vooral
een Fries verschijnsel.
Bruins en zijn vrienden hebben lang geaarzeld en zijn eerst in
1905 partijlid geworden. Even dachten zij nog aan een eigen partij, maar de afkeer van het sektarisme, de kultus van het zuivere,
dat men dan zelf zou vertegenwoordigen, won het. Het was ook
een antwoord aan dr. A. Kuyper, die zo ver was afgedwaald van
de gedachten en gevoelens die hij in 1891 op het eerste Christelijk
sociale congres had verwoord.36 Het valt op dat ook de Bond van
Christensocialisten een antwoord aan Kuyper is, maar dan één
vanuit het orthodoxe kamp. Er was bij de generatie van 1895 de
drang om de solidariteit, die hen jong al had bewogen, gestalte te
geven, en misschien ook de behoefte, om nu eindelijk in socialistische kring voor vol te worden aangezien. P.L. Tak had bij de oprichting van hun blad geschreven over de 'neefjes van de Blijde
Wereld'. Nu werden zij volle broers. Naast de onvermoeibare
Van der Heide — men leze, wat hij tijdens de beruchte Hogerhuisaffaire vanuit Engelum heeft gedaan 38 — werden nu ook Bruins,
S.K. Bakker, G. Horreüs de Haas 39 en later ook W. Banning en
D. Bakker de geliefde sprekers op Meivergaderingen en Kerstwijdingen. Bruins wist met hulp van Troelstra te bewerkstelligen
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dat een voorstel van F. van der Goes om in het nieuwe partijprogram van 1912 te lezen: 'het kapitalisme is ekonomisch verouderd
en daarom zedelijk veroordeeld', werd veranderd. Het woordje
'daarom' verdween. Ook niet-marxisten moesten de strijd mee
kunnen voeren. Het ging niet om tijdelijke waarden, maar om
eeuwige normen.40
De vooraanstaande positie die Banning, H. de Vos, D. Bakker e.a.
binnen de vrijzinnigheid innamen, bevorderde ook weer de groei
van het religieuze socialisme in die kringen. Er kwam een tijd, dat
haast iedere vrijzinnige dominee op zijn minst geheelonthouder
was, ijverde voor staatspensionering of meedeed in 'Kerk en
Vrede' en ook wel 'rood' stemde.
Wij maken de balans op en vragen: heeft die kleine groep rode
theologen resultaat bereikt? Het antwoord komt aarzelend. Zoals
W. Banning en D. Bakker gewekt zijn door de Hoornse predikant
J.Th. Tenthoff (1847-1916) 41, die reeds in zijn Wijnaldumer tijd
(1885-1888) liet merken dat hij begrip had voor de zedelijke
krachten die in het socialisme werkten, zo hebben de Blijde Wereld-dominees de fakkel doorgegeven aan een jonger geslacht. Socialisme was voor hen geen leer noch ook enkel een ekonomisch
of politiek systeem. Het kwam aan op het socialistisch leven, de
verbondenheid met de vernederden en beledigden.42 Onze voorgangers waren echter veel te optimistisch. Zij geloofden in een geleidelijke ontwikkeling, de komst van de Blijde Wereld, en voorzagen niet dat het socialisme na 1945 steeds meer zou verworden.
Zij konden ook niet vermoeden hoe machteloos het kerkelijk
Christendom zou blijken te zijn. Beiden, socialisme en christendom, kregen te maken met een groeiende sekularisatie, met positieve en ook heel negatieve kanten.
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De plundering
van het convent
te Schoten in
1472*
J.A. Mol

Schoterland anno 1472. Op een dag in de vasten verschijnt voor
de poort van het kloostertje der Duitse Orde bij Oudeschoot een
troep volk, gewapend met pieken en grote messen.1 Het zijn geen
gewone rovers of afgedankte huurlingen zoals men ze in deze tijd
van partijtwisten wel door het land ziet zwerven. Nee, de mannen
zijn afkomstig uit de directe omgeving, uit de dorpen van
Schoterland en uit enkele kerspels van Stellingwerf.2 Hun eigen
dorpsrechters, stellingen genaamd, hebben hen opgetrommeld en
gaan hen nu ook voor. Het is niet moeilijk voor deze meute de
kloostergebouwen binnen te komen. Het terrein is immers niet
door een gracht of palissade omgeven.3 Er zijn er die meteen de
weg naar de voorraadkelder en kamers vinden en daar de levensmiddelen weghalen die de kloosterbevolking nog tot de zomer
resten. In de sacristie en elders worden kisten met kostbaarheden
opengebroken. Zilverwerk en tal van waardevolle voorwerpen
verdwijnen in meegebrachte zakken. Ondertussen is het dienstpersoneel van het klooster overmeesterd. In het gewoel wordt een
priesterbroeder die zich blijkbaar te heftig verzet, door één van
de indringers doodgestoken. De persoon die men zoekt, is echter
niet deze pater, heer Wychaert genaamd, maar de overste van het
convent: prior heer Gerrit Frederikszoon. Het duurt niet lang of
hij wordt gevonden en voor de stellingen gesleept. Ze eisen van
hem dat hij hun onmiddellijk alle oorkonden, rekeningen en
waardepapieren, kortom zijn gehele administratie overhandigt,
en maken vervolgens duidelijk waar het om gaat: er moet een eind
komen aan zijn wanbeheer. Heeft hij niet in de korte tijd dat hij
het convent bestuurde, tal van erven vervreemd, zilveren bekers
en beslagen drinkhoorns verkocht en vele andere kostbaarheden
verpand? Als stellingen kunnen zij namens de bevolking van
Schoterland niet langer tolereren dat iemand, die vanuit Utrecht
is benoemd, hier hun goederen verkwanselt. Het zijn immers hun
eigen voorouders geweest die het klooster gesticht en van bezit
voorzien hebben. Daarom zullen ze nu zelf een prior of hofmeester aanstellen om het huis te beheren. Hij, Gerrit Frederiks, hoeft
zich niet meer in Schoterland te vertonen. En laat hij het niet wagen gerechtelijke stappen tegen hen te ondernemen, want dan
moet hij voor zijn leven vrezen!
Zó ongeveer stel ik me voor dat het drama zich heeft afgespeeld,
afgaande op de beschrijving die de landcommandeur van de
Duitse Orde te Utrecht er in enkele brieven van geeft. Deze had
zijn informatie overigens niet uit de eerste hand. Hij moest afgaan
op wat 'eerlijke en goede lieden' hem erover meedeelden, en stelde het zich daardoor misschien erger voor dan het was. Maar, of
het verhaal nu is bijgekleurd of niet, de gebeurtenis was hoogst
uitzonderlijk. Een godshuis overvallen gold ook in de roerige Late Middeleeuwen als een zeer ernstig vergrijp waarop de strengste
kerkelijke straffen stonden. De deelnemers moeten zich er van
bewust zijn geweest dat ze onmiddellijke excommunicatie riskeerden. Toch traden ze — ook al beschuldigde de landcommandeur hen van een heimelijke moord — openlijk op.4 De verzamelde rechters en gezagsdragers van de streek hadden immers de leiding. We mogen wel aannemen dat ze hun actie zelfs van tevoren
hadden aangekondigd, zoals bij een vete te doen gebruikelijk
was.5 Alles wijst er op dat het de overvallers ernst was en dat ze
naar eigen overtuiging volkomen legitiem handelden. Kennelijk
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voelden ze zich ten zeerste in hun eer en rechten aangetast en
meenden ze dat hun belangen bovenmatig waren geschaad. De
vraag die hier als vanzelf naar boven komt, is welke die belangen
precies waren. Wat dreef deze Schoterlanders en Stellingwervers
tot zo'n uiterste 'rechtsdaad'?
De enige beweegreden die ze de landcommandeur opgaven en die
deze bijgevolg ook in zijn brieven noemt, is het '. . . want het hoir
olders gesticht hebben'. Dat lijkt in hoofdzaak een religieus motief.
Er wordt als het ware mee te kennen gegeven dat zij het tegenover
hun voorouders en ook voor zichzelf niet kunnen verantwoorden,
dat het klooster zijn goederen voor andere doeleinden aanwendt
dan waarvoor deze hem oorspronkelijk waren geschonken. Die
oorspronkelijke bestemming gold de verzorging van het zieleheil
der gestorvenen. Een klooster was immers voor de Schoterlanders, maar niet alleen voor hen, in de eerste plaats een instituut
waar het heil der doden werd verzorgd. Zo wordt het ook in verschillende documenten letterlijk gezegd, bijvoorbeeld in een oorkonde uit het jaar 1400 met betrekking tot het toen niet ver van
Schoten gelegen, maar reeds enige tijd verlaten nonnenkloostertje Steenkerk: 'hier werden altijd de goede lieden van het land begraven en placht men met eer en waardigheid voor de doden te
bidden'. 6 Het zieleheil van de begunstigers kwam daarbij natuurlijk op de eerste plaats, of liever het zieleheil van de begunstigers
en hun voor- en nageslacht. Want voorouders en nazaten golden
in het besef van de middeleeuwse Fries als medeëigenaars van zijn
bezittingen; wanneer hij een gedeelte daarvan aan een klooster
wilde schenken, diende hij voor hen mede-opname in de gebeden
te vragen.7 Kloosters hadden daarom vaak rekening te houden
met voorbedeplichten jegens de nakomelingen van eertijdse begunstigers. Verwaarloosden ze die, of verloren ze naar de zin van
de omgeving hun gebedskracht — en wanbeheer leidde daar zeker
toe —, dan kon bij erfgenamen of hen die dat claimden te zijn, al
snel de neiging ontstaan zich het eenmaal geschonken familiegoed weer toe te eigenen. Een dergelijk ingrijpen viel kanoniekrechtelijk natuurlijk niet te legitimeren, maar wortelde aldus toch
in een bepaald rechtsgevoel.
Het is dus op voorhand niet uitgesloten dat 'religieuze irritatie'
bij de plundering van Schoten een belangrijke rol speelde. We
zullen dat straks nader bezien. Maar men kan zich afvragen of
deze beweegreden wel de enige was. Zijn de overvallers niet mede
door meer politiek getinte motieven gedreven geweest?
In het archief van de Balije Utrecht der Ridderlijke Duitsche Orde bevindt zich een klein dossier over deze affaire.8 Het bestaat
hoofdzakelijk uit minuten van uitgegane brieven, een paar afschriften van onroerend goed-transacties, enige jaarrekeningen
en enkele ingekomen stukken. Volledig is het zeker niet — enkele
belangrijke documenten lijken erin te ontbreken —, maar het
biedt toch genoeg stof om de gestelde vragen ten dele te beantwoorden. Eigenlijk gaat het om twee dossiers. Het eerste bevat
stukken over de plundering en haar directe nasleep die in 1473
met een zoenregeling eindigde. Het tweede bevat akten van overeenkomsten inzake de verpachting en verkoop van bepaalde stukken land van het klooster bij Kuinre en Spanga, uit de periode
1475-1482. Omdat de daarin vervatte juridische problemen in
wezen voortkwamen uit een transactie van het jaar 1471, die me66
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de aanleiding tot het conflict van 1472 moet hebben gevormd, is
het duidelijk dat er tussen beide affaires en dossiers een grote samenhang bestaat. Om door de bomen het bos nog te kunnen zien
lijkt het me echter het beste bij de beschrijving der gebeurtenissen
en reacties beide zaken eerst te scheiden. In een slotparagraaf
kunnen zij wel weer op elkaar betrokken worden. Achtereenvolgens zullen geschetst worden: het voorspel plus de nasleep van
de plundering; de vervreemding van kloosterland bij Kuinre en
Spanga; en een latere twist om een deel van dat land bij Spanga.
Maar voordat daarmee aangevangen wordt, moeten eerst nog enkele woorden worden gewijd aan het kloostertje bij Oudeschoot,
zijn oorsprong, inrichting en plaats in de Duitse Orde.
Het St. Nicolaasconvent te Schoten en de Duitse Orde
De Duitse Orde, waartoe Schoten behoorde, was de jongste der
geestelijke ridderorden — die voor ons gevoel 'paradoxale' instellingen uit de tijd van de kruistochten die hun leden zowel lieten
bidden als vechten voor de christenheid. Ze werd in 1190 te Acco
op initiatief van enkele burgers uit Lübeck en Bremen gesticht als
caritatieve broederschap.9 Eerste doel was de verzorging van
Duitse pelgrims en kruisvaarders. Al vrij snel, in 1198, werd zij
echter omgevormd tot een ridderorde, naar het voorbeeld van de
Johannieter Orde en die der Tempeliers. Behalve priesters en lekebroeders werden nu ook ridderbroeders als een soort vechtmonniken aangenomen. Dezen verbonden zich aan de Orde onder de traditionele geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid om als soldaten van Christus de heidenen te bestrijden.
Ze werden ingezet bij veldtochten, escorteerden pelgrimsgroepen
en bemanden de diverse imposante burchten van de Orde.
Het Heilige Land was aanvankelijk hun voornaamste arbeidsterrein. Maar onder het bewind van de energieke hoogmeester Hermann von Salza (1210-1239) werden ook broeders naar Oosteuropa gezonden om daar christelijke vorsten bij te staan in hun
strijd tegen de heidense Slaven. Na de vereniging met de kleine,
vooral in Lijfland actieve Orde der Zwaardbroeders in 1237,
kwam het zwaartepunt der activiteiten meer en meer in Oostpruisen en aangrenzende gebieden te liggen. De Orde creëerde er zich
op den duur een eigen staat. Toen met de val van Acco in 1291
het Heilige Land verloren ging, werd Pruisen als vanzelf het cenHetpaleis van de Hoogmeester t r u m v a n d e ° r d e - N a e e n k o r t verblijf in Venetië verplaatste de
in de Mariënburg in Oostprui-

hoogmeester in 1309 d a n ook zijn zetel hierheen.
Behalve de goederen die ze zelf aankocht of veroverde, verwierf
de Duitse Orde in de loop der jaren van kruisvaarders en andere
begunstigers tal van bezittingen, waarmee ze haar verpleeg- en
vechtactiviteiten kon financieren. D e meeste daarvan lagen verspreid in de Duitstalige gebieden van Europa. O m dit goed op een
S v ; . ; *" s ^^f¾P'-.-T doelmatige wijze te beheren richtten de broeders een centraal,
" ""
• - . • hiërarchisch, maar toch flexibel bestuurssysteem in van 'balijen'
en 'commanderijen'. Buiten de Ordestaat, die op een aparte wijze
werd geregeerd, ontstonden op den duur twaalf beheersdistricten
die balijen of landcommanderijen werden genoemd.10 Ze werden
geleid door balijers of landcommandeurs. In de dertiende eeuw
was er in het gebied van de Nederlanden maar één zo'n functio¾ V si ¾AjjlL naris: de landcommandeur der partes inferiores (Lage Landen).
Zijn district werd kort vóór 1300 gesplitst in de balijen Utrecht
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en Oudenbiezen. Een aantal balijen stond rechtstreeks onder het
gezag van de hoogmeester in Oostpruisen; de andere — waaronder ook die van Utrecht — ressorteerden onder de in Zuidduitsland zetelende duitsmeester die op zijn beurt weer aan de hoogmeester ondergeschikt was.
De kleinste zelfstandige bestuurseenheden waren de commanderijen. Deze werden geleid door commandeurs. De termen commanderij en commandeur — de laatste heeft geen militaire connotatie maar betekent eenvoudig beheerder — kwamen overigens
pas in de loop van de dertiende eeuw in zwang. Daarvóór gebruikte men liever de woorden 'huis' en preceptor (betekent eveneens beheerder) of magister. Het gezag van zo'n commandeur, of
preceptor was in het algemeen beperkt. Hij mocht bijvoorbeeld
zelf geen nieuwe broeders aannemen en moest voor het vervreemden van bezit steeds toestemming vragen aan zijn landcommandeur.
De meeste commanderijen waren riddercommanderijen. De grotere vormden recruteringscentra, waar jonge broeders werden opgeleid en in het geestelijk leven ingewijd. De kleinere waren bezitscomplexen waaruit één of meer, al dan niet residerende broeders hun inkomsten trokken. Naast deze riddercommanderijen
bestonden er ook priestercommanderijen. Die werden veelal daar
ingericht waar kerken aan de Orde geschonken waren die door
priesterbroeders moesten worden bediend, of waar overeenkomstig de wens van de begunstigers een hospitaal of kloostergemeenschap gevestigd was. In zulke nederzettingen leidden de
priesterbroeders een min of meer kloosterlijk leven.
Tot zover de toelichting op de aard en organisatie van de Duitse
Orde. Hoe paste Schoten nu in dit geheel; welke relatie onderhield het met de reeds meermalen genoemde landcommandeur
van Utrecht? Een antwoord geven op deze vraag kost enige moeite omdat Schoten evenals de commanderij van Nes bij Akkrum
enkele eigenaardigheden bezat, die andere huizen in het bisdom
Utrecht niet vertoonden. Het is daarom nodig wat dieper op beider oorsprong en ontwikkeling in te gaan.
Laat ik beginnen met Nes omdat dit het hoofdhuis van de Orde
in Friesland was, en Schoten er lange tijd onder ressorteerde.11
Nes was betrekkelijk oud. Zijn broeders worden voor het eerst
genoemd in 1243, in verband met een schenking van de bisschop
van Utrecht. Maar toen zal hun huis al wel enige tijd bestaan hebben. Wellicht is het niet lang na de vierde kruistocht gesticht;
daarvan is immers bekend dat er vele Friezen aan hebben deelgenomen. De auteur van de kroniek van de Balije Utrecht noemt
eerst 1298 als stichtingsjaar, en deelt verderop mee dat Nes aan
Utrecht kwam onder het bewind van Dirck van Holland, bastaardzoon van roomskoning Willem II en broer van Floris V, die
landcommandeur was van 1288 tot 1312. Die eerste vermelding
is natuurlijk niet juist maar zou zó uitgelegd kunnen worden, dat
Nes eerst in genoemd jaar bij de toen pas gevormde Balije
Utrecht werd gevoegd, nadat het voordien apart onder de landcommandeur der 'Lage Landen' had gehoord. Het recht van de
broeders van Nes om zelf een commandeur te kiezen, de bevoegdheid van die commandeur om op eigen gezag gezag kloosterlingen
aan te nemen, en het feit dat Nes nog in 1395 een eigen vertegenwoordiger naar het Generaal Kapittel in Frankfurt mocht sturen,
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zijn tekenen die wijzen op een oude zelfstandigheid. Geen van de
andere commanderijen der Balije Utrecht bezat dergelijke privileges.
Nes was een priestercommanderij maar vormde tegelijkertijd een
dubbelklooster. Dat is te zeggen, tot in het midden van de vijftiende eeuw stond er een kleine nonnengemeenschap onder haar
hoede. Die huisde tot omstreeks 1375 in het aan St. Elisabeth van
Thüringen gewijde klooster Steenkerk bij Katrijp, waarvan helaas niet bekend is wanneer het werd gesticht. De zusters die er
deel van uitmaakten, hebben na 1375 — vermoedelijk om materiële redenen — hun intrek genomen in Nes. Nog in 1400 is daar
sprake vanfratres et sorores. Een dergelijke dubbelklooster-constructie van groepen monniken en nonnen die ruimtelijk gescheiden leven maar verder in juridisch, economisch en geestelijk opzicht één gemeenschap met elkaar vormen, was voor een Fries
klooster normaal. Binnen de Duitse Orde was ze echter zeer ongewoon.12
Kan men Nes dus als een buitenbeentje betitelen, Schoten was
dat al evenzeer. Over de begintijd van dit huis weten we niet veel.
De bovengenoemde kroniek van de Balije Utrecht meldt dat het
in 1299 gesticht werd, dus eenjaar na Nes. 13 Maar het lijkt me dat
we op dit jaartal geen staat kunnen maken, omdat het reeds voor
Nes opgegeven jaartal niet bleek te kloppen. Wel geeft het reden
te vermoeden dat het klooster te Schoten reeds in de dertiende
eeuw tot stand kwam. De eerste zekere berichten dateren echter
pas uit het midden van de volgende eeuw, om precies te zijn uit
1347.14 In een pauselijk privilege wordt dan gesproken over de
magister en broeders van het hospitaal der armen te Schoten.15
De titel magister veronderstelt een zekere onafhankelijkheid — al
kan het zijn dat hij aan een formulier ontleend is. Niettemin blijkt
uit een oorkonde van drie jaar later, die een twist tussen Nes en
Schoten beslecht, dat Schoten onder het gezag en depotestas van
Nes stond, zij het onder enkele gunstige condities.16 Zo is bijvoorbeeld vastgelegd dat de broeders van Nes verplicht waren in
Schoten een priester en een kok aan te stellen, en dat de commandeur van Nes zich bij de keuze van de grengiarius of hofmeester,
die kennelijk de voornaamste bestuurder te Schoten was, moest
beperken tot de broeders die Schoten zelf bevolkten. Dat hij
evenwel over het benoemingsrecht beschikte, doet veronderstellen dat Schoten oorspronkelijk als uithof vanuit Nes was gesticht.
De titel hofmeester of grangiarius werd immers gewoonlijk door
de beheerder van een uithof of grangia gevoerd.
In dezelfde oorkonde is een clausule opgenomen dat de broeders
van Schoten in overleg met hun voogden of'advocati, alsmede met
de commandeur van Nes, zelf personen van beiderlei kunne als
conventualen mochten aannemen. Die clausule is in twee opzichten interessant. Ze laat zien dat de invloed van de voogden/begunstigers zich zelfs tot het recruteringsbeleid uitstrekte en dejure
werd erkend, wat geheel tegen de geest en letter van de statuten
der Orde indruiste.17 Ze demonstreert ook dat Schoten een dubbelklooster was. Dat wordt bevestigd door een soortgelijke bepaling uit een oorkonde van 1397 die inhoudt dat het de conventsgemeenschap, nu geleid door een prior en een hofmeester, is
toegestaan op eigen gezagfratres et sorores in het convent op te
nemen.18 De status van deze sorores of zusters is niet bekend,
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maar het ligt voor de hand te veronderstellen dat zij evenals de
nonnen van Steenkerk koorzusters waren. In tegenstelling tot
Nes heeft Schoten zijn zusters nooit in een apart gebouw op een
ander terrein kunnen onderbrengen. Daarvoor was het kloostertje vermoedelijk te arm. Veel moeten we er ons ook niet van voorstellen. Het kan zijn dat het in de dertiende en veertiende eeuw
door meer personen werd bevolkt, maar in de tijd dat de overval
plaatsvond, telde het niet meer dan twee kloosterzusters, twee
priesterbroeders, één lekebroeder en een stuk of drie, vier knechts
en dienstboden.19 Het was dus werkelijk een heel bescheiden
huis.
Alles wijst er op dat de relatie tussen de landcommandeur en deze
Friese nederzettingen, die qua structuur meer leken op andere
Friese kloosters dan op de Utrechtse commanderijen, vanwege al
hun privileges vrij los was. Ze vormden haast een balije op zichzelf. Hun oversten waren eigenlijk alleen verplicht jaarlijks een
bepaald bedrag aan contributie in Utrecht af te dragen; en ze
moesten natuurlijk bij vervreemding van goederen de landcommandeur raadplegen. Of daar in de eerste helft van de vijftiende
eeuw veel van terecht gekomen is, is de vraag. Bij de kapittelvergaderingen ontbraken de Friezen, voorzover we althans hebben
kunnen nagaan. Hun huizen worden in de bewaard gebleven inventarissen en inspectielijsten niet genoemd, en verder ontbreken
hun jaarrekeningen tussen die van de andere commanderijen.20
Nu was de situatie in de Balije van Utrecht er in die tijd ook niet
naar dat de landcommandeur zich intensief met de gang van zaken in het Friese kon bemoeien. In de jaren veertig tot zeventig
werd het hoofdhuis te Utrecht zelf verscheurd door interne twisten. Verschillende personen en rivaliserende groeperingen trachtten met wisselend succes greep op het bestuur te krijgen, waarbij
ook de stad en haar gilden, de bisschop, de duitsmeester en de
Bourgondische hertogen zich deden gelden.21 En ondertussen
ging het materieel bergafwaarts. Eerst de energieke en ervaren
landcommandeur Johan van Drongelen, die door de kroniek der
Balije als een groot bestuurder wordt geëerd, wist aan de onrust
een einde te maken.22 Toen hij in 1468 aantrad, vond hij geen
spint koren meer op zolder; alles wat hij aantrof was een schuld
van 3700 rijnsgulden. Volgens de kroniek zou Van Drongelen er
in korte tijd in slagen met hulp van verwanten, prelaten en hoge
heren uit Utrecht, Holland en Zeeland de chaos in het Utrechtse
huis te bezweren. En dat niet alleen. Hij spande zich ook meteen
in de situatie in de onderhorige commanderijen te verbeteren. Zo
reisde hij in 1470 af naar Friesland om te pogen de huizen daar te
hervormen en strakker aan zijn gezag te binden. We mogen hem
daarvoor wel dankbaar zijn, want dat we over gegevens betreffende Nes en Schoten beschikken, danken we grotendeels aan die
werkzaamheid.
Nogmaals de plundering: voorspel en nasleep
De situatie die de landcommandeur in Friesland aantrof, was allesbehalve rooskleurig. Met name het leven in Nes kwam hem zo
ergerlijk voor dat hij onmiddellijk besloot maatregelen te nemen.
Van Drongelen trof er slechts drie broeders die van geen orderegel of statuten iets afwisten en voortdurend de meest elementaire
geloften overtraden: '. . . ende leyden mercanderen die blynde den
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anderen inden sloef23 De eerste genezing werd gevonden in het
aanstellen van een nieuwe commandeur uit Utrecht, een zekere
Aernt Wynter van Aernem. Eind 1470 werd deze naar Friesland
gestuurd teneinde daar het materieel en spiritueel beheer te saneren. De Nesser broeders accepteerden hem echter niet en eisten
met een beroep op hun oude privileges dat ze zelf een nieuwe
overste mochten kiezen. Na allerlei besprekingen waarbij enkele
kloosteroversten uit de omgeving, en de plaatselijke hoofdelingen
Focke Eeskes en Janko Douwama (de oudere) betrokken waren,
werd tenslotte een compromiskandidaat, de Fries Hendrik van
Akkrum, die overigens geen lid was van de Duitse Orde, tot commandeur benoemd.24 Aernt Wynter kreeg tot troost de functie
van prior aangeboden, terwijl de voormalige prior met een rijk
pastoraat tevreden werd gesteld. Begin november 1471 aanvaardden en bezegelden alle betrokkenen een soort statuut van hervorming.25 Daarmee leek de gemeenschap weer van een goede toekomst verzekerd.
Ondertussen had Johan van Drongelen ook Schoten bezocht. Of
hij er reeds in 1470 geweest is, weten we niet, al is het wel aannemelijk. In mei 1471 was hij er zeker. Op St. Servaas, dat is 13 mei,
sloten hij en de prior van Schoten namelijk een zeer belangrijke
en verstrekkende overeenkomst met een zekere Berent Egbertszoon uit Kuinre en diens vrouw Griete over de verhuring van twee
saten land van Schoten, gelegen binnen de heerlijkheid Kuinre,
en twee bijbehorende kampen of losse stukken land, gelegen in
de tot Stellingwerf behorende parochie Spanga.26 Het betrof een
uitgifte in erfpacht tegen een jaarlijkse rente van 17 goudgulden
in totaal, buiten hetgeen er aan leveringen in natura reeds op het
land was vastgelegd. Vijftien guldens moest de pachter omstreeks
Sint Jan in Utrecht aan de landcommandeur betalen, de twee resterende zou hij steeds aan de prior van Schoten moeten leveren.
De bedoeling die de landcommandeur met deze transactie voorhad, zal wel duidelijk zijn. De contributie die de prior van
Schoten hem jaarlijks schuldig was, zou hij nu rechtstreeks ontvangen.27 Blijkbaar had hij wel zeer weinig vertrouwen in het financiële beleid van de prior, want tot een dergelijke actie die de
zelfstandigheid van het afzonderlijke huis sterk aantastte, werd
doorgaans pas in laatste instantie besloten. Men mag dan ook wel
aannemen dat de landcommandeur nog grote sommen van heer
Gerrit Frederikszoon tegoed had. Hij kon daar niet langer op
wachten omdat hij voor de schuldsanering van het huis van
Utrecht zelf dringend om geld verlegen zat. Overigens is uit latere
brieven wel op te maken dat heer Gerrit bij dit, of bij een ander
bezoek in 1470 of 1471 tegenover hem verantwoording van zaken
heeft afgelegd.28 Maar hoe diepgaand en volledig dat is geweest,
is niet te zeggen.
Dan vindt in het voorjaar van 1472 de overval plaats. Zodra de
volle omvang van de catastrofe hem duidelijk wordt, beraamt Johan van Drongelen tegenacties. Op 9 april gaat er een aantal brieven in Utrecht de deur uit. De eerste is aan de stellingen en gemene kerspels van Schoterland gericht. Hierin zegt de landcommandeur van hun wandaden te hebben gehoord, en hij laat ook
weten op de hoogte te zijn van hun argument.29 Hij ontkent hun
recht tot ingrijpen en stelt daarbij dat het convent te Schoten helemaal niet door hun voorvaderen is gesticht: '. . . wy weten wael
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hoe wij aen dat huus van Scotenyerst gecomen zijn'l 'Waarom hebben zij hun bezwaren tegen heer Gerrit vorig jaar niet aan hem
kenbaar gemaakt, toen hij tot tweemaal toe in Schoten was om
het huis te visiteren? Hij zou dan stellig de zaak onderzocht en zo
nodig de prior gecorrigeerd hebben'. Belangrijker dan deze opmerkingen is de aanzegging dat de stellingen en hun volk nu in de
ban (inder maledixien) van de paus vallen. 'Slechts de paus zelf
kan hen daarvan absolveren. Maar dan moeten zij hun leedwezen
voor het gebeurde betuigen, de aangerichte schade vergoeden en
heer Gerrit weer ongehinderd naar Schoten laten terugkeren.
Doen zij dit niet, dan zal de landcommandeur hen aanklagen bij
God, de paus en de bisschop, en hen daarbij ook de moord op
heer Wychaert ten laste leggen'.
Daarmee greep de landcommandeur naar het geestelijk zwaard.
Een ander wapen kon hij in dit geval ook moeilijk hanteren. De
stellingen zelf vertegenwoordigden in Schoterland en Stellingwerf immers het enige wereldlijke gezag. Hier resideerden geen
hoofdelingen op wie Van Drongelen een beroep kon doen. Zijn
tweede en derde brief zijn er daarom op gericht de kerkelijke
straffen geëffectueerd te krijgen. Ze zijn respectievelijk verstuurd
aan de bisschop van Utrecht en de commandeur van Nes. 30 De
bisschop wordt verzocht zijn deken en onderdeken van Boorne te
bevelen alle kerspelen 'die dair hoir volck mede gehat hebben', het
interdict op te leggen. De commandeur wordt opgedragen zijn
priesterbroeders, die als pastoors werkzaam zijn, te verbieden
nog diensten te celebreren voor degenen die aan de plundering
hebben meegedaan. Overigens is het meervoud in die laatste brief
enigzins misplaatst. Er was in Schoterland slechts één pastoor die
tot de Duitse Orde behoorde en als zodanig onder het gezag van
de overste van Nes viel. Dat was de pastoor van Rottum.
Verder schreef Johan van Drongelen brieven naar de schout van
Vollenhove en de kastelein van Kuinre met het verzoek heer Gerrit bij het vervorderen van zijn rechten behulpzaam te zijn.31 De
prior had namelijk de wijk genomen naar Kuinre om zo buiten de
greep der Schoterlanders te blijven. Voor zijn levensonderhoud
mocht hij hier van de landcommandeur beschikken over de opbrengst van 20 dagmad weiland van het klooster. Ook de pastoor
en de schout van Kuinre werden gevraagd hem bijstand te verlenen. Zij kregen daarbij tevens het verzoek zich vanwege de Orde
beschikbaar te stellen als bemiddelaars en zoenslieden.
Hoe was nu de reactie van de daders op deze tegenmaatregelen?
Er wordt wel eens getwijfeld aan de effectiviteit van de kerkelijke
straffen. Vooral in de Late Middeleeuwen zouden excommunicatie en interdict door het veelvuldig gebruik en met name ook door
het misbruik dat ervan gemaakt werd, nauwelijks meer indruk gemaakt hebben. Voor alle duidelijkheid: excommunicatie werd
aan de gelovige persoonlijk opgelegd; hij werd van de genademiddelen der kerk uitgesloten. Het interdict daarentegen gold voor
een heel gebied en hield in dat geestelijken de kerken moesten
sluiten en aan niemand meer de sacramenten mochten toedienen;
overledenen moest een kerkelijke begrafenis worden geweigerd,
wat ook inhield dat hun lichaam niet in gewijde aarde mocht worden begraven. Bij het Utrechts schisma van 1421, toen twee kandidaten elkaar met alle mogelijke middelen de bisschopszetel betwisten, bleek dat vele gelovigen zwaar tilden aan een dergelijke
72

Wumkes.nl

uitsluiting.32 We mogen derhalve niet verwachten dat de Schoterlanders er hun schouders over hebben opgehaald.
Er zijn geen ingekomen stukken voorhanden betreffende deze
kwestie, maar uit een brief van 15 mei aan de nieuwe commandeur van Nes waarin Van Drongelen ingaat op een schrijven van
diens kant, blijkt wel iets van de reacties.33 In de eerste plaats
deelt de landcommandeur hem mee een brief van de stellingen te
hebben gekregen waarin zij hem bezworen hebben dat hij geen
banbrieven in het land brengen moet. Enige ongerustheid heeft
hij dan toch wel teweeggebracht. Dat blijkt verderop ook want
zij hebben de commandeur Hendrik van Akkrum die samen met
Janko Douwama een zoenprocedure gestart is, bij wijze van
schadevergoeding een 'eeuwige bede' aangeboden. Mogelijk stelde heer Hendrik zich beschikbaar als tussenpersoon omdat hij het
argument der stellingen tot op zekere hoogte gerechtvaardigd
vond. Hij heeft in ieder geval naar de landcommandeur geschreven over het 'kwade regiment' van heer Gerrit. Zo zou deze een
priester die een doodslag had begaan, heer Aernt genaamd, hebben willen inkleden om hem tot hofmeester aan te stellen. Daarop
antwoordt de landcommandeur dat dat inderdaad een ernstige
zaak is, en dat hij heer Gerrit niet wil prijzen of wil aanmoedigen
in zijn wanbeheer. 'Hij had zich immers vorig jaar al voorgenomen deze zomer het huis van Schoten te saneren, en dat heeft hij
Hendrik toen in het geheim ook toevertrouwd: (als wij v selue wael
gesacht hebben int heijmelijc). Maar daarom kan hij nu nog niet
het minste begrip opbrengen voor de actie der stellingen. Zij zullen zich moeten verontschuldigen en de schade vergoeden. Tot
zolang zal het interdict uitgevoerd worden. Mochten de boosdoeners zich door bemiddeling van Hendrik van Akkrum en Janko
Douwama met hem willen verzoenen, dan moeten ze vóór St.
Odulfus (12 juni), dus op korte termijn, naar Utrecht komen.' Aldus, vrij weergegeven, de repliek van Johan van Drongelen in deze brief.
Of de stellingen nog op de genoemde datum in Utrecht zijn geweest, weten we niet. Wel moeten ze in dit jaar nog een brief, bezegeld met hun landszegel, aan Johan van Drongelen gestuurd
hebben, waarin ze beloofden zich te zullen beteren. In een latere
brief maakt de landcommandeur daar namelijk melding van; hij
schrijft zelfs dat ze 'het hoofd in onze schoot wilden leggen'.34
Maar de werkelijke verzoening werd uitgesteld.
Het eerstvolgende bericht dateert pas van 11 april 1473, dus bijna
eenjaar later.35 Het betreft alweer een brief aan Hendrik van Akkrum. Er blijkt uit dat de commandeur van Nes in de tussentijd
nog in Utrecht is geweest om te bemiddelen, en dat hij daarbij
voorgesteld heeft de zaak uit te stellen totdat de landcommandeur naar de commanderij van Bunne in Drenthe zou komen om
daar een soort grote 'verzoendag' te houden. De Schoterlanders
hebben Hendrik, maar ook de landcommandeur, al laten weten
dat ze dan door wijze mannen vertegenwoordigd zullen zijn. En
zelfs heeft de prior van Nes, de ons nu bekende Aernt Wynter,
daarover contact met Johan van Drongelen opgenomen. Kennelijk.was er de stellingen en de commandeur en prior van Nes veel
aan gelegen de zaak tot een goed einde te brengen. De landcommandeur, die in de brief waarin hij dit alles memoreert, de indruk
maakt erg ongeduldig te zijn, gaat op het voorstel in en laat heer
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Hendrik weten over twee weken op beloken Pasen (25 april) de
bedoelde verzoeningssessie te organiseren, met het verzoek om de
Schoterlanders daarvoor uit te nodigen. Tegelijkertijd sommeert
hij de naar Kuinre gevluchte prior van Schoten om eveneens op
die dag naar Bunne te komen; de prior zal dan alle documenten
betreffende zijn beheer van het klooster vanaf zijn benoeming
'. . . tot dat (g)hi daer of verdreven waerf, moeten overleggen.
Het staat vast dat de bijeenkomst te Bunne op de afgesproken datum heeft plaatsgevonden. In een brief aan de commandeur van
Nes, gedateerd op 23 juni 1473, welke ingaat op een eerste, overigens niet bewaard gebleven reactie van de Nesser overste naar
aanleiding van die bijeenkomst, brengt de landcommandeur in
herinnering wat er zoal te Bunne in beginsel besloten was.36 Zo
zou men overeengekomen zijn dat de stellingen alles wat ze het
huis van Schoten afhandig gemaakt hadden, zouden teruggeven;
voorts dat ze daarenboven aan het klooster een 'eeuwige bede'
zouden geven, en tenslotte dat de landcommandeur voor zijn onkosten binnen drie jaar een som van 93 rijnsgulden van hen zou
ontvangen. Alles echter met dien verstande dat de stellingen er
zich nog nader op mochten beraden. Spijtig genoeg voor de Duitse heren kwamen de Schoterlanders bij dat beraad op één van hun
toezeggingen terug, en wel op die betreffende de onkostenvergoeding voor Van Drongelen. De landcommandeur schrijft tenminste aan Hendrik van Akkrum uit zijn brief begrepen te hebben,
dat ze hem geantwoord hadden er niet over te piekeren om hem
enige gelden te geven voor zijn kosten. Is Hendrik niet geschrokken toen hij dat vernam, zo vraagt Van Drongelen zich af. Ferm
laat hij vervolgens aan de commandeur van Nes weten zo'n manoeuvre niet te accepteren; 'wat te Bunne besloten is, daar zal
men zich geheel aan moeten houden'.
Of de landcommandeur in zijn weergave van de besluiten volledig
was, mag betwijfeld worden. Zó lijkt het alsof alle concessies van
de stellingen gekomen zijn. Het is echter waarschijnlijk dat ook
Van Drongelen water in de wijn heeft gedaan, en wel door heer
Gerrit Frederikszoon als prior af te zetten en heer Aernt Wynter
van Aernem, de prior van Nes, in zijn plaats te benoemen. Daarbij zou voor Gerrit Frederiksz een 'afvloeiingsregeling' getroffen
kunnen zijn. Zeker is dit alles niet, maar na 11 april 1473 horen
we niet meer van heer Gerrit als prior. In een later stuk deelt de
landcommandeur mee hem'. . . om syn vuyl snode regiments wille'
afgezet en van zijn prioraat en hofmeesterschap beroofd te hebben.37 Zijn opvolger Aernt Wynter verschijnt eerst op 29 november 1476 in de documenten.38 Maar dat kan slechts als een datum
ante quem opgevat worden. Wat ligt er meer voor de hand om te
veronderstellen dan dat heer Gerrit te Bunne het veld heeft moeten ruimen voor heer Aernt, die zich tevoren al als bemiddelaar
had gepresenteerd en zich, getuige zijn latere goede relaties met
de Schoterlanders, ook door hen gesteund wist? Het is niet bekend of de stellingen uiteindelijk de onkosten van de landcommandeur hebben betaald. Ofschoon het bedrag betrekkelijk hoog
was, betrof de kwestie op zichzelf geen wezenlijk principieel probleem. Het zwijgen van de bronnen doet vermoeden dat men er
nog wel een oplossing voor heeft weten te vinden. Maar dat is
speculeren. Duidelijk is in ieder geval dat er een compromis tot
stand gekomen was.
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Het land in Kuinre en Spanga
De gang van zaken voor en na de plundering zoals we die tot dusver in de correspondentie van de landcommandeur hebben kunnen volgen, is in menig opzicht instructief maar leert ons, behalve
dat ze heer Gerrits handel en wandel in een kwaad daglicht stelt,
nog weinig over de omvang van diens wanbeheer en de precieze
reden waarom de Schoterlanders in actie waren gekomen. Daarvoor moeten we bij andere bronnen te rade. Wat het eerste betreft
vinden we enkele interessante gegevens in de rekeningen van
Schoten. Er is er slechts één voorhanden uit de tijd vóór de overval. Deze is weliswaar niet gedateerd maar moet toch op grond
van allerlei aanwijzingen van vóór 1471 stammen.39 De eerste
daaropvolgende rekening, van de hand van de opvolger van heer
Aernt Wynter, heer Willem Hasert, dateert pas uit 1497.40 Bij vergelijking van deze stukken springt meteen het verschil in pachtinkomsten in het oog. In 1497 werd het land in de directe omgeving
van het godshuis bij Oudeschoot nog geheel in eigen exploitatie
gehouden; de pachtinkomsten beliepen niet meer dan 14 rijnsgulden, en daarvan werden er 10 betaald door Oude Dirk te Kuinre
voor 12 dagmad land te Spanga. In de oudste rekening is daarentegen buiten de inkomsten in natura van de kloosterboerderij te
Oudeschoot zelf, 53 gouden rijnsgulden aan pachtinkomsten geboekt: 22 gulden van Peter Monyc, 23 gulden van Ollert in de
langhe akkeren en 8 gulden van een zekere Appe. Daarenboven is
nog eens 23 goudgulden aan inkomsten uit het veer bij Kuinre
geregistreerd, een inkomstenbron die in geen der rekeningen van
1497 en later meer wordt genoemd. Ik neem aan dat die Peter en
Ollert pachters waren van hoeven in Kuinre. Het toponiem 'de
lange akkers' is namelijk in de Kuinder Buitenpolder te traceren.41 Als men nu weet dat de inkomsten van Schoten omstreeks
1500 niet veel hoger waren dan 100 goudgulden, en men verneemt
dat de kampen ter grootte van 12 dagmad bij Spanga tegenover
Kuinre die het schamele godshuis uiteindelijk zou behouden, in
1567 door de toenmalige commandeur/hofmeester Melchior Barentsz de Grote '. . . onse beste landt van opbrenghen' werden genoemd, dan zal men beseffen dat Schoten hier tussen 1460/1470
en 1496 een verhoudingsgewijs dramatisch bezitsverlies heeft geleden.42
De vraag is nu door wie en op welke wijze het bezit is vervreemd.
Was alleen heer Gerrit verantwoordelijk of heeft ook diens opvolger heer Aernt Wynter het zijne ertoe bijgedragen? En wie waren
de 'profiteurs'? Het spoor van de rekeningen leidt als vanzelf naar
een dossier betreffende enkele conflicten over de eigendom en het
gebruik van land in de buurt van Kuinre en Spanga. Weliswaar
speelden deze twisten zich enige jaren na de plundering af, tussen
1475 en 1482. Maar omdat voor een deel dezelfde partijen erbij
betrokken waren — zij het in een andere rol — en het hun vermoedelijk om hetzelfde bezit ging, werpen de documenten daarover
zijdelings toch ook licht op het conflict van 1472.
Het oudste stuk uit dit dossier is de reeds eerder aangehaalde erfpachtovereenkomst welke de landcommandeur en de prior van
Schoten in 1471 met Berent Egbertsz uit Kuinre afsloten.43 Omdat deze overeenkomst de kiem van veel der latere moeilijkheden
in zich bergde, lijkt het juist aan de details ervan wat meer aandacht aan te besteden. In de akte is de omvang en ligging van de
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Reconstructie van het grondbezit van het convent te Schoten. Linksboven is met een
stippellijn de ligging van het voormalige kloosterterrein aangegeven; dit volgens het
kadastrale minuutplan van 1832.
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bezittingen niet precies aangegeven; zoals vaak in dit soort documenten zijn slechts de belendingsgegevens genoteerd. Die leren ons dat de twee boerenplaatsen gelegen waren op het grondgebied van Kuinre, in de huidige Kuinder buitenpolder.44 De eerste wordt namelijk omschreven als een saté land in Wyberghae (de
nu verdwenen buurtschap Wiberburen) waarvan het oostelijk
einde tot aan de Tjonger strekt en het westelijk einde bij de Bolderepen uitkomt. Het kan haast niet anders of dit laatste toponiem moet identiek zijn met de aan de westkant van die polder te
traceren veldnaam de Bouwrepen.
De tweede saté, genaamd Slykenburch, moet evenals de eerste een
oost-west opstrek hebben gehad want voor haar worden alleen de
noordelijke en zuidelijke naastliggers opgegeven. In een stuk uit
1479 leest men dat ze aan de westzijde werd begrensd door Wybergae wech en aan de oostkant door de Tjonger.45 De twee saten
lagen dus niet naast elkaar maar liepen wel parallel. Slykenburch
was stellig de meest noordelijke van de twee, en haar hoeve zal wel
bij de Tjonger ter hoogte van de huidige buurtschap Slijkenburg
hebben gestaan. De pachter, zo vernemen we later, was verplicht
een veerdienst te onderhouden en genoot daar ook zekere inkomsten uit.46
Aan de andere kant van de Tjonger, in het tot Stellingwerf behorende kerspel Spanga, lagen twee losse kampen die ook in de
transactie waren begrepen. De eerste werd de monnike kamp genoemd, de andere droeg geen naam. Hun ligging is moeilijker na
te gaan, maar zoveel is zeker dat ze beide zuidelijk aan de Tjonger
grensden en een strook uiterdijk besloegen. Van één van de twee
wordt later gezegd dat het met'. . . dat suit eynde inde Kuinre ende
inde Lende' strekt, dus vermoedelijk op het punt waar Tjonger en
Linde bij elkaar komen, zo ongeveer tegenover Slijkenburg.
Waren deze twee, qua grootte min of meer gelijke saten met bijbehorende kampen nu dezelfde als de respectievelijk 22 en 23 goudgulden opleverende pachthoeven van Peter Monyc en Ollert in de
langhe akkeren"] Het lijkt er sterk op want Schoten beschikte volgens de oudste rekening oorspronkelijk immers slechts over drie
pachteenheden, waarvan er één wat kleiner was.
Met deze identificatie hebben we houvast voor de datering van de
vervreemding. Zoals reeds gememoreerd, werden de beide saten
in 1471 tezamen voor eeuwig verhuurd tegen een pachtsom van
17 gouden rijnsgulden waarvan er twee aan de prior te Schoten
moesten worden betaald en vijftien aan de landcommandeur te
Utrecht. Dat lijkt voor dit tijd een gering pachtbedrag voor twee
complete hoeven. Het bedrag komt ook niet bepaald overeen met
de som van de pachtsommen van Peter en Ollert. Maar uit latere
stukken blijkt dat er ten tijde van de overeenkomst nogal wat extra lasten op het goed rustten. Landcommandeur Johan van
Drongelen spreekt tenminste in een akte uit 1480 waarin hij aan
de transactie van 1471 refereert, van verscheidene boter- en kaasrenten.47 In een oorkonde uit 1478 worden die extra renten nader
gespecificeerd.48 'Erfpachter' Berent Egbertsz die de beide saten
en kampen over twee onderpachters verdeelt, memoreert dan dat
deze behalve de 7,5 en 1 goudgulden die zij aan de Duitse Orde
verschuldigd zijn, ieder nog 3 goudgulden, bijna drie vaten boter
en een half schippond kaas aan diverse belanghebbenden moeten
leveren. Geen geringe lasten als men weet dat in die tijd een vat
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boter een waarde had van om en nabij de 3 goudgulden! Omgerekend waren de onderpachters dus jaarlijks tenminste 8,5 + 3
+ 9 = 19,5 goudgulden plus een half schippond kaas kwijt, en
dat komt aardig in de buurt van de pachtbedragen uit de oudste
rekening.
Van tenminste één van die renten, te weten de boterrente van een
zekere Claes Gerlicksz, wordt later in een oorkonde uit 1475 met
zoveel woorden meegedeeld dat die door de prior zonder toestemming van de landcommandeur was verkocht.49 De schout
van Kuinre, Goyke Wibrantsz, zou daarbij een bemiddelende en
zelfs profiterende rol hebben gespeeld. De landcommandeur gebood namelijk in 1479 de erfpachter deze boterrente in Utrecht
te betalen in plaats van aan de zoon van de toen reeds overleden
Claes Gerlicksz, met de mededeling dat deze maar door de schout
schadeloos gesteld moest worden.50 Ongetwijfeld had de verkoop
van deze en andere renten zijn beslag gekregen vóórdat de erfpacht op 17 goudgulden werd vastgesteld. De pachter kon immers niet tussentijds met extra renten worden geconfronteerd
zonder dat hij in de erfpacht zou worden gekort. Met andere
woorden, de bewuste renten moeten reeds voor 1471 zijn verkocht. Die datering houdt meteen in dat heer Gerrit Frederikszoon inderdaad voor de vervreemding verantwoordelijk gesteld
kon worden. Hij moet wel in zeer grote geldzorgen hebben verkeerd dat hij binnen nog geen vijfjaar — hij trad namelijk niet
vóór 1466 als prior te Schoten aan — de meest waardevolle pachtgoederen van zijn convent met een rentelast van tenminste 24
goudgulden bezwaarde.51
Was de schout van Kuinre soms zijn geldschieter en schuldeiser?
Goyke Wibrantsz wordt niet alleen genoemd als 'makelaar' van
de Claes Gerlicksz' renteverkoop, hij zou ook bij het afsluiten van
de erfpachtovereenkomst van 1471 betrokken zijn geweest. In
1480 schrijft de landcommandeur namelijk dat hij die overeenkomst destijds mede had afgesloten op aanraden van 'den scalce
vanden Kunre ende meer anderen ende seiden oic dattet jaerlix niet
beter en was'.52 Ook na 1471 zou de schout zich nog op dubieuze
wijze met de landen van de Duitse Orde bemoeien. In 1475 droeg
erfpachter Berent Egbertsz, zonder dat de landcommandeur er
iets vanaf wist, voor het gerecht van de schout de helft van zijn
pachtland over aan een zekere Reyne Gertzoen en diens vrouw.53
Wat Berent aan die transactie verdiende, wordt niet in de akte
meegedeeld, evenmin als wat de schout voor zijn diensten beurde.
Maar in het reeds eerder aangehaalde document uit 1480 weet de
landcommandeur te melden dat de laatstgenoemde er wel 60
goudgulden aan had overgehouden!
Van Drongelen kreeg eerst na verloop van tijd in de gaten welke
malversaties er waren en nog steeds werden gepleegd. Na 1475
zou hij een sterk wantrouwen gaan koesteren jegens de schout van
Kuinre met wie hij het aanvankelijk zo goed had kunnen vinden:
hij had hem immers in 1472 en 1473 nog ingeschakeld bij het tot
de orde roepen van de Schoterlanders. Vreemd genoeg vatte de
landcommandeur eveneens bedenkingen op tegen de nieuwe
prior, heer Aernt Wynter. Hij verweet ook hem allerlei ongeoorloofde handelingen met betrekking tot het goed van de Orde bij
Kuinre en Spanga.54 Het is echter niet goed na te gaan waar deze
verwijten op stoelden. De grootste frustratie van de landcom78
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mandeur was wel, zo blijkt uit een aantal ongedateerde stukken,
dat de nieuwe prior hem nergens in kende en nooit naar Utrecht
kwam om rekenschap van zijn beheer te Schoten af te leggen.
Het conflict om de kampen land in Spanga
We zijn daarmee als vanzelf uitgekomen bij de twist tussen Berent
Egbertsz en heer Aernt, gesteund door de Stellingwervers en
Schoterlanders om het bezit van de beide, reeds vaak genoemde
kampen land in Spanga. Op 23 mei 1480 richten de Rechters en
Raad van Zevenwouden een brief aan de kastelein, schout,
schepenen en raad van het stadje Kuinre, waarin zij in naam van
de prior van Schoten voor hem de eigendom en het gebruik van
de twee kampen land in Spanga opeisen.55 Zij benadrukken dat
de prior zijn rechten daarop reeds met succes in Vollenhove voor
het gerecht van de bisschop en in Steenwijk voor de geestelijke
rechtbank van de deken vervolgd heeft. 'Tal van bezegelde brieven bewijzen dat. Maar Berent volhardt tot dusver met te verklaren alleen voor het gerecht te Kuinre te willen procederen. Toch
heeft de prior naar zijn zeggen ook voor dat gerecht zijn gelijk
gekregen. En nu draagt Berent het land niet over, zoals hij zou
behoren te doen, maar laat met geweld beslag leggen op de landen
van het convent,'. . . liggende in onssen seven wolde.' Wanneer Berent aan de prior niet toestaat het bedoelde land te 'bezigen en te
gebruiken' zijn wij, zo schrijven de rechters van Zevenwouden
dan, gedwongen om maatregelen te nemen ten aanzien van Berents andere goederen in ons gebied,'. . . want wij willen dat convent, gesticht van onssen landen, niet onder die voeten ende verdorven hebben'.
Dat is forse taal. Jammergenoeg verzuimen de auteurs van de
brief uit te leggen op welke rechtstitel de prior zijn claim kon baseren, zodat we daarover in het ongewisse blijven. Ook in het vervolg van de affaire komt dat niet aan het licht. De inzet is echter
duidelijk: de voormalige bezittingen in Kuinre, bestaande uit
twee saten, zijn voor heer Aernt niet meer langs legale weg terug
te winnen, de twee kampen land in het nog tot Friesland behorende Spanga, waarover behalve de rechters van Stellingwerf en de
raad van Zevenwouden niemand anders iets te zeggen heeft, kunnen met steun van de Schoterlanders en Stellingwervers nog wel
worden opgeëist.
De directe reactie van de gezagsdragers in Kuinre en Berent Egbertsz is niet bewaard gebleven, maar we beschikken wel over een
welhaast emotionele brief van de landcommandeur aan de stellingen, rechters en raad van Zevenwouden, waarin hij — klaarblijkelijk op verzoek van Berent Egbertsz — zijn visie op het gebeuren
geeft. Hij laat daarin de overeenkomst van 1471 de revue passeren
en suggereert dan dat de toenmalige prior met de schout hem
daarbij benadeeld heeft.56 Voorts brengt hij de doorverkoop van
Berent Egbertsz in herinnering, met de kwalijke rol van Goyke
Wibrantsz daarin, maar bezweert vervolgens dat hij Berent toch
zijn helft heeft laten behouden. 'En bij die helft zijn tenminste de
pachtrechten van één der kampen in Spanga inbegrepen, zodat
Berent geheel in zijn recht staat: '. . . aldus en sit hy mit ghenen
gewelde dair in'. Het is juist de prior die gewantrouwd moet worden. Indertijd heeft hij, Johan van Drongelen, heer Gerrit om zijn
wanbeheer afgezet en in zijn plaats op goed vertrouwen heer
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Aernt Wynter benoemd, in de hoop dat deze het huis van Schoten
weer tot aanzien zou brengen. Maar helaas, de landcommandeur
verneemt dat heer Aernt het huis naar de verderfenis voert en
zonder zijn toestemming goederen en erven verkoopt en verpandt. De nieuwe prior heeft nog steeds geen rekenschap gegeven, zoals hij eigenlijk elk jaar zou moeten doen, beantwoordt
geen brieven, trekt zich kortom niets aan zijn overste. Dat kan
toch niet langer zo doorgaan'. De brief, die eerst gericht was op
het benadrukken van de rechten van Berent Egbertsz, eindigt zo
in een algemene noodkreet of een roep om bijstand van de 'eerbare stellingen en de raad van Zevenwouden' om hem te helpen
de prior van Schoten te dwingen zich te gedragen als een goede
broeder. Van Drongelen doet daarvoor zelfs een beroep op het in
1472 door hem juist gewraakte verantwoordelijkheidsgevoel der
stellingen: '. . . want die goeden van uwen olderen ende van goeden
eerbaeren devoten personen gegeven sijn, ende sommige van(der)
oirden gecoft sijn, soe hadden wij geerne dat sy in eren ende in duech den ende oerdelicken ter eren goids verteert ende gebruuct worden'.
Het vreemde is nu dat de stellingen van Schoterland die de honneurs van Zevenwouden waarnemen, in hun van 2 januari 1481
daterende reactie, die we hierna als bijlage opgenomen hebben,
een heel ander beeld van heer Aernt als prior van Schoten presenteren. In plaats dat hij goederen vervreemd zou hebben, heeft hij
er volgens hen alles aan gedaan het schamele klooster in ere te
herstellen. 'En hij spant zich nog steeds enorm in het klooster te
herstellen en het goederenbeheer te verbeteren. Dat weet het hele
land en iedereen kan het dagelijks zien. Wanneer de landcommandeur dat niet wil geloven, moet hij de situatie zelf maar eens
komen opnemen of afgezanten in zijn plaats sturen. Nee, als we
deze prior twintig jaar tevoren hadden gehad, dan had dat het
klooster wel 100 goudgulden per jaar gescheeld uit de goederen
die nu in handen van de Kuindernaren gekomen zijn. De prior
staat absoluut in zijn recht, en heeft trouwens ook brieven laten
zien waarin staat dat de landcommandeur hem gemachtigd heeft
tegen Berent Egbertsz op te treden.'
En dan komt het: 'uw eerbaarheid ( = Johan van Drongelen) weet
heel goed hoe die van Kuinre in het verleden met de goederen van
het klooster zijn omgesprongen en nu nog steeds omspringen. Als
de prior en wij ons daar niet tegen te weer stellen, zullen ze alles
verkwanselen. Maar dat zal niet gebeuren; al moet ons hele land
vijand worden van die van Kuinre! Uw eerbaarheid doet er het
beste aan Berent duidelijk te maken dat hij af moet zien van zijn
vermeende rechten op de goederen in Spanga. Zo dat niet gebeurt, overwegen wij met de mene meente van Schoterland de
goederen die zij (van Kuinre) ons klooster afhandig hebben gemaakt, te bemachtigen. Want wij hebben gezworen het klooster
behulpzaam te zijn. Zijn goederen zijn immers door onze voorvaders gegeven, en dat tot eer van God en tot nut van het klooster,
maar niet tot profijt van Berent Egbertsz en andere lieden. Als het
tot een openlijk conflict komt, dan denkt ieder het zijne weer 'aan
te tasten', want we weten best van wie de goederen van het klooster oorspronkelijk afkomstig zijn'!
In dergelijke, niet mis te verstane bewoordingen dreigen de vijftien stellingen van Schoterland de landcommandeur om weer in
te grijpen. Daarbij refereren ze tenslotte nog aan de bijeenkomst
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in Bunne waar de landcommandeur beloofd zou hebben zijn best
ervoor te doen dat het klooster zijn land weer terug zou krijgen:
'. . . dat onse schamel kloster weder by hoer lant comen solde'.
Bijna anderhalfjaar later, begin juni 1482, ontvangt Berent Egbertsz Schroor een dagvaarding van de stellingen en gemene rechters van Schoterland en Stellingwerf in de zaak van de twee kampen kloosterland te Spanga.57 Hij wordt gemaand om op een
rechtdag in Spanga te verschijnen op 12 juni. Daartoe krijgt hij
een vast geleide; niemand zal hem een strobreed in de weg leggen.
En hij moet zijn beste bewijs meebrengen. Komt hij niet opdagen,
dan wordt het betwiste land zondermeer aan de prior van Schoten
toegewezen.
Berent antwoordt daarop dat hij zich niet méér vermeet dan het
recht op één kamp land en een stuk 'uiterdijk' of buitendijks
land.58 En hij meldt — niet zonder ironie — enige argwaan te koesteren ten aanzien van de waarde van het vrijgeleide. 'Men heeft
hem tot dusver immers niet ontzien. Zo hebben de stellingen
reeds lang beslag op zijn land laten leggen en er bijna zeven weken
hun ossen ingeschaard, en bovendien heeft men op de dinsdag na
midvasten te Kuinre een prijs op zijn hoofd gezet. Dus durft hij
van anxte (sijns) lives niet naar Spanga te komen. Dat zou trouwens ook helemaal geen zin hebben. De stellingen beschikken immers al over alle bewijzen die ze nodig hebben. De landcommandeur, die de overste van heer Aernt is, heeft hen toch ingelicht
over zijn pachtcontract. En wat betreft de toewijzing aan de prior,
op de donderdag na Pinksteren 1481, toen de stellingen met de
andere rechters van Zevenwouden te Rottum bijeen waren, is al
besloten het litigieuze land aan de prior toe te kennen'.' Wat solde
ie hier dan doen . . . ', zo vraagt Berent Egbertsz zich af. Tenslotte
stelt hij nog dat het helemaal niet zo is dat de prior hem al voor
diverse gerechten verslagen heeft. 'Hij wil er wel een som van 200
oude schilden op zetten om samen met de prior voor de landcommandeur, de bisschop of de raad der drie IJsselsteden te procederen. Als de prior dan wint, is hij zondermeer bereid toe te geven'.
Aan deze reactie zijn de stellingen niet zomaar voorbijgegaan. Ik
neem aan dat ze de zitting verdaagd en nogmaals Berent Egbertsz
gedagvaard hebben. Want pas op 2 september van dat jaari viel
op een rechtsdag waarop beide partijen aanwezig waren, de beslissing dat de prior of hofmeester van Schoten voortaan de twee
kampen land bij Spanga mocht 'bezigen en bruiken'.59 Zoals Berent al vreesde, werd hij daarbij definitiefin het ongelijk gesteld.
Of hij nog verder heeft geprocedeerd, is niet bekend, want deze
uitspraak vormt het laatste document in het dossier.
Conclusie
De beginvraag was die naar de achtergrond van de overval, naar
de motieven en belangen van de plunderaars die hun actie als een
uiterste, maar gelegitimeerde rechtshandeling opvatten. We constateerden dat zij het motief van wanbeheer aanvoerden: een motief met een duidelijk 'religieuze' lading. Als erfgenamen van de
stichters, en misschien ook als advocati of voogden van het klooster, meenden ze op het beheer toezicht te moeten houden opdat
niet door vervreemding van goederen het zieleheil van hun voorouders (de eertijdse bezitters) in gevaar zou komen. Het verloop
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van de gebeurtenissen direct na de plundering laat zien dat het
verwijt van wanbeleid niet ongegrond was. De stellingen werden
tot inschikkelijkheid bewogen door de kerkelijke straffen; kennelijk waren zij zich er toch van bewust dat zij met hun daad tenminste het geestelijk recht hadden geschonden en verplicht waren
daarvoor boete te doen. Maar de landcommandeur liet door zijn
bedekte opmerkingen over heer Gerrits wanbeheer, en later door
openlijk diens ontslag te bewerkstelligen, toch blijken de verontwaardiging van de Schoterlanders over 'dat kwade regiment' tot
op zekere hoogte terecht te vinden.
Naar ons vermoeden brachten de stellingen het argument van
wanbeheer echter niet alleen naar voren uit bezorgdheid om het
lot van hun voorouders, maar stak er ook een andersoortige irritatie achter. Bij wanbeheer doelden zij voornamelijk op de vervreemding van grondbezit. Uit de correspondentie betreffende
de gebeurtenissen na de plundering bleek niet direct welk land
ze daarmee op het oog hadden, en welk deel daarvan verkocht of
verpand was. Een vergelijking van rekeningen van vóór en na de
plundering leerde dat het om twee pachthoeven in Kuinre met
twee daarbijhorende stukken land in Spanga ging, welke ook genoemd zijn in de erfpachtsovereenkomst uit 1471. Uit verschillende gegevens betreffende deze pachthoeven in latere documenten, konden we opmaken dat ze reeds vóór 1471 door prior Gerrit
Frederikszoon met extra rentelasten ter waarde van tenminste
24x(16 of 20) goudgulden waren bezwaard.60 Tevens werd duidelijk dat de schout van Kuinre als schuldeiser van heer Gerrit bij
die vervreemding een voor zichzelf niet onvoordelige, bemiddelende rol had gespeeld. Deze schout bemoeide zich ook na heer
Gerrits prioraat, dat we veronderstellenderwijs lieten aflopen
met de 'verzoendag' in Bunne, op een eigenmachtige manier met
de goederen te Kuinre.
Tot slot zijn we, om de irritatie der stellingen over deze bezitsvervreemding bij Kuinre en Spanga beter te doorgronden, én om de
rol van heer Gerrits opvolger Aernt Wynter — tegen wie de landcommandeur na verloop van tijd wantrouwen begon te koesteren
— te volgen, nader ingegaan op een conflict over het bezit van de
twee kampen land te Spanga uit de periode 1480-1482. Hoe het
toen met de saten te Kuinre gesteld was, is niet recht duidelijk
geworden. Maar we zagen de prior verwoede pogingen doen het
binnen Friesland gelegen Ordebezit weer in handen te krijgen.
Op grond van welke rechtstitel hij dat deed, is geheel duister. Hij
genoot bij het conflict in elk geval de onvoorwaardelijke steun
van de Schoterlanders en de gezagsdragers van heel Zevenwouden. De uitkomst is voor ons in zoverre interessant, dat zij laat
zien dat de landcommandeur en de onderdanen van de bisschop
van Utrecht weinig invloed op de gang van zaken hebben kunnen
uitoefenen.
Belangrijk is de steun van de stellingen van Schoterland. Uit de
wijze waarop zij die verwoordden, blijkt dat ze heer Aernt Wynter
beschouwden als de man die in Schoten orde op zaken stelde.
Voor hen was heer Gerrit de grote verspiller. Dat bevestigt onze
conclusie dat de bezitsvervreemding waar zij zich zo over opgewonden hadden, grotendeels vóór 1471 haar beslag had gekregen.
Verder is uit hun woorden op te maken dat het inderdaad de malversaties met de goederen te Kuinre waren geweest welke hun in
82

Wumkes.nl

1472 aanleiding hadden gegeven het convent te plunderen. Zij
gingen ervan uit dat de Kuindernaren die vervreemding uitgelokt
en gestimuleerd hadden. De verwijzing naar de afspraken van
Bunne en het dreigement om haast op dezelfde wijze als in 1472
in te grijpen, spreken wat dit betreft boekdelen.
De Schoterlanders kwamen dus in actie tegen de omvangrijke
vervreemding van waardevol Fries kloosterbezit, gelegen over de
grens in Overijssel. Hun beschuldiging van de Kuindernaren laat
zien dat hun irritatie ook een politiek karakter droeg. Men moet
deze plaatsen tegen de achtergrond van de traditionele strubbelingen tussen de vrije Friezen uit Stellingwerf, Schoterland en
Oosterzeeïngerland enerzijds, en de inwoners van het Land van
Vollenhove en hun heer, de bisschop van Utrecht, anderzijds. Bekend zijn de grote vetes uit de jaren 1309-1320, 1362, en 14081423.61 De aard daarvan is nog niet uitputtend geanalyseerd,
maar zoveel is toch wel zeker dat voor de Friezen de belangrijkste
inzet steeds de betaling van gelden aan de bisschop voor hun land
in Overijssel heeft gevormd.62 Immers, de inwoners van de drie
genoemde grietenijen bezaten vanouds veel hooiland over de
grens, met name in het broekgebied ten zuiden van de Linde en
in de polders van Kuinre en Blankenham.63 Zij wensten daarvoor
zo weinig mogelijk huur en heerlijkheidscijnzen te betalen, terwijl
ook de jurisdictie over hun bezit aldaar een punt van twist schijnt
te zijn geweest. Het is daarom na al die gewapende conflicten alleszins begrijpelijk dat ze elke wijziging van de eigendomsverhoudingen in het grensgebied met argusogen volgden: verlies van bezit betekende hier wel zeer duidelijk verlies van macht en invloed.

Bijlage: Brief van de vijftien stellingen en mene meente van Schoterland aan de landcommandeur van de Duitse Orde te Utrecht inzake
de twist tussen Berent Egbertsz uit Kuinre en de prior van Schoten
over de eigendom van twee kampen land in Spanga.
1481, januari 2.
Den erbaren heren heren Johan van Drongelen, lantcommenduer
der balyen van Utrecht van der Duescher oerden, unsen besunderen guden vrent.
Const, mynne ende vrentschap nu ende tot allen tijden.
Eerbare here, juwer erbaerheyt ghelevet thoe weten hoe dat die
kasteleyn van Kunre eenen breeff in onsen lant ghesent hefft, inhoeldende dat juwer erbaerheyt solde Bernt Egbertsoen, borger
thet Kunre, lande ende goeden weder in eerfpachten ghegeven
hebben dye onse cloester tho Schoten thoe behoren; dat ons myt
onsen ghemeyne lande zeer verduncket, went onse prior ende
Bernt voergenoemd langhe myt malkanderen gherechtet hebben.
Ende dye prior alle tijd dat recht ghewoennen hefft, daer wy dye
breve ende zegelen aff ghesyen ende ghelesen hebben dattet onse
schaemel kloester weder thoe ghewezen ys; ende die prior daer
groete kost ende teringhe oem ghedaen hefft ende noch alle daghe
umb doen moet, dat onse hele lant kundich ys.
Ende wy oeck breve ghesien hebben van den prior voerscreven
dat gy die prior machtich ghemaket hebben thyegens Bernt thoe
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rechten; ende iuwer erbaerheyt bet wetet dan wy iu scriven kunnen, hoe die van Kunre in voertyden ende noch hudens daghes
myt des kloesters guden oemme ghaen ende ghegaen hebben ende
noch geernne alle daghe doen solden, waer dat sake dat die prior
ende wy mytten ghemeynen lande thoe staen wolden; dat wy nyet
en dencken thoe doen, al solde onse hele lant vyant weerden theghen dye van Kunre, went yst sake dat Bernt voerscreven nyet afflaten en wyl ende juwer erbaerheyt hem al soe nyet onderwysen
en kan dat hye aff leet, zoe dencke wy ghemeynen stellinghen myt
onsen ghemeyner meente des landes van Schoterlandt dye goeden weder an thoe tasten dye sye onse kloester affhandich ghemaket hebben, went onse ghemeyne meente daer een eet up ghedaen
hebben dat sye dat cloester behulpelick sullen wesen; ende dat
lant ende dye guden van onsen voervaders uut ghekomen synt ende sy ghegeven sint thoe der eeren Goedes ende thoe des cloesters
oerbaer ende nyet thoe Bernt offte thoe ander lude profijt ende
hoeren wyve ende kynderen mede thoe hoeden; ende yst dat sake
dat zye daer thoe gaen zullen, soe dencket eelck dat syne weder
an thoe tasten, went wy wal weten van wyen dat sye uutgecomen
synt.
Hyr umb soe bydden wy juwer eerbaerheyt vrentlicken dat ghy
soe wel wyllen doen ende onderwysen Bernt voerscreven dat hye
unse kloester hoer goet late behoelden ende gheen meer moyenissen doe den kloester, offte wy moten doen als voerscreven ys,
went juwe eerbaerheyt ons lovede tho Bunne dat ghy juu best daer
thoe doen woelde dat onse schamel kloster weder by hoer lant comen solde; aldus hope wy dattet alsoe nyet en ys als dye kaesteleyne ghescreven hefft; ende yst zake dat wy myt onsen lande
vernemen dattet alsoe ys als die kaesteleyne ghescreven hefft, zoe
dencke wy dat thoe verhalen an iuu renten dye ghy hebben in
Vreeslant waer wy kunnen ende moghen, wenten sal iuwe oerden
in unsen convent blyven ende staende holden, zoe en doghen zye
aermer nyet dan zye in voertyden ghemaket ys.
Ende oeck zoe hebbe wy verstaen dat juwer eerbaerheyt soldean
ghebrocht wesen dat onse prior solde des kloesters goed thoe*
brenghen ende voermynren; dat in der waerheyt alsoe nyet en ys
ende men oeck inder waerheyt alsoe nyet sal vynden, wanten die
prior voerscreven voerbeettert onse kloester seer, beyde aen tymmeringhe, aen kerke, aen husen ende aen allen anderen guden;
dat hy wyttelicken ende wel bewysen mach ende voer oghen syen
mach, ende wy dat alle daghe beet sien dan dye ghene dye juwer
eerbaerheyt dat anbracht hebben; ende yst zake dat ghy des nyet
gheloven wylt, soe begheren wy vrentlicken dat ghy selver komen
wylt ende doersien dat regiment.
Ende yst sake dattet iuwer eerbaerheyt nyet bescheen mach, soe
bygheren wy dat ghy daer enen heren oft twe senden wylt ende
laten dat regiment doersyen; ende waer ghy den prior inne beschuldighen moghen, daer wyllen wy juwer eerbaerheyt in behulpelick wezen hem toe corrigeren; ende waer dat hye hen in voerantwoerden mach, soe begheren wy vrentlicken dat ghy hem dat
verdraghen wylt ende alsulke lyegers nyet thoe horen, wenten wat
sye doen, dat doen sye al to maele oem des klosters goeden. Alsmen in de eende wal vinden sal, wenten hadde wy desse prior
twyntich iaer eer ghehat, dat hadde unsen kloester wel hondert
Rynsch gulden des yaers ghebaet aen dat die van Kunre een wech
84
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hebben; hyer in donde als ghy die oerde leff hebben ende gheerne
profijt ende oerber der husen seghen, ende wy daer altijd mede
behulpelick to willen wesen, dat kenne God die iuu eerbaerheyt
wyl sparen, salich ende ghesunt.
Ende iuu bescreven antwoert by brengher des breves up dat wy
stellinghen myt unsen ghemeenre meente moghen weten waer na
dat wy ons moghen rychten, went wy anders nyet een begheren
dan dat iu oerdes privilegiën moghen voerder verbeteren ende
nyet veraergeren.
Ghescreven to Oeldeschoten daghes na yaersdach, anno lxxxj.In
een teyken der waerheyt zo hebbe wy stellinghe ende ghemeyne
meente onsen lands segel upt spacium des breves ghedrucket.
Dy onse vyfftyen stellinghe ende ghemeene meente des landes
van Schoterlant eendrachtelicke vergadert, juwe besunderlinghe
goede vrenden.
*) Lees: thoe niete brenghen (waardeloos maken).
Archief van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht,
Utrecht, inv. nr. 2681. Origineel op papier. Het opgedrukte zegel van
Schoterland is geheel afgebrokkeld.
Noten
* De naam van het godshuis wisselt nogal in de bronnen. In 1347 wordt de benaming 'Hospitaal der armen van St. Nicolaas in Schoten' gebruikt (zie noot
17). Daarna ben ik deze aanduiding niet meer tegengekomen. Van een hospitaalfunctie is trouwens in de vijftiende en zestiende eeuw geen sprake. In
de officiële stukken van de Duitse Orde uit die tijd gaat het doorgaans over
het 'huis' te, in, of van Schoten. Daaruit volgt dat met Schoten het dorp Oudeschoot wordt bedoeld. Kennelijk ontstond het klooster nog voordat Nijeschoot de status van parochie kreeg. In de Friese bronnen is meestal sprake
van de aanduiding 'klooster' of 'convent', dit echter tot 1491. In dat jaar verloor het huis zijn kloosterlijk karakter doordat toen de twee enige nonnen die
het nog bevolkten, overgeplaatst werden naar het herstichte zusterklooster
Steenkerk; zie hiervoor Oudfriese Oorkonden, dl. IV. O. Vries ed., ('s-Gravenhage 1977), nr. 85. De titel 'commanderij' wordt voor Schoten eerst in de zestiende eeuw gebruikt.
1. Het verslag van deze gebeurtenissen is in verschillende brieven van de landcommandeur te vinden. Het meest uitgebreid is de brief aan de bisschop, J. J.
de Geer tot Oudegein ed., Archieven der Ridderlijke Duitsche Orde, balie van
Utrecht, 2 dln. (Utrecht 1870,1871), nr. 535. Verg. Archief van de Ridderlijke
Duitsche Orde, Balije van Utrecht. Utrecht (ARDOU), inv. nr. 2653:1-6.
2. Bovengenoemd document spreekt van 'die sthelinge van Schoelerlant ende van
Stellincwarff, mit vele gements volcks van hoeren gemeynten'. In alle andere
brieven gaat het evenwel om 'de stellingen en gemeenten van Schoterland en
sommigen van Stellingwerf. Er waren dus maar enkele dorpen uit Stellingwerfbij betrokken. Verg. ARDOU, inv. nr. 2653:1 e.v.
3 Eerst in 1549 zou commandeur Melchior de Grote met het oog op de overlast
van bedelaars, paupers en soldaten een' stakettinge laten maken, van 300 roeden lang en 9 voet hoog, ARDOU, inv. nr. 2662, fol. 7r.
4. Van 'dien groten moert. . . aen heer wychaert ons oirdenspriester wordt alleen
melding gemaakt in de brief aan de stellingen van Schoterland. ARDOU. inv.
nr. 2653: 1,2.
5. Over het belang van de vete in de middeleeuwse maatschappij, zie het klassieke opstel 'Friede unde Fehde' van O. Brunner in diens Land und Herrschaft.
' Grundfragen der territoriale Verfassungsgeschiechte Oesterreichs im Mittelalter (Wenen (5) 1965), 1-110, speciaal 73 e.v..'die Absage'.
6. De Geer, Archieven, nr 533.
7. Verg. J.A. Mol, 'Friezen en het hiernamaals. Zieleheilsbeschikkingen ten
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14.
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19.
20.
21.
22.
23.
23.
24.
25.
26.
27.
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gunste van kerken, kloosters en armen in testamenten uit Friesland, 14001580', in: In de schaduw van de eeuwigheid. Tien studies over religie en samenleving in laatmiddeleeuws Nederland, N. Lettinck en J.J. van Moolenbroek ed.
(Utrecht 1986) 28-65,45-47.
Zie P.J.C.G. van Hinsbergen, Inventaris van het Archief van de Ridderlijke
Duitsche Orde, Balije van Utrecht' 1200-1811 (Utrecht 1955/1982) 213-215.
Over het ontstaan van de Duitse Orde, zie U. Arnold, 'Entstehung und Frühzeit des Deutschen Ordens', in: Die Geistlichen Ritterorden Europas, J. Fleckenstein en M. Hellmann ed. (Sigmaringen 1980) 213-215; Het handboek
voor de geschiedenis van de Orde is M. Tumler, Der Deutsche Orden im Werden, Wachsen und Wirken (Wenen 1955). De nieuwste samenvatting vindt
men in M. Tumler en U. Arnold, Der Deutsche Orden. Von seinem Ursprung
bis zur Gegenwart (Bad Münstereifel (3) 1984); zie verder ook M. Biskup,
'Wendepunkte der Deutschordensgeschichte', in: Beiträge zur Geschichte des
Deutschen Ordens, dl. 1, U. Arnold ed. (Marburg 1986) 1-19.
Dit alles vindt men uitvoerig behandeld in K. Militzer, Die Entstehung der
Deutschordensballeien im Deutschen Reich (Marburg 1981(2)).
Over de commanderij van Nes en het met haar verbonden zusterklooster
Steenkerk, zie mijn opstellen: 'Deux commanderies de la Frise médiévale',
in: Lesordresmititaires. Vieruraleetpeuplement,C. Higounet ed. (Auch 1986)
241-254; en 'Zur Wirtschaftsgeschichte der Deutschordensniederlassungen
in Friesland', te verschijnen in: Beiträge zur Geschichte des Deutschen Ordens,
dl. 2, U. Arnold ed. (Marburg 1987).
De vrouwelijke tak van de Duitse Orde is nooit tot grote bloei gekomen. Zie
daarover E. Gruber, Deutschordensschwestern im 19. und 20. Jahrhundert
(Bonn/ Bad Godesberg 1971), 1-4, met de daar aangehaalde literatuur.
'Jntjair ons Heren M. CC. ende XCIXsoe hadden voel hoeftscappen wt Vryslant
ende ander guede luden wt Vrieslant der oirden ghegeven voele landen ende erven
inder prochien van Scoeten ende vander Kuyner ende anders waer. Ende doe
stichte die oirde een huis ende convent tot Scoten; ende daer woenden langhe
jaren joncfrouwen ende susteren in vander oirden; ende nae priesterbrueders
vander oirden ende sargant broeders, mer gheen ridder broeders', 'Cronike vander Duytscher oirden vander ridderscap vanden huyse ende hospitaal onser
liever vrouwen van Jherusalem', in: De Geer, Archieven I, 249.
'magist(er) et fratr(es) hospitalis pauperum sancti Nicolai de Scote iuxta Kunram. . . ', De Geer, Archieven, nrs. 527,528.
Voor het gebruik en de betekenis van de titels magister,preceptor, commendatort.å., zie Militzer, Deutschordensballeien, 14-34.
De Geer, Archieven, nr. 529 (1350, oktober 4).
Ibidem, LXVII en Tumler, Deutsche Orden, 434.
De Geer, Archieven, nr. 530(1397, augustus 31).
Zulks blijkt uit eenjaarrekening uit de tijd omstreeks 1470. Zie hierna noot 39.
Verg. bijv. de aantekeningen over de staat van de Balije Utrecht omstreeks
1444, ARDOU, inv. nr. 184. Zie ook per commanderij de diverse jaarrekeningen, Van Hinsbergen, Inventaris, passim.
W. Reese, 'Gesamtdeutsche und territoriale Zusammenhänge in der Geschichte des Deutschritterordens der Niederlände', Blätterfür Deutsche Landesgeschichte 83 (1937) 223-273, 251-263.
'Cronike', De Geer, Archieven I, 257,258.
ARDOU, inv. nr. 2259: 1-4 (1470, november 24). Bij een andere gelegenheid
hoop ik nader op deze hervormingsperikelen en de verhouding tussen Nes en
Utrecht te kunnen ingaan.
Ibidem, inv. nr. 2259: 6.
ARDOU, inv. nr. 2247, fol. 1 e.v.
De Geer, Archieven, nr. 534 (1471, november 5).
ARDOU, inv. nr. 2681: 1.
De 'contributie' bedroeg vanouds 16 oude schilden — de oude schild had omstreeks 1470 min of meer dezelfde waarde als de gouden rijnsgulden - of twee
vaten boter, De Geer, Archieven, nr. 532 (1397, augustus 31).
Een soortgelijke transactie als hier besproken kennen we overigens ook m.b.t.
de commanderij van Nes, ARDOU, inv. nr. 2279 (1471, november 5).
In zijn brief aan de bisschop, meteen na de overval, schrijft de landcommandeur dat de prior '. .. syn rekenschap ende bewys vander tyt dat hy hoffmeister
geweest hefft, gebrocht hefft voirden landtcommenduer, synen oversten', De
Geer, Archieven, nr. 535 (1472, april 8?). Men kan zich natuurlijk afvragen of
heer Gerrit bij die gelegenheid wel volledige openheid van zaken heeft gegeven.
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30.
31.
32.

ARDOU, inv. nr. 2653: 1,2,.
De Geer, Archieven, nr. 535; ARDOU, inv. nr. 2653: 4,5.
Ibidem, 3,4,6,7.
A.H. Bredero, 'Het godsdienstig leven, circa 1050-1384', in: D.P. Blok e.a.
ed., Algemene geschiedenis der Nederlanden, dl. 3 (Bussum 1982) 212-248,
218.
33. ARDOU, inv. nr. 2653: 8,9.
34. '. . . ende oec mit haers lants segel besegelt dat si ons hoechefyc ende duechdelyc
beteren wolden ende wouden haer hoeft in onsen scoet leggen. . . ', Ibidem, 12
(1473, juni 23).
35. Ibidem, 10.
36. Zie hiervóór noot 34.
37. ARDOU, inv. nr. 2681 (1480, november 23).
38. Ibidem, inv. nr. 2673.
39. ARDOU, inv. nr. 2662:1. Van Hinsbergen dateert deze rekening op ca. 1430,
maar dat kan niet juist zijn. Het gebruik van de rijnsgulden als rekenmunt
wijst op een datering na ca. 1450. In het stuk is sprake van een heer Wygher:
waarschijnlijk dezelfde als de bij de overval in 1472 doodgeslagen heer Wychaert. Deze en nog andere gegevens wijzen op een tijd omstreeks 1460/1470.
Zou het soms de eerste (en tevens laatste) rekening zijn die heer Gerrit aan
Johan van Drongelen heeft voorgelegd? Verg. noot 28.
40. ARDOU, inv. nr. 2662:2. Van Hinsbergen noemt voor deze rekening het jaar
1490. Bij nader onderzoek blijkt echter dat zij aansluit bij de volgende rekeningen over de jaren 1498-1500 die zijn opgesteld door heer Aernts opvolger, Willem Hasert. In deze rekening is o.a. sprake van heer Arnt sijn schulden
en van bier dat bij sijn uutvart werd gedronken. Heer Aernt zal dus in het
voorjaar van 1497 of in het najaar van 1496 zijn overleden.
41. Top. kaarten 1:25000 en 1:50000, nr. 16, Steenwijk West.
42. ARDOU, inv. nr. 2662:5. Willem Hasert registreerde voor 1500 in totaal 76
rijnsgulden aan inkomsten; dat is inclusief de roggeopbrengst van het eigen
bedrijf. Daarbij kwam nog de opbrengst van de molen die 30 mud rogge en 7
mud mout besloeg; de waarde daarvan kan geschat worden op ca. 23 rijnsgulden.
De opmerking van Melchior de Grote is te vinden: ibidem, inv. nr. 2657, fol.
4r.
43. Zie hiervóór noot 26.
44. Voor de topografische situatie aldaar omstreeks 1470, zie F. Middendorp. Na
driemaal klokkleppinge. De Westhoek (Wolvega 1985) 18,28,86. Het toponiem 'Bouwrepen' vindt men op verschillende topografische kaarten van de
Topografische Dienst te Emmen (1:50.000 en 1:25.000, nr. 16, Steenwijk
West). Verg. W.J. Formsma, 'De polder van Kuinre en Blankenham'. Verslagen en Mededeelingen van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt
en Geschiedenis, 25 (1934) 22-35, 22,23.
45. ARDOU, inv. nr. 2681: 5 (1479, augustus 21).
46. Ibidem, 5 (1478, mei 1).
47. '.. . ende dair toe alsulke botter ende kesen ende ander renten als daer op die tyt
uut ginck', zie hiervóór noot 37.
48. Zie hiervóór noot 46.
49. ARDOU, inv. nr. 2681: 4 (1475, oktober 16).
50. Zie hiervóór noot 45.
51. Heer Gerrit zou als prior aangesteld zijn door Hendrik van Hacvoort die als
voorganger van Johan van Drongelen landcommandeur was van 1466 tot
1468, ARDOU, inv. nr. 2653:6.
Het verkopen van 'losrenten' was in die tijd een veelgebruikt middel om direct aan grote sommen geld te komen. In ruil voor de overdracht van een
groot bedrag ineens verplichtte de verkoper zich om jaarlijks aan de koper
een som geld of een hoeveelheid kaas, boter of andere waar te leveren ter
waarde van 1 /20ste of 1 /16de van het koopbedrag. Zulks heette dan een rente tegen de penning 20 of de penning 16. De verkoper behield daarbij overigens wel het recht om de rente voor hetzelfde bedrag terug te kopen (te 'lossen') op elk door hem gewenst tijdstip.
52. Zie hiervóór noot 37.
53. Zie hiervóór noot 49.
54.» In een ongedateerd stuk dat vermoedelijk omstreeks 1479 geschreven werd.
klaagt de landcommandeur steen en been over de schout van Kuinre en de
priors van Schoten: also en hebben die bewaerre(r)s des voerscreven godshuus
die landen ende goeden verset ende hebben daer uut vercoft veel vaet botteren
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59.
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ende ander geltrenten bi henselven sonder oerlofof consent des lantcommenduers
ende syns capittels, ARDOU, inv. nr. 2687. De relatie tussen heer Aernt en de
landcommandeur bleef overigens problematisch. In 1490 deed de laatstgenoemde een poging hem als prior af te zetten vanwege zijn 'rebellicheit' en
omdat hij met een vrouw samenleefde bij wie hij drie kinderen had, ARDOU,
inv. nrs. 2655 en 2682. Heer Aernt (Arnoldus) blijkt echter in 1491 nog in
functie en zou tot aan zijn dood in 1496/1497 prior/hofmeester van Schoten
blijven. Zie hiervóór noot * en de in noot 40 genoemde rekening over het jaar
1497.
ARDOU, inv. nr. 2653: 8,9.
Reeds vermeld in noot 37.
ARDOU, inv. nr. 2681:12.
Ibidem, inv. nr. 2681:13.
Ibidem, inv. nr. 2681:1.
Zie hiervóór noot 51.
Zie T.H. Oosterwijk, De vrije natie der Stellingwerven (Assen 1952), 58-63,69
en 75 e.v.
Oosterwijk maakt alleen gebruik van de gedrukte bronnen. Bij zijn bespreking van de grensconflicten geeft hij zich er onvoldoende rekenschap van dat
de Stellingwerven steeds samen met Schoterland en Oosterzeeïngerland optraden, waardoor hij het bijzondere karakter van de Stellingwerven te zeer
benadrukt. Met zijn voorstelling van Stellingwerf als een 'vrije natie' tussen
Friesland en Overijssel kan ik niet akkoord gaan. De Stellingwervers werden
door de bisschop van Utrecht, de graaf van Holland en vermoedelijk ook
door zichzelf steeds beschouwd als Friezen. Ze waren in hun bestuur even
'vrij' als de Schoterlanders, 'Boornegoërs' en andere inwoners van Friesland.
Ibidem, 65-82.
Vele gegevens zouden hier opgesomd kunnen worden. Ik volsta met te verwijzen naar het Stichtse bezit van de kerken van Wolvega en Sonnega in 1543:
Beneficiaalboeken van Zevenwouden, J. van Leeuwen ed. (Leeuwarden 1850)
49-51; 52.
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OpîniëS

Het verzamelen, en als logisch gevolg daarvan het oprichten en
onderhouden van een museum is van het eerste begin af een belangrijke activiteit van het Fries Genootschap geweest. Het lijkt
daarom de moeite waard eens na te gaan in hoeverre collectievorming, wetenschappelijk museumwerk en de publieke presentatie
op beschouwende wijze hun weerslag gevonden hebben in de
honderdvijftigjarige Vrije Fries.
Het spreekt vanzelf, dat — zeker in de jaargangen na 1881,
wanneer het museum zijn definitieve behuizing gevonden heeft
— er in ieder deel wel artikelen zijn te vinden, waarin een
relatie gelegd wordt met het museum of een onderdeel van de verzameling.
Maar in slechts 17 van de 66 verschenen delen, zeg één kwart,
vindt men artikelen waarin een opinie gegeven wordt over de
praktijk en het beheer van het museum. Voor een deel betreft dit
herdenkingsartikelen, waarin een afgesloten periode belicht
wordt, of een retrospectieve gegeven over personen, die zich voor
het museum verdienstelijk gemaakt hebben.
Het ligt voor de hand om bij het rangschikken van deze in wisselende tijden gegeven meningen de gangbare rubricering toe te
passen, te weten: verzamelactiviteiten, wetenschappelijke werkzaamheid en publieke presentatie.
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Verzamelactiviteiten
De "oudheidkunde" was een der primaire aandachtsvelden van
het Genootschap. G. Elzinga (53, 68v) geeft van de in dit vlak gevoerde activiteiten en de voorgeschiedenis daarvan een samenvatting en concludeert dat het de grote verdienste van Eekhoff en
zijn medeleden was, dat "men met groot enthousiasme de fundamenten gelegd (heeft) voor de grootse collecties van het Fries
Museum, waarmee men Groningen vooruit was". Het Genootschap trok "in binnen- en buitenland de belangstelling van tal
van particulieren, instellingen en overheden, ook van het provinciaal bestuur dat toen reeds enige malen schenkingen van bodemvondsten had gedaan."
Het verzamelen van bodemvondsten was de eerste museumactiviteit van het Genootschap. Dat betrof dan in het bijzonder de
terpvondsten. Bij het afgraven van de terpen werden vanuit het
museum regelmatig inspectietochten ondernomen. Zo kon bijvoorbeeld in 1888 de Romeinse geloftesteen voor de godin
Hludana tijdig geborgen worden. "Toen de afgezant van Dr.
Pleyte uit Leiden, den volgenden dag op de terp kwam, kon hij
constateeren dat Friesland hem voor geweest was", schrijft mr. P.
C. J. A. Boeles (22, 145) tevreden in een herdenkingsartikel over
C. H. F. A. Corbelijn Battaerd.
"De heer Battaerd", schrijft Boeles, "bezocht de terpen, die afgegraven werden, in een klein tentwagentje, met het oog op de
zware kleiwegen; want de terpen liggen soms diep in het land, ver
van de openbare wegen. Het was een feest om mee te mogen gaan
en te kijken naar het uitgraven van de uit houten vaten bestaande
waterputten, soms drie kuipen boven elkaar. Met spanning werd
uitgezien naar hetgeen er wel voor den dag zou komen uit den nu
slijkerigen putbodem, waarop in oer-oude tijden de Friesche
terpbewoonsters hunne aan touwen gebonden bolpotten hadden
laten zakken, bij het waterputten."
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Het is begrijpelijk, dat het betrekken van een eigen museumgebouw in 1881 een hausse opleverde in de verwerving van nieuwe collecties. M. W. Vieweg (28, 208) bespreekt bij het honderdjarig bestaan van het Genootschap de belangrijke schenkingen en
legaten, o.a. de collectie Quaestius (1880), de stadhouderlijke
portretten die Koning Willem III schonk (1881), de collectie Van
Sminia (1890), het porselein en glas en de munten en penningen
van mr. A. Looxma Ypeij (1892), de moderne schilderijen van P.
J. Suringar (1892) en de Bisschop-verzameling (1904). Daarnaast
werden de verzamelingen verrijkt met o.m. de bruiklenen van het
Popta-zilver (1880) en de belangrijke portrettenverzameling Van
Cammingha (1881).
Enkele collecties hadden aanleiding gegeven tot uitbreiding van
het museum. De vleugel van 1892 herbergde o.m. de verzameling
Quaestius en werd bestemd voor de collectie Suringar. De verzamelingen Looxma Ypeij en Bisschop kregen ieder een eigen vleugel, resp. in 1905 en 1907.
Maar vooruitblikkend constateert Vieweg: "Niettegenstaande al
deze verbouwingen . . . blijft een gebrek aan ruimte bestaan door
den steeds toenemenden groei der verzamelingen en het is te
voorzien, dat in het eerstvolgende decennium nog belangrijke
werken zullen moeten worden ondernomen."
Bij de uitbreiding van 1892, de eerste die aan het ruim tien jaar
eerder betrokken Eysingahuis werd toegevoegd, werd de nadruk
gelegd op de kunst. Aldus mr. P. C. J. A. Boeles (28,338) in zijn
herinneringen bij het honderdjarig bestaan. Tweederde van de
nieuwe vleugel was bestemd voor prentenkabinet en schilderijenzaal.
Volgens Boeles was de uitbreiding in hoofdzaak voorbereid door
zijn vader, mr. W. B. S. Boeles, die ook in een oproep in de Leeuwarder Courant de Friezen aanspoorde financieel bij te dragen.
Maar naast de kunst bleef ook de archeologie in de belangstelling
en mr. P. C. J. A. Boeles (28,342) verhaalt op dit gebied de activiteiten van jhr. mr. F. J. J. van Eysinga, die hij nog enkele jaren als
bestuurslid had meegemaakt.

Terpafgraving bij Aalsum,
1884.
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"Als Fries voelde hij zich aangetrokken tot het genootschap, dat
zoo talrijke herinneringen aan zijn overoud geslacht bewaarde en
als voormalig van Eysingahuis had het museumgebouw voor hem
een bijzondere bekoring. Hij steunde de nationaal Friesche traditiën en eens per jaar noodigde hij zijne medebestuurders uit om
in zijn rijtuig, bespannen met twee gitzwarte, rasechte Friesche
paarden, met laag ingeplante staarten, een oudheidkundige rit te
maken naar een merkwaardige kerk, een terp die werd afgegraven
of een dergelijke bezienswaardigheid. Een brief van hem aan de
soms uitwonende, deftige eigenaren van terpen, had altijd het gewenschte gevolg, dat de in hun terp gevonden oudheden aan het
museum werden afgestaan."
De kunst had inmiddels een blijvende plaats in het Fries Museum
verworven en bij het 125-jarig bestaan in 1952 kon dr. A. Wassenbergh (41, 23) constateren hoezeer onder zijn bewind deze kant
van het museum de aandacht had gekregen. En dat was niet alleen
door aanwinsten, maar ook door publicaties over Friese schilderkunst en door het organiseren van de belangrijke Lambert Jacobsz-tentoonstelling in 1936. Bovendien vond na de oorlog een
dynamische ontplooiing van het museum plaats, waarbij hij niet
alleen in 1946 "Oud Hollandse meesters" naar Friesland haalde,
maar ook de kwaliteit van het schilderijenbezit aanzienlijk verbeterde door permanente bruiklenen van het Rijk en het Museum
Boymans.
Een verzamelaar zonder wie het Fries Musem in zijn huidige
vorm ondenkbaar is, is Nanne Ottema. Van zijn hand verscheen
een aantal artikelen in de Vrije Fries, vooral op het gebied van de
toegepaste kunst. De oudste daarvan handelen over Friese majolica en Ottema's inspanningen worden door P. J. Tichelaar (62,
19) als volgt gekenschetst:
"Als eerste verzamelaar van Fries aardewerk heeft hij het eigen
karakter ervan onderkend en anderen getracht daarvan te overtuigen. Tegenover de "weifelmoedigheid van de officiële wetenschap, die in catalogi en gidsen" op dit punt tot uiting komt stelt
hij in zijn tweede opstel een veelheid van gegevens die het Friese
tinglazuur aardewerk in één slag een vaste plaats in de geschiedenis van de Nederlandse keramiek bezorgen."
Bij het honderdjarig bestaan van het museum in 1981 verscheen
als deel 61 een museum themanummer, waarin ik (61, 7) stelde
dat niet alleen de financiële beperkingen dwingen tot een selectief
aankoopbeleid.
"Doordat het museum al zo vroeg is begonnen te verzamelen is
een rijk bezit ontstaan en hoeft voor de historische verzamelingen
zeker niet alles wat zich aandient opgenomen te worden. Bij de
archeologische verzamelingen ligt dat anders, daar kan de kwantiteit of de verspreiding van bepaalde objecten inzicht geven in
culturele ontwikkelingen."
Juub Bosmans (61,19v) analyseert hoe de beeldende kunst collectie in het Fries Museum ondanks ambitieuze plannen bij de bouw
van de nieuwe vleugel in 1892 nooit goed van de grond kwam, en
hoe het verzamelen van twintigste eeuwse kunst altijd weer afketste pp het gebrek aan geld. Maar over de laatste 25 jaar voerde de
provincie Friesland een autonoom beleid en het zou mogelijk zijn
"een compleet overzicht van schilderkunst in Friesland in de
twintigste eeuw te bieden; voor tekeningen en grafiek geldt dat in
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mindere mate, terwijl het voor beeldhouwkunst en hedendaagse
ruimtelijke objecten bepaald onvoldoende is."
Hij ziet het Fries Museum als de aangewezen plaats om zo'n
overzicht te tonen. "De thans al in het Fries Museum aanwezige collecties vormen een uitdaging om die mogelijkheden van
het materiaal uit te buiten en om die ook voor de toekomst veilig te stellen door de veelzijdigheid van de verzameling én een zeker evenwicht in de verschillende facetten te handhaven. Dat vereist een open oog voor wat kenmerkend is voor het leven van gisteren en vandaag, maar ook ruimtelijke ontplooiingsmogelijkheden, om aan het nageslacht het gezicht van onze tijd te kunnen
tonen."
In hetzelfde nummer komt de verzamelgeschiedenis van het
Prentenkabinet door Gert Elzinga (61, 40v) aan de orde, terwijl
G. Elzinga (61, 53v) de situatie rond de archeologie beschrijft. J.
D. van Dam (61, 109v) wijdt een artikel aan tegelverzamelaars,
terwijl Herman Aarts (61, 93v) en S. ten Hoeve (61, 105v) meer
de beleidsmatige kanten anno 1981 belichten.
Wetenschappelijke werkzaamheid
Reeds in 1850 constateert jhr. mr. M. de Haan Hettema (5, 1), dat
het "onderzoek naar oudheden" veld wint, maar dat de "buit" tot
nu toe gering is. De "kennis aan die oude stukken, de wijze van
opsporing en de orde van die te plaatsen" is nog niet algemeen.
Daarom meent hij er goed aan te doen een Deense publicatie uit
1831 te bewerken voor de Vrije Fries: "Om Nordiske Oldsager og
deres Opbevaring".
Daarin wordt — hetgeen verrassend modern klinkt — gesteld dat:
— oudheden verloren gaan door onachtzaamheid en onvoorzichtigheid.
— opgravingen met de nodige kennis en volgens een doelmatig
plan moeten plaats vinden.
— onderzoekers niet alleen op de voorwerpen moeten letten,
maar ook op de sporen en omstandigheden daaromheen.
Hij roept eenieder op, die iets vindt, zich tot het bestuur te wenden of tot een deskundige "die zonder twijfel daarvoor wel de wezentlijke waarde zal willen geven". Goud en zilver moet men beslist niet omsmelten en ook voor voorwerpen zonder waarde zal
men zeker een beloning krijgen.
In een vooruitblik na 23 jaar, als het Genootschap al redelijk vast
geworteld is in de Friese samenleving, houdt mr. J. Dirks (6,164v)
een pleidooi voor de beoefening van de Friese geschiedenis in de
ruimste zin. Daarbij komt hij ook terecht bij de schilderkunst,
maar de voornaamste opgaven, die hij in dat vlak aan toekomstige onderzoekers meegeeft zijn niet van chauvinisme vrij te pleiten: "Zal de vraag, of Meindert Hobbema, een der grootste landschapsschilders, een Fries was, of niet, altijd onopgelost blijven?"
en was "Jan Baptist Van Deynum, van wien een portret uit de
zeventiende eeuw bestaat, een Friesch schilder?"
Elders stelt Dirks (13, 65) dat het onderzoek naar de oudheden
uit de terpen nog pas is aangevangen. Hij vindt dit onderzoek wel
noodzakelijk, want "zeker zijn die voorwerpen niet schoon, maar
in onze oogen des te belangrijker, omdat hunne ruwe vormen en
het primitieve van hunne gedaante ons juist den «r-bewoner dezer
streken, in die lang vervlogen tijden, voor oogen stellen."
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Het beoefenen van de munt- en penningkunde behoort mede tot
de oudste wetenschappelijke activiteiten van het Genootschap.
Op initiatief van het bestuurslid mr. A. Deketh, die met lede ogen
gouden penningen in de smeltkroes van de juwelier zag verdwijnen, wordt in 1834 de stoot gegeven tot oprichting van het Fries
Munt- en Penningkabinet. G. Elzinga (56, 96) concludeert in een
samenvatting van de geschiedenis van het kabinet, dat mr. Jacob
Dirks de meeste invloed heeft gehad op de vorming van de numismatische verzamelingen en dat het kabinet in diens tijd "de ruggegraat kreeg, waarop het nu nog steunt". Mr. P. C. J. A. Boeles
(21, 401) bespreekt de verdiensten van een van de pioniers op numismatisch gebied, Servaas Wigersma. Hij beheerde het Fries
Munt- en Penningkabinet vanaf 1898. Vijfjaar eerder was het kabinet verrijkt met tienduizenden stukken uit de legaten van mr. J.
Dirks en mr. A. Looxma Ypeij.
"Wigersma had een groot talent om alles bijeen te garen wat er
op numismatisch gebied in Friesland te koop kwam. Hij had wat
men noemt "den loop" en zou, indien hij niet zelf het museum
vertegenwoordigd had, de grootste concurrent van het Friesche
kabinet geworden zijn. Een ieder die iets weten wilde omtrent een
munt die hij geërfd, gekocht of gevonden had, kwam zonder aarzelen in de alom in Friesland bekende, stemmige winkel in het
Nauw, waar Wigersma zonder mis iederen werkdag tot 's avonds
laat in zijn kantoor te vinden was, waar hij de gewenschte inlichting gaf, met zeldzaam prompte kennis van munten en penningen
en waar hij vlot alles aankocht wat hem geschikt voorkwam. Als
verzamelaar zal het hem wel eens strijd gekost hebben om alles
wat voor het museum van belang was, ook voor die instelling aan
te koopen. Dat hij dit nà zijne benoeming tot bestuurslid, voor
zoover mij bekend, steeds gedaan heeft, dient ten hoogste gewaardeerd te worden."
Mr. Boeles' eigen wetenschappelijke verdiensten werden na zijn
dood in 1961 gewogen door drs. J. J. Spahr van der Hoek (45, 6),
die stelt dat de archeologische afdeling zich onder zijn leiding zodanig ontwikkelde "dat het Fries Museum internationaal bekend
werd. En dit in een tijd, toen elders in den lande nauwelijks iets
werd gedaan aan het ordenen, laat staan het bestuderen van archeologisch materiaal." Bij dezelfde gelegenheid constateert dr.
W. Glasbergen (45,12), dat Boeles "getuige was van de ontwikkeling van de sterk museaal gebonden oudheidkunde tot universitaire wetenschap, en met die ontwikkeling zodanig gelijke tred
wist te houden, dat hij in genen dele bij de universitaire vertegenwoordigers van het vak ten achter bleef, ja zelfs in verschillende
opzichten hen overtrof, en hen af en toe door goed gefundeerde
kritiek corrigeerde. Daarbij beperkte hij zich van meet af aan tot
de hem reeds vroeg toegevallen taak: uitbreiding, beheer, bestudering en openstelling van de aan zijn zorgen toevertrouwde archeologische en numismatische collecties van het Fries Genootschap. Dit alles deels in een tijd, waarin tengevolge van de allerwegen in het Friese kleigebied in uitvoering zijnde terpafgravingen de archeologische verzamelingen van het Fries Genootschap
snel aangroeiden tot de grootste provinciale verzameling hier te
lande. Na de opening van het Fries Museum (1881) vonden de in
Friesland aan het licht komende oudheden hun weg zelden meer
naar Leiden. Na het Rijksmuseum van Oudheden waren het lan-
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ge tijd de musea te Leeuwarden en te Assen, waar de buitenlandse
archeoloog op studiereis in Nederland zich geruime tijd zette aan
de bestudering van wat de Nederlandse bodem aan oudheidkundige verschijnselen opleverde."
Publieke presen tatie
Eigenlijk de eerste educatieve museumdaad in Friesland was de
oprichting van het Antiquarisch Kabinet van Friesland met als
kern de collectie Joost Hiddes Halbertsma. Bij het schrijven van
een artikel bij diens honderdste sterfdag bleek mij (49, 32) "wat
een verzamelaar met aandacht voor het kleine en het volkseigene
in het begin van de negentiende eeuw bijeen kon brengen onder
het besef van een verdwijnend verleden en dikwijls kiezend uit
zaken, die in zijn tijd eer uitstervend dan uitgestorven waren. Halbertsma's streven was niet gericht op het bijeen brengen van een
vermaarde en kwalitatief hooggeschatte kunstverzameling, maar
eerder van cultuurhistorische voorbeelden, waaruit het Friese
volk zijn verleden kon herkennen."
De volgende stap was, zoals wij gezien hebben, de Historische
Tentoonstelling van Friesland in 1877. Bij de herdenking daarvan na honderd jaar schreef ik (57, 31): "Tot stand gekomen
slechts enkele jaren na Victor de Stuers' Holland op zijn smalst
was de tentoonstelling voor het Fries Museum een stimulans,
waar wij na honderd jaar nog steeds de goede gevolgen van ondervinden, en de wens om na die honderd jaar, juist nu een nieuw
museumbeleid moet worden ontwikkeld, aan het werk te gaan
met hetzelfde engagement, dezelfde bezorgdheid en hetzelfde optimisme, dient ten volle onderschreven te worden."
Inmiddels zijn alweer tien jaar verstreken en hopen wij dat die
nieuwe impuls er eindelijk in 1988 zal komen.
De Historische Tentoonstelling van Friesland in 1877 heeft zoals
bekend door zijn grote succes en batig saldo het Fries Museum
met een schok vooruit geholpen. Het initiatief en doorzettingsvermogen van C. H. F. A. Corbelijn Battaerd, dat beslissend geweest schijnt te zijn voor het welslagen van de tentoonstelling,
wordt geprezen door mr. P. C. J. A. Boeles (22, 146).
"Battaerd was een man van de daad, die gaarne te midden van de
drukte zat. Omstreeks 1870 herleefde alom in Nederland de liefde
voor de nationale oudheden. Het was de tijd van de gewestelijke
en stedelijke historische tentoonstellingen en nauwelijks was Battaerd bestuurslid geworden van het Friesch Genootschap of hij
drong er bij de medebestuurders met kracht op aan om in Friesland het voorbeeld van elders te volgen. De oudere leden, o.a. Mr.
Dirks, hadden wel sympathie voor dit plan, maar zagen op tegen
het vele werk. Battaerd liet niet af en den 28 October 1875 kon
Mr. Dirks aan mijn vader, die op het punt stond om van Assen
naar Leeuwarden te verhuizen en later een zeer werkzaam aandeel aan de tentoonstelling nam, het volgende schrijven:
"Wij zijn van plan in November een voorstel te doen aan de
leden van het Genootschap om in 1877 eene tentoonstelling te
houden van Friesche oudheden, merkwaardigheden, preciosa
enz., zooals te Delft, Middelburg, Zaandam, Utrecht enz. reeds
geschied is. Ons jongste lid van het bestuur Corbelijn Battaerd
dweept daarmede en heeft er al eene reis om naar Middelburg
gedaan."
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R. Visscher (28,178) kwalificeerde de tentoonstelling als een
"keerpunt in de geschiedenis van het Genootschap".
In zijn herinneringen bij het honderdjarig bestaan wijdt mr. P. C.
J. A. Boeles (28,343) enkele woorden aan de rommelige opstelling
in het museum in het begin van onze eeuw, waar "heel wat te wieden" viel. De twee lokalen voor de terpoudheden waren "depots
en niets anders", maar het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden was geen haar beter. Des te meer voldoening geeft het hem,
dat naderhand van bevoegde zijde erkend werd, dat, "in een tijd
van algemeene onverschilligheid en onwetendheid hier te lande
alleen Leeuwarden een uitzondering maakte."
Het Fries Museum had in de decennia vlak yóór en vlak na 1900
een stormachtige groei doorgemaakt. Door de toevloed van nieuwe verzamelingen was het een volwassen museum geworden,
maar was de opstelling ook in overeenstemming met de door het
museum verworven standing? Mr. P. C. J. A. Boeles (20,449v)
wijdt ter gelegenheid van de nieuwe opgestelde Bisschop-verzameling aan dit vraagstuk een kritische verhandeling.
"De verzamelingen van het Friesch Museum worden door deze
schenking prachtig aangevuld en uitgebreid, al blijven dan ook
de collectiën gescheiden. Voor een provinciaal museum, met een
klein budget, dat slechts bij uitzondering een stuk van groote
waarde kan aankoopen, dat dan bovendien van Friesche origine
moet zijn, is deze gift het krijgen van onbereikbaar geachte mooie
dingen en wij zijn er niet rouwig om dat niet alles specifiek
Friesch is. Er is al zooveel uit onze provincie weg gekocht, dat het
er voor het Leeuwarder museum slecht uit zou zien wanneer het
zich ook bij giften, angstvallig tot de lokale grenzen moest beperken. De kunstmusea in de groote steden zijn ver weg en een vluchtig bezoek laat zoo weinig indrukken achter, daarom is het noodig
ook in de provinciale centra iets goeds uit den vreemde te hebben.
Het belangrijke dat de provincie zelf heeft, ook op ander gebied
b.v. volkseigenaardigheden behoeft daarom niet verwaarloosd te
worden, het dient zelfs op den voorgrond gesteld te worden, omdat men het nergens anders zoo goed kan geven en gelukkig hebben de beheerders van het Fries Museum dat beginsel altijd voor
ogen gehad, zonder al te provincialistisch en eenzijdig te zijn."

Interieur van de Bisschop-kamer.
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Sedert de musea geen rariteitenkabinetten meer zijn, zegt Boeles,
is het lastige maar tevens aantrekkelijke vraagstuk: "hoe moeten
zij geordend zijn en waartoe dienen zij."
Hij constateert — kennis genomen hebbend van de nieuwste
Duitse vakliteratuur van dat moment — dat voor verschillende
musea verschillende doelstellingen mogelijk zijn. Het Fries Museum is typisch een museum dat het van het grote publiek moet
hebben. Daar is men dus niet gebaat bij eindeloze "modellenzalen". Wil men het kunstgevoel van de bezoekers ontwikkelen,
dan moet men de beste stukken in "keurverzamelingen" opstellen
— als er oude interieurs zijn, des te beter — de rest "technisch
systematisch". Deze methode was reeds toegepast bij de "verzameling van praehistorische voorwerpen", waardoor de belangstelling van het publiek enorm was toegenomen. Voor het Fries
Museum moet de keus dus vallen op verschillende systemen tegelijk. De mooiste stukken in interieurs overeenkomstig hun periode van herkomst. Wij zouden zeggen: stijlkamers. "Wat er niet in
thuis hoort hoort late men weg. Deze wijze van ordenen stelt
hooge eischen aan den beheerder, eischt veel kennis en smaak."
En speciaal wat de de Bisschop-verzameling betreft: "Naast de
binnenkamers uit de villa Frisia, die in het Friesch Museum op
gelijke wijze zullen worden opgesteld, dienen er dan nog een of
meer neutrale lokaliteiten te komen, voor de dingen die in de interieurs niet thuis hooren of niet tot hun recht kunnen komen of
voor de veiligheid achter slot en grendel geplaatst moeten worden; want een museum is nu eenmaal iets anders dan een particulier huis, waar de gastheer voor den enkelen bezoeker zijne kasten
met preciosa kan openen en ze hem stuk voor stuk in handen kan
geven, andere zaken open en bloot kan laten staan."
Boeles ziet de komst van de verzameling Bisschop als een uitdaging, want "wie iets aan het Museum wilde vereeren, werd
nooit teleurgesteld door een weigering: rijp en groen, alles werd
binnengehaald. Wij maken daarvan aan de talentvolle mannen,
die het Friesch Museum stichtten niet in het minst een verwijt;
het museumwezen staat thans hooger dan voorheen en in het begin mag men niet zoo kieskeurig zijn in het aannemen en uit hetgeen zij zelf kochten b.v. de Hindelooper kamers, de schilderij
van Beerstraaten, voorstellende de Brol te Leeuwarden, de mooie
tafel van stuc-werk, vervaardigd door Busch, van de veiling Bos
te Harlingen, enz., blijkt voldoende hun goede kijk op de dingen."
En "het aanzien van het Friesch Museum zal bij eene zorgvuldige
schifting stellig winnen en het komt mij voor dat ieder, die op dit
gebied autoriteit heeft en aan dezulken kan men per slot van rekening slechts verantwoording schuldig zijn voor het ordenen eener
verzameling, zal willen onderschrijven, dat het beter is te trachten
van zijn museum eene keurverzameling te maken, dan er naar te
streven dat museum zooveel mogelijk uit te breiden."
Zo'n tachtig jaar later zal de Bisschop-verzameling door H. Kingmans (65,19) opnieuw gewogen worden en om een aantal redenen
gewaardeerd als niet weg te denken onderdeel van het Fries Museum; naar zijn mening "vormen deze vertrekken, waarin Friesland wel aanwezig is, maar een in feite ondergeschikte rol speelt,
geen oneigenlijk element in het Fries Museum. Moeten ze in ieder
geval niet met enige nadruk worden gepresenteerd als een museum-in-het-Museum, want dàt is de verzameling natuurlijk wel
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en ook in de eerste plaats. Toch mag de waardering ruimer zijn.
Naarmate een museum ouder wordt (en het Fries Museum is er
als openbare verzamehng reeds sinds 1853) vertelt het in toenemende mate met alleen het verhaal van al die voorwerpen uit de
Friese historie, maar ook zijn eigen historie. In die geschiedenis
is het overbrengen van en het inrichten van de Bisschopkamers
een niet weg te cijferen fase. Bovendien geeft de Bisschop-collectie een steeds waardevoller wordende indruk van de manier,
waarop in het vierde kwart van de vorige eeuw een hartstochtelijk
liefhebber zijn verzameling opbouwde. Dat wordt in ons land elders niet of nauwelijks zichtbaar gemaakt".
Met grote voldoening vergaart mr. P. C. J. A. Boeles (20,467) de
persberichten naar aanleiding van het Koninklijk bezoek op 27
september 1905.
Immers "het ligt er mooi, dat hoekhuis, woonplaats vroeger van
patriciërs. Recht over de aloude kanselarij. Zelden heb ik een bewaarplaats van historische zaken gezien, zoo sterk een indruk van
intimiteit gevend als deze instelling. Zalen, waarin de blik zich
verliest, ontbreken. Kleine, goed verlichte kamers zijn 't, die u
ontvangen. En geen verbijsterend groote massa is daar opeengehoopt. Integendeel!" zo schrijft De Telegraaf.
En: "nog geen vijf-entwintig jaar bestaat dit museum, met bescheiden middelen gesticht en nu reeds buiten Europa bekend."
"In nog geen uur, bijvoorbeeld", zo oordeelt de N.R. C, "ziet men
dat merkwaardige Friesch museum niet." "Deze verzameling
oudheden" is volgens Het Vaderland "zeker wel de bijzonderste
die ons land bezit; mogen er al grootere zijn, die van Leeuwarden

Portret van dr. Abraham Wassenbergh.
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vindt in eenheid van karakter en voorbeeldige ordening nauwelijks weerga." "Er is een liefde aan dit Museum, een arbeid van
studie en verzameling, waaruit de hartstochtelijke gehechtheid
der Friezen aan hun land en aan hun ras spreekt." Het blad
spreekt van een "warmte, waarbij de provinciale neutraliteit der
Hollanders karakterloos is." "De verslappende drentelmoeheid,
die traditie is voor Museum-neuzers, bleef in het Friesch Museum
zoowaar afwezig."
Het museum, klein begonnen, groeide uit van oudheidkamer tot
gewestelijk museum, schrijft dr. A. Wassenbergh (41,21) bij het
125-jarig bestaan. Het museum was ook wetenschappelijker geworden. De herdenkingstentoonstelling bij het honderdjarig bestaan in 1927 was niet algemeen maar specialistisch: Fries zilver.
Daar werd de grondslag gelegd voor de latere diepgaande studie
van het onderwerp.
Na zijn benoeming tot directeur (1936) richtte Wassenbergh zijn
aandacht op de Friese schilderkunst, "tot nu toe terra incognita."
Verder zette hij met moeite door dat een door hem opgezet reorganisatieplan tot uitvoering kwam in het museum. Er bleven
krachten die alles bij het oude wilden houden. Maar na enige druk
kon een deel gerealiseerd worden, juist voordat de oorlogsdreiging ingrijpende maatregelen noodzakelijk maakte. "Het museum werd gesloten, de zolders werden met het oog op brandgevaar ontruimd; de porselein verzameling voor een groot deel ingepakt, de archeologische afdeling sterk uitgedund. De ramen
voor deze afdeling werden geblindeerd."
Maart 1940 heropende het museum met een tentoonstelling "Hedendaagsche Friesche kunst", de eerste van dien aard, die evenwel op 10 mei weer gesloten moest worden.
Na de moeilijke oorlogsjaren, waarin ook in 1941 weer een hedendaagse kunsttentoonstelling werd gehouden, alsook museumconcerten, begon Wassenbergh direct na de oorlog weer met de wederopbouw. De Poptaschat en de schilderijen uit de Rijksbergplaats keerden weer in het museum terug en in 1945 ging het als
een der eerste weer open. De kroon op de oude reorganisatieplannen van Wassenbergh vormde de nieuwe indeling van 1952. Wassenbergh constateert dat de "didactische waarde" van het museum is toegenomen. Het bezoek neemt toe, maar "bij gebrek aan
propagandamiddelen niet sterk."
Aan het eind van zijn betoog houdt Wassenbergh (41,36) een vurig pleidooi voor uitbreiding van het museum aan de Turfmarkt.
"Pas als dit gedeelte voltooid is zal het museum enigszins aan moderne eisen voldoen. Als men ziet hoe in ons land veel geld wordt
uitgegeven voor het bouwen en inrichten van musea, waarvan de
inventaris in het niet valt vergeleken bij die van het Fries Museum, dan komt het mij voor, dat het een goede Nederlandse museumpolitiek zou zijn middelen beschikbaar te stellen om boven
aangeduide uitbreiding tot stand te brengen, een uitbreiding, die
thans meer dan ooit noodzakelijk is, nu Stania-State als Uithof verloren dreigt te gaan. Friesland zou hierdoor de beschikking
krijgen over een zeer belangrijk museum, wat niet alleen van onschatbare waarde is voor de culturele en toeristische ontwikkeling van ons gewest, maar dat het hele land ten goede zou komen."
Het negentiende-eeuwse museum en ook de Historische Ten98
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toonstelling behoorden toe aan een kleine groep. Men was er 'onder ons'. De uitleggingen van Joost Halbertsma richtten zich op
die kleine groep, maar gaandeweg werd de grondslag van het museum breder en werden de bezoekers gedifferentieerder. H. Kingmans (54,84), de eerste professionele museumeducator in Friesland, stelde het als volgt: "sindsdien is in de museumwereld vrijwel alles veranderd. Dat proces mag traag zijn gestart, het is —
achtereenvolgens op noemers als volksverheffing, democratisering, vrijetijdsbesteding, éducation permanente — in een
stroomversnelling geraakt met meer publiciteit om, en een nog
steeds toenemende toeloop naar de musea. Het is veel meer een
open instelling geworden. Maar het eens toch wel gesloten publiek is ook open geworden. Want wie.vormen dat publiek, dat
door het museum moet worden benaderd op het ogenblik, dat het
de deur binnenkomt (en eigenlijk ook al vóór het moment van het
museumbezoek)?"
Mede op grond van ervaringen elders houdt hij een pleidooi voor
verbetering van de informatie in het museum door middel van
een verbetering van de museumgids, verbetering van de informatie in de vertrekken en bij de voorwerpen en uitbreiding van het
aantal klankbeeden. Maar de "zorg om bezoekers" leidt nog niet
tot inzicht in "het publiek", stelt H. Kingmans (61,73). "Een museum zal moeten weten, wie tot zijn publiek gerekend wil worden,
waarom men naar het museum gaat, wanneer men komt, wat van
een museum wordt verwacht en zeker ook, wat een museum voor
een bezoeker zou kunnen betekenen."
"Er pleit alles voor om met het oog op een uitbreiding en versterking van de publieksbegeleiding een onderzoek in te stellen naar
de ervaringen, wensen en behoeften van de bezoekers. Een dieper
gravende enquête, zo mogelijk tegelijkertijd in het Museum Princessehof, waar soortgelijke vragen leven, zou professioneel moeten worden opgezet en dus moeten worden uitbesteed. Het valt te
hopen, dat hiertoe op korte termijn de middelen gevonden worden."
Terugblik en vooruitblik
Door middel van de getuigenissen in de artikelen in de Vrije Fries
komen wij tot een periodisering in de museumgeschiedenis.
De eerste periode, die van Corbelijn Battaerd, wordt voor alles
gekenmerkt door het verzamelen, soms zelfs oeverloos verzamelen, met als begin de grote Historische Tentoonstelling van
Friesland in 1877. Als men de Gids doorbladert met zijn tamelijk
chaotische opzet, dan ervaart men de gretigheid van het vergaren
in die tijd.
Het tweede tijdvak is dat van Boeles. Deze neemt meer afstand, is
bereid tot schiften en vraagt zich af in welke context een en ander
gebracht moet worden. Het museum stabiliseert zich en wordt
professioneel.
Wassenbergh, in de derde periode, herziet het concept en voegt er
nieuwe dimensies aan toe, met name wat betreft de Friese schilderkunst. Zijn reorganisatie van 1952 geeft het Fries Museum opniçuw een ander gezicht.
In onze tijd is voortgeborduurd op de bestaande gegevens. De uitbreiding van 1978 voegt daar zalen voor wisselende tentoonstellingen aan toe, maar in de sfeer van het oude museum blijft veel
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van het voorafgaande bestaan. Elementen uit de periodes Corbelijn Battaerd, Boeles en Wassenbergh zijn in het totaal van het
museum terug te vinden. Een van de charmes van het Fries Museum is ook, dat de museumgeschiedenis als zodanig er in onderdelen bewaard gebleven is: b.v. in de Hindeloper kamers en de
Bisschopkamers.
Toch stelt elke tijd weer andere eisen aan het museum en komt er
steeds weer een nieuw publiek met nieuwe vragen. Ik denk daarom, dat we toe zijn aan een totaal nieuw concept voor het Fries
Museum in oude en nieuwe vleugels. Daarbij zal rekening gehouden moeten worden met het bestaande, maar ook met nieuwe
technische eisen als minder open opstellingen en meer voorwerpen in vitrines, wellicht gepaard gaand met televisiebewaking!
Uitvoering van zo'n nieuw concept zal een eenheid in vormgeving
(noem het huisstijl) kunnen koppelen aan een efficiency die op
den duur tot kostenbesparing leidt.
Dit alles zal gepaard moeten gaan met de ook al door Kingmans
gepropageerde publieksonderzoeken, die professioneel opgezet
moeten worden. Pas als het museum meer van "zijn" publiek afweet zal het ten opzichte van dat publiek optimaal tot zijn recht
kunnen komen.
In dit jaar staan wij aan het begin van de ontwikkeling van een
nieuw museumbeleid in Friesland. Daaraan zal dit nieuwe concept voor het Fries Museum moeten worden gekoppeld, dat
operationeel zal moeten zijn in de snel naderbijkomende eenentwintigste eeuw.
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Romeinse
bronzen
beeldjes in het
Fries Museum
G. Elzinga

Trots — en terecht — is het Fries Museum op de collectie Romeinse bronzen beeldjes in de archeologische afdeling. Van de tot nu
toe 38 uit Friesland bekend geworden exemplaren bevinden er
zich momenteel 32 in onze verzamelingen, twee zijn in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden en twee in particulier bezit, terwijl ook twee in het begin van de jaren zestig tijdens een verblijf
elders verloren zijn geraakt.
Wat het aantal van 38 betreft neemt Friesland wel een bijzondere plaats in. Behorend tot de in feite niet door de Romeinen
beheerste gebieden van Germanië — Friesland heeft slechts
van 12 voor tot 28 na Christus, mogelijk misschien nog tot
47 na Chr. (van Es 1980, p. 262), een bepaald Romeins bewind
gekend — vertoont ons huidige gewest een opmerkelijke rijkdom
aan Romeinse beeldjes in vergelijking tot andere delen van
"Libera Germania". Neemt men daarbij in aanmerking dat uit
die relatief korte bewindsperiode slechts weinig andere
Romeinse voorwerpen en zeker geen beeldjes uit het gebied van
de provincie Friesland bekend zijn, dan sterkt dat het vermoeden
dat er in de periode nà 47 na Christus omstandigheden zijn geweest, die het mogelijk maakten dat een stroom van Romeinse
produkten naar deze streken kwam. Deze stroom eindigde definitief met het opgeven van de Romeinse grenzen in het Nederlandse rivierengebied rond 400 na Chr., nadat tegen die tijd de toevloed van Romeinse voorwerpen allengs minder was geworden.
Tot die voorwerpen behoorden, behalve de beeldjes en ander
bronswerk, o.m. munten, diverse soorten aardewerk, kralen,
ijzerwaren en nog andere produkten. Naast meer eenvoudige
voorwerpen voor dagelijks en huishoudelijk gebruik, treffen we
onder al deze geïmporteerde waren ook meer luxueuze en zelfs
zeer bijzondere voortbrengselen van de Romeinse beschaving
aan, zoals sieraden van edel metaal en, uniek voor het noorden
van ons land, een kalkstenen altaar, gewijd aan de overigens inheemse godin Hludana.
Dit alles kwam aan het licht toen in de 19de en in de eerste helft
van de 20ste eeuw het afgraven van de Friese terpen een zeer grote
vlucht nam en er, o.m. door de zorgen van het in 1827 opgerichte
Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, vele
daarbij te voorschijn komende oudheden werden bijeengebracht.
Bekend zijn de z.g. "terpreizen", die het bestuur en later de zich
speciaal met de archeologische afdeling bezig houdende leden en
de conservator naar de in afgraving zijnde terpen maakten. In het
onovertroffen overzicht van de Friese terpvondsten, door P. C. J.
A. Boeles in zijn werk "Friesland tot de elfde eeuw" (Boeles 1951)
zo scherpzinnig toegelicht, vinden we niet alleen talrijke voorbeelden van deze Romeinse waren, maar ook verklaringen voor
hun aanwezigheid hier.
Behalve door militaire gebeurtenissen, die ook nà 28 na Chr., uit
welk jaar een opstand met bloedige verliezen wordt gemeld, nog
in de Friese gebieden plaats hadden, zijn het vooral meer vreedzame oorzaken die de goederenstroom op gang brachten. De
voornaamste daarvan zijn wel de handel en het ruilverkeer via diverse wegen en middelen met centra van Romeinse industrieën
in gebieden zowel ten zuiden van de Alpen, als die tussen deze
bergketen, de Atlantische Oceaan en de "Limes"-grenzen langs
de Rijn en Donau. Ook hebben politieke overeenkomsten tussen
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de vrije Germaanse volkeren en dienstneming door Friezen in de
Romeinse legers zeker een rol gespeeld.
In 1960 toonde W. A. van Es aan de hand van in Friesland, Groningen en Drenthe aan het licht gekomen Romeinse munten en
muntschatten aan, dat de in de genoemde vier eeuwen waar te nemen importactiviteiten duidelijke perioden van op- en neergang
kennen (van Es 1960). Deze kunnen grotendeels in verband worden gebracht met militaire en politieke gebeurtenissen aan de
grenzen van of binnen het Romeinse Rijk. In tijden van rust namen de handelsactiviteiten toe, in die van onrust af. Behalve in
deze studies is ook in vele, daaraan voorafgaande publicaties aandacht besteed aan in Friesland gevonden Romeins materiaal. Zo
beeldt b.v. Pleyte in 1877 in zijn seriewerk over Nederlandse oudheden, heel wat Friese vondsten af, ook beeldjes, en heeft Byvanck ze in zijn studies over de Romeinse tijd in Nederland eveneens betrokken (Byvanck 1943). Ook in de oudere jaargangen van
De Vrije Fries worden Romeinse voorwerpen uit de Friese bodem besproken. Voor deze en in andere tijdschriften verschenen
artikelen verwijzen we naar Kalma's Repertorium (Kalma 1955).
Ook meer recent is weer aandacht besteed aan Romeinse vondsten uit Friesland, zowel in overzichtswerken (b.v. van Es 1980),
als in artikelen, terwijl het Klassiek Archeologisch Instituut der
R.U. te Groningen in de jaren 80 diverse collectie-onderdelen van
Romeinse makelij meer specialistisch liet bestuderen o.m. door
studenten. De resultaten daarvan zijn in scripties vastgelegd en
een dissertatie is in voorbereiding.
Een onderdeel dat echter bovenal de aandacht trok, was de collectie bronzen beeldjes. Naast de meer in algemene zin er aan bestede aandacht, zijn aan diverse exemplaren ook aparte artikelen
gewijd, terwijl verschillende beeldjes voor exposities in binnenen buitenland werden en worden gevraagd. In 1967 verscheen een
bijzondere uitgave, waarin de toen bekende Friese beeldjes uit de
drie noordelijke provincies en Overijssel uitvoerig technisch en
met veel literatuurverwijzingen werden beschreven door mevrouw A. N. Zadoks-Josephus Jitta, W. J. T. Peters en W. A. van
Es. Hoewel een Nederlandse uitgave (van J. B. Wolters, Groningen), is deze in het Engels gesteld. De titel luidt "Roman bronze
statuettes from the Netherlands I" met als ondertitel: "Statuettes
found north of the Limes". In 1979 verscheen deel II: "Statuettes
found south of the Limes". Een derde deel, waarin op de meer
kunsthistorische en historische betekenis van de in Nederland gedane vondsten wordt ingegaan en op de plaats die zij innemen in
het Romeinse cultuurpatroon, is nog in bewerking.
Het door ons te geven overzicht beoogt echter niet daarop vooruit
te lopen, maar wil slechts een indruk geven van het rijke bezit van
het Fries Museum. De beeldjes zijn daartoe in groepjes ingedeeld,
al naar de godheden die zij voorstellen. Kort wordt ingegaan op
de betekenis van deze godheid, de vindplaats en het aanzien van
de stukken.
Wij kunnen daarbij niet voorbijgaan aan het verschijnsel van de
godenverering zelf. Het is welhaast zeker dat godenverering reeds
in het vroegste bestaan van de mens voorkomt, al kennen we uit
de oudste perioden nog maar zeer sporadische overblijfselen
daarvan. Naarmate men dichter bij onze tijd komt, worden de bewijzen steeds talrijker dat de mens behoefte had aan het eren van,
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althans eerbiedig of met ontzag denken aan krachten en machten,
waarover hij meende geen zeggenschap te bezitten, dan wel werkelijk niet had of uit zichzelf kon verkrijgen. Allerlei gebeurtenissen en verschijnselen in de hem omringende wereld, die hij niet of
slechts zeer ten dele langs verstandelijke en beredenerende weg
wist te verklaren, schreef hij toe aan in eerste instantie niet of nauwelijks waarneembare krachten. Deze scholen o.m. in voorwerpen, zowel kleine als grote, en in bijzondere dieren en planten,
soms ook wel in het verschijnsel zelf. Naarmate zijn denkwereld
zich uitbreidde en ontwikkelde, m.a.w. zijn levenservaring via vele geslachten toenam, onderscheidde hij steeds meer krachten en
gaf hij deze namen. Vandaar was het niet zo'n grote stap om deze
namen een vaste plaats in zijn bestaan te geven en met de eraan
verbonden krachten rekening te houden. Daarbij ging hij er ook
toe over, althans in bepaalde culturen, aan deze namen menselijke gestalten te verbinden.
Heel ver is dat b.v. gegaan in de Grieks/Helleense culturen, zonder welke onze huidige Europese beschaving ondenkbaar is. Deze
culturen verspreidden zich o.m. via kolonies rond het Middellandse Zee-gebied, waardoor ook niet-Griekse volkeren kennis
kregen van de uitgebreide Griekse godenwereld. In die wereld
speelden zich vaak zeer bijzondere gebeurtenissen af en de goden
werden krachten en eigenschappen toegekend, die weliswaar
stoelden op wat de mens zelf aan dergelijke eigenschappen bezat,
maar deze toch sterk, zo niet in extreme mate overtroffen. Daarbij was heel dikwijls de wens de vader van de gedachte en werden
de goden gaven en krachten toegekend die de (Griekse) mens zelf
wel nooit zou bezitten. Die krachten en de daarmee volvoerde daden waren zowel zeer edel als soms zeer onedel en werden op
overeenkomstige wijze beloond of bestraft. In principe was de godenwereld van de Grieken dus niets menselijks vreemd, maar dan
wel op bijzondere, soms zelfs bizarre wijze.
Wij vermelden dit omdat men in onze Romeinse beeldjes voor
een groot deel oudere Griekse goden- of heldenfiguren kan
herkennen, zij het dat zij een andere naam en in geestelijke zin
vaak andere functies hebben gekregen. Bovendien plaatsten de
Romeinen ze, in tegenstelling tot de Grieken niet in een menselijk familieverband, waardoor we van huwelijken en het voortbrengen van een nageslacht bij de Romeinse goden weinig horen.
Behalve via de reeds genoemde Griekse kolonies, die al uit de 8ste
eeuw voor Christus bekend zijn, leerden de Romeinen de vermenselijkte Griekse goden kennen door soms zeer intensieve handelscontacten, vooral echter ook door de Etrusken. Deze hadden vele
elementen van de Griekse beschaving overgenomen en hebben,
voor zij in de 6de eeuw voor Christus door de Romeinen werden
overwonnen, deze overheerst.
Vóórdat de Grieken echter hun invloed in Italië deden gelden,
werden hier de goden vereerd, waar zij zich bevonden, b.v. in een
bos of in een bepaald object, b.v. een bron. Zij woonden dan ook
niet in tempels en grotten, zoals bij vele Griekse goden het geval
was. Dit niet in tempels vereren heeft voor een aantal goden zeer
larig geduurd, evenals het niet in menselijke gedaante afbeelden
ervan. Een bekend voorbeeld van dit laatste is de godin Vesta,
die lang in een vuur werd vereerd, dat te Rome door de Vestaalse
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Maagden werd bewaakt en moest worden onderhouden. Pas keizer Augustus liet in een door hem gebouwde tempel een beeld van
haar plaatsen.
Naarmate de Romeinen echter verder in door de Grieken gekoloniseerde gebieden van Italië doordrongen en tenslotte ook in
Griekenland zelf, werden steeds meer invloeden van Griekse oorsprong door hun cultuur geassimileerd. Ook uit andere door de
Romeinen beheerste gebieden rond de Middellandse Zee kwamen invloeden hun goden-wereld binnen, o.m. uit Egypte (Isis)
en Perzië (Mithras). Het voert echter te ver op dit alles hier nader
in te gaan.
Behalve de Grieks-Romeinse godheden zijn er ook Italiaans-Romeinse, zoals b.v. de zonnegod Sol en de oorlogs- en vruchtbaarheidsgod Mars. Ook waren er talrijke, soms slechts aan zeer kleine geografische gebieden gebonden goden, die dus elders niet of
nauwelijks bekend waren, laat staan werden aanbeden. Deze omstandigheid maakt het duidelijk dat men in de Romeinse wereld
z.g. hoofdgoden kan onderscheiden, die dus overal en vaak ook
"officieel" werden vereerd, en vele andere, niet algemeen vereerde goden en godjes, die als het ware veel minder hoog op de maatschappelijke godenladder stonden.
De Romeinse godenwereld was in feite dus zeer uitgebreid en
speelde een zeer grote rol in het dagelijks leven. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat in de tijden dat de Romeinse legers zich
over grote gebieden van Europa verplaatsten, de manschappen
godenbeeldjes met zich mee droegen, terwijl in of bij legerplaatsen vaak tempels werden gebouwd of altaren opgericht om aan
de verplichtingen jegens de godheden te kunnen voldoen.
De Romeinse legers maakten in de door hen veroverde gebieden
ook kennis met de goden van de autochtone bevolking en naarmate deze min of meer dezelfde eigenschappen en karaktertrekken hadden, werden deze wel met de Romeinse goden vereenzelvigd. Niet alleen door de Romeinen maar, naarmate de bezetting
langer duurde en een zekere romanisatie plaatshad, ook door de
inheemse bevolking. Voorbeelden daarvan zijn Mars Thincsus en
Mercurius Arvernus. De tweede naam bij deze goden is van nietRomeinse oorsprong (zie o.a. van Es 1980).
Ook is bekend dat de Romeinen aan bepaalde godheden van eerst
als vijanden beschouwde volkeren wel de belofte deden dat voor
hen een altaar te Rome zou worden gesticht als zij er zorg voor
droegen dat een bepaald gebied of bepaalde plaats door de Romeinen kon worden veroverd! Behalve de met militaire bedrijvigheid of militaire nederzettingen in verband te brengen tempels,
altaren en godencultussen, werden natuurlijk ook in langdurig
door de Romeinen overheerste gebieden tempels e.d. voor gebruik door de al of niet geromaniseerde burgerbevolking gebouwd. Bekende voorbeelden van tempels die in steden of kleinere gemeenschappen werden gesticht zijn die van Lyon, Londen
en het Nederlandse Eist in de Betuwe. Een deel van deze tempels
zal niet alleen door de burgers zijn bezocht, maar ook door militaire garnizoenen, (Romeinse) hoogwaardigheidsbekleders e.d.
Ook zullen zij gebouwd zijn als symbool van de Romeinse macht.
In de niet langdurig onder Romeins gezag staande gebieden
drong de Romeinse beschaving in veel mindere mate door, zeker
als de afstand tot de grenzen groter werd. Ook in Friesland zal dit
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zo zijn geweest, maar we weten dat Friezen in Romeinse legers
dienst hebben gedaan en er, zeker periodiek, uitgebreide handelscontacten zijn geweest. Een en ander komt in het grote aantal in
Friesland gevonden Romeinse cultuurresten tot uiting, maar de
vraag of we in de vele in deze provincie gevonden Romeinse
beeldjes werkelijk inheemse goden mogen zien, is eigenlijk niet te
beantwoorden. Voor een deel zal dat zeker het geval zijn, voor een
ander deel mogen we ze misschien wel als Romeinse goden beschouwen, n.1. als ze aan Romeinse militairen hebben toebehoord. Sommige zijn wellicht ook door gegoede Friese terpbewoners gekocht, eenvoudig omdat zij mooi werden gevonden.
Zij zullen dan ook zeker een bijzonder plaatsje in de terpwoning
hebben gekregen, ongeacht of zij daarbij een voorwerp van devotie werden of slechts als een soort status-symbool dienden.
Moeilijke punten zijn ook nog steeds de datering van de beeldjes
en het vaststellen van de plaats van herkomst, d.w.z. waar ze zijn
gemaakt. Helaas kennen we in Friesland geen beeldjes, die door
de vondstomstandigheden werkelijk nauwkeurig gedateerd kunnen worden: het zijn alle tijdens ongecontroleerde graafwerkzaamheden gevonden voorwerpen, op één na. Andere kenmerken, zoals b.v. de stijl, de houding, de haardracht en de kleding,
voor zover deze althans weergegeven is, zullen daarbij te hulp
moeten komen. Daarnaast moet wel rekening worden gehouden met soms lang aanhoudende tradities. Ook kan de invloed
van "Rome" een rol spelen, d.w.z. als een keizer een bepaalde
godheid bijzonder vereerde of zelfs wel zich er mee identificeerde — beide verschijnselen kwamen vrij veelvuldig voor, waarbij
elke keizer meestal zijn eigen favoriete godheid had — dan werden er tijdens zijn bewind veel beeldjes van die godheid gemaakt
en verspreid en wel in de houding en dracht of met de attributen
die de keizer prefereerde. Daardoor kan een godheid in de eerste
eeuw na Chr. anders zijn verbeeld dan b.v. in de derde eeuw. Ook
munten, die immers goed te dateren zijn, kunnen ons daarbij helpen als zij een tijdens de slagperiode van de munt vervaardigde
afbeelding van een toen bijzonder vereerde godheid dragen (Zadoks 1984).
Over de oorspronkelijke herkomst is ook vaak weinig te zeggen.
Op vele plaatsen binnen het Rijk zijn beeldjes gegoten, niet alleen
in ateliers, maar ook door rondreizende gieters. Dat daarbij soms
minder artistieke produkten en ook misgietingen ontstonden,
laat zich wel raden, vooral als we bedenken dat de rondreizende
bronsgieters niet zo zeer kunstenaars waren, als wel vaardige ambachtslieden. In goed geoutilleerde ateliers echter, waaraan naast
kunstenaars ook vakbekwame gieters waren verbonden en volgens beproefde methoden werd gewerkt, ontstonden dikwijls zeer
artistieke en fraaie beeldjes. Dergelijke ateliers waren in de meeste grotere centra wel aanwezig, vooral als deze langs handelswegen waren gelegen en een regelmatige toevoer van de benodigde materialen, hetzij van verre, hetzij uit in de nabijheid gelegen
ertsrijke gebieden plaats had. Behalve in burgerlijke nederzettingen waren deze ateliers ook vaak aanwezig in of nabij de militaire
vestigingen, zoals de grote, soms ook langdurig in gebruik zijnde
legerkampen. We hebben hierbij vooral het oog op de buiten het
oorspronkelijk Italiaans-Romeinse gebied aanwezige ateliers.
Maar natuurlijk waren er ook vele binnen dat gebied en in de stad
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Rome zelf en het is bekend dat van deze ateliers uit ook vele produkten naar elders in het Rijk werden getransporteerd. Bekende
voorbeelden daarvan zijn de z.g. Capuaanse bronzen, die meestal
vaatwerk betreffen en waarvan ook in Nederland diverse exemplaren zijn aangetroffen (o.m. Den Boesterd 1956).
Het grote tijdsbestek waarin en de vele streken waaruit Romeinse
bronzen naar de Nederlandse gebieden kwamen, hetzij via de talrijke militaire transporten of via de handelswegen voor de civiele
bevolking, maken duidelijk dat ook de beeldjes vogels van zeer
diverse pluimage zijn en zowel uit het Italiaans-Romeinse gebied
kunnen stammen als uit de overige door de Romeinen bezette gebieden. De in die territoria vervaardigde beeldjes vertonen vaak
bijzonderheden in kleding, houding en attributen, die voor die
streken kenmerkend zijn of ontleend aan ter plaatse vereerde goden. Zo kan b.v. van bepaalde Mercurius-beeldjes vrijwel met zekerheid worden vastgesteld dat ze in Gallische ateliers zijn ontstaan (Zadoks 1978/79). Grote vergelijkende studies zijn daar
nog niet over verschenen, hoewel vele onderzoekingen in de laatste decennia op gang zijn gekomen.
Eén van de mogelijkheden waarvan werd verwacht dat deze tot
de oplossing van herkomstproblemen kon bijdragen, betrof de
nauwkeurige analyse van het gebruikte brons. Dit is een mengsel
van koper en tin, maar deze metalen zijn nooit geheel zuiver verwerkt. Afhankelijk van de gebieden, waar zij kunnen worden gewonnen en tot bruikbaar materiaal toebereid, komen er meestal
nog andere (metaal)elementen in voor, zij het in vaak zeer kleine
percentages. Doordat men deze elementen en de hoeveelheid ervan met behulp van geavanceerde technieken kan bepalen, is het
mogelijk de daarvoor verkregen gegevens te vergelijken met de
samenstelling van koper- en tinertsen uit bepaalde gebieden.
Komt een en ander sterk overeen, dan kan de conclusie gewettigd
zijn dat het uit die metaalsamenstelling bestaande voorwerp in
het gebied van de' winning van die metalen is vervaardigd of op
een plaats waarvan bekend is dat deze er werden verwerkt. Hoewel reeds enige resultaten te dien aanzien zijn geboekt en in ieder
geval de metaalanalyse op zichzelf al grote vorderingen heeft gemaakt, is het wel gebleken dat nog tal van andere factoren meespelen en men nog niet tot onomstotelijke resultaten is gekomen
wat de Romeinse beeldjes betreft. Een van die factoren is, dat in
zeer veel gevallen brons moet zijn gebruikt dat meer dan eens is
omgesmolten en vermengd met andere bronslegeringen, m.a.w.
er hebben veel bijmengingen in de ateliers plaatsgehad, waardoor
de oorspronkelijke samenstellingspatronen van de diverse gebruikte metalen uiterst moeilijk zijn vast te stellen (Den Boesterd
en Hoekstra 1965).
Ook wat betreft de techniek van het maken van de beeldjes zijn
nog veel vragen niet opgelost. Vast staat echter dat de meeste volgens de z.g. verloren-was-methode (cire-perdue) zijn gegoten. In
zijn eenvoudigste vorm hield dat in, dat een wasmodel werd geplaatst in een mal of werd omgeven door een mantel van klei. Nadat het omhulsel goed was gedroogd werd het zodanig verwarmd
dat de een laag smeltpunt hebbende was uit aangebrachte openingen weg kon lopen. Deze openingen dienden ook voor het ontsnappen van lucht en andere gassen die konden ontstaan als na
het smeltproces vloeibaar heet brons in de door de was achterge106
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laten holte via meestal trechtervormige openingen werd gegoten.
Na het afkoelen en verwijderen van de mal of mantel werden de
beeldjes dan verder met diverse werktuigen afgewerkt, waarbij
eventuele gietresten en andere oneffenheden werden verwijderd.
Kon het beeldje niet in één keer worden gemaakt, dan werden de
diverse onderdelen apart gegoten en via uiteenlopende methoden
aan elkaar gezet, terwijl de oppervlakte vaak nog bepaalde behandelingen onderging. Ook werden de beeldjes wel verguld of verzilverd en bepaalde onderdelen, zoals de ogen, met zilver ingelegd, waardoor een levendiger (en kostbaarder) geheel ontstond.
Het hitte-bestendige omhulsel kon van zeer uiteenlopend materiaal zijn, maar bestond meestal uit bepaalde zand-klei-mengsels,
waarbij vaak speciaal vormzand werd gebruikt. Dikwijls was ook
de eerste laag van de mantel, die om het model werd aangebracht,
van een fijnkorreliger materiaal dan de volgende; dit om de fijne
details niet teloor te laten gaan.
Overigens was de keuze van de geschikte klei- en zandsoorten en
de andere benodigde materialen natuurlijk ook afhankelijk van
wat in de omgeving van de bronsgieterijen aanwezig of gemakkelijk te winnen was, hoewel we over de transportmogelijkheden in
de Romeinse tijd, zowel te land en te water, ook wat de "provincies" betreft, zeker niet te gering mogen denken.
Behalve de massief gemaakte modellen van was, werden vooral
bij de grotere beeldjes en figuren, ook wel wasmodellen gemaakt
over een kern van klei, hetgeen zowel was als brons bespaarde.
Om te voorkomen dat deze kern in de mal of mantel van zijn
plaats geraakte als de was werd weggesmolten, bracht men in de
waslaag meestal ook bronzen pennetjes aan, die met één einde in
de kern en met het andere in de mantel staken. De daardoor ontstane oneffenheden aan het gegoten voorwerp werden later bijof weggewerkt.
Naast de verloren-was-methode kende men ook het direct in
brons gieten van een voorwerp, d.w.z. dat men over een model
van klei of hout een mantel aanbracht, die men na drogen enz. in
stukken kon verwijderen en zonder het model weer in elkaar zette. De zo ontstane holte werd dan direct met brons volgegoten en
er ontstond een massief voorwerp. Kostte dit te veel brons dan
maakte men ook een kern en plaatste daar de mantel met de nodige tussenruimte en ook weer met gebruikmaking van pennetjes
e.d. overheen, waarna het brons er in werd gegoten.
Ook uit sommige steensoorten werden wel gietmallen gemaakt,
maar deze dienden meer voor massaprodukten, zoals wapens, die
minder ingewikkelde vormen vertoonden. Deze stenen modellen
bestaan meestal uit twee op elkaar passende helften, waarin ook
gietkanalen zijn uitgespaard.
Het spreekt vanzelf dat een en ander veel vakmanschap vroeg en
de beschreven methoden allerlei verfijningen kenden en bijkomstige werkzaamheden vereisten, o.m. om te zorgen dat de mantels
en mallen niet scheurden of krompen. Het voert echter te ver
daarop hier nader in te gaan. Een aardige beschrijving geeft Sternberg, die ook nadere literatuur noemt (Steinberg 1967).
Behalve van brons zijn er ook wel beeldjes van goud en zilver gema'akt. Deze zijn echter zeer zeldzaam en uit Friesland nog niet
bekend. In overig Nederland is wel eens een zilveren beeldje te
voorschijn gekomen, o.a. in Nijmegen (Peters 1966).
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De beeldjes
Vindplaatsen. De in 1967 in "Roman bronze statuettes from the
Netherlands I" (voortaan aangeduid als RBS I) gepubliceerde
kaart van de vindplaatsen benoorden de Limes laat voor Friesland duidelijk zien dat deze alle gelegen zijn binnen het terpengebied in de westelijke en noordwestelijke helft van de provincie.
Dit gebied bestaat voornamelijk uit klei en voor een deel ook uit
met klei afgedekte veengronden. Hier en daar, n.1. waar de zandgronden van het zuidoostelijk deel van de provincie met wat hoger gelegen ruggen in de kleistreken doordringen, komt ook wel
enig zand direct onder de klei voor, maar dat doet hier verder niet
ter zake.
Dit verspreidingsbeeld bevestigt de omstandigheid dat op de
Friese zandgronden in de Romeinse tijd eigenlijk géén bewoning
heeft plaatsgehad, op een enkele uitzondering na (Fochteloo nabij Oosterwolde). Ook de verspreidingskaarten van Romeinse
munten lieten dit reeds zien (van Es 1960); de enkele losse muntvondsten die we kennen kunnen niet met bewoonde plaatsen in
verband worden gebracht. Waarschijnlijker is dat zij òf tijdens
doortochten en daaraan gekoppeld tijdelijk verblijf òf met het
uitstrooien van de afgegraven terpgrond, die veelvuldig naar de
armere gronden van Friesland is gebracht, daar terecht zijn gekomen. Op de kaart in RBS I ligt één vindplaats wel duidelijk buiten
het terpengebied, n.1. vindplaats 8 = Harich in het Gaasterland,
maar het daar gevonden Apollo-beeldje is daar vermoedelijk ook
met terpaarde terecht gekomen en kan oorspronkelijk nabij
Tzum zijn gevonden (Zadoks-Elzinga 1962).
Bekijken we het verspreidingsbeeld nog wat nauwkeuriger dan
zien we dat in Oostergo, het noordoostelijk deel van Friesland, de
beeldjes alle in de westelijke helft daarvan zijn ontdekt en in het
noordwestelijke Westergo vooral binnen de driehoeken Franeker-Leeuwarden-Beetgum en Franeker-Wijnaldum-Makkum,
respectievelijk gelegen in oostelijk en westelijk Westergo. De
vindplaatsen in Oostergo lijken een duidelijke affiniteit te tonen
tot de in de Romeinse tijd van het noorden uit diep in Friesland
binnendringende Middelzee, evenals die in de oostelijke driehoek
Franeker-Leeuwarden-Beetgum, terwijl de ten westen van
Franeker gelegen vindplaatsen meer op de westkust en de daar
destijds aanwezige inhammen lijken te zijn georiënteerd. Uit het
kerngebied van het oude Westergo, waar de oudste bewoningsresten op de klei worden aangetroffen, n.1. de streken rond Wommels, zijn tot nu toe geen Romeinse beeldjes bekend. Het ontbreken van beeldjes ten noorden van de beide driehoeken in Westergo is gemakkelijk te verklaren, omdat de daar gelegen gronden
grotendeels pas na de Romeinse tijd zijn ontstaan c.q. drooggelegd. Ten dele geldt dit ook voor Oostergo, maar verder moet
het verspreidingsbeeld min of meer toevallig zijn, omdat grote delen van Wester- en Oostergo waaruit nog geen beeldjes bekend
zijn, ook in de Romeinse tijd bewoond waren en wel andere Romeinse vondsten hebben opgeleverd. Ook moet er rekening mee
worden gehouden dat niet alle beeldjes bewaard zijn gebleven: er
zal een aantal na de Romeinse tijd, toen de belangstelling ervoor
begon af te nemen, zijn omgesmolten, terwijl er bij het afgraven
van de terpen ook enige in particuliere handen kwamen en een
min of meer verborgen bestaan begonnen te leiden. Slechts bij
108
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toeval worden ze dan weer bekend, waarbij helaas de vindplaats
dan vaak niet meer is te achterhalen (Elzinga 1976).
Geeft het verspreidingsbeeld dus enerzijds wel bepaalde informatie, d.w.z. alleen binnen het terpengebied en kennelijk in de buurt
van aanvoerroutes, vermoedelijk over zee, anderzijds zegt het b.v.
niets over de vraag of de beeldjes in bepaalde uitgesproken Romeinse milieus of bij Romeinse nederzettingen etc. zijn aangetroffen. We kennen geen militaire of burgerlijke Romeinse nederzettingen in Friesland, noch plaatsen waar tempels e.d. hebben
gestaan, uitgezonderd misschien Beetgum, waar immers een altaarsteen van Romeinse vorm is aangetroffen, hoewel gewijd aan
een inheemse godin. Van deze steen'zijn echter geen nadere
vondstomstandigheden bekend, evenmin als van de beeldjes. We
kunnen voorlopig slechts concluderen dat zij in het bezit van de
terpbewoners in Friesland zijn geweest en daar, gezien het teruggevonden aantal, een zekere betekenis voor hun bezitters hadden.
Welke die betekenis was kunnen wij voorlopig slechts gissen. Of
zij inderdaad de godheid vertolkten, die de oorspronkelijke makers zich daarbij voorstelden, dan wel een personificatie van bestaande inheemse godheden verbeeldden of als een element van
schoonheid, van status of als een dierbaar aandenken hun rol vervulden, dan wel als een geschenk waren aanvaard, moet voorlopig
in het midden blijven. Zolang zij niet in een absoluut duidelijke
context zijn gevonden kunnen daar geen uitspraken over worden
gedaan. Dat zij echter, ook buiten Friesland in andere delen van
het vrije Germanië om welke redenen dan ook begeerd zijn geweest, laat zich door het meer of minder voorkomen ervan zeker
wel veronderstellen.
Apollo. Zowel bij de Grieken als bij de Romeinen een der belangrijkste goden. Vermoedelijk eerst nog buiten Griekenland
vereerd. Werd door de Grieken beschouwd als een zoon van de
oppergod Zeus en Leto en had Artemis als tweelingzuster. Was
zeer schoon van gestalte. Hij was zeer veelzijdig en werd o.m. gezien als de god van de profetie, de kunsten, vooral de muziek (zie
ook Kingmans 1986) en de geneeskunde. Samen met Artemis wist
hij bij velen een zachte dood te veroorzaken. Beschermde ook de
herders en is tevens als zonnegod vereerd. Doodde de slang Python, steunde de Trojanen, schoot Achilles met de boog van Paris
in de hiel en streed met Hercules. Een zijner voornaamste attributen is de lier. Werd onder de Etrusken en Romeinen vooral in de
orakelgrot van Cuma vereerd. Augustus nam hem tot patroon en
wijdde een tempel aan hem in 28 voor Christus.
Met zekerheid zijn er drie, in een min of meer bevallige houding
staande beeldjes bekend, n.1. uit Almenum bij Harlingen, uit Harich in Gaasterland (oorspronkelijk wellicht nabij Tzum opgegraven) en één van een onbekende vindplaats in de provincie. Alle
drie beeldjes zijn naakt en hebben lang in de nek opgebonden
haar. Dat van de onbekende vindplaats heeft een lauwerkrans op
het hoofd, een lauwertak in de linkerhand en draagt aan een riem
over de rechter schouder een pijlenkoker. Het beeldje uit Almemùm maakt een haast vrouwelijke indruk en heeft ook een
lauwertak in de linkerhad, terwijl de rechterarm over het hoofd is
gebogen en het linkerbeen kruiselings voor de rechter staat.
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De Apollo van Harich is het grootst en had in de rechterhand
waarschijnlijk een plectrum, waarmee de lier werd bespeeld. De
iets geheven linkerarm steunde met de hand mogelijk op een op
een zuil gelegen cither of lier, of hield zo'n instrument in de hand
zelf. Het haar is op een bijzondere wijze gekruld met twee aparte
toeven boven op het hoofd. De ogen zijn met zilver ingelegd.
De beeldjes vertonen geringe beschadigingen — slechts een hand
of de voeten ontbreken ten dele — en enkele corrosieplekken. De
door het langdurig verblijven in de klei- en/of mestlagen verkregen, meestal groene z.g. patina is bij de Apollo van Harich nog
aanwezig, bij de twee andere verdwenen: een gevolg van de daarop toegepaste reinigingsmethoden, die eertijds veel agressiever
waren dan in de laatste dertig jaar.
De hoogte van de beeldjes is resp. 13,8; 16,6 en 11,6 cm; de inv.
nrs. zijn FM 80A-1, FM 1962-VII-2 en FM 87-5 (RBS 1-2, 3 enl).
Bacchus. Rond deze godheid, in de Griekse wereld als Dionysos
bekend en vermoedelijk van Thracische herkomst, spelen vele
verhalen. Zijn vader is Zeus, maar over zijn merkwaardige geboorte en over zijn moeder — na haar voortijdige dood zou Zeus
hem in een zijner dijen hebben ingeplant! — bestaan diverse menigen. De meest genoemde moeder is Semele. Hoewel hij tot de
jongste der Griekse goden behoort is hij wel een der belangrijkste
en vooral bekend als god van de wijn en de vruchtbaarheid van
de grond. Zijn volgelingen zijn veelal vrouwen en hij is vaak vergezeld van satyrs. Verschillende dieren, zoals panter, tijger, ezel
en dolfijn zijn aan hem gewijd. Te zijner ere werden vaak grote
(wijn)feesten gehouden, in Rome bekend als Bacchanalia. Is behalve in Griekenland en Italië ook in het Midden-Oosten en
Voor-Azië bekend.
Van de oorspronkelijk drie bekende Bacchus-beeldjes zijn er nog
twee in het Fries Museum: één uit Miedum bij Leeuwarden en één
uit de provincie, van een onbekende vindplaats. Het derde was in
de terp Jousumburen bij Hallum gevonden, maar ging verloren.
Alle drie stelden zij een uit een op een voetstuk geplaatste bloemkelk oprijzend borstbeeld zonder armen voor, met een korte mantel van geitenhuid over de linkerschouder en een bundel van druiven, druivenbladeren en een bloem in het lange haar. Op de scheiding van voetstuk en kelk vertonen beide nog bewaarde beeldjes
aan de achterzijde een litteken van vermoedelijk een afgebroken
haak. Dit toont aan dat zij waarschijnlijk onderdeel van een driepotig tafeltje hebben uitgemaakt, zij het niet van hetzelfde. Beide
stukken verschillen n.1. in details, o.a. in de vorm van het gelaat
en in de ogen. Bij het beeldje uit Miedum zijn de ogen b.v. met
zilver verlevendigd, bij het beeldje uit de provincie niet. De groene patina is niet (meer) aanwezig, terwijl het stukje uit Miedum
minder oppervlaktebeschadigingen vertoont.
De hoogte van de beeldjes is resp. 10 en 10,2 cm, de inv. nrs. zijn
FM 19-1 en FM 87-472 (RBS 1-4 en 5).
Ceres of Rosmerta. Ceres wordt beschouwd als de grote godin
van de aarde en patrones van de vruchtbaarheid. Haar Griekse
naam is Demeter en zij was een zuster van Zeus, die haar ook als
gemalin bezat. Zij behoorde tot de twaalf hoofdgoden van de
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Olympus en is vooral bekend door haar verdriet over het verlies
van haar dochter Persephone (Prosperina), die door Hades mee
naar de onderwereld werd gevoerd. Tenslotte stemde zij, na eerst
allerlei onheil te hebben gesticht, toch in met de verbintenis van
Persephone en Hades. Bij de Romeinen gold Ceres vooral als de
godin van de landbouw; bekend zijn de Cerealia-feesten te Rome.
Zij wordt veelal met o.m. korenaren en vruchten afgebeeld.
Rosmerta was een Keltische regen- en vruchtbaarheidsgodin, die
ook wel met een hoorn des overvloeds wordt afgebeeld en met
Ceres werd geïdentificeerd.
£•
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Ceres-Rosmerta, Hallum.

Genius van Domitianus,
Cornjum.

De Friese Ceres uit de terp Ondersma state bij Hallum is niet volplastisch, maar een aan de achterzijde geheel open en hol borstbeeld dat uit een kelk van acanthus-bladeren oprijst. De wand
van dit holle beeldje, dat min of meer een masker lijkt, is dan ook
niet dikker dan ca. 2 mm. Het ten dele naar achteren golvende
haar valt ook over de verder onbedekte schouders en gaat zowel
terzijde bij de oren als boven op het hoofd gedeeltelijk schuil onder korenaren, die als het ware een soort diadeem vormen. Het
iets naar links gewende hoofd maakt een waardige indruk. De oppervlakte vertoont in het gelaat en op het borstbeen corrosieplekken; een grondpatina is niet meer aanwezig.
De hoogte is 15,5 cm, het inv. nr. FM 26-2 (RBS 1-7).
Genius van keizer Domitianus. Dit beeldje, het grootste tot nu toe
bekende uit Friesland en gevonden in Cornjum, stelt een vrij jeugdige mannenfiguur voor, gekleed in een tunica met daarover een
soort wijde mantel, de toga, die ten dele over het hoofd is getrokken. Dit laatste en de toga zelf wijzen erop dat hij een offer
brengt. Het beeld is dan ook wel als togatus (Zadoks 1958) aangeduid, terwijl het later als een genius is herkend, d.w.z. de in een
menselijke gestalte verbeelde, persoonlijke beschermende macht
van de (Romeinse) man. Ook de vrouw had een goddelijke beschermende macht, de juno (zie aldaar). Vooral door hooggeplaatsten werden genius-beeldjes besteld, vaak met hun eigen
kenmerken van b.v. haardracht, gelaatstrekken en kleding naar
de heersende mode. Zo is dit beeldje herkend als een genius-beeld
van keizer Domitianus, die regeerde van 81 tot 96 na Chr.
(Zadoks 1981). Dergelijke beeldjes werden al sedert keizer
Augustus verspreid en hadden ook tot doel het volk de keizer o.m.
a s een
^
trouw goden-vereerder en daardoor als zegenrijk te leren
kennen.
Het keizerlijke genius-beeld van Cornjum heeft in de rechterhand
waarschijnlijk een offerschaal gedragen en in de helaas met de onderarm verdwenen linkerhand misschien een wierookkistje. De
toga hangt in fraaie plooien neer en wordt ter hoogte van het middel samengehouden op een wijze als in de vroege Keizertijd gewoonte was. De oogballen zijn ook hier weer met zilver verlevendigd, aan de voeten is kennelijk soepellederen schoeisel weergegeven. Aan de rugzijde is een rechthoekig stuk ingezet, vermoedelijk
nad,at men na het gieten de oorspronkelijke kern van klei, waaromheen het wasmodel was vervaardigd, door een opening had
verwijderd. Ondanks het ontbreken van diverse onderdelen is het
beeld ook wat betreft het oppervlak nog bijzonder gaaf en maakt
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het een statige indruk; de in de bodem verkregen patina is niet
meer aanwezig.
De hoogte is 24,1 cm, het inv. nr. VG 1084 (RBS1-8).
Ook een juno-beeld van Domitianus' vrouw, keizerin Domitia, is
uit het noorden van ons land bekend, n.1. uit Krangeweer in de
provincie Groningen (Zadoks 1980/81).
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Hercules. Deze godheid was zowel bij de Grieken (als Heracles)
als bij de Etrusken en de Romeinen zeer geliefd en populair. Als
zoon van Zeus en Alcmena verrichtte hij zowel zeer slechte als
vele goede daden. Zijn grote lichaamskracht kwam hem zeer van
pas toen hij als straf voor het doden van enige zonen twaalf zware
opdrachten moest uitvoeren. Om enkele te noemen: het reinigen
van de Augiasstal, het halen van de gouden appels der Hesperiden, het gevecht met de bewaker van de onderwereld Cerberus en
het overwinnen van diverse monsterdieren. Hij heeft verschillende echtgenoten gehad, o.a. Hebe, dochter van Hera, welke laatste
hem eerst zeer kwaad gezind was, en de Romeinse Lavinia en Fabula. Gold bij de Etrusken o.m. als god van de oorlog en werd bij
de Romeinen ook vereerd als god van het verkeer, de wegen en de
havens. Zijn gebruikelijke attributen zijn een knots en een leeuwevel.

Hercules, Tzum.

Wij kennen een staand beeldje uit Tzum, dat door zijn voorkomen, haardracht en baard als Hercules herkend is. Het figuurtje is geheel naakt, maar draagt op het hoofd een lauwerkrans, van waaruit onder het achterhoofd via een knoop twee
banden komen, die tot op de schouders afhangen. Hoewel van
alle ledematen delen ontbreken — weg zijn de rechterarm, het
rechteronderbeen, de linkeronderarm en de linkervoet —
vormt het beeldje door zijn fraaie proporties, met nadruk geprofileerde spieren en zijn houding toch een esthetisch voorwerp van
hoge orde. Vermoedelijk hield het in de rechterhand ooit nog een
knots.
De hoogte is nog 11,8 cm, het inv. nr. FM 73 B-l (RBS 1-9).

Isis-Fortuna, Lions.

Isis-Fortuna. De naam Isis behoort aan een godheid die vooral in
Egypte werd vereerd, maar daar volgens de Griekse mythologie
pas na verschillende omzwervingen terecht was gekomen en voordien als Io bekend was. Zij werd beschouwd als een dochter van
de riviergod Inachus, de eerste koning van Argos, of van Iasus.
Het verhaal van haar levensloop kende reeds in het oude Griekenland uiteenlopende versies. Zij kwamen er in grote lijnen op neer,
dat Io door Zeus werd begeerd, wat Hera niet toestond. Of door
Zeus òf door Hera in een jong rund veranderd, moest zij, door een
horzel gedreven, over de aarde zwerven waarbij zij door Argus
werd bewaakt. Tenslotte belandde zij in Egypte, waar Zeus haar
toch weer ontdekte en tot zijn vrouw maakte.
Isis wordt wel geïdentificeerd met o.m. Ceres en Venus en is nauw
verbonden met Fortuna, de godin van het geluk en het succes. Deze heeft o.a. als attributen de hoorn des overvloeds en evenals Isis
een korenmaat of schepel, de zg. modius, op het hoofd. Isis wordt
vereerd als vruchtbaarheids-, moeder- en hemelsgodin en in
Egypte als godin van het Nijldal. In Rome begon haar verering
aan het eind van de Republikeinse Tijd.
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Het Friese beeldje van Isis-Fortuna komt uit Lions en heeft als
gewaad een wijdhalzige z.g. peplos, waarover een mantel van de
schouders afhangt. In de handen van de iets naar voren stekende,
overigens neerwaarts hangende onderarmen houdt zij links een
zeer grote, vrij slanke en met vruchten en korenaren gevulde
hoorn des overvloeds, in de rechterhand hield zij mogelijk een
scheepsroer, ook een attribuut van Fortuna. Op het omhooggestoken haar draagt zij een brede diadeem, waarachter de modius
als een soort zuil omhoogsteekt. De ogen zijn weer met zilver verlevendigd, de voeten ongeschoeid. Helaas is de oppervlakte hier
en daar sterk gecorrodeerd, terwijl de in de grond verkregen patina is verdwenen. Aan de rugzijde bevindt zich een gietfout. Ondanks deze feilen maakt het beeldje door de van waardigheid vervulde houding en de karakteristiek gevormde attributen een intrigerende, zelfs wat mysterieuze indruk.
De hoogte is 15,6 cm, het inv. nr. FM 55 B-23 (RBS 1-11).
Juno. Deze is vooral in de Romeinse wereld bekend als beschermster van de vrouw en als godin van het huwelijk en de geboorte.
Ook staat zij te boek als licht- of maangodin. Wordt wel gelijkgesteld met de Griekse (hemels)godin Hera en beschouwd als de
vrouw van Jupiter. Het verhaal wil dat zij boos op hem werd, omdat hij de godin Minerva uit zijn hoofd, dus zonder vrouw, had
laten geboren worden. Zij beklaagde zich daarover bij Flora, die
haar met een bloem aanraakte, waarop zij Mars baarde. Een bijnaam van Juno is Moneta, misschien in de betekenis van waarschuwster; later werd in haar tempel op het Capitool de munt van
Rome gevestigd.
De Matronalia-feesten waren o.m. te harer ere. Zoals elke Romeinse man een genius had (zie bij Genius), had elke vrouw een
juno, die haar persoonlijk beschermde.
Door de niet aan een herkenbare stijl gebonden haardracht wordt
het beeldje uit Hitsum niet als een juno voor een bepaalde vrouw
gezien, maar als een beeldje van Juno zelf. Het maakt een min of
meer gestileerde indruk, vooral in de vormgeving van het gelaat
met de starende blik. Het is gekleed in een stola, die vrijwel geheel
verborgen is door een over het hoofd getrokken palla. De voorzijde is gemodelleerd met vele, niet erg naturalistisch aandoende
plooien, de achterzijde is bijna vlak en vertoont een rechthoekige
opening. Het rechterbeen, waaraan de voet ontbreekt, was waarschijnlijk licht geheven. De naar voren gerichte, vrij grof gevormde handen droegen mogelijk een scepter en een hoorn des overvloeds, de gewone attributen van Juno. De oppervlakte is weinig
aangetast, de kleur donker bruin-groen, maar de bodempatina
ontbreekt. Ondanks het wat stijfjes aandoende karakter kan het
beeldje een bepaalde sierlijkheid niet worden ontzegd.
De hoogte is 13,2 cm, het inv. nr. FM 68-2 (RBS 1-12).
Jupiter. Was al vroeg — ca. 510 voor Chr. werd reeds een tempel
op het Capitool aan hem gewijd — een der voornaamste (oppergoden van de Romeinen en werd wel met Zeus geïdentificeerd.
Bekend als een hemelgod, die voor alle weersomstandigheden
verantwoordelijk was, speciaal voor onweer en regen. Vanouds
een Italische natuurgod, werd hij later als een zoon van Saturnus
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beschouwd, als beschikker over het lot der stervelingen en als
hoeder van de wereldheerschappij van Rome. Hij voerde de legers
ter overwinning en zijn wil werd o.m. door orakels geopenbaard.
De benaming "Iuppiter Optimus Maximus", die hem al rond 500
voor Chr. werd gegeven, duidt zijn betekenis voldoende aan. Behalve een bliksem, heeft hij ook wel een arend en een scepter als
attributen.
Het staande Jupiter-figuurtje uit Friesland toont deze godheid in
een voor deze streken weinig traditionele vorm, waardoor aan de
opgegeven herkomst Menaldum dan ook wordt getwijfeld. Waarschijnlijker is, dat het door de legaterende familie, die grote collecties antiquiteiten bijeenbracht, uit de handel dan wel tijdens
een reis o.i.d. werd verworven. Het beeldje heeft in de hand van de
zijwaarts gehouden rechterarm een bliksemschicht en draagt een
korte mantel die de rechterschouder onbedekt laat. De linkerarm
is zeer kort gehouden en de vormgeving van het geheel is weinig gedetailleerd. Door de ronde kap op het hoofd, waaronder het haar
uitkomt, wordt het beeldje mee gekarakteriseerd als Jupiter-Sabazios, met welke laatste Klein-Aziatische godheid Jupiter ook wel
wordt geïdentificeerd. De oppervlakte is vrij sterk gecorrodeerd.
De hoogte is 8,3 cm, het inv. nr. FM 45-152 (RBS1-15).
Mars. Deze wordt wel gelijk gesteld met de Griekse Ares, maar is
bij de Romeinen tot een hunner voornaamste godheden geworden. Zoon van Juno (zie aldaar). Oorspronkelijk een meer algemene, vooral bij de landbouw betrokken god, maar toen de Romeinen meer en meer ten strijde gingen, werd hij een oorlogsgod.
Zijn cultus ontwikkelde zich in Rome, waar hij werd beschouwd
als de vader van Romulus en Remus, die hij bij een Vestaalse
maagd verwekt zou hebben. Mars wilde met Minerva huwen,
maar zijn raadgeefster daarin bleek zichzelf onder de bruidstooi
te hebben verborgen. Ook Bellona werd als zijn vrouw beschouwd, maar zij is daarnaast bekend als zijn zuster, respectievelijk dochter. Zijn vrouwelijke partner is Victoria. In zijn tempel
te Rome werden twaalf schilden bewaard, waarvan er één, van
welks lot dat van de stad afhing, uit de hemel was gevallen. Om
dieven te misleiden waren de andere elf er precies gelijk aan gemaakt. Mars werd ook als schutsgod van het Romeinse volk
vereerd. Zijn attributen zijn o.a. helm, schild en lans. De maand
maart en de Franse dinsdag (mardi) zijn naar hem genoemd.
Van de uit Friesland bekende Marsbeeldjes zijn er zeven in het
Fries Museum. Een achtste, uit Ferwerd, is verloren geraakt en
uit de beschrijving is niet duidelijk of dit Mars of Minerva voorstelde, zodat we het buiten beschouwing laten. Eén stuk is in particulier bezit. De zeven andere, met als vindplaatsen in volgorde
van hun inv.nrs. Cornjum, Dronrijp, Spannum, Dong/urn, onbekende vindplaats, Tzum en Nijlanderzijl, hebben alle gemeen dat
zij de godheid voorstellen, staande op het rechterbeen, met opgeheven rechterarm en voorzien van een helm met dubbele verenkam. In de hand van de rechterarm hebben zij waarschijnlijk alle
een lans gehouden. Slechts één beeldje, n.1. dat van de onbekende
vindplaats, is gekleed in een korte tunica en kuras, de andere zes
zijn naakt.
114

Wumkes.nl

Mars, v.l.n.r. Tzum, Dongjum, D e grootte van de beeldjes varieert sterk, n.1. van 8,8 tot 23,0 cm.
Nijlanderzijl, Spannum en
De (nu) hoogste figuur is die van Nijlanderzijl. Evenals bij de anDwnrijp.
^eK b e e m e s j s fe linkervoet iets naar achteren gebogen en steunt
deze op de eerste twee tenen. De linkeronderarm steekt schuin
naar voren, de neerhangende hand hield ooit misschien een
schild, terwijl de rechterhand verdwenen is. Met zijn verzilverd
geweest zijnde ogen en zijn enigszins bevallige houding maakt dit
beeldje, ondanks het feit dat diverse lichaamsdelen niet in de juiste proporties, ook ten opzichte van elkaar, zijn weergegeven, toch
een levendige en in de hoofdpartij zeker krachtige indruk. Beter
van lichaamsvormen is het, op het ontbreken van de lans in de
rechter- en het waarschijnlijke schild in de samen met de onderarm geheven linkerhand na, verder geheel gave beeldje van Tzum.
Dit is 18,4 cm hoog en heeft, evenals dat van Nijlanderzijl, een
Korinthisch model helm.
Het grootst van alle moet het Marsbeeldje van Dronrijp geweest
zijn. Het meet nu nog 16,5 cm, ondanks het feit dat het rechterbeen tot halverwege de dij is verdwenen en het linker tot en met
de knie. De helm is weer Korinthisch en in de geheven linkerhand
houdt het een achterwaarts, schuin naar boven gericht zwaard dat
met de kling tegen de buitenzijde van de bovenarm rust. Van de
drie andere, kleinere beeldjes heeft alleen dat van Spannum nog
een Korinthische helm; het is, evenals dat van Dongjum en het
exemplaar van Cornjum, in principe een vrij slank figuurtje. Het
beeldje van Dongjum mist de rechterhand en -voet, dat van Cornjum beide handen met een deel van de linkerarm en beide voeten
met delen van de onderbenen. Toch maken deze drie nog een levendige indruk, terwijl voor alle zeven beeldjes geldt, dat de grote,
van een dubbele verenkam voorziene helm hen een min of meer
onvervaard karakter geeft. De oorspronkelijke in de bodem verkregen patina is verdwenen, terwijl alle stukken min of meer sterkecorrosie-verschijnselen vertonen.
Dit geldt ook het reeds genoemde in tunica en kuras gehulde
beeldje, dat ook opvalt door het baardige gelaat. Over de linkerschouder en -arm hangt een z.g. paludamentum (een type krijgs-
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mantel) en, aan een over de rechterschouder gedragen, naar de
linkerzijde van het middel lopende riem een (kort) zwaard, waarvan alleen het gevest duidelijk zichtbaar is. Tevens zijn er lederen
onder- en bovenbeenbeschermers aangegeven. Het rechteronderbeen ontbreekt. Hoewel het een zekere grofheid, vooral in de details vertoont, maakt het een krachtige indruk.
De hoogte van de beeldjes is: 9,3, nog 16,5, 8,8, 10,8, 11,9, 18,4 en
23,0 cm. De inv.nrs. zijn: FM 20-198, FM 50-13, FM 65-1, FM
67-6, FM 87A-2, FM 123-106 en FM 195-1 (RBS I - 21, 23, 19,
20, 16, 18 en 17).
Mercurius. Een voorbeeld van een oorspronkelijk Griekse god,
die door de Romeinen niet met een reeds bestaande Italische god
werd vereenzelvigd maar eigenlijk geheel is "overgenomen". In
de Griekse wereld bekend als Hermes en beschouwd als de vrucht
van een ontmoeting in een grot tussen Zeus en Maia, toen Hera
sliep. Hij groeide wonderbaarlijk snel op en deed vele bovenmenselijke dingen. Benadeelde eerst Apollo, maar na zich weer met
hem verzoend te hebben, verkreeg hij van deze vele voorrechten,
o.a. werd hij beschermer van de herders. Ook Hera's genegenheid
wist hij te winnen en hij was Zeus tot velerlei hulp en o.m. zijn
boodschapper. Bekend als beschermer van de reizigers, schutspatroon van dieren en kooplieden en god van de vruchtbaarheid.
Ontdeed wegen van stenen en richtte daarlangs tekens (hermen)
op met vruchtbaarheidssymbolen. Ging diverse liefdes-affaires
aan, o.a. met Aphrodite, maar ook verbintenissen met sterfelijke
vrouwen. In de Romeinse wereld beschouwd als god van de handel, het verkeer, de ambachten en de rijkdom. Gaf ook zijn naam
aan vele niet-Romeinse inheemse goden en werd vaak samen met
Rosmerta vereerd. Meestal als welgevormde jongeling weergegeven met als attributen o.m. een veer, gevleugelde hoed en schoenen en een geldbuidel. Wordt ook wel vergezeld van een haan,
slang en bok. Zeer bekend is de z.g. Mercurius-staf, de caduceus,
een stok waaromheen twee slangen kronkelen en die eraan herinnert, dat hij als kind eens twee vechtende slangen scheidde door
er een stok tussen te leggen.
We kennen uit Friesland met zekerheid tien Mercuriusbeeldjes,
waarvan één in particulier bezit. De jongste vondst, gedaan bij
Tzum, zal elders worden beschreven, terwijl van een door Pleyte
(1877, p. 39) genoemd beeldje uit Idaard (RBS 1-39) dat ook Byvanck (1947, p. 199) aanhaalt, verder niets bekend is, zodat het
zekerheidshalve niet meegeteld wordt. De andere acht komen uit
zowel Oostergo als Westergo. Bij deze loopt de grootte uiteen van
8,2 tot 14,3 cm. Op het beeldje uit Kimswerd (Westergo) na, dat
de godheid zittend voorstelt, zijn zij staand. Ze zijn alle naakt,
maar bij vijf figuurtjes hangt de chlamys, een soort mantel, als
een min of meer in de lengte samengevouwen doek steeds over de
linkerschouder of linkerarm naar beneden.
De beeldjes met chlamys komen uit Jelsum, Hallum, Blija (Vaardeburen) in Oostergo en uit Beetgum en Schettens in Westergo.
De stukken uit Schettens en Hallum dragen een gevleugelde hoed
(petasos), de andere hebben, evenals het figuurtje uit Pingjum
(Westergo), alleen maar vleugels in het haar, terwijl het beeldje
uit Kimswerd en die uit Ferwerd en Holwerd (beide in Oostergo)
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géén vleugels hebben. Bij enkele beeldjes zijn de vleugels zeer gedetailleerd en veren en zelfs slagpennen duidelijk waarneembaar,
met name bij de Mercuriusfiguren uit Blija en Beetgum. Het
beeldje van Kimswerd draagt een band of koord rond het haar en
heeft geen beurs; die ontbreekt ook bij de beeldjes uit Beetgum
en Holwerd. De meestal buidelvormige beurzen liggen of op de
hand, zoals bij de exemplaren van Pingjum, Jelsum en Ferwerd,
of worden hangend daarin gedragen (Hallum). Het hoofdhaar is
veelal krullend weergegeven en kort. Al naar de kwaliteit van de
beeldjes zijn zij vrij grof, dan wel fijn gemodelleerd.
Geen enkele Mercurius uit Friesland heeft de caduceus: kwetsbaar als dit attribuut in feite is, zal het bij de meeste reeds oudtijds
of in de bodem zijn verdwenen, hoewel het misschien niet bij alle
exemplaren aanwezig is geweest.
Het opmerkelijkste in onze serie is het zittende beeldje van Kimswerd. Zadoks (1984) maakt duidelijk dat het vrijwel zeker een
product is uit de tweede helft van de eerste eeuw na Chr., de periode waarin keizer Nero een dergelijk beeld liet maken voor de tempel van de Auverni in Puy-le-Dome, Auvergne. Ook vroegere en
latere keizers vereerden Mercurius zeer en vereenzelvigden zich
met hem, waardoor in een aantal beelden hun persoon wel is te
herkennen. Het Kimswerd-beeldje is van fraaie verhoudingen en
zorgvuldig gemodelleerd. Het maakt een levendige indruk, die,
toen de oogballen nog met zilver waren geaccentueerd en de linkerhand nog aanwezig was samen met de rots (?) — waarop deze
wellicht steunde — en de staf, nog sterker zal zijn geweest.
De staande beeldjes variëren nogal in kwaliteit, vooral wat de
juiste modellering en de details betreft, terwijl hier en daar ook
wel een gietfout zichtbaar is, o.a. aan het hoofd van het beeldje
uit Holwerd. Bij enkele stukken ontbreken ook delen van de ledematen, o.m. de voeten en de rechterhanden, waarbij men zich,
b.v. weer bij het beeldje uit Holwerd, kan afvragen of die wel ooit
aanwezig waren. Ook de mate van conservatie loopt uiteen, sommige hebben een nauwelijks aangetast oppervlak, bij andere is
dat, soms ten dele, sterk gecorrodeerd. Bij geen van de stukken is
de oorspronkelijke bodempatina meer aanwezig.
De hoogte van de besproken beeldjes is: 8,2, 8,2, 14,3, 11,2, 10,9,
11,9, 11,0, 10,7 en 13,6 cm; de inv.nrs. zijn resp. FM 20A-97, FM
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27A-1, FM 27 C-25, FM 28 B-l, FM 30-115, FM 46-87, FM 5055, FM 79-1, part. bezit (RBS 1-29, 33, 30, 31, 38, 35, 25, 27 en
32).
Minerva. We vermelden deze godheid omdat er met zekerheid
één beeldje van haar uit Friesland bekend is, dat evenwel in het
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden wordt bewaard. Van een
tweede is het niet zeker of dit Minerva dan wel Mars (zie aldaar)
voorstelt.
Minerva was eigenlijk een Italische godheid, mogelijk van Etruskische origine en volgens de Romeinen uit het hoofd van Jupiter
geboren (zie onder Juno). De Romeinen vereenzelvigden haar
met de beroemde Griekse godin Athena, die uit het hoofd van
Zeus zou zijn geboren, nadat hij de van hem zwangere Metis had
opgegeten, toen deze in een vlieg was veranderd. Zoals Athena de
schutsgodin van Athene was, was Minerva ook schutsgodin van
Rome, naast haar rol als godin van de wijsheid, kunsten en wetenschappen, het huishouden en handel en nijverheid. Haar attributen zijn veelal een Korinthische helm, een (borst)schild met kop
van de Gorgo Medusa en een lans, ook wel een hoorn des overvloeds, terwijl een haan, slang en uil haar kunnen vergezellen.
Het in Leiden aanwezige, te Wijnaldum gevonden beeldje stelt de
godin staande voor, gekleed in een tot de voeten reikende chiton
met daaroverheen een mantel, die ten dele samengevouwen over
de linkeronderarm afhangt. Op de borst draagt zij een schild (aegis) met de Gorgo-kop en op het hoofd een helm, rijk uitgedost
met een gevleugelde sphinx en een grote dubbele verenkam.
Evenals het genius-beeldje van keizer Domitianus kan het aan
zijn regeerperiode, dus in de tweede helft van de eerste eeuw na
Chr. worden toegeschreven; het is n.1. bekend dat Domitianus
een groot vereerder van Minerva was en de stijl van dit beeldje
komt ook sterk overeen met het reeds genoemde juno-beeldje van
zijn vrouw uit Krangeweer (Zadoks 1984).
Dit beeldje is een der mooiste en meest interessante Minerva-figuren uit Nederland.
De hoogte is 22,4 cm, het inv.nr. te Leiden RMO A1912/4-1
(RBS 1-41).
"Venus pudica". Het beeldje in het Fries Museum, onder deze
naam en als zodanig in een eerste publicatie vermeld (Elzinga
1976), is een voorbeeld van een bij het terpafgraven gevonden
stuk dat daarna een "verborgen" bestaan ging leiden tot het, na
enkele malen te zijn vererfd, door de zeer belangstellende laatste
erfgename tijdens een lezing in 1971 aan een archeoloog werd getoond. Daarmee was het aan de vergetelheid ontrukt. Helaas is de
vindplaats tot heden onbekend, maar zeker is dat het al meer dan
honderd jaar geleden in handen raakte van een Friese schippersfamilie, die veel in Westergo en de Zuidwesthoek van Friesland
met o.m. terpmodder voer. Het zal dus wel in het westelijke Friese
terpengebied zijn gevonden, wat mede bevestigd wordt doordat
het altijd als "uit Friesland meegenomen" in de nu niet meer daar
woonachtige familie bekend bleef.
Het stelt een staande, geheel naakte, in zijaanzicht zeer slanke
vrouwenfiguur voor met lang afhangend, welig hoofdhaar. Dit is
118

Wumkes.nl

door groeflijnen sterk geaccentueerd en heeft een scheiding in het
midden. De rechterarm is zodanig voor de borst gevouwen dat de
hand tegen de linkerschouder rust; van de afhangende, ten dele
voor het onderlichaam gehouden linkerarm bedekt de hand de
schoot. De borst vertoont geen specifieke vrouwelijke kenmerken
en is in vooraanzicht vrij smal, heupen en dijen zijn daarentegen
vrouwelijk breed en robuust weergegeven. De rechtervoet ontbreekt, evenals wijs- en middelvinger en een groot deel van de
duim van de linkerhand. De oppervlakte vertoont, vooral ter
hoogte van het zitvlak, de linkerdij en de onderbenen, vrij sterke
corrosieplekken. In de rug is een recent gat met schoefdraad aangebracht om het op een houten standaard te kunnen monteren.
Een bodempatina-laag is niet (meer?) aanwezig. Mevrouw Zadoks, de eerste auteur van RBS I en II, gaf het de benaming "Vernis pudica", d.w.z. een Venus, die haar primaire en secundaire
geslachtskenmerken uit kuisheid bedekt.
Venus is een van ouds bekende Italische godin, die eerst voornamelijk over de vruchtbaarheid van de akkers waakte, maar al
spoedig werd geïdentificeerd met de Griekse Aphrodite, de godin
van o.m. de liefde, de schoonheid en sexuele aantrekkelijkheid.
Zij is o.a. zeer bekend als de winnares in het oordeel van Paris en
haar rol in de Trojaanse oorlog. Haar cultus kwam uit het Nabije
Oosten en uit de Griekse mythologie zijn twee lezingen over haar
geboorte bekend. De ene zegt dat zij een dochter was van Zeus en
Dione, terwijl de andere er op neer komt, dat zij uit het schuim
van de zee oprees. Zij werd de vrouw van Hephaistos, maar versmaadde andere goden niet, zoals Ares, Dionysos, Poseidon en
Adonis, terwijl zij op bevel van Zeus ook met Hermes een verbintenis aanging en met de sterfelijke Anchises. Van deze kreeg zij
een zoon Aeneas, die zich tenslotte in Italië vestigde. Het Romeinse Julische Huis, waartoe o.m. keizer Augustus behoorde,
beriep zich erop dat het van Aeneas' zoon Julius afstamde en dus
van Venus. Vandaar dat Venus in het Romeinse Rijk bijzonder
werd vereerd en verschillende keizerinnen zich min of meer met
haar vereenzelvigden.
Het is dan ook niet onmogelijk dat we in het Friese Venus-beeldje
een personificatie van een keizerlijke gemalin mogen zien, b.v. Julia Somna, vrouw van Septimus Severus (193-211), zoals reeds is
geopperd (zie Elzinga 1976). Daarmee zou het rond 200 na Chr.
zijn te dateren, maar een hernieuwde studie zal nieuwe mogelijkheden naar voren brengen (mondelinge mededeling van mevrouw
Zadoks). Ook is het mogelijk dat het kuisheidsgebaar juist andersom gezien moet worden en de godin hier als die van de lichamelijke liefde wordt voorgesteld. Hoe dit ook zij, het Venusbeeldje is het tot nu toe enige Romeinse vrouwelijk naakt uit
Friesland en maakt, wellicht juist door het wat grove, ietwat onbeholpen karakter, een min of meer geheimzinnig-verleidelijke
indruk.
De hoogte is 16,4 cm, het inv.nr. FM 1984-IV-17.
Een hand. In de "terp Kramer" bij Stiens is een bronzen linkerhand gevonden, die door zijn afmetingen als levensgroot kan gelden. Hoewel slechts de pink en de ringvinger nog aanwezig zijn,
duim en middelvinger geheel ontbreken en de wijsvinger vrijwel
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geheel, zien we toch dat het om een vrij krachtige hand gaat met
slanke, bijna geheel gebogen vingers, die goed gedetailleerd waren, getuige de duidelijke nagelvormen. Van de handpalm is alleen de muis nog ten dele aanwezig en van de rug een zeer groot
deel, maar van de overgang naar de pols niets. De vingers zijn
massief, de rest is hol. Het oppervlak is sterk gecorrodeerd, terwijl
de zeer onregelmatige breukranden merkwaardigerwijs smeltsporen vertonen. Daardoor is het niet duidelijk of het hier een
door een brand van een beeld afgesmolten hand betreft of een
misgieting van een apart gegoten lichaamsdeel. Ook is niet na te
gaan of zich iets in de hand heeft bevonden, noch welke positie
deze had als hij inderdaad tot een beeld o.i.d. heeft behoord.
De hand wordt in RBS I niet genoemd, wel door Boeles (1951,
p. 162 en pi. XIX, 10). Deze laatste acht het niet onmogelijk dat
dergelijke losse handen, waarvan er hier en daar in Europa meer
zijn aangetroffen — ook in Nederland, zoals in Arentsburg (Brengers 1983, p. 53, fig. 14) — een speciale betekenis hadden. Van
een overigens veel kleinere, gevonden in Heerlen (RBS 11-79), en
losse vingers, te Nijmegen bewaard (Zadoks-Gerhartl 1983, p. 9),
mag overigens wel worden aangenomen dat zij van een beeldje,
respectievelijk van een groter geheel afkomstig zijn.
De lengte is nog 12,7 cm, de breedte 9,1 en de hoogte 8,8 cm, het
inv.nr. FM 22A-89.
Dierfiguren. In RBS I worden vier dierfiguren beschreven, waarvan er drie uitzonderlijk goed bewaard zijn gebleven. In volgorde
van hun inv.nrs. noemen we eerst het kleinste, n.1. een
adelaar met halfgespreide vleugels, afkomstig uit Hallum uit de
terp Memerda state. Volledig symmetrisch zijn de vleugels niet,
de ene is wat hoger opgetrokken dan de andere. In de snavel van
de geheven kop bevindt zich een bronsrest, wellicht is hier een
krans o.i.d. afgebroken. De poten ontbreken en het onderste deel
van de staart lijkt te zijn afgezaagd. Het linkeroog is met een cirkeltje aangegeven, het rechter is onduidelijk. In de borst zien we
juist in het midden een grote opening, evenals in de rugzijde er
tegenover. Kennelijk door corrosie ontbreekt een deel van het onderlichaam en zijn aan de rugzijde gaatjes in de vleugel ontstaan.
Het kan een afzonderlijk figuurtje zijn, maar ook een onderdeel
van een groter geheel. De fiere houding van deze adelaar, welke
vogel ook als machtssymbool van het Romeinse Rijk fungeerde,
geeft het holle beeldje iets krachtigs. Een
bokje, gevonden te Franjumburen bij Marssum, is een geheel gaaf,
zeer fraai bronsje. Het dier heeft lange, door enigszins golvende
groeven zeer duidelijk aangegeven vachtharen, een sik en twee
zware, overdwars geribde horens. Het beest schijnt zich, gezien
de stijve, iets naar voren stekende poten, enigszins schrap te zetten en de kop is parmantig geheven, zoals bokken eigen is. Ook
de uitdrukking van de ogen, de even geopende bek en de iets naar
rechts gedraaide houding zijn bijzonder raak getypeerd. Ook dit
beeldje kan van een groter geheel deel hebben uitgemaakt en
heeft misschien een godenfiguur, b.v. Mercurius, vergezeld. Een
paard, bestaande uit twee in het midden van het lichaam inelkaar
grijpende, holle delen, komt uit de terp Sotterum bij Makkum.
Het stelt een op de achterbenen staande jonge hengst voor, de beide voorbenen zijn in gelijke stand en gekromd opgeheven; de
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staart, waarvan de haren door groeflijntjes zijn aangeduid, staat
golvend achteruit. Aan het hoofd hangt de onderlip iets naar beneden, de neusgaten zijn wijd geopend, evenals de ogen. De oren
liggen plat naar achteren. Op de rug bevinden zich twee ronde indeukingen, onder aan de buik één. Hieruit kan worden geconcludeerd dat zich zeer waarschijnlijk een ruiter op het dier heeft bevonden en eronder ook iets, waarvan RSB I (p. 118) de mogelijkheid oppert van een overwonnen vijand of een andersoortige ondersteuning. In elk geval verraadt de steigerende houding van het
paard een bepaalde, kracht vereisende actie. Het vierde figuurtje
is ook een
paard van het mannelijk geslacht, helaas van een onbekende vindplaats. Het werd aangetroffen in de collecties van de OttemaKingma Stichting te Leeuwarden. Het dier is zwaar gemodelleerd
en het staat op drie benen, het linkervoorbeen is gekromd geheven en lijkt een krabbende beweging te maken. De hoeven
steken sterk naar voren, terwijl het fraai gemodelleerde hoofd samen met de hals iets naar links is gewend. De oren staan luisterend naar voren gericht en de lange staart, waarvan de haren
door groeven zijn aangegeven hangt met een scherpe boog tussen
de achterbenen. De eveneens duidelijk gemarkeerde manen vertonen vijf achterelkaar staande geledingen. De houding verraadt
ingehouden kracht, terwijl de gehele vormgeving het dier, naar
Nederlandse begrippen althans, het voorkomen van een zwaar
werkpaard geeft.
De afmetingen en inv.nrs. zijn in volgorde: hoogte 5,6 en breedte
5,0 cm, FM 27-1; hoogte 7,8 en lengte 6,4 cm, FM 51-1; hoogte
14,4 en lengte 16,6 cm, FM 155-1; hoogte 7,6 en lengte 7,8 cm,
FM 1964-IX-29 (bruikl. OKS) (RBS 1-48, 44, 49 en 50).
Hiermede hebben we het overzicht van de als afzonderlijke beeldjes te beschouwen Romeinse bronzen in het Fries Museum beëindigd. De aan appliques, schildknoppen, kanoren, sleutels en andere voorwerpen voorkomende koppen, lichaamsonderdelen of
andersoortige aanduidingen van menselijke en dierlijke wezens
zijn hier niet behandeld, evenmin als het kleine, stellig van een
groter geheel afkomstige menselijke masker uit Hitsum. Men
vindt hierover diverse mededelingen in Boeles 1951, alsmede in
afzonderlijke artikeltjes, b.v. Peters 1965. Wij hopen dat ook deze, soms verrassende kleinere bronsjes eens in een overzicht bijeen gebracht kunnen worden.
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Aanname
(1811) en
verspreiding
(1947) van de
naam Kuperus
J. A. Kuperus

Het voeren van een geslachtsnaam is een van de middelen om de
leden van een familie te onderscheiden van leden van andere families. Het is geen voldoende middel omdat verschillende families dezelfde geslachtsnaam kunnen voeren. Genealogisch onderzoek is dan nodig om gelijknamige families van elkaar te onderscheiden. Dit artikel is een samenvatting van een afstammingsonderzoek van alle personen die in 1947 de familienaam
Kuperus of een gelijk klinkende naam (Cuperus, Couperus, Kupeeres, Kuperis, Kuiperes) droegen.1 Niet onderzocht is de afstamming van personen met verwante namen als Cupery, Cuperi,
Kuipers, Kuiper of Van der Kuip.
Bij dit onderzoek werden alle personen tot een familie gerekend,
die de geslachtsnaam van die familie van hun vader kregen. Heeft
een kind de familienaam van zijn moeder, dan is er sprake van
een nieuwe familie. Dergelijke families worden wel besproken bij
de familie waartoe de stammoeder behoort.
Centraal staat de vraag waarom juist deze naam door een familie
wordt gevoerd. In het algemeen wordt de naam Kuperus beschouwd als verbonden met het beroep van kuiper. Hij is een verlatijnsing van het Friese woord voor kuiper en qua vorm vergelijkbaar met andere in Friesland gebruikte familienamen: Bakkerus, Cremerus, Greidanus, Heidanus, Hovius, Schenkius, enz.
De meeste families op het Friese platteland hadden voor 1812
nog geen vaste familienaam.2 Het decreet van Keizer Napoleon
van 18 augustus 1811, dat alle inwoners verplichtte tot het aannemen van een vaste familienaam, had tot gevolg dat velen toen een
familienaam moesten kiezen.3
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de naamdragers Kuperus, samengevat uit het Nederlands Repertorium.1
Tabel 1. Naamdragers Kuperus, etc. in 1947 (perprovincie)
X

Provincie

U

Friesland
Groningen
Drente
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Amsterdam
Rest Noord-H.
's-Gravenhage
Rotterdam
Rest Zuid-H.
Zeeland
Noord-Br.
Limburg
Centr.Bev.reg.
Totaal

o.
3

547
46
23
58
21
42
106
95
12
12
50
1
21
9
10
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40
28
5
13
10
9
32
5
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_
15
8
1

1053

593

!_
-

-

-

-

-

I

c

-

19
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2
_
-

-

_
-
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18
4
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8
3
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19
8
1
5
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1
_
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20
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86
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90
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17
11
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_
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4

1
_
-

3

-
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Er blijkt uit dat meer dan de helft van de naamdragers in 1947
binnen de provincie Friesland woonde, dat 53 % de naam Ku-
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perus voerde, 30 % de naam schreef als Cuperus en 17 % als Couperus.
Bij ons onderzoek kon voor 1440 van de 1676 in 1947 levende
naamdragers Kuperus/Cuperus hun afstamming uit 1812 in
Friesland levende personen vastgesteld worden.4
In de tweede tabel zijn de resultaten van het genealogisch onderzoek samengevat. Hij bevat de verdeling van de naamdragers
over de onderscheiden families. Elke familie is daarbij aangeduid
met de plaats waar zij in rond 1811 in hoofdzaak gevestigd was.
Daarbij zijn drie groepen onderscheiden, te weten 1) 'oude' families, die reeds voor 1812 met familienaam voorkwamen; 2)
'nieuwe' families, die de naam rond 1812 gingen voeren; en 3)
'takken van andere families', die eerst later de naam Kuperus gebruikten.

ris
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3
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3
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Oude Families
l.Marssum
125
61
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—
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Tabel 2. Overzicht naamdragers 1947 (perfamilie)

1 1440

Het blijkt dat alle families, die in 1947 nog bestonden, in 1811 in
Friesland geconcentreerd waren. Toch volgt hieruit niet dat inderdaad deze families uit Friesland afkomstig zijn, omdat bijvoorbeeld de stamvader van familie 4 in Amsterdam is geboren.
Behalve de 24 in 1947 nog bestaande families zijn er ook nog min124
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stens 11 families Kuperus/Cuperus geweest, die inmiddels uitgestorven zijn of van naam veranderd (zie tabel 3). Van deze 35
families wordt in dit artikel nagegaan, welke gegevens over de
naamsaanneming bekend zijn. Als 'dubbele' namen zijn daarbij
apart vermeld de gevallen waarin de naam van een andere familie
(meestal die van de moeder) aan de naam Kuperus is toegevoegd
of omgekeerd.
Tabel 3. Overzicht niet meer bestaande families
Oude Families
25. Sleeuwijk
26. Leeuwarden
27. Ferwerd/ Leeuwarden
28. Hoogezand
Nieuwe Families
33. Steggerda II
34. Dronryp
35. Sneek II

29. Berlïkum III
30. Wommels
31. Sneek I
32. Tzum

Behalve in de aldus onderscheiden families werd de naam Kuperus/Cuperus voor 1811 ook gevoerd door enkele personen (en
hun gezin) zonder dat tot nu toe relaties met andere gezinnen of
families werden gevonden. Wij noemen: a) Gerbrand Tjerks Cuperus, geboren te Idskenhuizen in 1696 en gehuwd te Amsterdam
(1728), waar ook zijn 5 kinderen gedoopt werden; b) Jan Sjoerds
C(o)uperus, notaris, overleden Rinsumageest ca. 1673; c) Sybolt
Jelles Kuperus, geboren Akkrum ca. 1750, overleden Oldeboorn
1821; en d) Sybolt Cuperus, gehuwd Joure 1787, overleden voor
1802.
I. Nog bestaande oude families
1. Kuperus-Marssum
Dit is de oudste en ook de grootste Kuperus-familie. Zij voerde
deze naam reeds lang voordat in Friesland de meeste familienamen werden aangenomen: Klaas Jansen, meester kuiper te
Berlikum en aldaar begin 1653 geboren, werd bij zijn eerste huwelijk in 1675 nog zonder achternaam aangeduid. Bij de proclamaties van zijn tweede huwelijk in 1679 wordt hij Claes Jansen Cuperus genoemd en bij de bevestiging daarvan: Claes Jansen Cuiper. Een naamgenoot Claes Jansen Kuiper komt reeds in Marssum voor op 10 okt. 1656.
Roorda 5 noemt als vermoedelijke stamvader Jan Gysberts, vermeld als curator in 1601-1604. Zijn zoon Gysbert Jans was in
1612 kuiper in Sint Annaparochie, diens zoon Jan Gysberts II oefende dat vak uit in Berlikum evenals zijn reeds genoemde zoon
Klaas Jans.
Tot deze familie behoren ook enkele groepen naamdragers Kuperus, waarbij de naam van moederszijde is gekomen. De stammoeders van deze groepen zijn: a) Lysbeth Andeles Kuperus (gestorven 1795), gehuwd met Ynse Jans; b) Berber Minnes Cuperus
(ca. 1725 — kort na 1751) in 1749 gehuwd met Jacob Palses Blinksma of Blinkstra6; c) Tryntje Sjoerds Cuperus (1750-1826), getrouwd met Douwe Pieters. Van haar zijn in 1947 geen nakome-
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lingen meer aangetroffen; d) Meintje Hendriks Kuperus (geboren 1836), in 1864 gehuwd met Pieter Alberts Zuiderveld. De
nakomelingen van haar niet-erkende dochter (geboren 1861) dragen ook de naam Kuperus.
Voorts is er ook verband tussen familie 1 en de hierna te noemen
familie 10. Hier is de relatie ingewikkelder: Geertje Jans trouwt
als weduwe van Schelte Andeles Kuperus met Douwe Idserts, die
vervolgens de naam Kuperus gebruikt. 'Dubbele' namen: e) Tobias Tak Cuperus (1756-1790, ongehuwd overleden); f) Cornelis
Dijserinck Cuperus (geboren 1796).
2. Kuperus-Noordwolde I
De familie bestaat uit de afstammelingen van Jacob Halbes Cuperus, die op 5 feb. 1812 verklaarde de naam Kuperus aan te nemen, doch die reeds in 1783 met deze familienaam voorkomt. Hij
was onderwijzer, zodat het gebruik van deze naam niet uit zijn
beroep te verklaren is. Zijn ouders waren Halbe Jans (in 1749 'een
gering arbeider') en Tryntje Jacobs te Noordwolde, die aldaar op
16 feb. 1744 gehuwd waren. De familienaam was reeds in 1745 in
Noordwolde bekend, toen een dochter Jantje gedoopt werd van
ene Jacob Cuperus.
3. Kuperus-Stavoren
De familie stamt af van Rinke Folkerts Cuperus (1765-1818), die
op 28 dec. 1811 verklaarde de naam Cuperus aan te nemen, hoewel hij deze reeds sinds 1787 gebruikte. Zijn vader Folkert Rinkes
(1731-1803), die eveneens als Cuperus of Kuiperus voorkomt,
was burgemeester van Stavoren. Grootvader Rinke Folkerts (gedoopt in 1708) werd bij zijn huwelijk in 1726 Rincke Folkerts
Kuyper genoemd (familienaam of beroep?).
4. Kuperus-Noordwolde II
Stamvader van deze familie is Johannus Cuperus, die op 1 apr.
1789 als vondeling werd aangenomen in het Aalmoezeniersweeshuis der Stad Amsterdam. Een bij hem gevonden briefje vermeldde, dat hij op 14 jan 1789 was gedoopt. De doopinschrijving werd
niet teruggevonden. Op het briefje stond verder:
'de juffrou Johanna
capitijn Cuperus'.7
Derhalve werd hem de naam Johannus Cuperus gegeven. Hij vestigde zich later als wever te Noordwolde en trouwde daar op 18
okt. 1815.
Een in 1918 geboren nakomelinge in vrouwelijke lijn verkreeg bij
Koninklijk Besluit van 16 okt. 1930 toestemming tot het voeren
van de dubbele geslachtsnaam Kuperus Holwedel.
5. Kuperus-Terhorne
Voor deze familie verklaarde in 1811 Hendrik Sjoerds Kuperus
de naam Coeperijus te willen behouden. Hendrik overleed als 49jarige gealimenteerde te Poppingawier op 31 mrt. 1819. Zijn geboorte noch zijn huwelijk heb ik tot nu toe terug kunnen vinden.
Zijn vrouw, Antje Ruurds Zondervan, werd op 20 nov. 1768 in
Stiens gedoopt. Zij overleed op 2 feb. 1843 te Deinum. Hun kinderen werden geboren in Terhorne, Irnsum en Poppingawier.
Over de herkomst van de familie en over de reden van het aanne126
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men en behouden van deze familienaam is mij niets bekend (zie
ook 27).
De sterk afwijkende schrijfwijze Coeperijus komt verder alleen
voor bij Hendriks zoon Sjoerd (1807-1883). Diens handtekening
luidt soms: Coupyres.
II. Verdwenen oude families
25. Cuperus-Sleeuwijk
Stamvader van dit geslacht is ds. Johannes Cuperus, van 1631 tot
1652 de eerste predikant van Sleeuwijk. Andere leden van dit geslacht waren predikant in Grootammers (1687), Wieringerwaard
(1688), Edam (1699), Zwolle (1703), Vollenhove (1730-57),
Aartswoud (1756) en Amsterdam (1776). Het geslacht stierf in
1831 uit in mannelijke lijn met mr. Angelus Jacobus Cuperus, advocaat te Amsterdam8. 'Dubbele' naam: Johan van Amersfoort
Cuperus, gedoopt Gorcum 27 okt. 1779.
Akte van naamgeving aan een
vondeling 1789 (Gemeente-archief Amsterdam).
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26. Cuperus-Leeuwarden
Stamvader is Ype Sinnes, die 1698 te Leeuwarden trouwde met
Janke Eelkes. Hun zoon Sinne, procureur-postulant te Leeuwarden, komt van 1732 af voor met de familienaam Cuperus, zijn
broer (wolkammer en steenopzetter) Eelko heeft in 1735 nog geen
achternaam maar heet in 1743 eveneens Cuperus.
'Dubbele' namen: a) Johannes Nijman Cuperus (1812-1861),
zoon van Jacobje Ypes Cuperus; b) Eelco Cuperus Bisschop
(1819-1824), kleinzoon van deze Jacobje.
27. Cuperus-Ferwerd/Leeuwarden
Stamvader is Arjen Jans, gehuwd omstreeks 1650 met Tietje
Tjeerds. Hun zoon Jacob Arjens was in 1687 en 1695 assistent van
het Gerecht van Ferwerderadeel en is voor feb. 1705 overleden.
Diens kleinzoon Hendrik Sjoerds was meester kuiper in Ferwerd
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en trouwde met Hiltje Jouws. Deze was een kleindochter van Jan
Dirks, koopman te Ferwerd en van Hiltje Johannes Cuperus.
Hiltje (gedoopt Ferwerd 1663) was de dochter van Johannes
Fransen Cuperus, in 1688 klerk bij de ontvanger-generaal Beilanus te Leeuwarden. Haar broer Franciscus was vroedsman en
schepen van Leeuwarden. Bij zijn dood in 1768 ging zijn vermogen naar zijn nicht Knierke Jans, de moeder van Hiltje Jouws.
Toen Knierke in 1779 overleed waren de kinderen van Hendrik
Sjoerds en Hiltje Jouws voor eenderde erfgenaam. De kinderen
voerden sindsdien de familienaam Cuperus. Zowel het beroep
van de vader als de erfenis van moederszijde kunnen bij deze familie dus de aanleiding zijn geweest voor het aannemen van de
naam.
De veronderstelling ligt voor de hand, dat Hendrik Sjoerds Kuperus (fam. 5), die in 1812 in Rauwerderhem de naam Cuperus
wilde behouden, ook uit deze familie stamt. Enig bewijs daarvoor
is echter niet gevonden. Ook is het mogelijk, dat Johannes Fransen stamt uit de Sleeuwijker familie (25), waar de voornamen Johannes en François eveneens regelmatig voorkomen. 'Dubbele'
naam: Hendruk Cuperus Bontjema (1820-1849, ongehuwd).
28. Cuperus-Hoogezand
Stamvader Hendericus Cuperus droeg deze naam reeds toen hij
in 1739 te Hoogezand trouwde met Lammina Hettinga. Over de
keuze van de familienaam zijn geen aanwijzingen gevonden.
Soms wordt deze als Kuiperus geschreven.
De familie wordt voortgezet door de kinderen van: a) Johanna
Philippus Kuperus, wier man ook de familienaam Kuperus voert.
Dit geslacht is in mannelijke lijn uitgestorven in 1918.
29. Kuperus-Berlikum III
Stamvader Hylke Fokes huwde omstreeks 1740 Tryntje Joosten.
Beiden worden genoemd in het Wassenaarboek.9. Connecties
met het kuipersbedrijf zijn niet gebleken, noch verwantschap met
de andere Kuperus-families in Berlikum en omstreken. De enige
bekende kleinzoon was gardenier toen hij in 1813 voor het eerst
met familienaam werd genoemd.
Uit deze familie sproot een andere Kuperus-familie, nakomelingen van: a) Sjieuwke Hylkes Kuperus (1806-1865).
30. Cuperus-Wommels
Stamvader is Johannes Sjoerds, in 1735 als kuiper te Wommels
getrouwd met Teekje Piers van Witmarsum. Zijn zoon Pier, kastelein te Wommels gebruikte al in 1773 de familienaam Cuperus.
Het geslacht is met de volgende generatie uitgestorven.
31. Kuperus-Sneek
De naam Kuperus werd in 1792 gebruikt door Grietje Heerkes
Kuperus, geboortig van Sneek, toen zij 'van de Roomse religie
zijnde' trouwde voor het gerecht van Sloten. Ook Pieter Abes, in
1783 RK gedoopt in Sneek als zoon van Abe Heerkes, voerde in
1816 de naam Kuiper, noemde zich daarna Cuperus en werd in
de akte van zijn overlijden aangeduid als Kuperus. Hij was achtereenvolgens slager, arbeider en visser. Van zijn zoon Jan is alleen zijn geboorte te Bozum in hét jaar 1819 bekend.
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32. Cuperus-Tzum
Stamvader is Klaas Jans, in 1749 meester kuiper te Tzum en daar
overleden in 1779. Zijn zoon Jan werd bij zijn huwelijk te Dronrijp nog zonder familienaam genoemd, doch bij zijn komst in
Leeuwarden in 1776 met de naam Kuperus. Hij was eerst executeur van Hennaarderadeel, later statenbode te Leeuwarden. Een
zoon van Jans broer Dirk, onderwijzer in Harbayum, noemde
zich in 1797 ook Cuperus. Een zoon van Jans zuster Antje Klazes
werd stamvader van een nieuwe familie: a) Anne Cuperus. Hij
werd al bij zijn huwelijk te Tzum in 1791 met familienaam ingeschreven. Hij was kuiper van beroep, doch daarnaast dorprechter
en later veldwachter aldaar.
'Dubbele' naam: b) Klaas Cuperus Andringa (1822).
III. Nog bestaande nieuwe families
6. Kuperus-Berlikum I
Deze familie stamt af van Fokke Dirks Kuperus (ca. 1769-1844),
kuiper te Berlikum. Fokke wordt bij zijn overlijden aangegeven
als zoon van Dirk Fokkes Kuperus en Weimoed Jans Wassenaar.
Hoewel Fokkes kuipersvak voldoende excuus kan zijn voor het
onafhankelijk voeren van de naam Kuperus lijkt mij een verwantschap met gelijknamige families in Berlikum niet uitgesloten.
7. Kuperus-Berlikum II
De familie stamt af van Douwe Martens Kuip, gardenier te Berlikum en bij zijn overlijden op 3 juni 1819 zoon van Marten
Douwes en Doutje Dirks genoemd. Zijn kinderen noemden zich
Kuperus (soms Kuiperus). Mogelijk houdt dit verband met het
feit, dat de zoon Marten op 16 juni 1816 in tweede echt trouwde
met Lijsbert Jans Kuperus uit familie 1.
De familie was omstreeks 1800 doopsgezind, evenals de families
1 en 10 uit dezelfde plaats en omgeving. Verwantschap lijkt niet
uitgesloten, maar is niet bewezen. Van Menaldumadeel zijn geen
registers van naamsaanneming aanwezig.
9. Kuperus-Deinum
Deze familie bestaat uit de nakomelingen van Isaak Gabes, kuiper te Deinum en daar overleden op 3 okt. 1806. Ook zijn twee
zoons waren kuiper. Isaak werd op 3 feb. 1749 te Deinum geboren
als zoon van Gabe Isaak en Geertje Piers. De oudste kinderen uit
dit huwelijk, Gerrit (1743-1828) en Hutje Gabes (1746-1825)
noemden zich niet Kuperus, maar Distelsma.
Gabe Isaaks werd in 1716 gedoopt te Ferwerd als zoon van Isaak
Gerrits en Hiltje Gabes, gehuwd te Hallum op 6 mei 1714 en beiden voor 11 dec. 1719 overleden. Isaak Gerrits was molenaar te
Rinsumageest en Ferwerd.
9. Cuperus-Franeker
De in 1947 nog bestaande tak van deze familie stamt af van Broer
Abes, die in 1811 de naam Cuperus aannam. Hij was kuiper van
beroep. Van zijn jongere broer Wijbe, meester fijnschilder te
Franeker, is geen akte van naamsaanneming bekend, doch bij zijn
huw¾lijk in 1813 voerde hij de naam Cupaerus, evenals later zijn
kinderen en kleinkinderen.
De vader van de broers was reeds in 1809 overleden; hij was een
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kleinzoon van Abe Broers, boer te Dongjum en gehuwd te Franeker27mrt. 1729.10
10. Kuperus-Winsum
Voor deze familie werd de naam aangenomen op 25 sep. 1813
door Douwe Idserts, boer te Winsum (1737-1824). Douwe was
gehuwd met Geertje Jans, die eerder was gehuwd met Schelte Andeles Kuperus uit familie 1. Het lijkt er op, dat deze relatie aanleiding was voor het aannemen van de familienaam.
Douwe Idserts was zoon van Ids Gijsberts en Tetje Douwes. Ids
Gijsberts zou een zoon kunnen zijn van Gijsbert Idses en Weimoed Haantjes, genoemd in het Wassenaarboek9 (blz 210). Gijsbert Idses was meester kuiper in Berlikum, zoals een eeuw eerder
Gijsbert Jans uit familie 1, zodat verwantschap niet uitgesloten
lijkt en eventueel reden voor het kiezen van juist deze familienaam kan zijn geweest. Een derde mogelijkheid ligt in een eventuele relatie met Ids Jans Cuperus, meester kuiper te Sybrandaburen, die op 26 dec. 1684 te Rauwerd trouwde met Claeske Jans
van Akkrum.
11. Kuperus-Beers
De naam Kuperus werd voor deze familie aangenomen door drie
verwanten, namelijk Sippe Hyltjes (1773-1848), arbeider te Beers
en zijn neven Sippe (1766-1853) en Johannes Pieters (1768-1845),
beiden arbeider te Weidum.
De eerste was een zoon van Hyltje Sippes (1733-1819), die bij de
naamsaanneming nog in leven was en dus de eerst-aangewezene
om tot het kiezen van een naam over te gaan. Daarvan is echter
geen akte gevonden. Hetzelfde geldt ook voor Pieter Sippes
(1736-1826), vader van de twee neven. Ook de zusters van naamsaannemers voerden wel de naam Kuperus of Cuperus.
Vader van Hyltje en Pieter was Sippe Hyltjes (overl. 1781), in
1749 welgesteld huisman te Huins. Vermoedelijk is hij een zoon
van Hyltje Sippes, meester kuiper te Kimswerd, die op 13 mrt.
1692 te Oosterend trouwde. Als dit vermoeden juist is, zou ook
de naamsaanneming verklaard kunnen zijn. Sippe Hyltjes, die gehuwd was met Lieuwkje Wouters Kuperus uit familie 12, zou ook
daarom die naam gekozen hebben.
12. Kuperus-Baard
Stamvader van deze familie is schipper Wouter Joukes, die op 2
okt. 1813 de naam Kuperus aannam. Wouter was zoon van Jouke
Tjeerds en Lieuwkje Gerrits. Zonder dat daarvan een akte van
aanneming bekend is, voerde ook de dochter van Wouter Joukes'
oom van moederszijde Wouter Gerrits (geb. 1736) dezelfde achternaam. Zijn zoon, Gerrit Wouters, kuiper te Winsum nam de
naam Kuipers aan. Diens zoon, weer een Wouter Gerrits, kuiper
te Wirdum, werd bij huwelijk en overlijden Kuperus genoemd,
maar zijn kinderen kregen bij de geboorte weer de familienaam
Kuipers.
Lieuwkje en Wouter Gerrits waren kinderen van Gerrit Gerbens,
kuiper te Baard en zijn vrouw Tryntje Wouters. Ook de kinderen
van hun broer Gerben Gerrits hadden Kuperus als familienaam.
Dit was ook nog het geval met kinderen en kleinkinderen van
Lieuwe Gerbens, gehuwd met Doetje Jacobs. Lieuwe woonde in
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1749 met vrouw en vier kinderen onder 12 jaar als gealimenteerde
te Jorwerd en zou een broer geweest kunnen zijn van Gerrit Gerbens. In deze tak werd in 1813 de naam Kuperus alleen aangenomen door Lieuwes zoon Jacob (1743-1825), die ongehuwd
bleef.
13. Kuperns-Wieuwerd
Deze familie stamt af van Petrus Joukes, timmerman te Wieuwerd (overl. 1792) en Hiltje Baukes (overl. 1794). De naam werd
in 1813 aangenomen door twee van zijn zoons en door een kleinzoon, Petrus Joukes, wiens vader reeds in 1808 was overleden. De
oudste twee broers waren evenals hun vader timmerman te Wieuwerd, de derde broer was boer te Jorwerd. Het is normaal dat een
timmerman tevens kuiper is, zodat deze combinatie reden voor
de naamsaanneming kan zijn geweest.
14. Cuperus-Witmarsum
In deze familie werd de naam Cuperus in 1811 voor hun kinderen
gekozen door Doetje Ruurds Cuperus, weduwe van Jan Oedses
(1758-1806) te Witmarsum.
Jan zou een zoon kunnen zijn van Oeds Jans (van Witmarsum),
die op 13 okt. 1748 aldaar trouwde met Antje Harmens (van Achlum). Dat Jan zowel een dochter Antje had als een zoon Harmen
had maakt deze afstamming zelfs waarschijnlijk. Zijn beroep is
niet bekend.

Akte van naamsaanneming
Workum 1811 (Rijksarchief
Friesland); vergelijk de aangenomen naam met de handtekening!
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15. Kuperus-Workum
Voor deze familie werd de naam Cuiperus op 28 nov. 1811 aangenomen door de kuiper Gerrit Sjoerds (1760-1815). Hij ondertekende vervolgens de akte met Kuiperrus. In zijn overlijdensakte
werd hij Kuperus genoemd. Hij was een kleinzoon van Johannes
Sjoerds en Hylck Foppes, die in 1733 te Workum trouwden. De
familienaam werd in de Workumer akten nogal verschillend ge-
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speld: namen als Kupeerus, Kupeeres, Kupeerjes en Kupeerjus
komen alleen daar voor.
16. Cuperus-Marrum
Hier werd de naam Cuperus in 1811 aangenomen door Jan Dirks,
gardenier te Marrum, gedoopt te Hallum op 29 dec. 1748. Hij ondertekent de akte als Cuperis. Hij was een zoon van Dirk Jans en
Syke Gelts, gehuwd te Hallum 8 nov. 1744. Dirk Jans was in 1749
een 'gering snikschipper' te Hallum. Vermoedelijk is hij gedoopt
te Hallum op 7 mrt. 1717 als zoon van Jan Des. Het huwelijk van
Jan Des (van Hijum) met Tietje Paulus (van Hallum) werd op 18
feb. 1714 voor de derde maal geproclameerd te Hijum.
17. Cuperus-Holwerd
De familienaam in 1811 aangenomen te Holwerd door Beerend
Jans, gardenier van beroep en daar geboren op 9 okt. 1790 als
zoon van Jan Berends (reeds lang voor 1814 overleden) en van
Grietje Kaspers. Jan werd in 1759 geboren te Holwerd als zoon
van Beerend Jans en Antje Folkerts. Rond 1790 was deze Beerend
Jans meester linnenwever te Holwerd. Uit zijn tweede huwelijk
(Holwerd 1763) werd ondermeer een zoon Wybe geboren die in
1828 te Leeuwarden overleed als W. B. Cuperus.
18. Kuperus-Opeinde
De familie stamt af van schoenmaker-leerlooier Age Jentjes
(1756-1816), die in 1812 de naam Kuperus aannam. Hij was bovendien van 1796 af dorprechter van Opeinde en fungeerde in de
jaren 1798 tot 1802 enige malen als president van de raad van de
gemeente Smallingerland. Volgens familieoverlevering werd de
familienaam gekozen in verband met de grote kuipen, die voor
het in 1731 gestichte leerlooiersbedrijf nodig waren. Dit lijkt een
plausibele verklaring als wij zien, dat de Drachtster schoenmaker-leerlooier Foke Aukes de vergelijkbare naam Van der Kuip
aannam. Age Jentjes stamt af van Agge Aggis te Berlikum, wiens
kinderen geboren werden tussen 1595 en 1609. Verwantschap
met de toen ook te Berlikum wonende familie 1 is niet gevonden.''
19. Kuperus-Rottev alle
Deze familie stamt af van Oeds Jans (1743-1825), kuiper te Rottevalle, die de naam Kuperus ook in 1812 aannam. Hij was een
zoon van Jan Jans en Hiltje Oedses. Huwelijken van Oeds Jans of
zijn ouders zijn niet gevonden, noch de doop van Oeds Jans. Hiltje Oedses werd gedoopt te Oostermeer op 19 apr. 1716, een Jan
Jans aldaar op 23 dec. 1708. Verwantschap met de vorige familie
is niet gevonden en onwaarschijnlijk.
Jan Jans is boer geweest te Oldekerk (Gr.) en woonde ook in Opeinde, Garijp en Suameer. Zijn zoon Jan Jans Tinga huwde in
1776 te Suameer met Frytsen Douwes Dou(we)ma.12
20. Kuperus-Irnsum
Voor deze familie werd de naam Cuperus aangenomen in 1811
door Johannes Gjalts Kuiperus (1757-1839), kuiper aldaar. Hij
was zoon van Gjalt Jans, eveneens kuiper te Irnsum, die op 28
sep. 1738 huwde met Hiltje Jantjes. Ook Simon Doedes, een zoon
van Johannes' broer en kuiper te Deersum, nam de naam Cuperus
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aan. In de eerste decennia na 1811 komen nog verschillende andere naamvariaties voor: Cuiperus, Kuiperes, Cuperius, Cupeeres.
21. Kuperus-Idskenhuizen
Deze familie omvat de nakomelingen van Jan Kornelis (17681827), kuiper te Idskenhuizen, die in 1812 de naam Kuperus aannam. Zijn oudere broer Arjen Kornelis (1763-1820), kuiper te St.
Nicolaasga, koos echter voor de naam Kuiper. De twee broers
zijn zoons van Cornelis Tjebbes (overl. Idskenhuizen 1796) en
Trijntje Arriens. Van Cornelis zijn mij geen nadere gegevens bekend. Hij zou een zoon kunnen zijn van de Tjebbe Johannes, die
op 5 dec. 1704 te St. Nicolaasga werd gedoopt als zoon van Johannes Piers.
22. Kuperus-Steggerda
Voor vijf leden van deze familie werden in 1812 te Noordwolde
akten van naamsaanneming opgemaakt, namelijk voor: a) Tjabel
Luiten Kuiperus, kuiper te Steggerda; b) Luite Tjabels Kuperus,
eveneens kuiper te Steggerda, zoon van a; c) Jacob Luiten Kupperus, timmerman, later boer te Steggerda; d) Luite Andries Kuiperrus, zoon van e; e) Andries Luiten Kuiper, (bij overlijden: Kuperus), arbeider te Steggerda. Allen zijn nakomelingen van Luite
Jans, meester kuiper te Noordwolde, eerst gehuwd met Cornelisje
Tjabels en op 14 aug. 1746 met Geesje Jacobs. In de reëelkohieren
wordt hij aangeduid als Luite Cuiper.
IV. Takken van andere families
23. Cupery
Hoewel deze familienaam nogal afwijkt van de namen, die het eigenlijke onderwerp van ons onderzoek vormen, is het opnemen
in dit artikel nodig, omdat de zoon van Klaas Ypes Cupery uit
zijn tweede huwelijk, Hermannus, bij zijn geboorte op 12 okt.
1863 te Smilde werd aangegeven als Cuperus. Zijn nageslacht
draagt daarom deze naam.
Vader Klaas werd geboren te Dokkum in 1816 als Klaas Ypes
Cuperi. De kinderen uit zijn eerste huwelijk (allen geboren in
Dokkum) droegen de naam Cupery. Klaas stamt af van Ype
Klases Cupery, die in 1740 als Ype Claeses, geboortig van Kollum (aldaar gedoopt 1714) in Dokkum burgerrecht verkreeg. Van
1753 af komt hij voor met achternaam en veelal aangeduid als
'majoor dezer stad'. De naam Cupery werd eerder in Dokkum gebruikt door Marten Assius Cupery, die in 1728 aldaar burger
werd.
24. Couperus
Terwijl de leden van deze familie voor 1812 ook vaak als Cuperus,
soms zelfs als Kuperus werden aangeduid, is door de gehele familie Couperus na 1858 consequent haar eigen naam gevoerd. Er
is slechts één uitzondering: De jongste zoon van Petrus Epeus
Couperus, enig kind uit zijn tweede huwelijk, werd bij zijn geboorte op 17 apr. 1852 ingeschreven als Cuperus en zijn nakomelingen droegen nog in 1947 officieel die naam. Toen dan ook enkelen van hen de familienaam Couperus opgaven bij de Volkstelling van 1947, werd de letter o met rode inkt doorgehaald. Nadien, in 1955, werd bij de geboorteakte van 1852 en enkele andere
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akten een kanttekening geplaatst, waardoor de naam van vader
en zoon werd gewijzigd in Couperus! Een deel van de in tabel 2
genoemde naamdragers Cuperus heeft daardoor de juiste familienaam teruggekregen.
Voor het inzicht in de verspreiding van onze naam is deze familie
van wezenlijk belang, doordat zij haar naam reeds voerde vanaf
1644, en doordat leden van deze familie over de gehele provincie
verspreid werkzaam waren.
Stamvader van deze familie was Jan Jansen Cuiper te Sneek, die
zich daar in 1619 vestigde, komende van Bolsward.'3 Verschillende leden van dit geslacht waren predikant in Friese dorpen, namelijk a) Joannes Jans: Tzum 1652-84; b) Theodorus Jans:
Idaard ca. 1647-64, Warga ca. 1664-83; c) Petrus Theodorus:
Warga ca. 1683-1735; d) Theodorus Petrus: Hommerts-Jutrijp
1726-29; e) Henricus Petrus: Hoornsterzwaag ca. 1728-50; f) Johannes Petrus: Augustinusga ca. 1720-77; g) Gerhardus Petrus:
Bergum 1729-38, Sint Annaparochie 1738-53; h) Petrus Theodorus Lucaszn: Woudsend ca. 1744-64; i) Mollerus Abrahams:
Wons-Engwier 1763-68, Parregac.a. 1768-86.
V. Verdwenen nieuwe families
33. Kuperus-Steggerda II
In deze familie werd de naam Kuipers in 1812 aangenomen door
Ysebrand Heeres. Desondanks werd bij zijn overlijden de naam
Kuperus gebruikt. Ook zijn zoon Anne en diens oudste drie kinderen voerden deze naam. Zijn jongere kinderen werden weer als
Kuipers ingeschreven. In volgende generaties werd de naam Kuperus niet meer gebruikt.
Hoewel Ysbrand in 1820 getuige was bij het huwelijk van Jacob
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Families Kuperus/Cuperus 1811.
Standplaatsen predikanten Couperus, 1650-1800.
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Luites Kuperus uit familie 22 is geen verwantschap gevonden.
Ysbrand woonde voor 1797 te Bolsward, waar op 26 nov. 1791
zijn oudste dochter Andriesina (Andriesje) werd geboren. Reeds
op 26 feb. 1797 toen zijn vrouw met attestatie van Bolsward overkwam naar Steggerda werd hij aangeduid als Ysebrand Kuypers.
Hij was geboren te Noordwolde op 22 feb. 1761 als zoon van Heere Ysebrands en Andriesje Wybes, die daar op 13 mei 1742 waren
gehuwd. In 1749 was Heere 'een gering arbeider'.
34. Kuperus-Dronrijp
De familienaam werd hier gevoerd door de kinderen van Jan
Freerks, meester kuiper in Dronrijp, aldaar gehuwd in 1772 en
overleden in 1805. Met het overlijden van zijn zoon Freerk in
1858 stierf deze familie Kuperus uit. Verwantschap met andere
naamgenoten in Menaldumadeel is niet gevonden.
35. Cuiperus-Sneek
Haring Wybrens, kuipersknecht te Sneek, nam aldaar in 1811 de
nam Cuiperus aan. Bij zijn tweede huwelijk en bij zijn overlijden
(1826) wordt hij echter als Cuperus aangeduid. Zijn vader en
grootvader waren pottenbakkers. Van zijn enige zoon, Anne Harings Cuiperus, in de akte van 1811 genoemd als jongen van 17
jaar, zijn geen latere gegevens gevonden.
Samenvatting
— Uit een genealogisch onderzoek bleek, dat er in Nederland
minstens 35 families Kuperus/Cuperus te onderscheiden zijn.
Twee daarvan zijn takken van families met een andere naam, te
weten Cupery (familie 23), resp. Couperus (24). Voor 19 van deze
35 families is aangetoond, dat degene die de familienaam het
eerst gebruikte het kuipersvak uitoefende, dan wel dat zijn vader
of grootvader dat deed. Het gaat bij de 'oude' families om kuipers
te Berlikum (1), Stavoren (2), Ferwerd (27), Wommels (30), Tzum
(32) en Sneek (24). Bij de 'nieuwe' families, die de naam pas omstreeks 1812 gaan voeren, betreft het kuipers te Berlikum (6), Deinum (8), Franeker (9), Winsum (10), Beers/Kimswerd (11),
Baard (12), Workum (15), Rottevalle (19), Irnsum (20), Idskenhuizen (21), Noordwolde (22), Dronrijp (34) en Sneek (35).
— Van 4 andere families is een andere reden voor de keuze van
de naam bekend namelijk a) het gebruik van grote kuipen in het
leerlooiersbedrijf (18), b) de op een briefje gevonden naam bij een
vondeling (4) en c) verwantschap met een andere Kuperus-familie (7, 10). Voor de resterende 12 families zijn nog geen gegevens gevonden, die een duidelijke verklaring van de naamkeuze
geven.
— In verschillende van de thans nog bestaande 24 families is
sprake van groepen naamdragers die eigenlijk aparte families
zijn, omdat de familienaam via een dochter is verkregen. Voor
1812 kwam het soms voor, dat kinderen uit een huwelijk de familienaam van de moeder kregen, nadien betreft het meestal nakomelingen van ongehuwde moeders. Als er ook mannelijke
naamdragers bekend zijn, zijn deze groepen apart aangegeven bij
de familie, waaruit de stammoeder komt.
— In enkele gevallen werd een familienaam als voornaam gegeven, waardoor (schijnbaar) dubbele familienamen ontstonden.
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Meestal vererfden deze niet. Genoemd werden Dijserinck Cuperus (lf), Tak Cuperus (Ie), Van Amersfoort Cuperus (25), Nijman Cuperus (26a), Kuperus Holwedel (4), Cuperus Bisschop
(26b), Cuperus Bontjema (27a) en Cuperus Andringa (32b). Bovendien komt nog een Bouma Cuperus voor.
— De oudst voorkomende namen Kuperus/Cuperus/Couperus
(ca. 1640) vinden we in twee predikantenfamilies, nl. in de Sleeuwijkse Cuperusfamilie (25), waarvan leden hun standplaats in
verschillende plaatsen in Holland en in Overijssel gehad hebben
en in de familie Couperus (24), waarvan in geheel Friesland leden
hun ambt uitgeoefend hebben. Daarnaast werd de familienaam
rond 1680 ook al gebruikt door de families 1 (Marssum) en 27
(Leeuwarden).
— In totaal waren voor 1812 reeds 14 families Kuperus/Cuperus/Couperus te onderscheiden, terwijl toen alle drie schrijfwijzen door elkaar gebruikt werden. Van deze families woonden
12 volledig of voornamelijk in Friesland. Uitzonderingen zijn de
reeds genoemde Sleeuwijkse familie en de kleine familie in Hoogezand (28). Beide families zijn inmiddels uitgestorven, zodat alle
thans nog bestaande families hun bakermat in Friesland hebben
behoudens het nageslacht van de eerder genoemde Amsterdamse
vondeling (4). Als de naam Cuperus op het bij hem gevonden
briefje enige reële betekenis heeft, is het nog denkbaar dat dit een
verwijzing is naar de Sleeuwijkse familie, waarvan toen de laatste
afstammelingen in Amsterdam woonden.
— Het was niet alleen door de verspreiding van de predikanten
uit de Couperus-familie over geheel Friesland, dat deze familienaam algemeen bekend geweest moet zijn, maar ook doordat andere leden van deze familie en naamgenoten in de achttiende
eeuw openbare functies in verschillende plaatsen bezetten. Enerzijds zullen deze functies aanleiding zijn geweest voor het relatief
vroegtijdig voeren van een familienaam, anderzijds mag ook worden aangenomen, dat de brede verspreiding van deze naam in
Friesland voor 1812 tot een zodanige bekendheid heeft geleid, dat
verschillende personen toen onafhankelijk van elkaar voor deze
op zichzelf weinig Fries aandoende familienaam kozen.
Noten
1.

2.
3.

4.
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Bij dit onderzoek werd uitgegaan van de naamstrookjes van de Volkstelling
van 1947 bij het Instituut voor dialectologie, volks- en naamkunde te Amsterdam. Deze strookjes waren ook de basis voor de publicaties van dit instituut
onder de titel: Nederlands Repertorium van familienamen. Voorts werden de
registers van de Burgerlijke Stand van de Friese gemeenten (1811-1902) en de
persoonskaarten van de na 1937 in Nederland overleden personen met de
naam Kuperus onderzocht.
P. Nieuwland: 'De Friese familienamen voor, in en na 1811', De Vrije Fries
60 (1980), 66-78; W. Dolk, 'Meervoudige familienamen te Leeuwarden', De
Vrije Fries 66 (1986), 83-95.
De aangenomen namen zijn per gemeente fonetisch-alfabetisch gerangschikt
en gepubliceerd door P. Nieuwland e.a. in: Repertorium van Familienamen,
(Leeuwarden 1977-1982). Fryske Argyfrige, nrs. 25, 26, 28, 29, 31, 35, 37, 38.
Een alfabetisch-lexicografisch gerangschikte lijst van deze namen met vermelding van de gemeenten, waarin zij werden aangenomen, is: J. Tjaardstra,
Klapper op het repertorium van familienamen, Fryske Argyfrige 41 (Leeuwarden 1984).
Het onderzoek van de afstamming van de overige 236 personen, voor het merendeel gehuwde vrouwen, die zeer verspreid in Nederland woonden, zou bij
de snel stijgende leges en door recente maatregelen tot beperking van het ge-
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5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

bruik van de betreffende archieven onevenredig hoge kosten en/ of grote vertraging met zich mede brengen, zodat daarvan moest worden afgezien. Verwacht mag worden dat het afbreken van het onderzoek in dit stadium geen
ernstige invloed op de conclusies zal hebben, daar het niet waarschijnlijk lijkt,
dat eventuele aanvullende gegevens zouden leiden tot het ontdekken van nog
andere dan de thans onderscheiden families.
R. S. Roorda, Genealogie Kuperus, hs. in het Rijksarchief in Friesland, Leeuwarden, GEN 524, blz. 178-183; R. S. Roorda, Het Roorda-Keizerboek,
(Leeuwarden 1955); E. de Bom: 'De Cuperussen, een oud Hollandsch geslacht', Nieuwe Rotterdamsche Courant van 16, 21 en 28 aug. 1928.
Zie voor deze tak van de familie en voor de voorouders van Jacob Pais: D.
van Dijk: De Neiteam fan Jencke Aerns en Anna Dircksdr., Genealogysk
Jierboekje\961, 21-38.
Zie de vraag van D. F. C. Kuperus te Katwijk in: Gens Nostra 33 (1978), 288.
Een antwoord op deze vraag is tot nu toe niet gepubliceerd. Zie ook de voorlaatste conclusie in dit artikel.
P. C. Molhuysen en P. J. Blok (ed.): Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (Leiden 1911) 1,661-662.
W. T. Vleer, De Friese Wassenaars, (Hardegarijp 1963), 240.
Inmiddels heeft Ype Brouwers, genealoog te Leeuwarden, de stamreeks opgevoerd tot Jentie Tiepkes, boer te Hitzum, die met zijn vrouw Dieuwke Johannes daar in 1656 lidmaat wordt.
J. A. Kuperus, Genealogie van het geslacht Kuperus, ('s-Gravenhage 1958).
Met dank aan P. Nieuwland, die de aanvullende gegevens bij families 8 en 19
verstrekte.
W. Wijnaendts van Resandt, Het geslacht Couperus in Nederland, ('s-Gravenhage 1953). Belangrijk is ook het dossier-Couperus van het Centraal Bureau
voor Genealogie te 's-Gravenhage.
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Panorama van
Friesland 1986
Bestuurlijke
ontwikkelingen
A. J. Wijnsma

Het jaar 1986 zal in de bestuurlijke annalen van Friesland geboekstaafd blijven als een jaar van beroering en van verrassing.
De beroering gold vooral commissaris van de Koningin H. Wiegel, de verrassing had betrekking op gedeputeerde mevrouw D.
Y. W. de Graaff-Nauta.
"De Friezen dragen hun commissaris op handen en willen hem
per se niet aan de landelijke politiek kwijt", zo meldde het grootste ochtendblad van Nederland op 21 januari 1986, nadat een
steekproef van Radio Fryslân ongeveer hetzelfde had uitgewezen.
Ruim een maand later werd de relatie Wiegel-Friesland brandend aktueel toen na het plotseling overlijden van minister Rietkerk door de W D een dringend beroep op de heer Wiegel werd
gedaan om zich tijdelijk beschikbaar te stellen voor het runnen
van zijn oude departement van Binnenlandse Zaken. De Friese
commissaris kwam daardoor onder zware druk te staan. Aan de
ene kant was daar de dringende en lokkende roepstem uit Den
Haag, aan de andere kant de duidelijke aandrang om Friesland
niet in de steek te laten. In de statenzitting van 5 maart namen de
provinciale staten van Friesland de gelegenheid te baat om hun
voorzitter duidelijk te maken dat een tijdelijke keuze voor Den
Haag wat hen betreft een definitief afscheid van Friesland zou
betekenen. Commissaris Wiegel stond dus voor de keus: Friesland of Den Haag. Hij koos voor Friesland en maakte dit besluit
aan het eind van de week bekend tijdens een druk bezochte persconferentie in het provinciehuis te Leeuwarden. "Mijn eerste
loyaliteit ligt in Friesland. Dat heb ik beloofd. Dat heb ik gewild.
Dat doe ik dus zo", aldus de heer Wiegel, die door de NRC al was
getypeerd als "de Friese uitzendkracht". Met zijn besluit oogstte
hij in Friesland veel bijval. De rust keerde weer in deze contreien.
Toen er na de voor het CDA zeer succesvolle Kamerverkiezingen
van 21 mei een nieuw kabinet C D A - W D moest worden geformeerd, viel het oog van formateur Lubbers o.a. op de Friese gedeputeerde mevrouw D. Y. W. de Graaff-Nauta (56), die hij de
ministerspost van Binnenlandse Zaken aanbood. Mevrouw De
Graaff trok sterk de aandacht in heel Nederland doordat zij het
staatssecretariaat verkoos boven het ministerschap. Zij kreeg
(ongewild) zoveel publiciteit, dat zij er later in het jaar de Friese
Persprijs door kreeg.
Na Dieuwke de Graaff-Nauta nam nog een andere CDA-gedeputeerde "de benen", zij het in tegenovergestelde richting. Drs. Jaap
Mulder (53), die kuituur en onderwijs in zijn portefeuille had,
werd per 1 september benoemd tot burgemeester van Frieslands
meest tot de verbeelding van de Hollanders sprekende gemeente:
Tietjerksteradeel. De lege plaatsen in het college werden ingenomen door mevrouw A. Brandenburg-Vogelzang (52) uit Mirns
(portefeuille De Graaff-Nauta) en drs. J. Walsma (43) uit Hardegarijp (portefeuille Mulder). Aangezien ook ir. L. Eringa in oktober na 20 jaar de tijd gekomen achtte om op te stappen als
statenlid moesten de CDA-gelederen worden aangevuld met drie
nieuwe leden. Dat werden drs. H. Algra te Leeuwarden (een oudgediende), D. Reitsma te Hardegarijp en M. van der Ploeg-Posthumus te Leeuwarden. De heer H. Mol nam de taak van fraktievoorzitter over van mevr. Brandenburg.
En dan was er nog de affaire-Lauwersoog, die beroering veroorzaakte. Bij de visafslag aldaar (een gezamenlijke Fries-Groningse
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onderneming) werd een dubbele boekhouding ontdekt, waardoor
niet alleen de direkteur maar (later) ook de gedeputeerden, die de
deelnemende provincies in het bestuur vertegenwoordigden, aan
de tand werden gevoeld en in opspraak kwamen. Voor Friesland
waren dat de heren drs. F. G. J. Steenmeijer en drs. C. J. van der
Horst.
Grote wapenfeiten uit de Friese politieke arena vallen over 1986
niet te melden. Wel kreeg de provincie na de zomervakantie een
fikse teleurstelling te incasseren toen de Raad van State de door
de regering voorgenomen concessieverlening voor de aanleg van
een nieuwe zeedijk buitendijks voor de kust van Ferwerderadeel
volgens tracé B nietig verklaarde. Het kabinet legde zich bij de
uitspraak van het hoogste rechtscollege neer, maar de Friese bestuurders gaven de moed na zoveel jaren nog niet op en zochten,
geruggesteund door de meerderheid van de staten, nieuwe (nog
zwaarwegender) argumenten om de omstreden dijkaanleg alsnog
uit het vuur te slepen. Zij tekenden dan ook prompt (op grond
van de AROB) bezwaar aan bij dezelfde Raad van State tegen het
besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat om de concessie voor plan B niet te verlenen.
De Friese provinciebestuurders lokten op hun beurt veel kritiek
en weerstand uit met hun plannen om 13 bejaardentehuizen in
Friesland, onder druk van de bezuinigingswoede van hogerhand,
te sluiten en het aantal bedden in te krimpen met 1150. De protesten uit bejaardenkringen klonken zo luid en dringend, dat de
maatregelen naderhand enigszins werden afgezwakt.
Er zijn over 1986 gelukkig ook heel plezierige dingen te vertellen,
zoals de officiële opening op 1 oktober door Z.K.H. Prins Claus
van de NAVOM, de Nederlandse Academie voor Overheidsmanagement in Leeuwarden (de "Nijenrode voor Ambtenaren").
Een grote aanwinst op onderwijsgebied voor Friesland.
Voor de interne organisatie was 1986 voor de provinciale overheid een belangrijk jaar, want op 1 april werd de nieuwe organisatiestruktuur voor het ambtelijk apparaat van de provincie van
kracht. De afzonderlijke diensten van weleer (Griffie, Waterstaat
en PPD) werden samen met het ETIF en het Welzijnsinstituut op
één hoop geveegd en daarna opgesplitst in drie hoofdgroepen en
een stafgroep voor ondersteunende aktiviteiten. De nieuwe
provinciale dienst kwam onder leiding te staan van een managementteam, gevormd door de direkteuren van stafgroep (de griffier) en hoofdgroepen.
Eén van de laatste daden van het ETIF betrof een onderzoek naar
de relatie tussen de Friese taal en de ekonomie. Konklusie: de
Friese taal en het bestaande taalbeleid zijn struktureel onschadelijk voor de produktie en de werkgelegenheid in Friesland.
Op gemeentelijk niveau mogen de verkiezingen van 19 maart niet
onvermeld blijven. Die brachten winst voor de PvdA en verlies
voor CDA en W D . De PvdA won in de Friese gemeenteraden 30
zetels en kwam op 194, het CDA verloor 12 zetels en kwam op
182, de W D verspeelde 4 zetels en kwam op 75 en de FNP verloor 5 zetels en hield er 21 over.
Terschelling mocht 1986 ingaan als grootste gemeente van Nederland, dankzij de wettelijke regeling van de gemeentelijke indeling van de Waddenzee, die op 1 januari 1986 van kracht werd. De
oppervlakte van de gemeente Terschelling werd daardoor 72.000
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hectare (meer dan 6x de oorspronkelijke oppervlakte). Dat is groter dan de N.O.Polder!
Op woensdag 26 februari was het weer zover! Voor de tweede
achtereenvolgende keer kon er een Elfstedentocht (de 14de) worden gehouden. Ook nu weer werd het een groot spektakel. De
tocht, waarin zelfs een lid van het Koninklijk Huis (Prins Willem
Alexander) meereed, werd opnieuw gewonnen door Evert van
Benthem. De Provinciale Sportwisselprijs 1985 werd toegekend
en op 22 april in het provinciehuis uitgereikt aan het bestuur van
de Vereniging "De Friesche Elfsteden".
De nationale herdenking en viering van de bevrijding vond in
1986 op 5 mei plaats in de Grote kerk te Leeuwarden in aanwezigheid van H.M. Koningin Beatrix en Z.K.H. Prins Claus.
Economie
E. Chr. van der Knijff

Het eerder ingezette landelijk herstel van een aantal economische
grootheden zet zich voort in 1986. De export groeit gestaag, de
investeringen zelfs versneld en uiteindelijk groeit mede dankzij
de lage inflatie het beschikbare inkomen van de werkenden, zij
het in beperkte mate. Voor het eerst sinds vele jaren groeit de
werkgelegenheid in de industrie weer. Deze is echter samen met
de groei in de commercieel dienstverlenende sectoren nog onvoldoende om enig substantieel soulaas voor de werkloosheidsproblematiek te bieden: daarvoor is de groei van de beroepsbevolking te fors.
Friesland profiteert gezien de regionaal economische struktuur
niet ten volle van het landelijk herstel. De afzet van de Friese industrie is minder op export gericht dan op de binnenlandse
markt, die met vertraging aantrekt. Daar komt nog bij dat de
specialisatie van de Friese economie op de voortbrenging en verwerking van agrarische produkten remmend werkt op de afzetgroei.
Evenwel groeiden ook in Friesland in alle sectoren buiten de
landbouw de export en de investeringen met enige procenten. Als
gevolg van een produktiegroei met ongeveer 2 % groeit ook het
arbeidsvolume, enigszins geremd door een arbeidsproduktiviteitsgroei. Het aantal arbeidsplaatsen kan als gevolg van arbeidsduurverkorting evenwel toch met bijna 3 % stijgen. Hoe deze
groei tot stand kwam blijkt uit navolgende tabel.
Werkgelegenheidsontwikkeling 1984-1986 Friesland, in procenten
landbouw
industrie
bouw
handel
vervoer
diensten

'84-'85
-10,1
0
+ 5,7
- 0,2
+ 1,7
+ 3,0

'85-'86
+ 3,2
-1,1
+ 3,9
+ 1,5
+ 2,6
+ 5,3

totaal

+ 0,4

+ 2,7

De verbeterde groei t.o.v. het voorgaande jaar doet zich vooral
voor in de dienstensectoren; de achteruitgang van de industriële
groei houdt verband met een geringe daling bij de voedings- en
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genotmiddelenindustrie en een aanzienlijke achteruitgang in het
aantal personen in sociale werkplaatsen die in statistische zin ook
onder de industrie vallen. De positieve mutatie van de landbouw
in 1986 wordt deels verklaard door de groei bij landbouwloonbedrijven: hierdoor wordt de forse achteruitgang in 1985 voor
een deel gecompenseerd. De beroepsbevolking groeide in 1986
onverminderd voort, ongeveer 4.400 personen traden per saldo
tot de arbeidsmarkt toe, waarbij vrouwen enigszins sterker vertegenwoordigd zijn dan mannen.
De in 1985 ingezette dalende tendens van de totale geregistreerde
werkloosheid zette zich in 1986 gedeeltelijk voort. Het jaargemiddelde was met 30.780 werklozen 1.650 lager dan in het voorgaande jaar. De daling bedraagt daarmee 5 %, tegenover een daling
landelijk met ruim 9 %. Opvallend is dat landelijk de daling zich
zowel bij mannen als vrouwen voordeed maar dat in Friesland de
werkloosheid onder de vrouwen bijna 2 % steeg.
De ontwikkeling van de werkloosheid gedurende 1986 laat een
over de gehele linie minder positief beeld zien. Tegenover een
daling van de werkloosheid in de eerste helft van het jaar staat
een stijging gedurende de laatste maanden, zowel bij de mannen als de vrouwen, waardoor het totaal aantal werklozen in
Friesland aan het eind van het jaar gelijk is aan dat aan het einde
van 1985.

Lân- en túnbou
A. Bokma

It jier fan de wierheid. Sa wurdt yn de boerewrâld it jier 1986 wol
neamd. De grinzen fan wat hjir it meast ferboud en wûn wurdt,
binne foarearst berikt, alteast yn it gebiet fan de Europeeske
Mienskip. Wat hjir tefolle is kin allinne mei ferlies ôfsetten wurde. Der moat dus fan it boerehiem minder nei fabryk of merk. Dêr
komt by dat "Brussel" de opslach fan foarrieden yn kuolhuzen en
pakhuzen perfoarst te djoer wurdt. Mei dat alles hat ek Fryslân
süm te krijen.
Molke en suvel wurde meast as earste neamd, mar winliken is der
hast fan alles tefolle. Mei de sûkerbiten bygelyks is it ek halden
en kearen, de nôtprizen stean ûnder spanning; in frij-hannelsprodukt as de ierappel hat de léste jierren in leech-yn-priis merk hân.
Net mear, mar minder en guon sizze derby: ek better. It is yndied
noch altyd sa, dat de merk de priis makket.
Wurde ûndernimmer en ûndernimming twongen ta oanpassing,
dan falie der slachtoffers. It tal boeren rûn it léste jier wer stiif
werom, 4 oant 6 koöperative suvelfabriken stean op it listke om
sluten te wurden, it Nestlé-suvelfabryk te Oasingahuzen hold der
mei op en ek sille op syn minst 4 FRS-kantoaren ticht. De útstrieling fan de beheining fan de oerskotten is foar Fryslân dus tige
noedlik. It ûnkostesifer moat omleech en dat giet faken ta skea
fan wat oars.
Lykwols foelen de ynkommens fan de greidboeren oer 1986 yn
trochsneed noch ta. Dat kaam benammen troch belangryk legere
foerkosten, der waard minder fuorre en de priis fan it feefoer wie
ek stikken leger, mei troch de sakjende koers fan 'e Amerikaanske
dollar. Ek de legere rintetariven hiene ynfloed. Dat léste sil der
ek o'an meiholpen hawwe dat hjir en dêr nochal wat lisboksstâlen
boud binne. Oanlieding wiene gauris de yngripende wetlike
maatregels tsjin it dongfosfaatoerskot. Ek fan 'e stront sels is der
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Fryske boeren pakke in twadde
takke: in hânfol leveransiers
fan natuerlikeplantedong.

tefolle, al fait dat yn Fryslân noch wat ta. Om't grutte kolken
needsaaklik wurde, kin de boppekant dêrfan moai brûkt wurde
as flier foar in rinstâl foar de kij.
De miljeu-easken pakke dochs al hurd út. It útriden fan dong en
jarre by 't winter sil by wet beheind wurde. It fuortrinne litten
dêrfan wurdt strafber. De gersdroegerij te Warkum, dy't al langer
stront droeget, ynvestearre 1 ½ miljoen gûne yn de produksje fan
strontkerlen. It brûken fan gifmiddels tsjin plantesykten en túch
wurdt ek mear en mear beheind. Soargen dêroer hawwe de boeren
yn in provinsje as Fryslân, dy't in soad yntinsive en opbringsthege-produksjes hat, dochs wol. Miljeu-aspekten sitte der ek yngeand oan de nije hormoane-ynjeksje, dêr't kij 15 à 20 persint
mear molke troch jouwe, wol sa'n tûzen liter jiers. Wat moat soks
wurde?
Begjin maaie krigen de greidboeren te meitsjen mei de gefolgen
fan de ramp yn de kearnsintrale fan it Russyske Tsjernobyl. De
melkekij en skiep moasten in wike binnendoar bliuwe. De boeren
dy't troch har foer hinne wiene, sieten der it slimste ta. Der waard
in feefoer-tillefoanline yn wurking steld, mar de fraach wie dochs
net botte grut.
Binne der gjin kansen foar oare produkten? In fraach dy't de
lânbou-organisaasjes oppakten. Dy setten útein mei de aksje
"pak een tweede tak". Dat kin fan alles wêze: fan geiten oant
griente, mear fleiskij, einen, wjirms en fisk ("meerval"). By Feanwâlden begûnen twa ûndernimmende jongemannen in sjampinjon-kwekerij.
Wêrom soene de Fryske boer en túnker net mear kanten op kinne? Wat hawwe wy yn Fryslân net in produkten hân foar de frije
merk, bgl. sûkerei en flaaks! Blombollen namen wol wat ta, mar
it areaal is winliken noch net grut. In boer moat wer mear in ûndernimmer wurde, waard gauris grute. It ûndernimmerskip wie
sels tema foar diskusjejûnen. Suvelfabriken sykje ek nije wegen
foar oarsoartige produkten.
Oan de hege prizen foar pleatsen en los lân te sjen, hawwe guon
noch wol moed. Der waard om de 75.000 gûne hinne betelle foar
ien bunder greide mei in maksimaal kwotum molke, lân sûnder
kwotum die fan 15 oant 20.000 gûne de bunder. In grut ferskil!
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Gjin wûnder dat ek de strykjildskriuwerij op 'en nij yn diskusje
kaam. Wylst der ek "grutte" boeren wiene dy't har pleats ferkochten om yn Amearika/Kanada op 'en nij te begjinnen.
It "Fries Rundvee Syndicaat" (FRS) moat besunigje. It Lânbouskip lukt de heffingsregeling yn; der wurde minder, goed 6 persint, ynseminaasjes útfierd en minder kij eksportearre. Fan de
12.189 kij dy't yn '86 út Nederlân wei útfierd waarden (yn 1985
noch 22.802 stiks), kamen mar 2932 út Fryslân; Drinte stie oan 'e
kop mei 3618 kij, wylst dêr de feesteapel de helte lytser is as te
uzes. De feemerken, hoe dan ek, hiene ek minder oanfier: Ljouwert 236.325 stiks (238.277 yn'85) en Snits 129.507 stiks (131.912
yn '85). Der wurde mear en mear feilingen foar fokfee halden. De
Hol-Stiensfeiling fan Boyen de Boer, Stiens, luts in 3000 minsken.
Der waarden 67 bisten ferkocht, de priis wie trochinoar 4150 gûne.
Der wie mear goed nijs: yn '86 kamen der wer trije FRS-kij by
dy't in libbensproduksje hawwe fan mear as 100.000 mingel molke, sadat hjir no 46 superkij binne; dy kij krije tenei "stjerren", in
nij predikaat.
De feekeuringen krigen op 'en nij belangstelling. Njonken de
tradisjonele FRS-keuringen te Ljouwert wie der, nei tsien jier,
wer in keuring foar súd-west Fryslân yn Snits en fierder ek yn de
trije regio's súd-east, noard-west en noard-east.
Fan de nasjonale "top fyftjin" by de produksjekij kamen 7 út
Fryslân. Boppe-oan stie Feikje 33 fan K. van der Ploeg, Skalsum.
Spanningen en aksjes yn de suvel wiene der net te min. It skeel
oer it oansluten fan it fabryk yn Wynskoat by dat fan Easterwâlde waard bylein, en Noard-Nederlân soe har net langer fersette
tsjin it lidwurden fan CCFriesland ('t Kondinsfabryk). Der wiene
ek (omstriden) stakingsaksjes, mar aldergeloks net lang, mei om't
boeren in driigjende hâlding oannamen. Ut ûnfrede gongen boeren by Aldeboarn, Donkerbroek en Rinsumageast by harren
koöperaasje-fabryk wei. It sels, op 'e pleatsen, meitsjen fan suvelprodukten naam ta; der waard in kursus foar opsetten.
It provinsjaal Suvelbûn sil selsstanniger en mear nei tredden ta
trochgean mei har wurk.
In nij fenomeen yn 'e suvelwrâld wie it oprjochtsjen fan in kwotum-molke-bank troch trije Fryske boeren. In boer dy't te folie
molke foar syn kwotum hie, soe kij en stalling ferhiere kinne oan
in boer dy't ûnder syn kwotum siet. Yn maart wie it mei dy aktiviteiten dien; de AID hie him der mei bemuoid en de noardlike suvelyndustry moast der neat fan hawwe. De printkaarten-aksje om
Germ Strikwerda, in jonge begjinnende boer te Burchwert, oan
in kwotum te helpen die ek al gjin fertuten.
Soargen wiene der oer it fuortbestean fan it koöperative feefoerfabryk te Sleat. De swierrichheden komme troch it sterk weromrinnen fan de keallemoal-ferkeap, as gefolch fan mear superheffing-molke en de minne rentabiliteit fan 'e fleiskeallen.
Benammen troch it weifallen fan de eksport nei tredde lannen wie
der yn '86 gjin "potjild" fan de CCFriesland. Frico/Domo krige
in EM-boete fan 1,4 miljoen gûne fan wegen ferkearde konkurrinsjev
Oft it allegearre better wurdt no't de Ljouwerter suvel- en ierappelbeurs net mear yn 'e "synagoge" oan de Sakramintstrjitte holden wurdt, mar yn de Frieslandhal, sil ôfwachte wurde moatte.
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In fleurich barren wie de betinking yn Wergea fan it oprjochtsjen
fan it koöperaasje-molkfabryk, krekt 100 jier lyn. It wie de earste
suvelkoöperaasje fan ús lân.
Yn de bou woe nei in lette maaitiid alles omraak waakse. Ierappelwurgens en phoma jouwe de grutste soargen. De Fryske sûkerbitebouwers hiene in topopbringst fan sa'n 54 ton de hektare.
Foar de earte en de noten kaam de waaromslach mei in reinige
rite wat te gau. Fiif nije ierappelrassen fan Fryske kwekers kamen
foar it earst op bûtenlânske rasselisten.
Ir. Jan Trip naam nei 36 jier ôfskied as direkteur fan it kweekbedriuw Ropta-ZPC. Dat bedriuw hat in nije tulp op 'e merk
brocht: Tampere.
Krekt foar Sinteklaas waard mei in grutte mearderheid de
roalferkaveling Wûnseradiel-Súd oannommen (8850 bunder).
Dêr wie 75 persint foar, en nei de grûn rekkene sels goed 81 persint.
Skieppetsiis komt wer mear yn swang yn Fryslân. Der wurdt rûsd
dat der no sa'n 700 melkeskiep binne, en op in stik of tsien bedriuwen betsjut it tsiisjen al wat. Mei Seelân en Teksel heart Fryslân
ta de provinsjes dêr't de measte skieppetsiis makke wurdt. De
skieppefokdei te Drachten is útgroeid ta ien fan de grutste en best
besochte keuringen yn ús lân fan Tekselse skiep. De skieppehâlderij sit yn 'e lift!
Troch de superheffing groeit ek de belangstelling foar geiten. Der
wurdt stribbe nei gearwurking fan de trije geitehâldersorganisaasjes yn it noarden fan ús lân. De stifting Wadiand b.v. is
oprjochte troch de noardlike suvelkoöperaasjes en dy hat in kontrakt mei it molkeferwurkingsbedriuw yn Almere. Dêr kinne se
alle wiken 20.000 kg geitemolke leverje. Ut Fryslân wei siet men
op 'e helte dêrfan.
Ein '86 wie it op 't lést dan dochs sa fier, dat de twa oerbleaune
túnboufeilingen, dy fan Berltsum en Ljouwert, oparbeidzje soene. Dêr is jierrenlang oer praten. Guon Fryske túnkers geane al
de Ofslútdyk oer om te feilen. De feiling te Berltsum is by it begjin
fan it nije jier sletten. It feilingbarren foar griente en blommen is
no op Ljouwert konsintrearre. Op 13 septimber ferstoar te Ljouwert Pieter Smeding (92); hy hat tige warber west op túnbougebiet en hie in grutte steat fan tsjinst.
Yn de rûnten fan it Fryske hynder (heart dêroer yn de lânboukronyk noch skreaun te wurden, no't der mear oar folk as boeren mei
dwaande binne?) wie in soad reden oangeande de organisaasje
fan it Frysk Hynstestamboek (FPS). It kaam dochs wer klear.
Mei in bul te nocht waard de postkoetserace folge en sjoen nei de
demonstraasje fan alle Fryske hynsten op it Ljouwerter "Indoor", dat syn besteansrjocht dúdlik bewust.
Foar it Heger Agrarysk Underwiis, dêr't njonken Ljouwert en
Boalsert ek Grins by komt, wurdt Ljouwert it swiertepunt.
Geestelijk leven
C. P. Hoekema

Behalve het dagblad Trouw geven de grote landelijke bladen weinig kerkelijk nieuws en zeker niet specifiek over dat in onze provincie. Gelukkig verschaffen Friesch Dagblad en Leeuwarder
Courant meer dan voldoende informatie. De honderden kerkblaadjes leveren een lawine van — soms uitermate interessante —
berichten, te veel voor deze beperkte rubriek.
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Rooms-Katholieke Kerk
Wekelijks gaat in ons land 17.5 % van de parochianen naar de
kerk. Hoewel de daling van het getal der leden veel geringer was
dan voor 1985, was deze in het bisdom Groningen groter. Toch
ligt het kerkbezoek hier boven het landelijk gemiddelde. Het aantal pastorale werksters nam toe. Samenwerking van parochies in
de Noordwesthoek is geboden om verzekerd te zijn van priesterlijke hulp.
Uitgaande van de richtlijnen van het Vaticaan hield de Stichting
"Herstel R.K. Parochieleven" op 7 juni een ontmoetingsdag. Te
Bolward kwamen de leden van afd. Friesland van de Ver. voor
Latijnse Liturgie samen. Leeuwarden kreeg een stadsparochie
onder patronaat van Titus Brandsma. Wegens sluiting van de
Regenboog-kerk werd op 29 juni de laatste eucharistieviering van
de vicarie "De Emmaüsgangers" gehouden.
Nederlandse Hervormde Kerk
Aansluitend bij het bovenstaande: Op 10 augustus vond de laatste hervormde dienst plaats in "De Regenboog" (Bilgaard). Na
45 jaar is er een einde gekomen aan de vroeger bloeiende jeugddiensten in Wester- en Waalse kerk te Leeuwarden.
In de oktober-vergadering van de Prov. Kerk Vergadering sprak
drs. E. R. Jonker uit Veenendaal over de werkdruk en de verwachtingen van predikant en gemeente. Hijzelf ziet zich als profeet,
hetgeen Dss. Nieboer en Tymstra benadrukten, voor de gemeente
is hij "de hostie van het dorp". Verschil van classicale indeling
(geref. 10; herv. 5) geeft moeilijkheden bij het ontstaan van "Samen op Weg"-gemeenten.
Ir. J. van de Graaf, secretaris Geref. Bond in de N.H. Kerk, sprak
te Oudemirdum over "strikte uitleg van de bijbel", niet over
vraagstukken van deze tijd. Ds. R. Klooster van Jorwerd behandelde in een zeer druk bezochte vergadering van de Vrijz. Herv.
Vrouwen Federatie te Drachten de vraag "Ben ik wel de naaste
van de ander?".
Een nota van de Friese Provinciale Diakonale Commissie
(P.D.C.) over het gebruik van diakonaal geld voor niet-diakonale
— wel kerkelijke doeleinden heeft in het gehele land belangstelling gekregen. Opsteller is Walle de Vries, consulent van het
maatschappelijk activeringswerk.
De Gereformeerde Kerken (Synodaal)
Uiteraard hebben in tal van dorpen en steden deze kerken de doleantie van 1886 herdacht. Behalve aan historie werd aandacht
besteed aan de toekomst. Ook binnen deze kerken tekenen zich
drie stromingen af:
1. Evenals de synode openstaan voor vragen, die vanuit de samenleving deze gemeenten beroeren; dit roept spanningen op.
2. Tot dusverre nog niet geslaagde pogingen om met Chr. Geref.
Kerken en Geref. Kerken Vrijgemaakt tot eenheid te komen.
3. Groeiende belangstelling binnen de plaatselijke kerken voor
het Confessioneel Gereformeerd Beraad met steeds meer afdelingen. Terug naar Calvijn en Kuyper. Verontrusting over
problemen als oorlog en vrede, homofilie, kinderen aan het
avondmaal, etc. Met andere woorden de zogenaamde "horizontale koers" van de synode.
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Het deputaatschap voor Jeugd en jongerenpastoraat pleit voor
meer aandacht voor de kinderen in de diensten (ook bij avondmaal).
De Geref. Vrouwenbond kwam met 800 leden samen. De voorzitster, mevr. Frölich-Wilson, sprak over God als vader en koning,
Ds. Scheltens over God als moeder. Voor de Ver. van Gereformeerde Predikanten in Friesland sprak Dr. Julio de Santa Ana
(Uruguay) over de vraag "Als de kerk Jezus Christus niet herkent
in de armen, vervreemdt zij van Hem".
Een 14-tal van 114 kerken in Friesland (in totaal zijn er 147) verklaarde zich tegen "Samen op Weg" (met de N.H.Kerk). Andere
gemeenten zien er met ongeduld naar uit. Bij de Ned. Herv. gemeenten bleken 88 er voor, 9 tegen en maakten 7 een voorbehoud.
Kleinere kerken en groepen
De Friese Doopsgezinden herdachten op 25 mei in Witmarsum de
"Uitgang van Menno Simonsz in 1536 uit het Pausdom" met o.a.
een toneelstuk "Kracht in Zwakheid" van Dr. J. S. Postma. Prof.
Dr. H. B. Kossen (vroeger te IJlst en Berlikum) verdedigde in de
Leeuwarder Courant van 4 januari zijn weigering om belasting
te betalen voor defensie-doeleinden. Ds. E. van Harlingen-Laan
sprak voor de Friese Federatie van Zusterkringen over vrouwen
in de bijbel.
De Evangelisch-Lutherse Gemeente van Friesland is nog steeds vacant, maar belegde diverse huissamenkomsten voor de verspreide
leden. De Christelijk Gereformeerden van Leeuwarden namen een
nieuwe, grotere Bethelkerk aan de Huizumerlaan in gebruik.
Haar ledental groeit. Ook groei is er bij de Baptisten-gemeenten te
Sneek, Lemmer en Emmeloord. 650 koorleden van de Vrije Evangelische Gemeenten hielden op 13 mei hun 34ste zangersdag te
Leeuwarden. De Kerk van J. Chr. van de Heiligen der Laatste dagen ( = Mormonen) herdacht dat op 1 okt. 1861 bij Broeksterwoude de eerste drie leden door onderdompeling toetraden tot
deze kerk, die in Friesland circa 200 leden telt. De Gereformeerde
Kerken Vrijgemaakt begonnen in de Zuidwesthoek een ledenwerfactie. Onder de naam van Nederlands Gereformeerde Kerk
houdt in Drachten een van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt afgescheiden groep eigen diensten. Te Heerenveen kwam
een Oecomenische Kerkgroep samen in "De As". Men staat kritisch ten opzichte van conservatisme in eigen kerken. Liefst vier
dagen aaneen kwamen 6000 Getuigen van Jehova in juli samen in
de Friesland-hal. In de St. Albanus-kapel te Leeuwarden vierde
de Vrij-Katholieke Kerk (40 leden) op 16 februari het 70-jarig bestaan. Artikelen in de Leeuwarder Courant over de Theosofische
Vereniging en de Rozenkruisers in Friesland belichtten de denkbeelden en activiteiten van deze groepen.
Fryskyn 'e tsjerken
Op 26 oktober wie der foar de twadde kear in "Fryske Snein" yn
goed 30 plakken, dat wiene lykwols minder as yn 1985. Ds. Tsjerk
Jelsma, foarhinne foargonger bij de menisten te Drachten, sei:
"De taal fan de kansel moat blykber oer de hollen fan 'e minsken
hinne gean" en Ds. R. Reitsma fan Wâldsein frege tsjinstanners
fan Frysk yn 'e tsjerke om mei arguminten fanwegen te kommen.
Op 16 augustus hold E. S. de Jong op 'e Lemmer in preek yn it
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ramt fan 'e earste Fryske middeis-pauze-tsjinst. Buten Fryslân
preke op 26 oktober Jeltsje de Jong (no te Aalsmeer) yn 'e fermanje fan Sutfen.
Tabeslút: op 14juny waard, organisearre troch de Fryske Akademy, in stúdzjedei oer godstjinstsosjologysk ûndersyk yn regionaal
perspektyf holden. De lezingen binne as artikels mei noaten opnomd yn "It Beaken" 1986, nr. 3/4.
Fryske taal- en
letterkunde
Tineke SteenmeijerWielenga

Op it mêd fan de Fryske taal- en letterkunde wie 1986 in stil jier.
Dat is alteast de yndruk dy't dizze kronykskriuwster der fan oerholden hat. Fansels, der wiene wol de wenstige heechtiidsdagen:
priisútrikkingen (mei hyltyd mear Fryskpratende boargemasters), oanbiedingen fan earste eksimplaren fan boeken, sutelaksje, boekejûn en noch in stikmannich merkeldagen, mar oan echte
eveneminten wie 1986 net in ryk jier.
De dichter Piet Paaltjens (alter ego fan de te Ljouwert berne dûmny François HaverSchmidt) krige in moai boarstbyld oan 'e Westerplantaazje, mar dy oare dichterlike soan fan Ljouwert, Jan Jacob Slauerhoff, waans stjerdei fyftich jier lyn, betocht wurde
moatten hie, krige amper in bytsje mear omtinken yn krante en
tydskrift as yn oare jierren.
De earste Gysbert Japicx-priis nije styl wie foar Tiny Mulder, dy't
dy kroan op it wurk neffens guon kritisi al folie earder fertsjinne
hie. Douwe Tamminga krige de Piter Jelles-priis fan de stêd Ljouwert foar syn roman De boumasterfan de Aldehou (1985, 19862).
Yn 'e maitiid waard foar de twadde kear yn 'e tsjerke fan Twizel
de Simke Kloosterman-priis foar berneboeken útrikt en fannijs
waard in jongereinboek it heechst wurdearre. Akky Kuiper-van
der Veer krige de ûnderskieding foar har Swart op wyt (1985,
19862). De Stellingwerfske literêre priis, de H. J. Bergveldpries,
waard dit jier takend oan Pieter Jonker en dêrmei waard foar it
earst in fertaalprestaasje bekroand.
Foar de Rely Jorritsma-priisfraach wiene 42 ferhalen en 36 gedichten ynkommen, dêr't fiif fan bekroand binne: te witten fersen
fan Durk van der Ploeg, Margryt Poortstra en Annie de Vries en
ferhalen fan Jelle Bangma en Piter Breuker. Foar in ekstra-priis
út it fûns fan Rely koene dit jier essees skreaun wurde, mar net
ien fan beide ynstjoerde wurkstikken wie neffens de sjuery in priis
wurdich. Better wie de útslach foar de meidoggers oan de romanpriisfraach fan de Kristlike Fryske Folks Bibleteek. Fan de fiif
ynstjoerde manuskripten waarden mar leafst trije (fan Jelle Tjalsma, Thys Kuiper en Pyt Damsma) bekroand, wylst Magda van
Ommen-Kuiper as iennige fan de fiif berneboekeskriuwers dy't
meidien hiene, in priis wûn.
Yn 1986 setten Ger de Haan en Philippus H. Breuker útein mei
kolleezjes Frysk oan respektivelik de universiteiten fan Utert en
Leien. Mei Tony Feitsma, dy't op 21 april har ynaugurele rede
hold yn Amsterdam (Universiteit fan Amsterdam) ferfolje hja de
fakatueres dy't ûntstien wiene troch it ôfgean fan de heechleararen Galama en Miedema. De Fryske Akademy hat sûnt in jierm¾nnich de bysûndere learstuollen op 'e noed.
Freark Dam waard yngeande 1 july as konservator fan it Frysk
Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum opfolge troch
Tineke Steenmeijer-Wielenga. Yn in tige sfearfolle gearkomste
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Freerk Dam by syn offisjele ófskiefan it FLMD op 25juny.

yn it Princessehof naam in lange rige fan freonen, kunden en relaasjes dy't har wurdearring foar Dam syn 17-jierrich konservatorskip graach persoanlik ta utering bringe woene, ôfskie fan
de man dy't troch syn ynset en saakkundigens sa'n grutte bydrage
leverje kinnen hat oan de op- en útbou fan it museum.
Yn novimber ferstoar hommels âld-Akademydirekteur Keimpe
Sikkema. Yn de hiele kulturele wrâld fan Fryslân joech dat in gefoel fan kjellens en fersleinens. Hoewol't Sikkema gjin skriuwer
yn 'e ingere sin wie, sil hy — mei syn belangstelling foar alles wat
mei Fryslân en de Friezen anneks is en mei syn organisaasjetalint
— ek yn 'e rûnte fan taal- en letterkundigen slim mist wurde.
Troch de dea ûntfoelen ús yn 1986 ek de dichter-klassikus Sybe
Sybesma, de KFFB-skriuwer S. M. van der Galiën, de dichteresse
Sjouk Koopmans, plysjeman-skriuwer Jelle van der Meulen en
ûnderwizer en taalman Jan Stienstra, âld-haad fan 'e skoalle fan
Goutum.
Myn yndruk, dat 1986 in stil jier wie, wurdt befestige troch
de sifers. Op de list fan nije Frysktalige útjeften dy't it FLMD
ek dit jier wer gearstald hat op fersyk fan Trotwaer steane mar
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93 titels, foar 120 yn 1985 oer. Ferdield oer de sjenres sjogge de
sifers der sa út: belletry 20, gedichten 15, berneboeken 36 en
ferskaat 22.
Belletry
Foar de trochsneed lezer mei niget oan Fryske boeken is de ûntjouwing yn dizze rubryk dy't de echte 'lesboeken' (romans, ferhalebondels, novellen) beflapt, it nijsgjirrichst en krekt op dit
mêd is der te min fernijing en komme der te min jonge skriuwers
nei foaren. De sifers bewize dat. Om te begjinnen binne der fan
de 20 boeken yn dit skift mar 13 nij. Yn 1986 kamen der werprintingen út fan De boumaster fan de Aldehou fan D. A. Tamminga,
Tin iis fan Tiny Mulder, Diggelguod fan Froukje Annema-Noordenbos, It goudene ûleboerd fan G. Spaanderman-Wielinga en De
hite simmer fan Trinus Riemersma. De lêstneamde besoarge ek in
reprint fan D. Hansma syn Uwnk in Lok fan 1856 (mei in ynlieding), wylst Andrys Stienstra yn 'e rige fan fotoreprints fan it
FLMD S. K. Feitsma syn Ut 'e modder fen 'e maetskippij op 'e nij
yn it ljocht joech, nei de earste publikaasje yn Forjit my net fan
1893.
Under de skriuwers fan de 13 nije boeken is net ien debutant.
Trije boeken, de detektive It riedsel fan Trijebulten fan Paulus
Akkerman, de samling ligersferhalen fan Jan Hepkes fan Surhústerfean, ûnder de titel Ik ha 't ris hân optekene troch Ype
Poortinga en Heit Ut my net gûle fan A. A. van der Werf, moasten postúm ferskine. Behalve dizze léste fan Van der Werf joech
de KFFB dit jier ek noch út: De leafde kin net swije fan Th. Kuiper, Jimme en ik fan P. Damsma en fan W. Bakker-Veninga
Mei skea en mei skande, sadat konstatearre wurde kin, dat der
ek yn dit fermidden gjin nije talinten nei foaren kommen binne.
It tredde diel fan Date van der Werff syn rige romans oer de sakef amylje Leersma, Gjin nacht sûnder stjerren, waard yn eigen behear útjûn, om't it net mear paste yn it útjefteprogramma fan de
KFFB.
Seis titels bliuwe alsa oer, mar ek dêr sit amper in ferrassing by.
Willem Abma ferfolge yn De roekkat syn ferhaal oer de jongesjierren fan Heerd Hissema, dêr't er yn De oantaasting mei úteinset
wie. Reinder van der Leest foltôge in nij aventoer fan Nier Hinnebruier en Dynte Planteit mei Frouljusgambyt, Froukje Annema
bondele fannijs har earder û.o. yn Frysk en Frij publisearre ferhalen út it deistich libben yn Gefaar op 'e dyk en Anne Wadman,
in auteur mei in tige te wurdearjen produktiviteit, levere wer in
knappe psychologyske tekening fan trije wiffe persoanlikheden
yn oarlochstiid besjoen troch de bril fan ien fan harren yn In bolle
yn 'e reak. Meindert Bylsma dy't foarhinne meast dichterlik
dwaande wie, hat yn 1983 foar it earst koarte en tige koarte ferhalen (miniteltsjes) bondele. Dêr is no in twadde samling fan útkommen ûnder de titel It grom spat alle kanten út. De teltsjes binne basearre op 'e wurklikheid, mar út en troch is dy, sa't er mei de
pinne fan Bylsma beskreaun wurdt, sa bizar, dat men jins eagen
net leaut. Yn Frijende kikkerts, har fjirde boek, hat Hylkje Goïnga foar it earst ferhalen jûn dy't ynhâldlik byinoar hearre en sadwaande mei-inoar in meinimmende roman foarmje. Dii romandebút fan Hylkje Goïnga is winliken de iennige ferrassing op it
mêd fan de Fryske belletry yn 1986.
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Dichtwurk
Mear nijs is der te melden fan it poëtysk front. Lykas ferline jier
wie de Koperative Utjowerij te Boalsert it warberst mei 5 bondels: Waskje op mendje fan Joop Boomsma, Wyn enfearren fan
Reinder van der Leest (mei njonken syn bekende op wurd- en
lûdeffekten boude gedichten ek tige persoanlike lyryske fersen),
De kaai ûnder de klok (frij resint wurk) fan Eppie Dam en Bleatlein (natoer-, fiskers-, reis- en yndianepoëzij) fan Jelle Kaspersma. Behalve dizze bondels fan âlde bekenden dy't harsels en har
eigen styl fan dichtsjen min ofte mear trou bleaun binne, joech de
Q ek noch in debút út: Ut ein fan Harmen Wind, in bûtenfries
dy't yn it Gelderske sawol Hollânske as Fryske fersen skriuwt.
Syn debút mei in opfallende oanwinst foar de Fryske literatuer
neamd wurde. Tradisjoneler, soms ek slim tradisjoneel is it wurk
fan oare debutanten: Sipke Veenstra yn syn bondel Hjoed, Jurjen
van der Meer en Theodora Zijlstra mei respektivelik Yn 'efierte
en In nije dei teart iepen yn de rige fan de KFFB, dy't ek in twadde
samling fan de oprjochte en sympatike fersen fan Baukje Tsjerkje
de Jong Flinter fan hope útjoech. It lette debút fan Gerrolt van
Aysma (ps. fan Joh. Koopmans) Gloede enjiske (in útjefte fan de
Stifting Freonen fan it Frysk ynstitút te Grins) jout fersen yn in
wat âldfrinzige styl, mar mei in eigen mankelike sfear. Oan sok
wurk kin men fernimme hoe't de taal jin ûntglûpt. Van Aysma
brûkt wurden dy't treflik Frysk binne, mar net mear ta de omgongs taal hearre. Mei dêrtroch sil er jongere lezers minder oansprekke.
De jonge Drachtster Jaap Veenstra debutearre mei in bondeltsje
De nacht midstwa, wylst Vrouwke Aalbers (hja yntrodusearre de
fersfoarm 'fraikû' yn Trotwaer) sawol Nederlânske as Fryske fersen ôfprintsje liet yn it boekje IK.
Behalve al dizze '"nije' dichters oppenearre him ek in nije útjouwer: Goaitsen van der Vliet út Ynskedee brocht as earste útjefte
fan syn 'de Oare útjouwerij' te lange lesten, de sechsde fersebondel
fan Eppie Dam út. It is in kreas fersoarge boek wurden mei fersen
by skilderijen fan Henk Pietersma (fotografearre fan Henk Kuiper). Meindert Bylsma liet yn eigen behear (Kukeleku te Kimswert) de bondel Tekens fan hjoed nei juster (gedichten mei foto's
fan Anny Bylsma en Winfried Walta) ferskine. Under eigen namme joech Willem Abma Dieden yn it ljocht. Hy hat mei syn pseudonym Daniël Daen it frije fers falie litten en dichtet no konsekwint yn 14-rigelige fersen sûnder him om de oare betingsten dy't
de sonnetfoarm stelt te bekroadzjen. Oan de iene kant leit dy wize
fan wurkjen him in gruttere behearsking op, oan de oare kant lit
de dichter him troch rymtwang wolris ferlokje in wurd te brûken,
dat yn in frij fers troch in sjongsumer of ritmysk better passend
wurd ferfongen wurde kinnen hie. In útjefte fan bliuwende wearde is Tinkskrift, dêr't de earste fjouwer (al lang útferkochte) bondels fan Tiny Mulder yn gearbrocht binne. Op guon plakken hat
de dichteresse har fersen aktualisearre. Bosch en Keuning hawwe
der yn 'e mande mei De Tille foar soarge, dat it boek der moai
yntiids foar de sutelaksje en de Gysbert Japicx-priisútrikking wie.
Poëzij waard yn 1986 net allinne yn boekfoarm en oer de tillefoan
fan Operaesje Fers by de leafhawwers brocht. It fenomeen 'literêre poster' is ek ta Fryslân trochkrongen. By gelegenheid fan it ôfskie fan Freark Dam waard in prachtige rymprint makke fan syn
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fers 'Grut Ketlik' mei in reproduksje fan it skilderij dat Aizo Betten fan Dam syn berteplak makke hat. Op 'e boekejûn waard in
poëzijposter omparte mei net earder publisearre fersen fan tolve
dichters tsjin de eftergrûn fan in skilderij fan ien fan harren: Wilco Berga. It FLMD sette útein mei in rige 'Papieren útstallingen',
literêre posters dy't omtinken jouwe oan in auteur dy't bgl. troch
in priistakenning op in bepaald stuit yn 'e belangstelling stiet.
Dizze affysjes binne ornearre foar skoallen, bibleteken, boekhannels en oare belangstellenden. Der binne yn 1986 twa fan ferskynd: nûmer 1 oer Tiny Mulder en nûmer 2 oer Douwe A. Tamminga.
Berneboeken
Fan de 36 berneboeken dy't yn 1986 útkamen, wiene 23 oersettingen en dêrûnder 3 dy't út it Nederlânsk fertaald wiene. Nije oarspronklik Fryske boeken foar bern binne: It ûnsichtbere folk fan
N. Dijkema-van Calsbeek, Omfrijdom fan Tsjalling fan Wolsum,
Tante Ka en oare ferhalen fan Mindert Wynstra, it mearke
Chamane fan Anna Hiemstra, Spinaazje mei spikers en oare ferhalen fan Eppie Dam en it moaie symboalyske ferhaal dat yn twa
tiden spilet: De wite kastanje fan Willem Tjerkstra. Under de titel
De skat ûnder de parrebeam kaam in samling folksferhalen út de
trije Fryslannen út, noch besoarge fan Ype Poortinga. Oer it
Fryske hynder, de Fryske mûnen en folksferhalen kamen nije
dieltsjes út yn de Fryslânrige fan de Afûk. Gerrit Visser kaam yn
eigen behear mei it twatalige Nol en de gouden bol. Om oan it ferlet
fan Fryske lesstof foar bern yn 'e mjitte te kommen waard fierder
wurk oerset fan û.o. Eric Hill, Astrid Lindgren, Gudrun Mebs en
Ulf Löfgren. Ek klassike boeken as De trije musketiers, Ivanhoe
en Tom Sawyer binne no yn it Frysk foar hannen, tanksij oersettingen fan Klaes Bruinsma.
Ferskaat
Fan de 22 nûmers út it skift 'ferskaat' en in tal net-frysktalige útjeften dy't noch oan de list ta te foegjen wêze soene, sil ik mar in
stikmannich sinjalearje. Om te begjinnen kamen it twadde en it
tredde diel fan it WFT (Wurdboek fan de Fryske Taal/ Woordenboek der Friese Taal) út, sadat de Fryske wurdskat no fan 'a' oant
'deule' rieplachte wurde kin. Der kaam in nije útjefte fan de Twatalige kaart en in njoggende printinge fan Fryslàn sjongtl
Yn de ûnderskate dialektgebieten wiene se ek warber en dat resultearre yn boekjes yn it Stellingwerfsk en it Biltsk, wylst ek it Woddenboekfan et Westers fan M. van Wichen-Schol en C. Roggen
ree kaam. Apart wie de útjefte fan in map mei seis muorrefersen
fan Raoul Maria de Puydt ûnder de titel Made in Flanders. Dirk
Jan van Drooge soarge foar yllustraasjes en Sybe Sybesma foar
oersettingen yn it Frysk.
De alvestêdetochten fan 1985 en 1986 hawwe ek noch oare publikaasjes as de fotoboeken opsmiten. Yn de rige stripboeken oer
Robert en Bertrand ferskynde yn Fryske oersetting fan Beart
Oosterhaven De Alvestêdetocht, Sus Wassenaar en Atsje KeulenDeelstra samlen ferhalen oer Frouljuyn 'e Alvestêdetocht en Kees
't Hart en Nico van der Zee stalden in humoristysk wurdboekje
gear mei Frysk foar alvestêderiders ûnder de kâldgnyskjende titel
Heeft u hier ook schaatsers voorbij zien komen?
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De deis fan prof. Feitsma har ynaugurele rede te Amsterdam ferskynde Oardiel en krityk, in kar út it wurk fan har foargonger, de
earste heechlearaar Frysk, prof. dr. Godard Gosses. De lezingen
fan it tsiende Fryske Filologekongres anno 1984 waarden bondele yn Philologia Frisica, wylst by Fryske Akademy ek it sechsde
diel fan Fryske nammen, in Wurdlist foar it offisjele ferkear (fan
Rienk de Haan), it Genealogysk Jierboekje, in betinkingsboek fan
De slach by Boksum en publikaasjes yn de rige 'stúdzje en boarnemateriaal' útkamen. Yn it lést fan it jier kaam de hannelsedysje
út fan de dissertaasje fan de Noardfries Thomas Steensen. Yn syn
treflik dokumintearre boek Die Friesische Bewegung in Nordfrieslandim 19. und 20. Jahrhundert is ek in protte materiaal ús Fryslân oangeande ferarbeide. Binne proefskriften foar de measte
lezers frijwat drege kost, hja kinne te gast gean by Simke Kloosterman fan wa't it itensiedersboek De Fryske Petiele en wat der
op enyn leit bewurke waard fan Wieke de Haan en tige smaakfol
útjûn troch De Tille te Ljouwert. In tige moai fersoarge boek
brocht ek Utjouwerij Fryslân te Grou op 'e merk mei Dum de
Murd fan S. Bangma, dêr't prachtige yllustraasjes fan Abe Gerlsma yn steane.
1986 wie in stil jier yn 'e Fryske boekewrâld en wol tige stil bleau
it foar de Fryske auteurs doe't it op it útbeteljen fan de lang ferwachte lienfergoeding foar harren boeken oan kaam. Mei't de
stekproef dêr't it bedrach foar de skriuwers op basearre wie, dien
waard yn fjouwer bibleteken buten Fryslân, waard dy fergoeding
in ôfdijer foar de Friezen. It Skriuwersboun hat protest oantekene tsjin dizze gong fan saken en nei't wy hoopje en ferwachtsje
skriuwe de skriuwers wol troch, ek yn it Frysk. Want lit 1986 in
stil jier west hawwe, as men it rychje fan útjeften sa nochris bylâns
rint, dan is dochs ek yn dit jier noch wer gans útkommen dêr't
men as Fryske lezer bliid mei wêze kin en dat moat beleaven sa
bliuwe.

Monumentenzorg
S. ten Hoeve

Het ontbreken van voldoende subsidiegelden voor restauraties
bleef ook in 1986 de monumentenzorg in Friesland bepalen. Het
oplossen van de soms zeer nijpende problemen werd steeds meer
de verantwoordelijkheid van de gemeentebesturen nu de door het
Rijk gewenste decentralisatie welhaast geheel is doorgevoerd.
Sommige gemeentebesturen wisten met name ten behoeve van
stads- en dorpsherstel gebruik te maken van diverse subsidiemogelijkheden, die gezocht dienden te worden uit een oerwoud
van regelingen. De financiering van grote restauraties, in het
bijzonder van kerkgebouwen, werd steeds problematischer en
wordt misschien onmogelijk. Een gemeente als Sneek ontvangt
tot 1990 van het Rijk jaarlijks een restauratiebudget van nog
geen twee ton, terwijl de noodzakelijke herstellingen aan de
Hervormde Martinikerk en de R.K. St. Martinuskerk elk al
ƒ 350.000 vergen.
De publieke belangstelling voor monumenten groeit nog steeds.
Dat bleek wel uit het succes van het unieke project "Monument
van de Maand", waarin een achttal monumenten centraal werd
gesteld door er publicaties over te doen verschijnen en er in én
rond culturele activiteiten te organiseren. Het met steun van het
provinciaal bestuur en van een bankinstelling opgezette project
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richtte de aandacht op het raadhuis van Bolsward, de molens van
Woudsend, kerk en dorpskern van Oldeberkoop, de kerk van Hogebeintum, de buitenplaatsen van Beetsterzwaag, Vogelsanghstate te Veenklooster, de Noorderhaven van Harlingen en de kerk
van Oosterend. Na een aanloopperiode werden de Monumenten
van de Maand door enige duizenden personen bezocht, reden
voor de Stichting Monument van de Maand om haar project in
1987 voort te zetten.
Overheidsgebouwen, liefdadige instellingen
De monumentale raadhuizen te Hindeloopen en IJlst verloren
door verkoop hun openbare bestemming. Het raadhuis van
Sneek wordt momenteel uitgebreid met een nieuwe vleugel en
met een aantal historische herenhuizen. Het is betreurenswaardig
dat het gemeentebestuur — de monumentenwet overtredend — in
het kader van het bouwproject twee 17de-eeuwse gevels liet afbreken. De Stichting Moderne Architectuur Friesland protesteerde tevergeefs tegen de sloop van het door de belastingdienst
te Sneek verlaten kantoorpand aan de Wijde Burgstraat. De
Cuypersleerling Nicolaas Molenaar ontwierp het gebouw in 1904
als Hotel De Stad Munster. De toekomst van het door de belastingdienst eveneens verlaten pand Oosterdijk 59 te Sneek is ondanks een plaats op de monumentenlijst ook onzeker. Het gave
dubbelpand uit 1828 en 1843 werd vrij zeker gebouwd naar ontwerp van de bekwame stadsbouwmeester Pieter Rollema. In
Bolsward is met zorg een nieuwe bestemming gegeven aan de gebouwen van twee liefdadige instellingen, te weten huize St. Martinus en het Hendrik Nanneshof. In beide complexen zijn appartementen gebouwd, waarbij de oude regentenkamers met hun inrichting gespaard bleven.
Klokkestoelen, torens, kerken, orgels, kerkhoven
In Oud Appelscha kwam de luidklok van 1435 te hangen in een
geheel vernieuwde en naar het oude model vervaardigde klokkestoel. De ook zeer oude klok van Doniaga uit 1460 kreeg eveneens
een nieuw "klokhûs". Met het herstel van de dubbele klokkestoel
van Elsloo werd een aanvang gemaakt. De merkwaardige dichte
klokkestoel van Hartwerd kon na het in 1985 voltooide herstel
in 1986 weer in gebruik worden genomen. De gemeenteraad van
Wymbritseradiel nam het besluit om het herstel van de torenachtige klokkestoel van Greonterp te laten uitvoeren. In dezelfde gemeente wacht de toren van Nijland op een zeer dringende restauratie. In het naburige Oosthem werd op 28 oktober met het hijsen
van de vlag op de toren het sinds 1981 in fasen uitgevoerde herstel
van kerk en toren afgesloten. De kerkvoogden van Cornwerd
zouden graag ook zo ver hebben willen zijn, maar voorlopig vervalt de toren daar steeds verder en mogelijk zelfs zo dat herstel
nauwelijks meer haalbaar, althans betaalbaar zal zijn. De gemeentebesturen van Heerenveen en Dantumadeel besloten tot
grote onderhoudsbeurten van de torens van respectievelijk Nieuwehorne en Driesum. Het gemeentebestuur van Sneek liet de
gemeente-eigendom zijnde koepel op de Martinikerk schilderen
in de oorspronkelijke natuursteenkleur van 1771, doch niet tot ieders genoegen.
Het dorp Peins raakte weer "by de tiid" na de plaatsing van een
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Gevelrestauratie Waalse kerk
Leeuwarden.

uurwerk in de toren, die met de kerk toebehoort aan de Stichting
Alde Fryske Tsjerken.
Het bruist in Bolsward vanaf 18 juni van activiteiten in de ruïne
van de Broerekerk, die in 1980 uitbrandde. Na de consolidatie
van de bouwval is er een bestrating aangebracht en daarin is de
oude indeling weergegeven. Tegen de wanden zijn instructieve
panelen met teksten en foto's betreffende de geschiedenis van het
gebouw geplaatst.
Wordt Leeuwarden binnenkort ook een kerkruïne rijker? De
Westerkerk moest na inbraken en diefstal van snijwerk en orgelpijpen hermetisch worden afgesloten. De kerkvoogdij ging in beroep tegen de beslissing van de minister van W.V.C, om een
gevraagde sloopvergunning te weigeren. De burgerlijke overheden slagen er nog steeds niet in een bestemming voor het
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grote gebouw te vinden. De veel kleinere Waalse kerk onderging in opdracht van de kerkvoogdij een restauratie, die verplaatsing van de preekstoel en de herenbanken meebracht; meubilair en het fraaie Schwartzburgorgel uit 1735 herkregen gedeeltelijk hun 18de-eeuwse kleuren en de grauw gepleisterde gevel
kreeg een vrolijke 19de-eeuwse okerkleur, dit tot verbazing van
velen en tot ontzetting van enkelen, aan wie het blijkbaar voorbijgaat dat de kleurigheid aan de eigentijdse gebouwen een herbezinning op gang heeft gebracht op het gebruik van kleuren in
de 18de en 19de eeuw. In het plattelandsgebied van Leeuwarden wordt in het minuscule dorp Hempens gezocht naar een
mogelijkheid kerk en toren in stand te houden nu de weinige
Hervormden ter plaatse dat niet meer kunnen. Het onderhoud
van kerk en toren in het naburige Swichum wordt ook problematisch. In verband met vallend gesteente moest het kerkhof
reeds gesloten worden.
De kerkvoogdij van St. Johannesga kon het kerkje van Rotstergaast niet langer onderhouden en droeg het over aan de Vereniging voor Plaatselijk Belang. De Stichting Alde Fryske Tsjerken
moet in verband met haar financiële positie een terughoudend
overnamebeleid voeren, maar aanvaardde als haar 28ste kerk die
van Allingawier. De stichting liet een aanvang maken met de restauratie van het zo schilderachtig op een hoog terprestant gelegen
kerkje van Bornwird dat uit een ruïneuze toestand gered moet
worden. De nog maar enkele jaren aan de zorg van de stichting
toevertrouwde, zeer monumentale kerk van Hogebeintum verzakt en vertoont grote scheuren, mogelijk als gevolg van de terpafgraving in 1904 en de recente diepon twatering. De kerkvoogdij
van Ternaard wijt de scheurvorming in haar kerkgebouw ook aan
deze diepontwatering.
De zo zeer noodzakelijke restauratie van de toren en de belangwekkende romaanse kerk van Rinsumageest kon aangevangen
worden en is wat het exterieur betreft haast gereed. Het exterieur
van de kerk van Lemmer kwam voor herstel in de steigers nadat
het gebouw weer voor de eredienst in gebruik was genomen na
een zeer ingrijpende interieurrestauratie die tweeëneenhalf jaar
duurde en grotendeels door vrijwilligers werd uitgevoerd. De
naargeestige en sombere kerkruimte kreeg door het terugbrengen
van oude kleuren een bijzonder feestelijk aanzien. Hervonden en
herplaatste grafzerken, koperen voorwerpen, met piëteit gerestaureerde 19de-eeuwse iepehouten stoelen en tal van details verraden iets van de grote zorgvuldigheid en liefde waarmee is gerestaureerd.
Nadat de zes leden die de Hervormde gemeente van Poppingawier nog telde, het onderhoud van hun kerkgebouw uit 1860
niet meer konden bekostigen, werd in 1983 de "Stichting ta behâld fan 'e tsjerke Poppenwier" opgericht en die heeft vanaf dat
jaar, gebruik makend van subsidieregelingen en met hulp van
vrijwilligers het gebouw hersteld en ingericht tot een aula, die op
19 december voor gebruik gereed kwam. Bij de werkzaamheden
kwam een fraai gebeeldhouwde grafzerk van Hette van Albada
uit 1587 tevoorschijn. De herstelde kerk van Offïngawier, ook in
de Lègeaën, werd een dag eerder dan die van Poppingawier weer
voor kerkelijk gebruik overgedragen nadat ingrijpende constructieve voorzieningen waren getroffen.
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Het herstel aan de kerk van Sandfirden vond voortgang. De omgeving van het gebouw deelde in de opknapbeurt: het omgaande
kerkpad en de beplanting werden onder handen genomen en het
houten baarhuisje kon in oude stijl worden herbouwd. Langzamerhand neemt de zorg voor groen, hekwerken, baarhuisjes,
ladderafdaken, pompen etc. rond kerkgebouwen weer toe. Dikwijls is het onderhoud hiervan door geldgebrek van de kerkvoogdijen te lang uitgesteld, waardoor restauraties kostbaar worden.
Het voorgenomen herstel van de kerkhofmuren van Tzummarum
zal buiten de loonkosten ƒ 66.000 vergen en de aan te vatten restauratie van de kerkmuur rond het kerkhof van Wanswerd kost
ƒ 186.000.
Een enige jaren geleden tevoorschijn gekomen schildering in de
kosterij van de Grote kerk te Leeuwarden bleek al met al niet te
herstellen en is nu afgedekt met een houten wand, waarop een reconstructie van de schildering is aangebracht. In de kerk van
Idaard keerden twee koperen wandarmen met blakers terug. Omstreeks 1881 waren ze verwijderd van het in 1775 vervaardigde herengestoelte van de familie Bergsma van Friesmastate. De parnassijns van de synagoge te Leeuwarden wilden voorkomen dat hun
rituele voorwerpen ooit verloren zouden gaan. Ze besloten deze
voorwerpen, voor het merendeel afkomstig uit de afgebroken
sjoel van Gorredijk, in gebruik te houden, maar ze in eigendom
over te dragen aan het Joods Historisch Museum te Amsterdam.
Enige tijd na de heringebruikname van de kerk van Lemmer werd
de restauratie voltooid van het Ypmaorgel van 1842. Bij het herstel werd uitgegaan van de toestand van het instrument in 1863,
toen de firma Van Dam diverse ingrijpende wijzigingen aanbracht. Het in 1820 door J. A. Hillebrand gebouwde orgel in de
Grote kerk van Drachten onderging eveneens een totale restauratie. In Donkerbroek vond de restauratie plaats van het bijzondere
orgeltje dat in 1879 door de kerkvoogdij werd gekocht uit de
Rooms-Katholieke kerk van Jutfaas, waarvoor het omstreeks
1730, mogelijk door de vermaarde Matthias Verhofstad, werd gebouwd. Het jarenlang in zo deplorabele toestand verkerende
Schwartzburgorgel uit 1740 in de kerk van Morra onderging gelukkig ook eindelijk de algehele restauratie, die dit schitterende
instrumentje verdiende. In het naburige Metslawier werd het gereconstrueerde J. R. Radersma-orgel uit 1816 weer in gebruik genomen. Voor de restauratie van het Badersorgel te Ternaard van
omstreeks 1660 zijn plannen gemaakt. Na jarenlange discussies
over de wijze waarop het Schnitger/Van Dam-orgel in de Grote
kerk van Sneek gerestaureerd zou moeten worden is nu gestart
met werkzaamheden, die niet zullen leiden tot een reconstructie
van het Schnitgerconcept uit 1709.
Straten, huizen
Op Schiermonnikoog werd de Middenstreek gereconstrueerd. In
diverse beschermde of te beschermen stads- en dorpsgezichten
vond behalve de reconstructie van straten ook het woonhuisherstel voortgang. Met name de activiteiten op dit gebied in noordoost Friesland zijn opvallend. Na eeuwen geraakte Harstastate
te Hogebeintum uit oud Fries familiebezit. De nieuwe eigenaar
bereidt een restauratie voor. De grachten rond het stateterrein
werden uitgebaggerd. Het Raarderbosk van Jongemastate werd
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door het Fryske Gea geducht onder handen genomen. Het
provinciaal bestuur beijverde zich het voortgaande verval van
Dekemastate te Jelsum te keren.
Bedrijfsgebouwen
Een haveloze boerderij uit 1722 te Morra blijkt na jarenlang verval te kunnen worden gered.
Ook daagde redding voor de vervallen watermolen Het Zwaantje
in de Huitebuursterpolder onder Nijemirdum. De restauratie
kwam aan het einde van het jaar gereed. De minister weigerde de
molen op de monumentenlijst te plaatsen en tegen die beslissing
ging het gemeentebestuur van Gaasterland in beroep, zoals het
gemeentebestuur van Skarsterlân dat deed tegen 's ministers beslissing om de dankzij veel gemeenschapsinzet gerestaureerde
molen De Hersteller te St. Johannesga niet op de lijst te plaatsen.
De majestueuze koren-, pel- en houtzaagmolen De Zwaluw uit
1875 bepaalt weer het silhouet van Birdaard. Vanaf de desastreuze brand in 1972 restte slechts een ruïne van Frieslands meest imposante industriemolen. De weg tot herstel bleek een lijdensweg
maar toch niet een doodlopende weg te zijn. De bij velen bekende
Nijlândermolen aan de Hylperdyk onder Workum onderging een
ingrijpende restauratie. Vrijwilligers begonnen met het herstel
van een andere "muonts", de Hatzumermolen te Dronrijp. De
molen werd daartoe tijdelijk verplaatst. De spinnekop, afkomstig
uit de Geeuwpolder bij 't Óp onder Sneek, verhuisde najaren van
procederen naar Koudum, waar hij als korenmolen in gebruik
komt. Deze spinnekop is in Friesland de enige op een stelling.
Een andere spinnekopmolen uit de Geeuwpolder keerde na lange
tijd op de oorspronkelijke plaats aan 't Op terug. Het is een copie
van de watermolen die in 1841 op deze plaats werd gebouwd,
maar de afgelopen jaren te zeer was vervallen om nog te kunnen
worden hersteld.
Minder oude bedrijfsmonumenten dan molens en boerderijen
mochten zich in toenemende publieke belangstelling verheugen.
Niettemin kon de eerste Nederlandse zuivelfabriek, de Freia te
Veenwouden uit 1879, niet voor Friesland behouden blijven. Het
oudste deel van het gebouw verhuist naar het Nederlands Openlucht Museum te Arnhem. In Joure zag men wel kans een aantal
industriële monumenten te behouden en te restaureren: de achter
het Museum Johannes Hesselhuis gelegen pakhuizen en de
kopergieterij van Keverling, die ook weer in bedrijf gesteld is.
Literatuur
De oogst van publicaties over Friese monumenten is in 1986 pover. Doorgaans worden de Friese monumenten spaarzaam behandeld in thematische geschriften die geheel Nederland behandelen. Dit is ook weer zo in het Restauratievademecum dat vanwege de Rijksdienst voor de Monumentenzorg door de Staatsuitgeverij wordt gepubliceerd. Onder de zeer talrijke daarin
opgenomen opmetingstekeningen komen er weinig van Friese
objecten voor, zelfs niet van kerkkapconstructies, die hier toch in
ruime mate te documenteren zijn.
In Het nieuwe ornament, een gids voor de renaissance-architectuur en -decoratie in Nederland in de 16de eeuw, hebben de samenstellers Rik Vos en Fred Leeman Friesland niet over het
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hoofd gezien, integendeel: het aan onze provincie gewijde hoofdstuk is, onder andere dankzij de grafzerken, het uitvoerigste van
de publicatie.
Friese kerkgebouwen en Friese architecten worden ook besproken in het door dr. Regn. Steensma en dr. C. A. van Swigchem
geredigeerde 150 jaar Gereformeerde kerkbouw, waaruit de betekenis van de Friese bouwmeester Tjeerd Kuipers naar voren
komt. Een van de medewerkers aan het verzamelwerk is Peter
Karstkarel, die in het Jaarboek 1985-86 van het Oranje Nassaumuseum publiceerde over Het Stadhouderlijk hof en Koninklijk
paleis te Leeuwarden. Met Rienk Terpstra schreef hij voor het
project Monument van de Maand Het stadhuis van Bolsward. Andere boekjes die in het kader van dit project verschenen, zijn De
molens van Woudsend door A. Bokma, Oldeberkoop, dorp tussen
de stromen door S. J. van der Molen, De kerk van Hogebeintum
door S. ten Hoeve, Fogelsanghstate, middelpunt van het bosrijke
Veenklooster door R. L. P. Mulder-Radetzky en B. H. de Vries,
Een kilometer adellijke huizen in Beetsterzwaag door Ernst Huisman, Harlingen, de Noorderhaven door C. Torenbeek en Kraak te
Oosterend door Hugo Kingmans. De in uniform formaat uitgegeven boekjes bundelen in het ene geval reeds bekende gegevens en
geven in het andere niet eerder gepubliceerd feitenmateriaal.
De Stichting Alde Fryske Tsjerken gaf als eerste publicatie in
1986 het boekwerkje Hedendaagse kunst in Friese kerken uit. Het
werd door een werkgroep samengesteld ter begeleiding van een
gelijknamige tentoonstelling in het Bleekerhûs te Drachten. Drs.
Herma M. van den Berg droeg in Eenbeukige dorpskerken met
aanbouwen in Friesland in de tweede publicatie belangwekkend
materiaal aan voor de geschiedenis van de Friese kerkbouw in de
middeleeuwen. Ds. J. D. Th. Wassenaar bundelde in De Hervormde kerk van Oudega W. gegevens over het kerkgebouw. De
opbrengst van het geschrift moet dienen voor de financiering van
de herplaatsing van twee gebrandschilderde glazen van Ype
Staak uit 1755. Het door D. T. E. van der Ploeg en A. Heeringa
geschreven Jongemastate te Raard is een uitgave van It Fryske
Gea. De Stichting Moderne Architectuur Friesland liet van W.
Keikes als rapport nr. 16 het licht zien De ophaalbrug bij Hettinga's boerderij onder Koudum. Dezelfde stichting publiceerde van
J. Zeilstra De invloed van de Amsterdamse school in Friesland met
een (niet volledige) inventarisatie. Dr. C. A. van Swigchem kwam
in het 67ste jaarverslag (1985) van de Vereniging Hendrick de
Keyser met het eerste deel van een artikel over Eise Eisingastraat
2 te Franeker (de koffiewinkel Van Balen naast het Planetarium).
In de Mixtuur nr. 53 signaleert J. D. van der Meer in Christiaan
Muller in Koudum werkzaamheden van de beroemde orgelbouwer
aan het orgel aldaar. Tenslotte: in Boud nrs. 9 en 10 stelt R. J.
Wielinga in Restauratie ter discussie het herstel van een aantal
Friese monumenten op kritische wijze aan de orde.

Geschiedenis
J. J. Huizinga

Aan de vooravond van het 150-jarig bestaan van de Vrije Fries is
Oebele Vries gepromoveerd op Het Heilige Roomse Rijk en de
Friese vrijheid. Hij heeft daarvoor een uitgebreide speurtocht in
binnen- en buitenland ondernomen en zeer veel bronnen en literatuur bestudeerd. Het resultaat is een heldere en boeiende re158
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constructie van een tot nu toe soms mythisch deel van het verleden. In het zorgvuldig afgewogen betoog duiken onverwacht
nieuwe feiten op. De jonge doctor houdt de draad van het verhaal
stevig vast. Hij laat zien dat enerzijds de Rooms-koningen trachtten hun belangen te behartigen, anderzijds Oosterlauwers maar
vooral Westerlauwers Friesland alleen in uiterste noodzaak en zo
vrijblijvend mogelijk steun zocht bij hen, met het Karelsprivilege
steeds in de hand. Albrecht van Saksen met wiens komst aan de
Friese vrijheid een einde kwam, blijkt zijn functie van gubernator
en potestaat niet genereus van de Rooms-koning ontvangen te
hebben, maar haar van hem te hebben afgedwongen.
Vierhonderd jaar geleden vond de slag bij Boksum plaats. Deze
heeft voor F. R. H. Smit meer als aanleiding dan als eigenlijk onderwerp gediend voor een goed boekje, De slach by Boksum; 17
jannewaris 1586; djiptepuntyn de oarlochfan 1580 oant 1594, vertaald door T. Stavenga. Het geeft een handzaam en helder inzicht
in de tijd van de opstand, de gang van zaken in Friesland en de
manier van oorlogvoeren. Zo is deze slachtpartij waaraan naar
men mag aannemen zelfs tijdgenoten niet gemakkelijk een zingeving hebben kunnen geven, voor ons ten minste voorstelbaar.
In de historiografie heeft de slag bij Boksum steeds tot de verbeelding gesproken. Deze is, met afbeeldingen, opgenomen.
Onder redactie van G. Abma e.a. zijn de voordrachten van de
vierde Studiedag-Friesland (in 1985 gehouden) samengebracht in
Tussen goed en fout. Nieuwe gezichtspunten in de geschiedschrijving
1940-1945. De bundel is verplicht voor wie in de periode geïnteresseerd is. Niet alleen omdat de namen van L. de Jong en J.
C. H. Blom op de omslag prijken, maar ook omdat J.P. Janzen
terugblikt op hoe en wat er geschreven is. Daaraan dragen hier
nog bij R. H. van Mourik over de NSB in Zuid-Oost Friesland
en Sj. van der Schaaf over de Friese beweging. Als deel II bij de
voordrachten is een opgave van bronnen toegevoegd, verzorgd
door O. Kuipers en S. van der Woude.
In de kroniek van een dorpsonderwijzer, Dronrijps Memoriael
van H. Roucoma staan gebeurtenissen in het dorp en ook groter
nieuws uit de tijd tussen 1690 en 1718. K. Terpstra heeft deze eerste volledige uitgave voorbeeldig bezorgd; zij is goed geannoteerd
en voorzien van vele ingangen en toelichtingen. Zo leert men het
leven in een Fries dorp kennen, hoewel natuurlijk het leed het lief
in de aantekeningen overtreft.
N. Dijkstra-Elgersma e.a. hebben het strijdbare bestaan van de
gereformeerden leesbaar gedocumenteerd in de Kerk in 't midden.
1836-1986; De Gereformeerde Kerk van Oenkerk 150 jaar onderweg. De auteurs zien om met begrip en vooruit met enige bezorgdheid. Een register ontbreekt. Dit is ook het geval bij 350jaar Parochie Heerenveen van H. Oldenhof, waarin bovendien geen inhoudsopgave voorkomt. Voor de geïnteresseerde parochiaan zal
dit geen bezwaar zijn, want die zal met plezier de wisselende lotgevallen lezen. Ze zijn in kleine stukjes opgediend en, evenals die
van de Oenkerkse gereformeerden, rijk geïllustreerd.
Ria Efdée heeft het oude bakkersvak voor het nageslacht behouden jnet Bakker hoe bakte je 't toen. Een onderzoek naar baktechniek, bakkers en bakprodukten op het Friese platteland (19191939). Wat de titel aangeeft, wordt duidelijk en goed illustratief
gedocumenteerd gebracht. Weerbarstig blijkt de praktijk te zijn
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geweest bij de toepassing van een op zich goede sociale wetgeving
in deze branche.
Prins W. H. K. Friso is in 1726 als student te Franeker aangekomen. S. van Tuinen beschrijft dit gebeuren in In Prins wurdt
studint, deelt het daarbij opgestelde "Verbaal" mede en documenteert details daarvan. Het laatste nummer van 1985 van it
Beaken bevat, ingeleid door Goffe Jensma, de lezingen die t.g.v.
de herdenking van de oprichting van de Franeker universiteit zijn
gehouden. In de 48e jaargang schetst G. Abma het karakter van
de Friese Christelijk-historischen in het Interbellum. Zij waren
meer kerkelijk dan politiek georiënteerd, en blijken meer bij de
tijd en daardoor progressiever dan wel eens gedacht schijnt te
worden. A. J. Thurkow toont aan hoe riskant particuliere belegging in droogmakerijen in de negentiende eeuw was. Hij vergelijkt daarvoor een initiatief daartoe in de Graftermeerpolder
(N-H) en die in de Makkumer-, Parregaster- en Workumermeerpolders. Criminaliteit in de Wouden, van oudsher hoger verondersteld dan elders in Friesland, wordt door H. Hendriks voor de
achttiende eeuw geïnventariseerd, toegelicht en zo goed mogelijk
naar rubrieken ingedeeld. De bijdrage is de voorbode van een dissertatie over dit onderwerp. Het laatste (dubbel) nummer van it
Beaken bevat teksten van een sociologische studiedag rondom
ondermeer het thema verzuiling. In de bijdrage van Ton Duffhues treft men historisch materiaal aan. A. Galema doet in
Groniek nr. 96 verslag van haar poging greep te krijgen op herkomst, motieven, gedrag en aantallen van emigranten uit de kleibouwstreek tussen 1880 en 1900, toegespitst op Sioux City.
A. van Dalfsen en P. Nieuwland zijn met hun uitgave van de quotisatiecohieren gevorderd tot en met Weststellingwerf, het zevende en op een na laatste deel. J. J. Kalma werkte gestaag door aan
zijn bibliografieën voor de Provinciale Bibliotheek; ondermeer
resulterend in vier deeltjes over drankbestrijding.
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Fries
Genootschap
van Geschied-,
Oudheid- en
Taalkunde
Beschermvrouwe
H.M.Koningin Beatrix
158e verslag, over 1986

Het Genootschapsbestuur vergaderde vijf maal. Daarnaast waren er drie bijeenkomsten met het bestuur en de directeur van de
Stichting Het Fries Museum, aan een waarvan ook het bestuur
van de Stichting Fries Landbouwmuseum deelnam.
Twee sterfgevallen troffen het bestuur. Op 18 april overleed, na
maandenlange ziekte, vice-voorzitter drs. L. A. M. van den Elsaker, die zich gedurende driejaar voor het Genootschap verdienstelijk maakte, met name bij de voorbereiding van excursies en de
begeleiding van de automatisering van de administratie. 14 november stierf, geheel onverwacht, bestuurslid K. Sikkema, eveneens in 1983 als zodanig benoemd, die zich vooral inzette voor
het wekken van historische belangstelling bij brede groepen der
bevolking. Twintig jaar jaar lang heeft hij, als lid van de "kernredactie", zijn stempel gezet op ontwikkeling en inhoud van het
tijdschrift De Vrije Fries.
In de algemene ledenvergadering op 24 april waren mevrouw Bomers en de heren Bangma en Sikkema herkozen als bestuurslid en
ondergetekende bij enkelvoudige candidaatstelling daartoe benoemd. Eerstgenoemde zal optreden als vice-voorzitter; de heer
Kingmans droeg 1 september het secretariaat over. Aan het eind
van het verslagjaar werd het bestuur gevormd door:
drs. A. C. Bosch, voorzitter (aftredend 1987)
dr. A. J. M. L. Bomers-Marres, vice-voorz. (definitief
aftredend 1989)
W. Dolk, secretaris (aftredend 1989)
J. Efdée, penningmeester (definitief aftredend 1987)
drs. W. A. Bangma, Dokkum (definitief aftredend 1989)
Jhr. G. G.Witsen Elias (aftredend 1988)
ir. H. Fetter (aftredend 1988)
H. Kingmans (aftredend 1988).
Opnieuw kwam in de vergaderingen met de Stichting Het Fries
Museum de met vele organisatorische en financiële problemen
gepaard gaande inrichting van het Fries Landbouwmuseum te
Exmorra aan de orde. Ook werd daar beraadslaagd over de door
de overheidsbezuinigingen bemoeilijkte uitvoering van de aanbevelingen van het rapport "Naar een nieuw Fries Museum beleid".
Het jaarboek De Vrije Fries kon reeds aanvang juni aan de leden
worden toegezonden. De vacerende functie van redactiesecretaris (drs. J. P. Janzen, die sedert 1980 deze veel tijd vergende arbeid
met energie verrichtte, moest zich aan ander werk wijden) werd
waargenomen door de "kernredactie" (dr. J. J. Huizinga, K. Sikkema en W. Dolk). Deel 66 bevatte naast het Panorama van
Friesland en de jaarverslagen acht historische bijdragen, waarvan
vooral het door A. B. Dull geschreven en door P. Bultsma geïllustreerde artikel over wapens en vlaggen van de nieuwe Friese gemeenten de aandacht trok. De redactie vond intussen drs. J. A.
Mol bereid om het secretariaat over te nemen.
Medio december kwam de "nieuwjaarsattentie" gereed. Ditmaal
werden weer enkele bladen uit het prentenkabinet van het Fries
Museum gereproduceerd: zes gravures (1593/'94) van de hand
van Hendrick Goltzius, die door drs. G. Elzinga, conservator van
het prentenkabinet, waren voorzien van een beschrijving en een
toelichting.
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Vier afleveringen van het Fries Museum Bulletin (onder eindredactie van H. Kingmans) telden in totaal 72 pagina's, waarvan er
20 berichten bevatten over het Fries Museum en 42 over de Federatie van Friese Musea en Oudheidkamers.
Een tijdig aangekondigde, aantrekkelijk lijkende excursie op 1
november naar de tentoonstelling "Kunst voor de Beeldenstorm"
in het Rijksmuseum te Amsterdam en naar het Museum voor
Scheepvaartarcheologie te Ketelhaven kon bij gebrek aan voldoende belangstelling geen doorgang vinden.
Na afloop van de algemene ledenvergadering hield drs. G. Elzinga een, door de 21 aanwezigen zeer gewaardeerde voordracht
over "Tekeningen en aquarellen uit de 18e en 19e eeuw in het
prentenkabinet van het Fries Museum".
De "winteravondlezingen" (drie in het Oranjehotel, de vierde in
het museum Het Princessehof) werden goed bezocht: 60 tot 150
toehoorders. H. Nieuwenhuis, conservator van het Planetarium
te Franeker, behandelde op 20 januari "De geschiedenis van de
amateur-sterrekunde, in het bijzonder in Friesland". Prof. dr. A.
S. van der Woude, hoogleraar in de theologie te Groningen, vertelde 10 maart het een en ander over "De Dode Zee-rollen". Mevrouw drs. G. M. Glasbergen, verbonden aan het Rijksmuseum
te Amsterdam, hield 20 oktober een inleiding over de tentoonstelling "Kunst voor de Beeldenstorm". Dr. C. J. A. Jörg van het
Groninger Museum keek 24 november terug op de lotgevallen
van het 1752 vergane schip Geldermalsen en zijn lading, de z.g.
Nanking-cargo: "Porselein uit een V.O.C.-schip".
De automatisering van de ledenadministratie, waartoe in 1985
was besloten, kwam gereed. Er wordt gewerkt aan de controle van
namen en adressen.
Ten einde het ledental van het Genootschap enigszins op peil te
houden, is er een wervingscampagne onder de medici in Friesland
gevoerd; enkele honderden circulaires leverden ruim twintig positieve reacties op. In totaal konden 93 nieuwe leden worden geboekt. Daartegenover stond het verlies door overlijden van 34,
door bedanken etc. van 38 en door schrapping wegens contributieschuld van 35 leden. In totaal daalde het ledental met 14 tot
1563 (daaronder zijn drie buitengewone leden); verder telt het
Genootschap nog vier ereleden en dertien begunstigers.
Het bestuur betuigt gaarne zijn dank voor de steun, opnieuw van
zo vele zijden ondervonden.
Leeuwarden, 27 april 1987.
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De secretaris,
W. Dolk

Nieuwe leden

ir. P. Anema, Veenwouden
F. Bartels, Goutum
ds. J. C.van den Berg,
Heerenveen
F. J. Bergstra, Beetsterzwaag
J. Binnema-Sytsma,
Leeuwarden
A. T. M. Blom, Kootstertille
A. de Boer, Leeuwarden
S. Boonstra, Drachten
J. J. Bouma, Birdaard
mw. R. Bouma, Leeuwarden
K. S.van der Brug,
Leeuwarden
I. van Bruggen, Leeuwarden
W. Bruinsma, Rotstergaast
H. J. Bijl, Grouw
P. J. Bijl, Ferwerd
H. J. Bijsterveld, Rottevalle
Stichting Chronika, Goutum
P. W. Dauvillier, Leeuwarden
E. Duijff, Rinsumageest
T. E. Eenkema van Dijk,
Leeuwarden
dr. J. Dijkstra, Leeuwarden
J. Dijkstra, Wirdum
E. Evenhuis, Leeuwarden
mw. A. C. Feenema,
Leeuwarden
J. P. R. Ferwerda, Harlingen
mw. B. Fokkema, Leeuwarden
drs. H. F. J. Freutel, Voorburg
J. van Goinga-van Driel,
Almelo
T. Griffïoen-Haagsma,
Leeuwarden
dr. G. E. Hakman,
Leeuwarden
D. J. A. baron van Harinxma
thoe Slooten, Hardegarijp
J. S. Hermanides, Leeuwarden
W. Hiddema, Franeker
Tj. R. Hoekstra Az.,
Goingarijp
mr. T. K. Hoogslag, Dronrijp
mw. I. Y. M. Hoornweg,
Akkrum
H. Huijing-Terpstra,
Leeuwarden
W. Israël-Abbringh,
Leeuwarden
mw. mr. M. H. de Jager,
Goutum
D. W. Justesen-van Sloterdijck, Vinkeveen
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Harmen D. Kasma,
Leeuwarden
mr. H. T. Kingma,
Leeuwarden
prof. dr. E. C. Klip, Groningen
Tj. Koelmans, Berlikum
Kooyker's period. dep., Leiden
H. T. Kijlstra, Roodkerk
Jul. Lammers,
's-Gravenwezel B.
N. Lansink-van Lomwei,
Noordbergum
L. Leenstra, Gaastmeer
mw. ing. A. W. Leistra,
Leiderdorp
dr. P. K. Lindenbergh, Giekerk
mr. G. J. te Loo, Leeuwarden
F. Massolt, Drachten
H. A. Mebius, Oenkerk
S. Miedema, Engwierum
drs. J. A. Mol, Bolsward
L. Nauta, Drogeham
ds. J. G. Niewöhner,
Doorwerth
H. R. Pasma, Leeuwarden
mw. J. Tj. Pietersma,
Harlingen
F. J. M. van der Pluijm, Stiens
P.Sieswerda, Drachten
L. P. van Sloterdijck, Stiens
mw. drs. M. C. van der Sman,
Heerenveen
J. van Smeden, Leeuwarden
M. G. Smid, Franeker
Bartele Stockton, Stabroek B.
F. Swart-Koopmans,
Leeuwarden
mw. A. Tilma, Blija
P. R. Tondu, Hardegarijp
J. H. L. Tromp, ing.,
IJsbrechtum
D. A. Uijttenboogaart,
Workum
R. E. van Veelen-Bakker,
Leeuwarden
W. J. van 't Veer, Menaldum
ir. J. G. C. Vegter, Leeuwarden
Th. A. Velsink, Leeuwarden
J. Verhoeve, Menaldum
M. J. G. de Vink, Bergum
mw. F. J. Visser, Goutum
E. Voet, Leeuwarden
drs. T. B. Volkers, Witmarsum
drs. A. F. M. van Vree,
Dronrijp
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ir. J. de Vries, Leeuwarden
mr. M. Wallis de Vries,
Makkum
Bibliotheek Vrije Universiteit,
Amsterdam
M. E. Wiersma, Twijzelerheide
Th. K. Wiersma,
Zwaagwesteinde
A. W. Wiersma-Nieuwenhuis,
Sneek
E. Wijbenga-van Aken,
Leeuwarden
H. A. Wijmenga, Leeuwarden
K. Zandberg, Leeuwarden
F. O. de Zeeuw, Giekerk
J. H. Zeilstra, Nes A.
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Stichting Het
Fries Museum
Jaarverslag 1986

De weg "Naar een nieuw Fries Museum beleid" blijkt lang en vol
hindernissen te zijn. Werd aanvankelijk van de zijde van het
provinciaal bestuur de verwachting gewekt, dat een provinciale
beleidsnota nog voor de zomer van 1986 gereed zou kunnen zijn,
naarmate dit jaargetijde naderde verdween de hoop op een dergelijk beleidsstuk als sneeuw voor de zon. Intussen stond wel de datum van 1 januari 1987 vast als moment waarop het Rijk de subsidiëring van de niet-rijksmusea zou beëindigen en waarop de
Provincie de verantwoordelijkheid voor het museumbeleid opgedragen zou krijgen.
Uiteindelijk werd de bestuursopdracht, op grond waarvan een
ambtelijke werkgroep een nota moest opstellen, eerst begin november door Gedeputeerde Staten vastgesteld en op 19 november door de Statencommissie voor Welzijnszaken behandeld en
geamendeerd. De verantwoordelijk gedeputeerde, drs. J. Mulder,
was intussen reeds per 1 september benoemd tot burgemeester
van Tietjerksteradeel en als gedeputeerde opgevolgd door de heer
D. van der Til, ad interim, en vervolgens door drs. J. Walsma.
In het einde van 1985 werd geconstateerd dat door het wegvallen
van de Werkgelegenheids Verruimende Maatregel de suppoostenbezetting van het Fries Museum niet meer normaal overeind
gehouden kon worden.
Toen halverwege het jaar bleek dat drastische beperking van de
openingstijden de enige mogelijkheid was om met de bestaande
middelen tot een sluitende exploitatie te komen, werd de situatie
gered door een aanvullend provinciaal subsidie.
Financieel bleef 1986 een moeilijk jaar, het laatste jaar van het al
acht jaar bevroren rijkssubsidie. Het was dan ook voor bestuur,
directie en staf een bittere pil om te moeten ervaren dat — ondanks de sinds 1984 van ons uitgegane signalen — er aan het eind
van het jaar nog geen nieuw provinciaal beleid was en 1987 aangemerkt zou worden als "overgangsjaar" met een budget gelijk
aan dat van 1986.
In deze omstandigheden wordt het steeds moeilijker om de medewerkers gemotiveerd te houden. Medewerkers, die in 1986 ook
al sterk onder druk stonden bij de hink-stap-sprong operatie inzake de ontruiming van de Kanselarij: eerst lang afwachten en
vervolgens onder hoge druk de museumeigendommen verhuizen
naar een inderhaast geïmproviseerd pakhuis. Voor deze tijdelijke
oplossing is gekozen voor een periode van driejaar. Er is nog geen
begin gemaakt met een plan voor daarna, hoewel de omstandigheden in het betreffende pand het niet verantwoord maken dat
de objecten daar langer dan de thans overeengekomen periode
blijven.
In reactie op de nota "Naar een nieuw Fries Museum beleid" werd
door Gedeputeerde Staten besloten tot het doen van een organisatie-onderzoek in het Fries Museum, dat uitgevoerd werd door
de heer drs. W. L. Mertens en de heer Th. Jellema. Het rapport
daaromtrent werd uitgebracht in november.
De directeur en de staf van de archeologische afdeling namen
deel aan het overleg over het aanstellen van een "stadsarcheoloog" in Friesland, dat gevoerd werd op het stadhuis te Leeuwarden onder voorzitterschap van mr. G. J. te Loo.
Het bestuur van de stichting was op 31 december als volgt samengesteld:
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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 11 maal.
Het totaal aantal bezoekers aan de door de stichting beheerde
musea bedroeg 43.420 (1985: 37.875).

22 september: Kunst en Kitsch.
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Fries Museum

Personeel
De heer G. Elzinga, conservator van de archeologische afdeling,
werd op 29 april benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau.
De heer D. Boonstra (fotodocumentatie, W.V.M.) verliet het museum per 1 juli 1986. De heer V. Simcic (medewerker schilderijencollectie, W.V.M.) verliet het museum per 3 november 1986. De
heer J. Winselaar beëindigde zijn dienstverband bij het P.E.B, per
1 februari, waarmee ook een einde kwam aan zijn tewerkstelling
als klokkenmaker bij het Fries Museum. De heer E. Vroom, die
aan de volkskunstverzameling werkte, beëindigde zijn activiteiten per 1 juli 1986. Bij de archeologische afdeling vertrokken in
1986 de heren S. Dijk en N. Manshanden.
Stages werden vervuld door: de heer P.van Houten (Reinwardt
Academie Leiden) m.i.v. 6 april 1986, werkgebied orgelcollectie;
mevrouw M. Stoter en mevrouw L. Tonckens bij de educatieve
dienst; J. Sieders bij de archeologische afdeling; mevrouw H.
Scholten bij de textielafdeling.
Mevrouw N. Zijlstra verrichtte in een door de provincie opgezet
zgn. OPA-project vanaf 9 juni 1986 administratief werk (32 uur
per week).
Als vrijwilligers werkten in 1986: mevrouw A. Potter (rondleidster bij de educatieve dienst), K. Fennema (inventarisatie), K. de
Vries (foto-afdeling), mevrouw H. N. Bogtstra-van der Zee (inventarisatie), mevrouw W. J. Niemeyer-Huysse en mevrouw E. A.
Buitenhuis-van der Giesen (textielafdeling), S. Postma (bibliotheek), F. Pol (archeologie), mevrouw L. Dijkstra (educatieve
dienst), mevrouw T. de Wal (topografische atlas). Na ruim zeven
jaar moest mevrouw Buitenhuis haar vrijwillige arbeid einde juni
staken. De heer F. Pol en mevrouw L. Dijkstra beëindigden hun
werkzaamheden per 31 december 1986.
De personeelssamenstelling per 31 december 1986 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 (FS.P.)
J. Andringa, medewerker tentoonstellingen
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
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K. J. Bekkema, toegevoegd medewerker archeologische afdeling
C. J. Bontekoning-Barendrecht, typiste-telefoniste (deeltijd)
J. van der Meer, typiste-telefoniste (deeltijd)
H. B. Dekkinga-van Dijk, administratief assistente (deeltijd)
Th. Mercuur, medewerker tentoonstellingen (deeltijd) (I.S.P.)
M. Fokkema, medewerkster educatieve dienst (deeltijd) (I.S.P.)
F. Brinksma, encadrice (deeltijd)
W. Walta, fotograaf (deeltijd)
M. de Bie, fotografe (deeltijd)
N. Zijlstra, administratief medewerkster (deeltijd).
Werkzaamheden
Directeur en adjunct-directeur namen beurtelings deel aan het
Intermuseale Registratie Overleg i.v.m. mogelijke toekomstige
automatisering van de object-registratie.
Met de staf werd enige malen een zgn. programma-overleg gevoerd, teneinde ideeën voor toekomstig beleid te ontwikkelen.
Prentenkabinet
Gedurende het verslagjaar kon een aantal belangrijke aanwinsten
ingeschreven worden. Helaas konden door gebrek aan tijd in verband met de voorbereiding van en de werkzaamheden aan diverse
tentoonstellingen niet alle aanwinsten vermeld worden.
Aangekocht werden o.a. een serie van 12 bladen met houtgravures en linosneden van de kunstenaar Dirk Kerst Koopmans uit
Balk, een aquarel van een slapende zwerver, door Piet van der
Hem in 1910 te Rome gemaakt, een tekening van een strandgezicht, door Germ de Jong in 1945 in Frankrijk vervaardigd, en
een ets van Jan Mankes. Een belangrijke aankoop was de voorstudie door A. van der Poort van de schaatswedstrijd voor vrouwen, die in 1805 te Leeuwarden op de stadsgracht werd verreden.
Van deze voorstudie verscheen later de welbekende aquatint door
J. E. Marcus.
De directeur van het Fries Museum, dr. C. Boschma, schonk ter
gelegenheid van het feit, dat hij 25 jaar in overheidsdienst was,
een getekend zelfportret van de kunstenaar Willem Bartel van der
Kooi uit 1815. Mevrouw R. R. Spanjaard schonk een aantal kinderprenten. Dit onderdeel van het prentenkabinet werd echter
vooral uitgebreid door de schenking van een zestigtal prenten
door mevrouw R. Pranger.
Mevrouw W. Rijpma gaf een serie pentekeningen en schetsen in
kleurpotlood ten geschenke van de kunstenaar Frederik de Vos,
van wie nog geen werk in het prentenkabinet aanwezig was.
De heer J. F. R. de Boer tenslotte legateerde 26 foto-albums met
foto's die hij in de jaren vijftig en zestig in Friesland maakte, aan
het Fries Museum.
Gedurende het verslagjaar werd aan diverse tentoonstellingen
meegewerkt. De laatste maanden van het jaar werden alleen maar
besteed aan de voorbereidingen van de tentoonstelling over de
16e eeuw in Friesland, die begin 1987 open ging.
Voor het Fries Grafisch Museum werd een tentoonstelling samengesteld van het grafisch werk van Dirk Kerst Koopmans.
Halverwege het jaar is mevrouw T. de Wal op vrijwillige basis
haar werkzaamheden begonnen aan een thematische index op de
Topografische Atlas van Friesland.
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Goede voortgang vond het encadreren van tekeningen en prenten
door mevrouw F. Brinksma, die in toenemende mate ook restauraties aan papier verrichtte.
Textielafdeling
Het jaar 1986 stond voor de textielafdeling in het teken van de
sits, d.i. door de V.O.C, in de 17e en 18e eeuw uit India geïmporteerde glanzende katoenen stof.
Deze handbeschilderde of bedrukte stof, veelal voorzien van een
bloempatroon is niet alleen een opvallend onderdeel van de vrouwendracht in Hindeloopen, maar ook in de rest van Friesland een
vaak gebruikt materiaal voor palempores (beddespreien), gordijnen, vrouwenjakken, japonse rokken (soort kamerjas gedragen
door mannen) en niet te vergeten babykleding, van mutsjes tot
losse mouwtjes.
Voor twee sits-tentoonstellingen in 1987, in het Openluchtmuseum te Arnhem en een reizende tentoonstelling die start in het
Groninger Museum, georganiseerd door de Rijksdienst Beeldende Kunst, zijn belangrijke bruiklenen uit de F.M.-collectie gevraagd. In het kader hiervan en van een zelf hierna te organiseren
sits-tentoonstelling uit eigen bezit is besloten een deel-catalogus
te maken van onze relatief omvangrijke collectie sitsen, zo'n 600
objecten. Een omvangrijke taak!
Hierdoor zijn helaas de andere taken in het gedrang gekomen: het
inventariseren van de nieuw ingekomen stukken, het bijhouden
van de administratie en de verschillende conserverende werkzaamheden, waaronder het verantwoord opbergen van de stukken in het depot.
Alleen de nieuw-ingekomen sitsen voorwerpen zoals het vrouwenjak en de kroplap uit de schenking textilia van dr. J. H. Sypkens Smit uit Hattem, de babykleertjes geschonken door mevrouw R. Pranger te Leeuwarden, jakken en palempores uit het
zeer bijzondere bruikleen textilia van ir. I. de Vries uit Haifa en
twee sitsen, bruikleen van het Streekmuseum Opsterland in Gorredijk, hebben de aandacht gekregen die nieuwe aanwinsten verdienen.
De aanwinstenlijst 1986 is op dit moment dan ook nog niet compleet. Onder de overige aanwinsten is een Amelander Sinterklaaskostuum, n.a.v. de tentoonstelling van deze bijzondere kostuums, in maart en april, geschonken door D. van der Laak, Hollum, Ameland.
De collectie vaandels is uitgebreid met twee prachtige vaandels
met medailles van de niet meer bestaande muziekvereniging "de
Volharding" te Huizum, uit de nalatenschap van de heer H. Elzinga, één van de oprichters van dit korps in 1923, en bovendien
met een bruikleen van diverse Friese vaandels, vlaggen en spandoeken van S.D.A.P. en de "geheelonthouders".
Van mevrouw Pranger ontvingen we eveneens een beddelaken
met de bijzondere tekst: DANKT DEN HEER GI BARENS
VROUWEN / DE U HELPT UIT ZO GROOT BENOUWEN / DEN HEER IS GOEDERTIEREN EN LANKMOEDIG / . . . / DIE U VRECHT GEEFT, RECHT EN OVERVLO'EDIG / OVER ONS SONDEN VREET EN WEIT / DIE
WI DOEN VOOR DEN HEER ALTEIT.
Tot slot wil ik niet onvermeld laten de schenking van een collectie
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doopkleding door mevrouw P. A. Camphuis-Pierson te Paterswolde.
Mevrouw S. I. E. Wille-Engelsma heeft het Streekmuseum Opsterland te Gorredijk bijgestaan met het ordenen van zijn textielcollectie, het voorbereiden en het inrichten van een textieltentoonstelling.
In het blad Kostuum, uitgave van de Nederlandse kostuumvereniging, is een artikel verschenen over het gebruik van kant in de
Friese hoofdtooi, van de hand van mevrouw G. J. Arnolli.
Tot onze spijt heeft mevrouw E. A. Buitenhuis-van der Giesen
haar jarenlange vrijwillige werkzaamheden voor de textielafdeling moeten beëindigen wegens verhuizing naar het westen des
lands.
Mevrouw W. J. Niemeyer-Huysse heeft zich in het kader van het
sits-projekt bezig gehouden met divers archiefonderzoek.
Verder heeft Hanna Scholten, stagiaire van de Rijksuniversiteit
Groningen, zich enige tijd bezig gehouden met het beschrijven
van sitsen vrouwenjakken.
Onderhoud verzamelingen
De stagiaire Pieter van Houten voerde een aantal conserverende
maatregelen uit met betrekking tot gereedschappen en onderdelen van de orgelmakerij van de fa. Adema, reeds sinds 1941 in het
museum.
Aanwinsten
Wij vermelden hier in de eerste plaats een marmeren reliëf van
Pier Pander. De Friese beeldhouwer Pier Pander (1864-1919) was
bij zijn overlijden in Rome een gevierd en algemeen bekend
beeldhouwer, die zijn bekendheid in Friesland is blijven behouden. En dat niet in het minst doordat hij zijn artistieke nalatenschap liet onderbrengen in het door hem bij testament gestichte
Pier Pandermuseum.
In dezelfde Prinsentuin waar dit museum staat, bevindt zich bovendien de Pier Pander tempel, waarin allegorische beelden geplaatst zijn, die de essentie weergeven van het geestelijk klimaat
van waaruit Pier Pander werkte.
Pier, de zoon van een Friese schipper, heeft niet zonder hulp de
grondslag kunnen leggen voor zijn latere roem. Met name mr.
Wilco Julius van Weideren baron Rengers, burgemeester van
Leeuwarden, en jonkvrouwe Eritia Ena Romelia Lycklama à Nijeholt uit Beetsterzwaag hebben het hem financieel mogelijk gemaakt zijn studie in Parijs te volgen. Ook Theo van Weideren baron Rengers, man o.m. van de zuivelcoöperatie, had veel contact
met Pier Pander, die 's zomers bij hem op Heemstra state in Oenkerk logeerde.
Een ander contact, dat stimulerend op Pier Pander gewerkt heeft,
was dat met de Drachtster predikant en latere journalist te Amsterdam, Johannes de Koo. Uit familiebezit, nazaten van baron
Van Weideren Rengers, heeft het Fries Museum nu een marmeren reliëf ten geschenke gekregen, voorstellende de drie kinderen van ds. De Koo.
Het is een zeer vlak reliëf, dat het beste uitkomt bij zacht strijklicht, maar dan ook alle finesses toont. Pier Pander heeft een aantal van deze reliëfs gemaakt, o.a. nog meer portretten van de fa170
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Wit marmeren reliëf door Pier
Pander. Geschenk mevrouw
J. H. den Beer Portugael-van
Loon (inv.nr. 1986-3).

milie De Koo en anderen. Hij was tenslotte ook de medailleur van
de kroningsgulden van koningin Wilhelmina en beheerste dit vak
tot in de puntjes. Het nu verworven reliëf is een gaaf stuk, het is
representatief voor Pier Panders werk en gezien de hele relatie
met zijn vroegere weldoeners vonden de schenkers dat het het
meest in het Fries Museum op zijn plaats zou zijn. Het is voorlopig geëxposeerd in de zijzaal van de porseleinzaal.
Uit de nalatenschap van de vroegere burgemeester van Sloten, de
heer J. H. W. Verkouteren, kreeg het museum een in 1788 geschilderd genrestukje van Harmen Wouters Beekkerk (1756-1796). De
titel is "Het vrolijke drietal". Op de voorgrond een zittende man
met in zijn rechterhand een kruik met tinnen deksel, en in zijn
linkerhand een glas. Rechts van hem een vrouw, die in haar linkerhand een brandewijnskom en met haar rechterhand een lepel
vasthoudt. Achter deze twee personen staat een man met hoed
op zijn hoofd, die met zijn linkerhand op een ton leunt en in zijn
rechterhand een kalken rookpijpje houdt.
Mevrouw B. J. Wierenga te Coevorden schonk ons een fraaie 18eeeuwse Hindeloper klaptafel, die vroeger in het bezit van de
Leeuwarder architect H. H. Kramer is geweest. De tafel is rijk be-
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schilderd met vruchten, bloemfestoenen, bladeren, bloemen en
vogels. In het midden van het blad is een bijbelse scène (de arbeiders in de wijngaard) geschilderd, waarboven de letters DD.
Tentoonstellingen
tot 27 jan.
1 febr. - 3 mrt.
lfebr. -17mrt.
8 mrt. - 7 april

8 mrt. - 26 mei
22 mrt. - 26 mei

12 april-26 mei

19 april-26 mei

7 juni- 14 juli

18 juli - 25 aug.

30aug. - 13okt.

30 aug. - 13okt.
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Leeuwarden laag voor laag, de geschiedenis van de stad aan de hand
van acht opgravingen.
Kunstaankopen 1985, een keuze uit de
omvangrijke serie aankopen t.b.v. de
Provinciale Collectie.
Boekillustraties van Dirk Kerst Koopmans, een overzicht van zijn houtsneden en houtgravures.
Paul Gorter, schilderijen ontstaan
tijdens avondlijke boswandelingen
en de verwerking daarvan in grote
doeken
Elfstedentochtfoto's 1986, aangevuld
met opnamen van de eerdere tochten
1909-1985.
Amelander Sundeklazen, een beeld
van het Sundeklazenfeest d.m.v.
originele costuums en voorwerpen,
alsmede teksten en foto's van Guus
Anke en Paul Vogt.
Botweg bezig, een tentoonstelling
over het gebruik, de vervaardiging en
de bestudering van gebruiks- en siervoorwerpen uit dierenbotten gemaakt, sinds de vroegste tijden.
Design begint bij het probleem, beroemde Deense ontwerpers laten zien
hoe functionele oplossingen voor
vormgevingsproblemen tot stand komen.
Procedure XII, een groep van vijf
kunstenaars (Henk van Gerner, Anke
Kuypers, Henk Pietersma, Geert
Schaap en Josje Werdmüller) exposeert bij het begin van hun samenwerking gedurende de komende tweeeneenhalfjaar hun werk van dit moment.
Zomersalon: Pim Lenos & Anne
Feddema, recente werken van twee
op de voorgrond tredende nieuwe
talenten.
Na de dood in Noviomagus, een tentoonstelling van romeinse grafvondsten uit Nijmegen, uit de 1 e en 2e
eeuw van onze jaartelling.
Bij Dokkum om, foto's van Jan Munnik van veertien oude Friese kerken
rond Dokkum.

25 okt. - 31 dec.

Jan van der Zee, een overzicht van de
schilderijen, tekeningen en gouaches
van één van de prominente Ploeg-leden (in het Groninger Museum tegelijkertijd een overzicht van Van der
Zee's grafiek).

De tentoonstelling "Amelander Sundeklazen" werd geopend
door staatssecretaris J. Scherpenhuizen van Verkeer en Waterstaat, een hartstochtelijk liefhebber van het eiland.
De Deense design-expositie werd geopend door de handelsraad
van de Deense ambassade, Karsten Hansen, en bij de opening
van de overzichtstentoonstelling Jan van der Zee voerde de Groningse Commissaris Vonhoff op boeiende wijze het woord.

Deens design. Tentoonstelling
april-mei.

Voor de tentoonstelling "Design begint bij het probleem" werden
voor het eerst op grote schaal sponsors aangetrokken. De eerste
stappen op dit voor het museum nieuwe pad werden misschien
wat aarzelend, maar met redelijk succes gezet. De kunstenaars
Lenos en Feddema ondernamen zelf een actie bij het bedrijfsleven om de catalogus bij hun tentoonstelling te kunnen bekostigen: het museum moest tot mijn grote spijt hier in gebreke blijven.
De vouwbladen die ter begeleiding van sommige tentoonstellingen werden uitgegeven vonden redelijk aftrek, vooral bij scholen
e.d.
Uitgegeven bruiklenen
Voor de volgende tijdelijke tentoonstellingen werden in 1986,
soms zeer substantiële, bruiklenen gegeven:
Glijden door de tijd
Stedelijk museum, Breda
Een stuckie stilleggend
Het Slot, Zeist
goet
Frans Halsmuseum, Haarlem
Portretten van echt en
trouw
Gemeentehuis Brederwiede,
Foto-tentoonstelling
Vollenhove
Elfstedentocht 1986
Protestants kerkinterieur Catharijne Convent, Utrecht
Overzichtstentoonstelling Ursulakerk, Warmenhuizen (Culturele Raad Noordholland)
Johan Haanstra
Provinciaal Overijssels Museum,
Zwolse stadszwanen
Zwolle
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The Dutch World of
Painting
Overzichtstentoonstelling
Germ de Jong
Educatieve tentoonstelling
"Op het eerste gezicht"
Romantische liefde
Voorbeelden van kwaliteit

Vancouver (Canada)
Teylers Museum, Haarlem
Princessehof, Leeuwarden

De Waag, Almelo
Kunsthandel Lambert Tegenbosch,
Eindhoven
Wereldkampioenschappen Martinihalcentrum, Groningen
Dammen
De Romantische Dood
Westfries Museum, Hoorn
Kunst voor de BeeldenRijksmuseum, Amsterdam
storm
Ketters en Papen onder
Catharijne Convent, Utrecht
Filips II
De Smaak van de Elite
Amsterdams Historisch Museum
Op zoek naar de Gouden Wenen, München, Haarlem
Eeuw
Rembrandt and the Bible Yokohama, Fukuoka, Kyoto (Japan).
Bezoek
Op 22 september organiseerde de AVRO een zitting van het TVprogramma "Tussen Kunst en Kitsch" in het Fries Museum. Deze dag trokken circa 1100 bezoekers met hun persoonlijke schatten naar het Fries Museum.
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22 september: Kunst en Kitsch.

Op 9 oktober werd het museum bezocht door de deelnemers aan
het tweedaagse in Groningen en Friesland georganiseerde "Sachsensymposium".
De open dag op 20 december trok 670 bezoekers. Het totale aantal bezoekers was 34.890(1985: 31.866).
Catalogi en gidsen
Van het bezoekersboek Fries Museum werden 672 (646) exemplaren verkocht. Er werden 8296 (9164) prentbriefkaarten en 93
(111) diasets verkocht.
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Kerkmuseum Janum
Op 3 november 1986 overleed onverwacht op 73-jarige leeftijd de
heer Johannes Agema, beheerder van het Kerkmuseum Janum.
Agema, die afkomstig was uit Noordoost-Friesland en daar zijn
jeugd in een groot gezin doorbracht, beëindigde zijn leven in dezelfde wijde ruimte en als het ware op een even eenzame plek als
waar zijn bakermat stond. Het Kerkmuseum betekende veel voor
Agema. De enorme publieke belangstelling bij zijn begrafenis onderstreepte hoezeer hij persoonlijk op de mensen over wist te komen.
Het aantal bezoekers bedroeg 2070 (1817). Er werden 422 (505)
gidsen verkocht.
Museum Fogelsangh state
In september was Fogelsangh state "Monument van de maand".
Alleen al in deze maand kwamen er 2878 bezoekers. Het totale
aantal bezoekers was 5938 (3659). Er werden 322 (229) gidsen
verkocht.
Fries Munt- en Penningkabinet
Het kabinet werd door 522 (515) personen bezocht. Er werden 11
(14) gidsen verkocht.
C. Boschma
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Educatieve dienst

Educatieve projecten
De tentoonstelling Leeuwarden Laag voor Laag werd in 1985 gestart en liep door tot in 1986. Ze werd door de scholen zo goed
bezocht dat niet aan alle aanvragen kon worden voldaan. Dit
soort tentoonstellingen zou eigenlijk langer moeten duren.
Voor de tentoonstelling 'Na de dood in Noviomagus' (30 aug.-13
okt.) werd door de educatieve dienst het derde vouwblad uitgegeven onder de titel 'Romeinse resten'. Voor de samenstelling van
dit vouwblad werd dankbaar gebruik gemaakt van de hulp van de
vrijwilligster Liesbeth Tonckens. Voor deze tentoonstelling werden tevens twee werkbladen voor het basis- en het voortgezet onderwijs ontwikkeld. Voor de scholen werd eén gerichte mailing
verzorgd. De voorbereidende bijeenkomst voor de leerkrachten
viel samen met de opening. Hoewel de tentoonstellingsperiode
vrij vroeg in het schooljaar viel hebben de scholen toch met enthousiasme op dit project gereageerd.
Tentoonstellingen
De educatieve dienst was nauw betrokken bij de organisatie van
de tentoonstelling over Deens design 'Design begint bij het pro-

Deens design. Tentoonstelling
april-mei.

bleem' (19 apr.-26 mei). De educatieve gedachte achter deze tentoonstelling was dat de oude kunstnijverheid betekenis krijgt in
het licht van de hedendaagse industriële vormgeving en omgekeerd. Bij deze tentoonstelling ging veel tijd zitten in het bijelkaar
halen van sponsorgelden. Het bedrijfsleven reageerde echter, na
enige moeite, met enthousiasme. Bij deze tentoonstelling werd tevens voor het eerst door de educatieve dienst de mogelijkheid ontdekt om reclame te maken via aanplakborden in de stad. Veel
mensen, met name toeristen, bleken op deze manier op de tentoonstelling geattendeerd te zijn.
Voor de tentoonstelling van het werk van Pim Lenos en Anne
Feddema in de Zomersalon (18 juli-25 aug.) bleek het niet mogelijk te zijn om wéér via sponsoring geld binnen te krijgen. De kun176

Wumkes.nl

stenaars namen daarom zélf het initiatief om het geld bijeen te
brengen. Door de educatieve dienst werd de tekst van de catalogus verzorgd.
Voor de Jan van der Zee-tentoonstelling (25 okt.-31 dec.) werd
het onderzoek gedaan en de catalogus geschreven. Met de medeorganisatoren, Lammert van Dijk en het Groninger Museum,
werd gezorgd voor sponsorgelden en overname door het Museum
voor Schone Kunsten in Oostende.
Lezingen
Naast de bestaande 'standaard' lezingen en rondleidingen werden door de educatieve dienst vele lezingen buiten het museum
gehouden. Via een gerichte mailing is bovendien aandacht gevraagd voor de vele onderwerpen waarover lezingen gehouden
kunnen worden. Een probleem bij lezingen in de provincie is dat
niet alle medewerkers over een eigen auto beschikken. Ook blijkt
het bij veel aanvragen voor lezingen 's avonds, dat deze moeilijk
te combineren zijn met het 'gewone werk' overdag.
Cursussen
Voor de overzichtscursus kunstgeschiedenis, evenals voor andere
cursussen blijkt veel belangstelling te bestaan. Er wordt dan ook
overwogen om dit pakket uit te breiden, hoewel het houden van
lezingen 's avonds in het museum een grote aanslag is op de vrije
tijd van de suppoosten.
Publiciteit
Het afgelopen jaar heeft het nieuwe adressenbestand zijn eerste
vruchten afgeworpen. Kranten, radio en televisie waren veelvuldig aanwezig. De free-publicity kwam hiermee aardig op gang,
hoewel een juist inzicht nog ontbreekt, hetgeen mede veroorzaakt
wordt door het ontbreken van geld voor een abonnement op een
'knipselkrant'. Het adressenbestand is overigens nog steeds voor
verbetering vatbaar en zou eigenlijk geautomatiseerd moeten
worden. Naast bedrijven, pers en andere instanties worden ook
scholen via dit adressenbestand geïnformeerd. Dit gebeurt náást
de informatie die via de 'nieuwsbrief wordt verstuurd.
Andere publiciteit werd verzorgd door middel van artikelen in
onder andere 'In Friesland Uit', 'Tweebakstrommel', 'Fries Museum Bulletin' en de antiekpagina in het Friesch Dagblad.
Een gericht advertentiebeleid bleek helaas ook dit jaar niet mogelijk door het ontbreken van een behoorlijk budget. Hierdoor is
het nog steeds niet mogelijk om een aantal nieuwe doelgroepen te
bereiken, zoals bijvoorbeeld bejaarden, toeristen en het bedrijfsleven. Wèl werd getracht om deze groepen via persoonlijke contacten te bereiken. Zo werden ondere andere met het bedrijfsleven contacten gelegd om (jaar)vergaderingen in het museum te
houden. De 'informele' contacten met het bedrijfsleven worden
tevens bevorderd door het lidmaatschap van Marktkontakt
Friesland. Voor een gerichte publiciteitscampagne is echter een
betere planning en administratieve ondersteuning nodig. Een
aanzet voor een mogelijke structuur werd de educatieve dienst
aangereikt door een cursus over planning en marketing. P.r.-activiteiten en sponsoring bleken dit jaar bovendien dicht bij elkaar
te liggen. Een eerste bewijs hiervan is de serie affiches over het
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museum, die gerealiseerd kon worden door financiële steun van
de Friesland Bank. Het is de bedoeling dat door middel van deze
affiches meer 'algemene' bekendheid aan het museum wordt gegeven.
Activiteiten
Om de toeristische sector te pakken te krijgen werden deze zomer
in samenwerking met de V.V.V. dagtochten georganiseerd naar
het Fries Museum. Hiervoor bleek echter weinig belangstelling te
zijn. Wèl was er veel belangstelling voor de serie ambachtdemonstraties (11 juni, 9 juli, 23 juli, 6 aug., 10 sept.), die georganiseerd
werd in samenwerking met de Vereniging Ambachtelijk Friesland. Ook tijdens de Open Dag (20 dec.) werden ambachtdemonstraties gehouden, evenals rondleidingen en antiekkeuringen.
Voor dit soort evenementen blijkt erg veel belangstelling te bestaan. Zoals ook bleek uit de opnames voor de televisieserie 'Tussen Kunst en Kitsch' op 22 september.

4 december: lunchconcert.

Geslaagd waren ook de lunch-concerten die in samenwerking
met het Conservatorium werden georganiseerd. Het eerste concert vond plaats op 4 december. Vanuit beide instellingen werd
geconstateerd dat er een nieuw publiek werd binnen gehaald.
Ook de video-band van de Elfstedentocht, die vertoond werd met
behulp van een gehuurde video-recorder tijdens de tentoonstelling 'Elfstedentocht vroeger en nu' (8 maart-26 mei) was een
groot succes.
Stagiaires en vrijwilligers
Het afgelopen jaar heeft de educatieve dienst dankbaar gebruik
gemaakt van de enthousiaste werklust van stagiaires en vrijwilligers.
Klaas de Vries, student aan Academie Minerva in Groningen,
bleek gedurende langere tijd bereid te zijn om - tegen onkostenvergoeding - foto's en dia's voor de educatieve dienst te maken.
Tevens maakte hij het ontwerp voor de affiches over het museum,
die vervolgens door de Friesland Bank betaald werden.
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Sjaak Rekker deed een onderzoek naar de bezoekers van het Fries
Museum in het kader van zijn eindexamenjaar Commerciële
Economie aan de H.E.S. in Groningen. Na intensieve voorbesprekingen werd tenslotte een enquête-formulier opgesteld, dat
de bezoekers van 3 t/m 10 april gevraagd werd in te vullen. De
resultaten hiervan zijn neergelegd in een uitgebreid stage-verslag.
Pauline de Bie liep stage in het kader van haar studie aan het Instituut voor Massacommunicatie in Utrecht, in de maanden juli
en augustus. Tijdens deze stage heeft ze zich beziggehouden met
het opzetten en verbeteren van het adressenbestand, het verzenden van persberichten en andere mailingen.
Liesbeth Tonckens, studente geschiedenis aan Ubbo Emmius in
Leeuwarden, meldde zich als vrijwilligster. Zij werkte mee aan de
educatieve begeleiding van de tentoonstelling 'Na de dood in Noviomagus', schreef de tekst voor het vouwblad en deed rondleidingen.
Marlies Stoter, studente kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, was als stagiaire van grote dienst tijdens de voorbereidingen van de tentoonstelling over Jan van der Zee.
Alida Dijkstra werkte als vrijwilligster slechts een korte tijd bij de
educatieve dienst. In deze tijd maakte zij de opzet voor een nieuw
vouwblad over de Hindeloper kunst en cultuur.
Dank zij de hulp van enige vrijwilligers was het tevens dit jaar
mogelijk om regelmatig rondleidingen in het weekend te organiseren.
Bezoekers
Totaal aantal bezoekers
Bezoekers in groepsverband

1986
34.890
7.003

1985
31.866
5.567

1984
34.886
6.053

Het onderzoek dat Sjaak Rekker dit jaar deed naar de bezoekers
van het Fries Museum liep slechts een week. Desondanks heeft
het gegevens opgeleverd die we nooit eerder in handen hebben
gehad. Ondanks het feit dat de vraag zich voordoet of het onderzoek representatief is voor het gehele jaar en het feit dat het niet
door een professioneel bedrijf is uitgevoerd, hierbij toch enige
conclusies uit zijn eindrapport:
De meeste bezoekers kenden het Fries Museum door familie,
kennissen of 'wist het gewoon'. Iets minder dan de helft van de
bezoekers had het museum al eens eerder bezocht. Ongeveer de
helft van de bezoekers bleek speciaal naar Leeuwarden te zijn gekomen voor een bezoek aan het museum, 20 % van de bezoekers
woonde in Leeuwarden en 29 % combineerde het museumbezoek
met andere activiteiten.
Over het algemeen had men een zeer gunstige indruk van het museum, afgezien dan van de kritiek op koffie-voorziening, bewegwijzering en zit-mogelijkheden. Voor een juiste planning van de
activiteiten van de educatieve dienst is het dringend noodzakelijk
om dit onderzoek op korte termijn professioneel te laten uitvoeren en liefst na enige tijd te herhalen.
Elina Taselaar
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Archeologische afdeling

In het afgelopen jaar zagen we de personele bezetting van onze
afdeling verminderd met twee zeer gewaardeerde krachten. De
heer S. Dijk, vanaf 1979 bij ons als depotbeheerder werkzaam,
moest deze arbeid, die hij de laatste tijd toch al slechts voor halve
dagen kon vervullen, om gezondheidsredenen staken; er is voorlopig nog geen uitzicht op een verbetering in deze situatie. De
heer N. Manshanden, die ons vanaf 1977 bij het reinigen en sorteren van nieuwe bodemvondsten behulpzaam was, ging een cursus volgen in een geheel andere tak van bedrijvigheid. We wensen
hem langs deze weg veel succes toe met zijn studie. De dagelijkse
werkzaamheden op de afdeling werden nu verricht door onze eigen vaste krachten. De heer D. M. Visser is naast het uitwerken
van door hem in het veld gemaakte tekeningen, ook met het administratief verwerken van binnengekregen vondsten belast. J. K.
Boschker neemt als vanouds de verkenningen in het veld voor zijn
rekening, waarbij naast inspecties n.a.v. aangevraagde ontgrondingen, egalisaties of demping van sloten bij of op archeologisch
belangrijke terreinen, ook het eigenlijke opgraven een groot deel
van zijn werktijd in beslag neemt. K. J. Bekkema restaureert en
sorteert de recente vondstcomplexen, terwijl hij ook het knipselarchief en de administratieve verwerking van het nog steeds
toenemend aantal ter determinatie aangeboden bodemvondsten
verzorgt. Hij kon het afgelopen jaar zijn vakkennis op het gebied
van restaureren met succes overdragen op de heer F. Pol uit
Noordbergum, die ons dit jaar als vrijwilliger voor enkele dagen
in de week kwam assisteren. De verdere administratie was ook dit
jaar weer in handen van G. Mensonides; samen met ondergetekende belastte die zich dit jaar tevens met de begeleiding van
stagiair J. Sieders van de school voor vorming, beroeps- en beroepsbegeleidend onderwijs (K.M.B.O.).
Ook dit jaar telde de afdeling weer vele bezoekers die voor een
speciaal onderdeel van de collectie belangstelling toonden of gedurende langere tijd van ons depot/archief studie kwamen maken. Prof. dr. W. A. van Es, directeur van de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek (R.O.B.) te Amersfoort, bezocht onze afdeling meermaals om van circa duizend in onze documentatie vermelde archeologische vindplaatsen allerhande gegevens te verzamelen, die nu in de nationale databank van archeologische gegevens bij de R.O.B, zullen worden verwerkt.
De heren V. T. van Vilsteren en J. R. Beuker van het Drents Museum maakten studie van respectievelijk benen voorwerpen voor
een geplande tentoonstelling, en van artefacten van mogelijk Helgolandvuursteen voor een publicatie; B.A.I.-studente mw. K.
Walch inventariseerde onze collectie gewei- en botresten van de
eland; de heer H. Fokkens (I.P.L., Leiden) bestudeerde weer neolithische vondstcomplexen uit Friesland in het kader van zijn
promotie-onderzoek; de heer R. van Wageningen (I.P.P., Amsterdam) selecteerde een monster majolica-ceramiek waarvan
met behulp van slijpplaatjes-onderzoek resultaten kunnen worden verkregen, die mogelijk de herkomst van diverse kleisoorten
verduidelijken; mw. H. Hamerow (studente te Oxford) bestudeerde het aardewerk uit de Volksverhuizingstijd; de heer O.
Harck uit Kiel bezocht ons voor studie van het inheemse aardewerk van rond het begin van de jaartelling; de heer W. J. T.
Peters uit Nijmegen bestudeerde diverse bronzen beeldjes uit on180
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ze collectie op de aanwezigheid van gietsporen en soldeernaden,
ter voorbereiding op een lezing voor een internationaal congres
over bronzen in Wenen.
Van het Klassiek Archeologisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen vertoefden in 1986 vijf studenten gedurende korte
of langere tijd in het Fries Museum, met de opdracht een stageverslag over een speciale vondstcategorie uit de Romeinse tijd af
te ronden. Achtereenvolgens verbleven in ons museum: de heer
W. van Dijk (studie van terra nigra-achtig aardewerk), mw. G.
van der Kley (terra sigillata met radstempelversiering), mw. E.
Schapelhouman (Romeinse amforen en fragmenten), mw. D. van
der Meulen (terra sigillata kommen en fragmenten) en mw. B.
Nienhuis die de bord- en schotelfragmenten van het terra sigillata
bestudeerde. Enkele studenten van het B.A.I. kozen in het kader
van hun studie dit jaar ook voor een vondstcomplex uit Friesland.
De heer C. Lagerwerf bestudeert de in 1971 geborgen collectie
vuursteen-artefacten van de Hamburgcultuur uit Kolderwolde
als scriptieonderwerp, terwijl de heer E. Knol in 1986 zijn studie
prehistorie afrondde met het scriptieonderwerp "Het dodenbestel in de noord-nederlandse kuststreken tot de elfde eeuw". Voor
een publicatie, die in eerste instantie de vondsten uit het grafveld
Hoogebeintum (afgraving 1905) omvat, verrichtte hij het afgelopen jaar archiefonderzoek op het F.M., terwijl tevens van de
meeste voorwerpen uit dit grafveld tekeningen door hem zijn vervaardigd.
De onderlinge contacten met de amateurs waren ook dit jaar intensief. Zo is met de A.W.N.-afdeling Noord-Nederland een
project gestart waarbij de vondstverwerking van een in 1983 verrichtte noodopgraving bij Tzum (terp Groot-Vlearen) centraal
staat.
Wekelijks komt een vaste groep amateurs op maandagavond bijeen te Tietjerk, waar mw. Gerda Vermeer bereidwillig haar zolder
als tijdelijk "laboratorium" beschikbaar heeft gesteld. Met leden
van het Argéologysk Wurkferbân van de Fryske Akademy worden diverse vondstcomplexen van met hen verricht noodonderzoek bewerkt, zoals b.v. het materiaal dat vrijkwam bij het onderzoek naar de resten van Doumastate bij Oldeboorn en het vele
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^n
schervenmateriaal dat in de herfstvakantie bij de opgraving van
een middeleeuwse huisplaats bij Oosterboorn werd verzameld.
Enkele kratten aardewerk die bij een klein onderzoek op zaterdagen, in een terprestant tussen Laad en Zaad bij Bolsward werden geborgen, zullen begin 1987 worden bewerkt. Ook bij een
over een aantal jaren verdeeld onderzoek naar resten van het
vroegere Amelandshuis te Leeuwarden zijn steeds leden van beide amateurverenigingen betrokken. Naast reiniging en registratie
van kleine vondstcomplexen verrichtten sommige leden ook verkenningen, die soms uitmondden in onderzoek dat te elfder ure
moest worden uitgevoerd. Zo konden door enkele leden nog een
gave 14e/ 15e-eeuwse kan en een zeldzame houten trip uit een put
worden geborgen, die tijdens graafwerkzaamheden op de terp
van Tjeintgum te voorschijn was gekomen.
Naast deelname aan opgravingen en de latere verwerking van de
vondsten wordt met de leden van het Wurkferbân ook steeds
meer projectmatig een bepaalde opgraving uitgediept. Zo ging
aan de opgraving bij Oosterboorn een aantal lezingen vooraf die
nauw met het onderwerp verband hielden, terwijl ook de latere
evaluatie met hen van het eigenlijke onderzoek een grote rol
speelt.
Afgezien van de zorg voor registratie en administratie vergde het
afgelopen jaar de verhuizing van onze archeologische depots naar
een nieuw tijdelijk onderkomen aan het Zuiderplein de nodige
aandacht. Zowel het nooddepot Ritske Boelema Gasthuis als
twee bouwvallige pandjes aan de Turfmarkt werden geheel ontruimd; het eerste vanwege afbraak en de twee andere panden omdat er acuut gevaar voor instorting was ontstaan. Jarenlang achterstallig onderhoud had het optreden van lekkage tot gevolg gehad, hetgeen de vochtigheidsgraad zodanig opvoerde dat de vorming van een huiszwam werd bevorderd. Onze volgepakte
stellingen, met een indeling naar plaats en gemeente, werden zo
langzaam maar zeker door rotting aangetast. De verhuizing van
het vondstenmateriaal in dozen en kratten naar het Zuiderplein
was dan misschien aan de ene kant wel jammer, daar we juist op
orde waren aan de Turfmarkt, maar van de andere kant toch wel
noodzakelijk gezien de bovengeschetste situatie die geleidelijk
was gegroeid.
Van geheel andere aard waren de activiteiten op educatief gebied.
Zo werden er ondermeer lezingen verzorgd voor vierdejaars studenten van de lerarenopleiding Ubbo Emmius te Leeuwarden en
voor het Argéologysk Wurkferbân; er werden rondleidingen in
het museum gegeven voor speciaal in de archeologie geïnteresseerde groepen zoals o.a. medewerkers en studenten van het
B.A.I., studenten van het K.A.I. en studenten van de pedagogische academie Mariënburg te Leeuwarden. Ook werd een fietsexcursie langs terpen in Leeuwarderadeel-noord ondernomen met
studenten geschiedenis en aardrijkskunde van de lerarenopleiding in Leeuwarden; in busjes werd deels langs dezelfde route gereden met studenten archeologie van de vereniging "Graaft en
Handhaaft" uit Groningen. Door een televisieomroep werden
opnamen gemaakt van o.a. onze collecties voor het programma
"Kunst en Kitsch", terwijl de heer H. Bremer filmopnamen van
bodemvondsten uit de Romeinse tijd kwam maken voor een t.v.documentaire waarvan de uitzending zomer 1987 staat gepland.
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Een excursie van de afdeling had plaats naar het onderzoek bij
Romeins Valkenburg (Z.-H.), waar onder deskundige leiding van
de heren E. Bult en P. G. Alders een rondleiding op het grootschalige onderzoeksterrein werd verzorgd; enkelen van onze afdeling bezochten ook weer het terpenonderzoek te Heveskesklooster bij Delfzijl, terwijl ondergetekende nog een dag met
B.A.I.-medewerkers het onderzoek van een neolithische nederzetting bij Kolhorn (N.-H.) bezocht, een onderzoek (onder auspiciën van het B.A.I.) waaraan studenten uit binnen- en buitenland deelnemen.
Dit jaar werd door beide archeologen weer het tweedaags congres
van Nederlandse archeologen (de Reuvensdagen) bijgewoond,
dat dit keer in Amsterdam gehouden werd. Tenslotte bezochten
beiden ook de afscheidscolleges van dr. J. J. Butler en prof. dr.
J. D. van der Waals die respectievelijk in het voor- en najaar, gebruikmakend van de VUT-regeling, hun werkzaamheden bij het
B.A.I. beëindigden. In Butler verliest het Instituut een specialist
op het gebied van de bronzen voorwerpen; Van der Waals was bij
uitstek thuis in het tijdvak van de neolithische bekerculturen.
Onze provinciaal archeoloog, de heer G. Elzinga, ontving op het
stadhuis te Leeuwarden uit handen van burgemeester mr. G. J. te
Loo een koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van zijn 40jarig ambtsjubileum, waarvan de langste tijd als beoefenaar van
de archeologie. De onderscheiding van ridder in de Orde van
Oranje-Nassau betekent gelukkig nog niet het sluitstuk van zijn
actieve loopbaan in Friesland.
Publicaties
Samen met G. P. Alders, momenteel als medewerker verbonden
aan het provinciaal depot van Noord-Holland, werkte ondergetekende aan een vervolgstuk over het onderzoek naar een verdwenen stinswier bij Zweins (1981). Ook werden bijdragen over het
toen geborgen archeozoölogisch materiaal geschreven door de
bijvakstudenten archeozoölogie G. van Maanen en F. Vaandrager en over de houtresten door de heer W. A. Casparie (B.A.I.).
Deze drie publicaties mogen we in een der eerstvolgende afleveringen van Westerheem verwachten. De heer G. Elzinga
schreef voor De Vrije Fries een nederlandstalig overzicht van de
collectie Romeinse bronzen, aanwezig in het Fries Museum; ondergetekende werkt momenteel samen met mw. M. C. Galestin
(K.A.I., Groningen) aan een publicatie van recentelijk te voorschijn gekomen bronzen in Friesland. Tevens verschenen nog enkele beknopte bijdragen van de heer G. Elzinga in het Fries Museum Bulletin, ondermeer over het terpenonderzoek te Wommels
dit jaar. Dezelfde leverde ook een substantiële bijdrage aan een
binnenkort te verschijnen boek over de familie Cnossen; de resultaten van een door ons verricht proefonderzoek in de restanten
van de terp Groot Knossens bij Bolsward, alsmede de beschrijving van een particuliere collectie bodemvondsten uit deze terp
(coll. H. Witteveen) vormen de basis voor deze bijdrage.
Tentoonstellingen
Ook b'egin 1986 werden nog speciale gasten en groepen rondgeleid op de tentoonstelling "Leeuwarden laag voor laag". Onder
de naam "Botweg bezig" werd het Museumweekend in het F.M.
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door mw. dr. A. T. Clason (B.A.I., Groningen) geopend met een
voordracht n.a.v. een kleine tentoonstelling over archeozoölogie,
ingericht door de reeds eerder genoemde bijvakstudenten; in het
F.M. Bulletin 1986 werd haar openingstoespraak opgenomen.
Deze tentoonstelling is daarna tot februari 1987 te bezichtigen
geweest in de hal van het pand waar het B.A.I. is gehuisvest.
Bij de tentoonstelling "Na de dood in Noviomagus", die vanuit
Nijmegen via andere plaatsen ook een aantal maanden in Leeuwarden was te zien, verscheen tevens een vouwblad waarin naast
voorbeelden uit de collectie Romeinse voorwerpen in het Fries
Museum ook de invloed van de Romeinen in deze streken aan
bod kwam.
Ter gelegenheid van een bezoek aan het Fries Museum van zeventig archeologen uit binnen- en buitenland die deelnamen aan het
"Sachsensymposium" in Groningen, werd een speciale expositie
van de vondsten uit het grafveld Hoogebeintum verzorgd, waarbij de medewerking van E. Knol (B.A.I.), die dit onderwerp in
zijn afstudeerproject had behandeld, ons zeer van pas kwam.
In de vitrine van de hal in het gebouw van de Rijkswaterstaat aan
de Tesselschadestraat te Leeuwarden werd na 1 ½ jaar de oude expositie vervangen door één met o.a. vondsten afkomstig uit onderzoek in een bouwput aan de Minnemastraat (1984) en met materiaal uit een overslibde terp onder Tietjerk. In het gemeentehuis
van Ooststellingwerf te Oosterwolde werd in november/december, in samenwerking met S. Jager (B.A.I.) en onze afdeling,
een tentoonstelling opgezet over de Steentijd in deze gemeente.
Naast vondsten uit die periode was er ook een diapresentatie over
dit onderwerp, terwijl voor de bezoekers tevens een vouwblad en
voor de schoolklassen een speciale lesbrief werd samengesteld.
Aan het Speelgoed- en Blikmuseum te Deventer werden voorwerpen in bruikleen verstrekt voor een expositie over prehistorisch
speelgoed die later ook te Nijmegen en Hilversum was te bezichtigen. Voor een educatieve tentoonstelling over de prehistorie in
de omgeving van Heerenveen, gehouden in het museum Willem
van Haren, werd een klein aantal specifieke artefacten tijdelijk in
bruikleen beschikbaar gesteld. Aan het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden werd een groot aantal bodemvondsten, hoofdzakelijk afkomstig van onderzoek te Leeuwarden en Stavoren, in
bruikleen verstrekt voor een geplande overzichtstentoonstelling
van stadskernonderzoek in Nederland. Mw. C. Gerritsen te Wijnjewoude deed een bescheiden beroep op ons inzake een tijdelijk
bruikleen van enkele potten bij het door haar te behandelen
thema over "pottenbakkers door de eeuwen heen".
Tenslotte werden er met het bestuur van de oudheidkamer te
Gorredijk enkele besprekingen gevoerd over een te wijzigen inrichting van de Hein van der Vliet-zaal; in 1987 zullen deze plannen nader worden uitgewerkt. Provinciaal archeoloog, de heer G.
Elzinga opende in 't Coopmanshûs te Franeker de tentoonstelling Kees Bierman-Louis Ferron over "Tumuli memoriae" en
"Geluidsarcheologie".
Opgravingen, verkenningen, vondstmeldingen en schenkingen
Achtkarspelen. Op aanwijzing van de heer J. Vreeling uit Twijzel
werd een opmeting verricht van een zwerfsteen achter de kerk aldaar. In de steen bevindt zich een ingekrast merkteken in de vorm
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Versierd, zwartglanzend potje
(inv.nr. FM 1986-X-21) en een
bronzen scharnierfibula (inv.nr.
FM 1986-X-22), naast veel ander aardewerk geborgen uit de
zool van een grotendeels vergraven terpje bij Laad en Zaad ten
zuiden van Bolsward. Datering
omstreeks begin van de jaartelling. Hoogte van het potje 12,8
cm.; lengte fibula 4,3 cm. Tekeningen H. R. Roelink
(B.A.I.).

van een kruis, hetgeen op het mogelijk gebruik ervan als meetpunt wijst. Op advies van de heer J. Post uit Houtigehage werden
twee archeologisch interessante terreinen bij Lutke Post (hooggelegen perceel) en Surhuizum (sporen van middeleeuwse bewoning) aan onze meldingskaart toegevoegd.
Bolsward. Bij een grote opknapbeurt van de in 1980 door brand
verwoeste Broerekerk werden waarnemingen onder de nieuw te
bestraten vloer gedaan. De plaats van het vroegere altaar was echter niet meer vast te stellen; er had kennelijk eerder een ingrijpende opruiming plaats gevonden.
In een terprestant bij Groot Knossens vond een klein proef onderzoek plaats om over de opbouw en ouderdom van deze terp iets
meer te weten te komen. Uit de verkregen resultaten kon worden
afgeleid dat deze minstens van middeleeuwse ouderdom is.
Met leden van het Argéologysk Wurkferbân werd een aantal zaterdagen gegraven in een terpzooi bij Laad en Zaad, in land van
boer A. Lycklama à Nijeholt, die ons de toestemming tot graafwerk bereidwillig verleende en de reeds door hem gevonden
scherven bij onze vondsten voegde. Het merendeel van de vondsten hier wijst op een bewoning rond het begin van de jaartelling.
Interessant was de vondst door vrijwilliger M. Post van een bronzen scharnierfibula, alsmede van een deels te reconstrueren potje
van zwart-glanzend inheems gesmoord aardewerk, dat zeer zeldzaam in Westergo is. Beide vondsten kwamen uit dezelfde nederzettingslaag.
Boornsterhem. Bij Oldeboorn werd met toestemming van eigenaar F. Bokma onderzoek verricht naar nog aanwezige resten van
Doumastate. Met leden van zowel het Wurkferbân als de geakundecommissie Boarnsterhim werd gedurende tien zaterdagen veel
grond verzet, teneinde meer over de geschiedenis van deze plek te
weten te komen. De verkregen resultaten wijzen misschien op de
vroegere aanwezigheid van een L-vormig gebouw, een opvatting
die de heer Th. van Straalen (Monumentenzorg, Zeist) tijdens
diens bezoek aan deze opgraving voorzichting met ons deelde.
Uitzonderlijk was het aantreffen van nog in verband liggende gedeelten van muren met trapgevel in de gracht, die daar waarschijnlijk zijn ingeduwd tijdens de sloop. Op het middenterrein
werden sporen van bewoning aangetroffen die nog ouder zijn dan
die van het laat-middeleeuwse gebouw. Onder dit oudere schervenmateriaal troffen we naast typen Badorf en Karolingisch reliëfbandamfoor, enkele bolpotscherven met stempelversiering
aan, terwijl ook nog een aantal vroeg-Merovingische scherven
werd gevonden. Van dit onderzoek werd een intern verslag geschreven door de nieuwe secretaris van het Wurkferbân, de heer
H. de Jong uit Heerenveen.
Dantumadeel. Met de heer J. N. Lanting (B.A.I., Groningen)
werd de collectie archeologica van wijlen de heer J. M. Minnema
uit Westergeest geïnventariseerd in de oudheidkamer te Veenwouden; in totaal circa vijftig vondstgroepen, variërend van
vuursteen-artefacten tot bolpotscherven, veelal uit de directe omgeving van zijn woonplaats afkomstig.
Dongeradeel. Afgelopen zomer vond een R.O.B.-opgraving plaats
op het marktplein te Dokkum. Hoewel men gehoopt had sporen
aan te zullen treffen van het vroegste kerkje, werden aanwijzingen
daarvoor in de vorm van grondsporen uit de Karolingische tijd
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Bronzen schijffibula (inv.nr.
FM 1986-IX-lj met Andreaskruis; kruis en cirkelvormige
velden met email ingelegd; diameter 1,7 cm; datering omstreeks 8ste-10de eeuw; vindplaats omgeving Wetzens.

niet gevonden. Wel werden uit verschillende perioden daterende
grafvelden doorsneden; in het profiel kon ook de aanleg van een
nieuw terras worden geconstateerd, die daar tijdens nieuw- of
verbouw van een der kerken moet hebben plaatsgevonden. Op
grond van de waarnemingen die dr. H. Halbertsma tijdens zijn
onderzoek in 1954 vlakbij deze plaats heeft gedaan, mocht hier
een terp in de vorm van een van plaggen opgeworpen zodenheuvel worden verwacht, welke kennelijk door later graafwerk aanzienlijk zal zijn verstoord.
Van de heer A. Henstra uit Tietjerk kregen we een fraai benen
spatelvormig voorwerp als geschenk aangeboden, door hem gevonden te Dokkum tijdens sloop van een pand. Het voorwerp kan
voor het boeten van netten zijn gebruikt.
Via een melding van ing. G. Mast (districtshoofd Natuur, milieu
en fauna beheer) uit Wierum, werd een verkenning uitgevoerd bij
een nieuw gegraven kavelsloot aldaar. Ter weerszijden in de taluds werden op circa 1 meter diepte resten van muren in de vorm
van puinlagen aangetroffen, welke later werden overdekt met een
pakket klei; fragmenten van kloostermoppen en scherven wijzen
op een bewoning in de 14e eeuw. Misschien mag het geheel als een
restant van een bijgebouw van de hier vroeger gelegen Haniastate
worden opgevat.
Van de heer J. W. van den Brink uit Dokkum werd een geëmailleerde bronzen schijffibula, afkomstig uit de buurt van Wetzens,
in bewaring genomen.
Ferwerderadeel. Van de heer M. Gerbens uit Hallum kregen we
een menselijke schedel aangeboden, afkomstig van Segera-state;
van deze plaats is bekend dat er bij vroegere afgravingen meerdere grafvondsten uit de middeleeuwen zijn aangetroffen.
Franekeradeel. Bijzonder erkentelijk zijn wij de heer K. Dijkhuis
uit Tzum voor zijn schenking van een groot aantal metaalvondsten, die hij tijdens zijn speurtochten met de metaaldetector aantrof in de omgeving van Dongjum, waar het afgelopen jaar nogal
wat terpaarde werd verplaatst. Behalve een groot aantal fibulae
(deels ook fragmenten) willen we hier noemen: fragment van een
vroeg-middeleeuwse bronzen oorbandklem (zwaardschedepunt-beschermer), waarvan in Friesland nog maar één exemplaar
(uit Witmarsum afkomstig) bekend was. De fibulae zijn meren-
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Van links naar rechts: "Frankische" fibula (inv.nr. FM
1986-1X-16); fragment van een
kruisvormige fibula uit de
Volksverhuizingstijd (inv. nr.
FM 1986-VIII-24); kruisboogfibula (zonder veerrol en haak)
uit de Romeinse tijd (inv. nr. FM
1986-X-l 1); fragment van
bronzen oorbandklem of puntbeschermer (van zwaardschede)
uit de vroege middeleeuwen daterend (inv.nr. FM 1986-X-9),
lengte nog 2,2 cm. Deze vier
voorwerpen zijn afkomstig uit
de resten van een terpje ten westen van Dongjum.
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Glaspasta (intaglio) in bronzen
vatting (inv.nr. FM 1986-III36) uit omgeving Roptazijl;
voorstelling keizer Vespasianus
(69- 79 na Chr.); datering ca.
17de-18de eeuw; lengte 2,4 cm,
breedte 1,9 cm.

deels van het type "kruisboog" (Romeinse tijd), hoewel ook twee
Frankische door hem werden aangetroffen. De heren J. Hoven
en A. van der Kooi schonken een vermoedelijk 17e/18e-eeuwse
glaspasta (intaglio; in bronzen vatting), waarop het hoofd van
keizer Vespasianus (69-79 na Chr.) staat afgebeeld. Dit afgietsel
was door hen gevonden in een perceel land ten oosten van Roptazijl, hetgeen er trouwens op wijst dat de bovengenoemde datering
wel kan kloppen, want zo ver westelijk zijn ons geen terpen meer
bekend. Mw. M. C. Galestin (K.A.I., Groningen) was zo vriendelijk ons bij deze determinatie te helpen. Van de heer J. Poortstra
uit Dongjum kregen we een bronzen schijffibula, uit de
Karohngische tijd daterend, ten geschenke.
Kollumerland. Door de scholieren M. Postma en H. Drost uit Buitenpost werd een vindplaats van de Hamburgcultuur ontdekt in
een perceel land, gelegen op een afgegraven zandrug onder Kollumerzwaag. Deze plek mag tot de meest noordelijke vindplaatsen in Friesland worden gerekend. M. Postma vond bovendien
een aantal mogelijk "midden-paleolithen", waarvan één afkomstig van dit perceel en van een locatie bij Bergum. Deze stukken
zijn nog voor studie op het B.A.I. in Groningen.
Leeuwarden. Allereerst noemen we het onderzoek naar eind 16eeeuwse resten van het Landschapshuis (en nog vroeger als kapittelhuis van het klooster der Minderbroeders bekend staande gebouw), die vrijkwamen bij de sloop van het Ritske Boelema Gasthuis aan de Turfmarkt. Na een oproep voor vrijwilligers in "Huisaan huis", meldden zich meer dan tien gegadigden. Samen met
twee ingehuurde grondwerkers van de Grontmij, de veldtechnicus P. G. Alders én onze eigen mensen kon het terrein grotendeels worden onderzocht; naast de financiële steun van de Commissie Archeologisch Stadskernonderzoek te Leeuwarden werd
ook een tegemoetkoming in de kosten van de provincie verkregen, zodat voor de laatste week van het onderzoek een extra veldtechnicus (de heer H. Zwier, B.A.I.) kon worden aangetrokken.
Meest opzienbarende vondst (door vrijwilliger J. Wiersma) vormde een postulaat goudgulden van Luik op naam van bisschop
Jan van Horne. B.A.I.-student A. Jager houdt zich met een

Opname tijdens het onderzoek
ter plaatse van het Ritske Boelema Gasthuis, waar de resten
van muren van het voormalig
Landschapshuis konden worden
blootgelegd.
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Geslepen bijl van vuursteen,
door onze medewerker D. M.
Visser gevonden; afkomstig uit
een geëgaliseerdperceel bij Rotstergaast (inv.nr. FM 1986-IV6); lengte 13 cm.

nadere analyse van de gegevens bezig. Vooruitlopend op zijn
onderzoek kan worden gezegd, dat de aangetroffen omvang der
funderingen niet helemaal in overeenstemming was met datgene
wat de vogelvluchtkaart van Van Deventer ons bovengronds
laat zien van dit gedeelte van de stad. Een woord van dank willen we hier uitspreken voor de bereidwillige hulp die we van de
vele vrijwilligers hebben gekregen, die bij dit onderzoek betrokken waren.
Het onderzoek bij het Amelandshuis werd ook dit jaar op zaterdagen met de medewerking van diverse amateurs voortgezet.
Leeuwarderadeel. Een door de Landinrichting gefinancierd en
onder ons toezicht afgegraven verhoging onder Barrahuis, leverde op dieper niveau enkele grondsporen van middeleeuwse ouderdom op. Tijdens het verbreden van oude sloten langs een
nieuw aangelegd fietspad, was ook enig schervenmateriaal uit het
begin van de jaartelling aangetroffen; kennelijk vormde het merendeel van het onderzochte restant een gedeelte van de vroegere
opslag van grond die werd vermengd met de eigenlijke terpmodder.
De heer S. Burgsma schonk een benen "spleutsteker", afkomstig
uit de dorpsterp van Stiens.
Littenseradeel. Omtrent het noodonderzoek in de dorpsterp van
Wommels naast de kerk, werd in het F.M. Bulletin 1986 reeds uitvoerig verslag gedaan. Naar de vondsten uit een bouwput te
Tjeintgum werd reeds eerder in dit verslag verwezen.
Vermeldenswaard zijn ook de vondsten die na diepploegen van
percelen land onder Wieuwerd in de terp Bessens (Thetingastate), ter plaatse van de nederzetting der Labadisten (1674-1725)
werden verzameld door de actieve veldcoördinator van het Wurkferbân, de heer J. Scheffer; laatstgenoemde amateur lichtte ons
tevens in over vondsten uit de voor-Romeinse Ijzertijd, aangetroffen in een bouwput in zijn woonplaats Winsum, terwijl hij
ook nauw betrokken was bij de "berging" te Tjeintgum.
Menaldumadeel. Van de heer C. Hiemstra kregen we een fraaie
16e-eeuwse haardsteen ten geschenke, met de voorstelling van pilasters en een dubbelkoppige adelaar (wapen Karel V), gevonden
te Klein Anjum onder Berlikum.
Ooststellingwerf. De heer P. Houtsma uit Waskemeer schonk een
stenen bijl. Via B. van 't Klooster werd de vondst van een stenen
bijl gemeld, afkomstig uit een perceel land te Oosterwolde.
Opsterland. Het onderzoek bij 't Voorwerk te Siegerswoude, waar
in 1984 en 1985 A.W.N.-zomerkampen zijn georganiseerd, werd
dit jaar definitief met het graven van nog een aantal zoeksleuven
afgesloten. De komende jaren zullen de verkregen resultaten
nader worden uitgewerkt.
Bij Oosterboorn in de polder De Deelen werd in de herfstvakantie met meer dan 30 leden van het Argéologysk Wurkferbân in
een verhoogde kop onderzoek gedaan naar resten van middeleeuwse bewoning. Hoewel slechts de helft van deze verhoging
werd onderzocht, is komen vast te staan dat hier bewoning in de
10e/12e eeuw moet zijn geweest. Naast veel kogelpot-materiaal
troffen we tevens Pingsdorf en Paffrath-achtig aardewerk aan,
hetgeen wijst op importen in deze periode. Uit de aanwezigheid
van grondsporen, een 2 meter diepe drinkwaterput en een specifieke opbouw van het bodemprofiel viel af te leiden, dat hier in
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deze tijd een podium moet zijn opgeworpen van klei (de zgn.
Duinkerke Il-afzetting, hier over het veen afgezet tijdens de Karolingische transgressies). Hierop heeft waarschijnlijk een huis
gestaan met wanden, opgezet van plaggen. Van een dragende
constructie van palen of balken zijn geen sporen in de ondergrond aangetroffen. In de nabije omgeving liggen meer van deze
"huisplaatsen", waaruit misschien mag worden afgeleid dat hier
een eerste aanzet tot (semi-) permanente bewoning van het gebied
plaatsvond.
Scharsterland. Te Haskerdijken, ter plaatse van het voormalig
Haskerconvent, werd gezocht naar een waterput, aangeduid op
een veld tekening uit de jaren dertig, toen dit perceel van overtollig puin en baksteen werd ontdaan. Hoewel resten ceramiek uit
de 15e eeuw werden aangetroffen, bleek de put niet meer te localiseren.
Op aanwijzing van prof. dr. H. T. Waterbolk (B.A.I., Groningen)
werd een heuveltje verkend in de buurt van Sint Nicolaasga. Een
klein proefonderzoek met J. N. Lanting (B.A.I.) wees uit, dat het
zeer waarschijnlijk een grafheuvel betreft; er is een oud bodemprofiel aanwezig in deze heuvel met onderin vuil-geel zand zonder
plaggen of infiltratie-aders. Het object is terstond aan de lijst van
beschermde monumenten toegevoegd.
Een klein onderzoek bij een geëgaliseerd perceel op een stroomdalrug bij Rotstergaast leverde een vuurstenen bijl op.
Tietjerksteradeel. Via de heer E. Wadman uit Tietjerk ontvingen
we een vondstmelding van vier gave 2e/3e-eeuwse orenpotten, afkomstig uit de vulling van een put in een overslibd terpje in de
Mienschar onder Tietjerk. Tijdens diepploegen van een perceel
land aldaar konden ook nog talloze scherven e.d. worden geborgen door medewerkers van onze afdeling.
Weststellingwerf. In het cunet van de nieuw aan te leggen rijksweg
Steenwijk-Akkrum, ter hoogte van Oldeholtpade, werd studie
verricht van de dekzand-stratigrafie van de vulling van een zijdal
van de Tjonger; hier bevond zich een 30 cm dikke laag Alleradveen, onder gelaagd Jong Dekzand II. In relatie tot een nabije

Geslepen stenen bijl, tijdens het
aardappelrooien gevonden in
een perceel land aan de Ryweg
te Oosterwolde; lengte 13,5 cm.
Datering: laat-h'eolithicum.
Particulier bezit. Tekening H.
R. Roelink (B.A.I.).
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vindplaats van de Hamburgcultuur (Oldeholtwolde, opgraving
1979) biedt dit cunet nog interessante studiemogelijkheden.
Wonseradeel. In terprestanten onder Baburen werd tijdens een
demonstratie wedstrijdploegen veel middeleeuws aardewerk geborgen door een van de leden van het Wurkferbân; interessant
was de vondst van een vrijwel gave drinkbeker met oor van bolpotbaksel. De heer J. Glazema uit Kimswerd meldde de vondst
van een fraaie bronzen kapfibula uit die plaats; we kennen thans
zeven min of meer complete exemplaren van dit type uit Friesland. Van de heer P. A. Geel uit Kimswerd kregen we ondermeer
een half potje en enkele scherven aangeboden, uit de vroege IJzertijd daterend en afkomstig uit een sloot in de terp van Baarderburen.

Bronzen kapfibula (inv.nr. FM
1986-X-20) uit terpaarde ten
westen van Kimswerd; lengte
8,4 cm; datering lste eeuw na
Chr. Tekening H. R. Roelink
(B.A.I.).

Hoewel we geen volledigheid met dit overzicht hebben willen nastreven zijn de belangrijkste activiteiten, aanwinsten e.d. wel genoemd. Voor een compleet overzicht verwijzen we de geïnteresseerde lezer naar onze aanwinstenlijst 1986, de gevoerde correspondentie en de dagrapporten van onze medewerkers; dit alles is
op speciaal verzoek te raadplegen op de archeologische afdeling.
Tot besluit willen we nog enkele onderwerpen aansnijden die ook
in de nabije toekomst voor onze afdeling van betekenis zijn. We
zijn nogal ongerust over de ontwikkeling rond het beheer van het
depot Op de archeologische afdeling. Zonder passende invulling
van deze functie wordt de achterstand van verwerking der vondsten steeds groter en ook, omdat de vraag naar inzage van de collecties nog jaarlijks toeneemt zullen we moeten voorkomen, dat
een soort zelfbediening gaat ontstaan. De gevolgen hiervan zullen
door het gevaar van beschadiging of erger bij ondeskundige behandeling van voorwerpen beslist nadelig zijn voor ons museum.
Het initiatief van dr. C. Boschma inzake een voorstel aan de voorzitter van de vereniging van Friese gemeenten, burgemeester mr.
G. J. te Loo van Leeuwarden, om tot besprekingen te komen die
mogelijk leiden tot de aanstelling van een stadsarcheoloog in
Friesland, kunnen we alleen maar toejuichen. In het verslagjaar
hebben reeds gesprekken plaatsgevonden met diverse vertegenwoordigers van die gemeenten waaronder de elf Friese steden vallen, terwijl de heer H. Sarfaty namens de R.O.B, en de directeur
en beide archeologen van het Fries Museum aan deze oriënterende gesprekken hebben deelgenomen; provinciaal archeoloog, de
heer G. Elzinga, trad daarbij tevens op als woordvoerder namens
het B.A.I. De gesprekken zullen in 1987 worden voortgezet.
Bij het Argéologysk Wurkferbân kwam er bestuurswisseling: de
heer H. Haytema nam de voorzittershamer van de heer J. Mulder
over, terwijl de functie van secretaris van de heer K. J. Bekkema
door de heer H. de Jong wordt voortgezet. Mulder in zijn functie
van voorzitter van de Commissie Archeologisch Stadskernonderzoek te Leeuwarden en Bekkema als restaurateur op onze afdeling blijven echter de band met de archeologie behouden. Aan
beide heren is een welgemeend woord van dank op zijn plaats
voor hun inspanningen om deze amateur-vereniging nieuw leven
in te blazen; ook met de nieuwkomers rekenen we op een goede
samenwerking in de komende jaren.
E. Kramer
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T jist van aanwinsten
U1

lm nr

- -

1986
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26

Mes met zilveren heft, Tiddorus Eekhoff te Leeuwarden, XIX A.
Aangekocht.
Porseleinen kraaikop.
Geschenk mevr. G. A. Meindersma-Borgesius, Renkum.
Pier Pander, reliëf van wit marmer met de portretten ten voeten uit
staande van de drie kinderen van ds. J. de Koo te Drachten, 1895,
121x121x79,5 cm.
Geschenk mevr. J. H. den Beer Portugael-van Loon, Wassenaar.
Zilveren theepot, door een onbekende Sneker zilversmid, jl. T (1734),
met de inscriptie: Symon Krijtenburgh, hoog 15 cm.
Bruikleen S. K. Taconis, Vegelinsoord.
Melkzuchtspuit, lang 45,5 cm.
Geschenk B. van Dijk, Hindeloopen
H. W. Beekkerk, "Het vrolijke drietal", 1788, olieverf op koper,
ovaal, 31 x 25 cm.
Veelkleurig beschilderd wandbord t.g.v. de eenwording van Heerenveen, 1934.
De nrs. 6 en 7 legaat J. H. W. Verkouteren, Zeist.
Diepe schotel van Fries aardewerk met tinglazuur, versierd met een
landschap met 3 huizen, diameter 37,5 cm.
Aangekocht.
Kleine klaptafel met Hindeloper beschildering, XVIII, hoog (ingeklapt) 101,5, breed 81 cm.
Geschenk mevr. B. J. Wieringa, Coevorden.
Dick Osinga, portret ten halven lijve van Reintje Cuperus-Dijkstra
(geb. 1882), 1945, olieverf op doek, 78 x 61 cm.
Johan Dijkstra, portret (borststuk) van de altzangeres Jouck Cuperus, 1933, olieverf op doek, 69,2x51,5 cm. Op de achterzijde
schets van duinlandschap.
De nrs. 10-11 legaat S. D. Cuperus, Leeuwarden.
Troffel van Berlijns zilver met het opschrift: Aandenken/aan de eerste/steenlegging/van het/Burmania Huis/Wagenhuis/en de Villa/
B.H.B. C.T.AE.H.B./W.W.H.B. (1874), lang 26,5 cm.
Bruikleen mr. W. W. Hopperus Buma, Warnsveld.
Kristallen roemer met opschrift: HET WELLVAAREN VAN
DESE BOODEM, hoog 20 cm.
Bruikleen mevr. R. Pranger, Leeuwarden.
Zes zilveren koffielepels, J. Feddema Leeuwarden, jl. f (1800), lang
14 cm.
Aangekocht.
Gerlof Hamersma (1953), beeld "De Boot", 1984, zwart geschilderd
hout, ca. 5 m. lang.
Harmen Abma (1937), schilderij "2 delen wit 1 deel zwart 1 deel
blauw/2 delen wit 1 deel zwart/ 1 deel blauw" (3 delig), 1985, acryl
op doek.
Zoltin Peter (1942), skulptuur "Watervalpoort", 1985, hout/ijzer.
Hans Selie (1953), schilderij "Huisje te Achlum II", 1986, acryl op
doek, 150 x 120 cm.
Onno Boekhoudt (1944), object, 1986, lood, 50 x 60 x 3 cm.
Els Martin (1943), object, drie delen, 1985, klei/metaal.
Anne Feddema (1961), "Perpetuum mobile", 1986, oliepastel op
schuurpapier, 22,5 x 28,5 cm.
—, "Aapjeseters", 1986, olieverf op papier, 70 x 50 cm.
De nrs. 15 t/m 22 aangekocht met steun van het Ministerie van
WVC.
Vier trotseerloodjes met merken van loodgieters.
Geschenk N.N.
Zilveren wasluciferdoosje in de vorm van een achtkante doofpot, H.
van Assen Leeuwarden, 1862,8,5x5 cm
Bruikleen van Ottema-Kingma Stichting Leeuwarden
Loden grafkistplaatje, waarin de volgende tekst is gegraveerd: ANO
1651 DEN XXVIJ MAR/TIJ IS IN DEN HEERE ONT/SLAPEN
DEN WEL-EDE/LEN IR. GERROLDT V IUC/KEMA, HEER .
.. /GABURCH O.../ ACHT..., 18,5 x 23 cm.
Loden grafkistplaatje, waarin de volgende tekst gegraveerd: IN
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27
28
29
30
31
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DESE KISTE LEIT HET LICHAEM VAN DE/WELEDELE VR..
DE ROUSSEL IS GEST7 INT IAEREN 1645 (er kan ook 1643
staan) DOCHTER VAN DEN WELEDELEN HEER HAIO DE
ROUSSEL RAAD/ORDENARIS IN DEN HOVE VAN VRIESLANT/ EN VAN DE WELEDELE VROU IOSYNNA VAN /
BURMANIA HAER MOEDR HUYSVROU VAN/ DEN WELEDELEN HEER DOUUE VAN/HEERREMA CAPITEIN EN
COMMANDEUR IN/LANG ACKER SCHANS, 11 x 17 cm.
De nrs. 25 en 26 geschenk Gemeente Leeuwarden.
Krantenhanger versierd met kerfsnijwerk, 37,5 x 31 cm.
Geschenk B. Gerlofsma, Leeuwarden.
Haarwerkstuk in lijstje achter glas, onderschrift: Geb. 31 Juli 1890
Hiske Rienks Overl. 27 Sept. 1914, 24 x 19,5 cm.
Geschenk mevrouw M. H. Hoekstra- de Jong, Leeuwarden.
Sigarenkoker met op de bovenzijde een jachttafereel, 14x7 cm.
Geschenk mevrouw J. G. Verkouteren-Holthuis, Zeist.
Anne Feddema, "Kikkerbraken", 1986, olieverf op paneel, 57x67
cm.
Geschenk van de kunstenaar.
Pim Lenos, "Switch-, Sweat-, Brain-Chair", 1986, hout/ijzer met
olieverf beschilderd, hoog 87 cm.
Geschenk van de kunstenaar.
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Lijst van aanwinsten
Prentenkabinet

Inv.nr.
PK 1986
1

10
11
12
13
14

15

16
17

19
20
21
22
23
24

25
26
27
28.
29

Hooiwagen op brug, linosnede door Dirk Kerst Koopmans, ± 1936,
afm. van het blad 153 x 107 mm.
Slapend kind, houtgravure door Dirk Kerst Koopmans, ± 1965,
afm. van het blad 168 x 212 mm.
Monoprint, hout, door Dirk Kerst Koopmans, ± 1975, afm. van het
blad 79 x 83 mm.
Vogelskelet tegen pluisbol, houtgravure door Dirk Kerst Koopmans,
afm. 30,8x24,1 cm.
Vogelskelet, houtgravure door Dirk Kerst Koopmans, ± 1970, afm.
17,5x15,2 cm.
Visser, linosnede door Dirk Kerst Koopmans, ± 1960, afm.
15,8x23,5 cm.
Geabstraheerde figuren, monoprint, reliëfdruk door Dirk Kerst
Koopmans, afm. 12,5 x 13,9 cm.
Monotype, inkt op glas, door Dirk Kerst Koopmans, ± 1975, afm.
20,6 x 29,7 cm.
De nrs. 1 t/m 8 aangekocht van de kunstenaar.
Zelfportret door Willem Bartel van der Kooi, tekening in zwart krijt
met wit gehoogd, afm. 35,6 x 28,7 cm.
Schenking dr. C. Boschma, Wijns.
Draaibrug in de Deelen, linosnede door Dirk Kerst Koopmans, ±
1936, afm. 11,7x15,7 cm.
Turfbaggeraar, houtgravure door Dirk Kerst Koopmans, ± 1965,
afm. 25,5 x 16,5 cm.
Houtsnede, z.t., door Dirk Kerst Koopmans, ± 1975, afm. 8.4 x 8,9
cm.
Monotype door Dirk Kerst Koopmans, ± 1975, afm. 41,2 x 40,6 cm.
De nrs. 10 t/m 13 aangekocht van de kunstenaar.
Schaatswedstrijd voor vrouwen op de stadsgracht t.h.v. het Schavernek, Leeuwarden, geaquarelleerde pentekening door A. van der
Poort, 1805.
Aangekocht.
"Reno/plage en Chai?", tekening in zwart en rood krijt door Germ
de Jong, 1945, afm. 33,7 x 52,5 cm.
Aangekocht.
Johan Willem Friso, stadhouder van Friesland, portrettekening in
pastel, niet gesigneerd, afm. 49,1 x 37,4 cm.
Bruikleen provincie Friesland.
Affiche van een concert door de Ljouwerter Orkest Feriening, lithografie drukkerij T. van der Wey, 1947.
Schenking mevr. C. Kraayer-Kuurstra.
Slapende zwerver, aquarel opgewerkt met krijt, door Piet van der
Hem, 1910, afm. 20,2 x 31,1 cm.
Aangekocht.
Verzameling wenskaarten ( ± 1900), diverse maten.
Kinderprint met Friese tekst, gedrukt door J. de Lange Deventer,
houtsnede, 32,6 x 37,7 cm.
Kinderprent, houtsnede, getamponneerd, ± 1840, afm. 41x33,5
cm.
Kinderprent, houtsnede, met penseel ruw ingekleurd, 2e kw. 19e
eeuw, afm. 39,7 x 32,3 cm.
Kinderprent, houtsnede, met penseel ruw ingekleurd, 2e kwart 19e
eeuw, afm. 40,2 x 31,9 cm.
Domino- en kaartspel, kinderprent, houtsnede, kleuren gestempeld,
2e kwart 19e eeuw, afm. 34,7 x 41,3 cm.
"Krygsmuziek", kinderprent, kleuren gestempeld, midden 19e eeuw,
uitgave Glenisson, afm. 39,6 x 31,8 cm.
Kinderprent, houtsnede, uitgave Erve Wijsmuller Amsterdam, afm.
33,2 x 39,9 cm.
Kinderprent, Duits, lithografie, ingekleurd met penseel, uitgave
Mainz bei Joseph Scholz, afm. 34,5 x 42,5 cm.
"Kars Rym", handschrift met versiering in de rand, begin 19e eeuw,
afm. 34x21,5 cm.
"Leeuwarder Duumkes/ Komische coupletten/gezongen door/Albert Bol", kermis 1916, afm. 29,6 x 22,8 cm.
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"Klein Duimpje in zijn zondagspak", kinderprent, houtsnede, uitgave Erve Wijsmuller Amsterdam, midden 19e eeuw, afm.
40, l x 33,2 cm.
De nrs. 19 t/m 31 schenking mevr. R. R. Spanjaard-van der Leen,
Hilversum.
Decorstuk voor kijkdoos, lithografie, ingekleurd, uitgave Mainz bei
Joseph Scholz, 3e kwart 19e eeuw, afm. 34,6 x 43,5 cm.
Slag bij Doggersbank, opticaprent, ingekleurd, H. Marianus se. A.V.,
met Nederlandse en Franse tekst, eind 18e eeuw, afm. 36 x 49 cm.
"De vlieg schier nergens op / en past" enz., gedicht in handschrift
door Sipke Roels, 1799, Haskerdijken, afm. 21 x 33,2 cm.
Naamlijst in handschrift van kinderen Roels, geb. 1764 t/m 1782,
afm. 41 x 32,8 cm.
"Kersbrief', schoonschrift in pen en waterverf door Tettje Johannes,
23 dec. 1796 te Akkrum, afm. 32,6 x 20,6 cm.
"Paasch Brieff', schoonschrift in pen door Tettje Johannes, 25 maart
1796 te Akkrum, afm 33 x 20,7 cm.
"Nieuw Jaars Wensch", gedrukt en ingekleurd, schoonschrift in pen
door Sjouke H. Zetstra, 1 januari 1791 te Leeuwarden, druk wed. J.
Ratelband Amsterdam, afm. 41,1 x 32,9 cm.
"Nieuw Jaars Wensch", gedrukt en ingekleurd, schoonschrift in pen
door S. Zetstra, 1 jan. 1823 te Huizum, met adres van H. Moolenijzer
Amsterdam, afm. 41,4 x 33,6 cm.
Scène in stad, lithografie, midden 19e eeuw, afm. 34,7 x 43,8 cm.
Gezichten in Florence en Rome, litho's, ingekleurd, Duits, 3e kwart
19e eeuw, afm. 42,8 x 34,7 cm.
8 gezichten in Zwitserland, litho's, in kleuren gedrukt, Duits, 3e
kwart 19e eeuw, 42,6 x 34,7 cm.
Gedenkprent 1572-1872, 2 kleurenlitho's, "Steendr. v. Ter Horst en
Eiselin — Leeuwarden", afm. 43,1 x 34,3 cm.
Kasteel bij rivier, lithografie door L. Lazare, no. 24, 3e kwart 19e
eeuw, afm. 34,1 x 43 cm.
"Retraite de Constantine" enz., kleurenlithografie, no. 156-2, 3e
kwart 19e eeuw, afm. 34,5 x 43,2 cm.
"Marche sur Constantine" enz., kleurenlithografie, no. 155-1, 3e
kwart 19e eeuw, afm. 34,5 x 43,2 cm.
"Middelen van vervoer I" en "II", 2 kinderprenten, lithografieën,
ingekleurd met waterverf, plaat 44 en 45, afkomstig uit de
"Kindercourant Deel 2", met adres van Fuhri en Smits, afm.
21,5x34,2 cm.
Gedenkprent 50 jr. Slag bij Waterloo, uitgereikt aan Ytje Pranger,
1865, steendr. J. H. v.d. Weijer Groningen, uitgave A. L. Scholtens
Groningen, afm. 42,9 x 34 cm.
"Geographus / Der Erdbeschreiber", klein formaat opticaprent,
kopergravure, ingekleurd, uitgave Mart. Engelbrecht, eind 18e eeuw,
afm. 22,5 x 32,4 cm.
Twee topografische gezichten: Amstelveen en Maartensdijk, kopergravures met adres van E. Maaskamp Amsterdam, afm. van de plaat
15,9x20,6 cm.
Zeven bladen uit de "Kinder-courant", lithografieën, ingekleurd,
afm. ± 34,5 x ± 21,5 cm.
"Wie zal mijn arbeid niet beklagen" enz., kinderprent met 2 x 4 houtsneden, getamponneerd in rood, geel en blauw, met adres van Minderman en Comp. Amsterdam, afm. 33 x 41,2 cm.
"Ziet wat in deze Prent elks Beeld en Werk beduidt" enz., kinderprent 6 x 6 afb., housnede, getamponneerd in rood, geel en blauw,
met adres Erve H. Rijnders Amsterdam, afm. 41,2 x 33,5 cm.
"Des Menschen Op en Ondergang" enz., kinderprent, houtsnede, getamponneerd in rood en geel, no. 29, Minderman en Comp. Amsterdam, afm. 32,7 x 41,2 cm.
"In fraaije lange zomer dagen, / Kan 't rijden jong en oud behagen",
kinderprent, 4 x 2 afb., houtsnede, getamponneerd in geel en blauw,
met adres van J. Noorduyn Gorinchem, afm. 40,1 x 33,9 cm.
"De lucht-bol à la Montgolfier", kinderprent, houtsnede, ingekleurd,
met adres van David Ie Jolle Amsterdam, houtsnede door L.
Bouwens, afm. 41,8 x 33,2 cm.
"Kinders hier hebt gij tot u plaijsier / Van Jan en Lijs op 't Us vol

Wumkes.nl

57
58
59
60
61

62
63
64
65
66
67

68
69
70
71
72
73
74
75

76
77
.
78
79

Zwier", kinderprent, 7 x 4 afb., houtsnede, ingekleurd, no. 39, met
adres van J. H. de Lange Deventer, afm. 35,5 x 30 cm.
"Lam Gods", kinderprent, houtsnede, ingekleurd, no. 30, met adres
van P. J. Brepols Turnhout, afm. 40,6 x 35,7 cm.
"Kinderdeugden en Gebreken / Ziet ge in deze Printjes spreken"
enz., kinderprent, 4 x 4 afb., houtsnede, met adres van H. van Munster en Zoon Amsterdam, afm. 41,5 x 33 cm.
"Kindren! zo ge u wilt vermaaken, / Koomt, beschouwt dan deze
Snaaken" enz., kinderprent, 4 x 6 afb., houtsnede, no. 14, met adres
van wed. C. Stichter Amsterdam, afm. ± 138 x ± 32 cm.
"Winter-vermakelijkheden / n. 159", kinderprent, 2 afb., houtsnede,
ingekleurd, geen adres (Brepols?), afb. 38,5 x 32,5 cm.
"Kom Vrindinnetjes kom Vrindjes, / Hier zijn twintig mooije printjes" enz., kinderprent, nr. 21, 5 x 4 afb., houtsnede, getamponneerd
in rood, geel en blauw, met adres van B. Koene Amsterdam, afm.
40,1 x 33,2 cm.
"Leer uit Klein Duimpjes wedervaren, / Dat men door list wel slagen
kan" enz., kinderprent, houtsnede, ingekleurd, 3 x 4 afb., met adres
van Van Staden en Co Amsterdam, afm. 34,5 x 29,5 cm.
"Ziet hier de Afbeeldingen van Keizers, Keizerinnen" enz., kinderprent, 5 x 4 afb., houtsnede, ingekleurd, no. 147, met adres van Joh.
Noman en Zoon Zaltbommel, afm. 40,3 x 32,8 cm.
"De wijze en de dwaze maegden. n. 161", kinderprent, houtsnede, ingekleurd, uitgave Glenisson Turnhout, afm. 39,2 x 31,6 cm.
"De historie van de verlore zoon" enz., fragment (helft) van 18eeeuwse kinderprent, ingekleurd in rood, geel en blauw, uitgave onbekend, afm. 20,5 x 29,4 cm.
Fragment van kinderprent over Jan in het huishouden, 3 x 2 afb.,
houtsnede, ingekleurd met rood en geel, uitgave onbekend, afm. ±
17,5 x ± 17 cm.
Fragment van kinderprent met scènes uit het leven van Christus
(rechterhelft), houtsnede 4 x 2 afb., ingekleurd met rood, geel en
blauw, no. 30, met adres van H. Rijnders Amsterdam, afm.
31,5x20,5 cm.
"In 's Menschen hart zijn veel gedachten" enz., kinderprent, 5 x 4
afb., houtsnede, met adres van B. Koene Amsterdam, afm. 41 x 33
cm.
"Wie vette Ganzen koopen wil" enz., kinderprent, 3 x 4 afb., houtsnede, ingekleurd, no. 12, met adres van J. H. de Lange Deventer,
afm. 129,8x37,1 cm.
"155 / Het leven van Van Speyk" kinderprent, houtsnede door
Cranendonck, ingekleurd (rood, geel), 3 x 2 afb., met adres van N. en
J. Hissink Zutphen, afm. 41,8 x 33,5 cm.
"Gij ziet, geliefde Landgenoten! / Mijn Prenten-Magazijn vergrooten" enz., kinderprent, 4 x 4 afb., houtsnede, ingekleurd (blauw, geel,
rood), no. 33, geen adres, afm. 38,6 x 33,6 cm.
"O Kinderen betragt uw pligt" enz., kinderprent, houtsnede, ingekleurd (rood, geel, blauw), met adres van Erve H. Rijnders Amsterdam, afm. 41 x 33,2 cm.
"o Jeugd! zie hier met vlijt een Achttal Arbeids-Lieden" enz., kinderprent, 2 x 4 afb., houtsnede, ingekleurd (rood, geel, blauw), no. 45,
met adres van Erve H. Rijnders Amsterdam, afm. 33 x 40,7 cm.
"De koekebakster" enz., kinderprent, 3 x 4 afb., houtsnede, ingekleurd, door A. Cranendonck, met adres van Minderman Amsterdam, afm. 41 x 32,8 cm.
"Hoe wordt dit schoon geboomt' verzorgd, door Maagden en door
Knapen!" enz., kinderprent, 2 afb., houtsnede door Goestman, ingekleurd (rood, blauw), no. 185, met adres van F. Holtkamp Sneek,
afm. 32,3 x 40,4 cm.
"Prenten-Magazijn voor de Jeugd. No. 22 / Straat-nering", kinderprent, 2 x 2 afb., houtgravure, ingekleurd, uitgave J. Schuitemaker
Purmerend, afm. 44,1 x 33,5 cm.
als 76, "No. 18 / Tamme Dieren", kinderprent, 3 x 2 afb., houtgravure, ingekleurd, afm. 43,5 x 34,8 cm.
als 76, "No. 16 / Kinderdeugden", kinderprent, 2 x 2 afb. houtgravure, ingekleurd, afm. 43,2 x 34 cm.
"Nieuwe Hollandsche Kinderprenten", no. 9 (geschiedenis Robin-
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son Crusoë), kinderprent, houtgravure, ingekleurd, 3 x 3 afb., uitgave A. W. Sijthoff Leiden, afm. 39,3 x 30,7 cm.
als 79, (geschiedenis Robinson Crusoë), kinderprent, 3 x 3 afb., houtgravure, ingekleurd, afm. 39,3 x 30,8 cm.
als 79, no. 38 (dieren), kinderprent, 1 x 3 en 2 x 2 afb.. houtgravure
ingekleurd, afm. 39,3 x 31,4 cm.
"Allerlei", kinderprent, houtgravure, o.a. door J. van Have, ingekleurd, geen adres, afm. 41,9 x 32,6 cm.
"Prenten tot nut van het algemeen. / Allerlei uit het leven", kinderprent, 2 x 3 afb., houtgravure, uitgave A, W. Sijthoff Leiden, afm.
42 x 35 cm.
als 83, "No. 6 / Bijbelsche Geschiedenis", kinderprent, 2 x 3 afb.
houtgravure, afm. 42,7 x 34 cm.
"Allerlei", 8 afb., kinderprent, houtgravure, ingekleurd, geen adres,
afm. 42,1 x 33 cm.
"Allerlei", 8 afb., kinderprent, houtgravures, o.a. door E. Forest, ingekleurd, afm. 41,9 x 32,4 cm.
"Allerlei", 8 afb., kinderprent, houtgravures, ingekleurd, afm.
42 x 33,2 cm.
16 afb. van apen, no. 99, kinderprent, kleurenlithografie, uitgave G.
N. Renner en Co Nürnberg, afm. 33,5 x 41,7 cm.
"Reintje de Vos en de ooievaar", no. 80, kinderprent, 3 x 2 houtgravures, ingekleurd door E. Ille, 1858, uitgave H. van der Moolen, Geldern, druk Dr. C. Wolf en Zoon München. afm. 44,5 x 35,2 cm.
"Cantinières", no. 416, 6 x 8 afb., kinderprent, lithografie, gekleurd,
gouddruk, met adres van Pinot en Sagaire te Epinal, afm. 39,6 x 27,9
cm.
"Nieuw Nederlandsche Kinderprenten. / Avonturen van Robinson
Crusoë. No. 6", kinderprent, 3 x 3 afb., lithografie, ingekleurd, door
Emrik en Binger, uitgave G. L. Funke Amsterdam, stempel boekhandel W. Eelkema, afm. 35 x 43,3 cm.
als 91, "Het leven van De Ruiter. No. 9", kinderprent, 3 x 3 afb., lithografie, ingekleurd, afm. 35 x 43,3 cm.
als 91, "Uit het leven van Jezus. No. 8", kinderprent, 3 x 3 afb., lithografie, ingekleurd, afm. 35 x 43,3 cm.
als 91, "Verscheurende dieren. No. 11", kinderprent, 8 afb., lithografie, ingekleurd, afm. 35 x 43,3 cm.
als 91, "Hollandsche Kleederdragten. No. 12", kinderprent, 3 x 3
afb., lithografie, ingekleurd, afm. 35 x 43,3 cm.
als 91, "Hoenders. No. 10", kinderprent, 8 afb., lithografie door A.
K.,, ingekleurd, afm. 35 x 43,3 cm.
De nrs. 31 t/m 96 geschenk mevr. R. Pranger, Leeuwarden.
Dorpsgezicht, aquarel door Gerrit Benner, gesigneerd, niet gedateerd, afm. 45,2 x 54,5 cm.
Bruikleen provincie Friesland.
Gezicht op het Ayttagodshuis en de kerk te Swichum, aquarel door
Joh. Elzinga naar schilderij van P. van der Hem. 1935, afm.
34,1x49,2 cm.
Bruikleen mevr. K. Schaap, Roden.
Serie I t/m VI door Loesje in Leeuwarden aangeplakt vanaf 1 jan.
1986 (60 stuks) + 3 verhuizingsaffiches + 1 speciaal affiche t.g.v.
overhandiging aan prentenkabinet, afm. ± 30 x ± 42,5 cm.
Aangekocht.
Album, bestemd voor 100 prentbriefkaarten, afm. 26,5 x 20 cm.
Schenking N. Zwiers, Leeuwarden.
"Huwelijks en geboorteboekje", aantekeningen in handschrift betr.
fam. Prins, Franeker, afm. 16,2 x 10 cm.
Geschenk mevr. H. van der Veer-Ferwerda, Amsterdam
Boekje (zelfgemaakt), met diverse kleine knipsels en sigarenverpakkingen, afm. ± 16 x 10,5 cm.
Schenking N.N.
Muizen, ets door Jan Mankes, afm. 23,3 x 16 cm.
Dorpsgezicht bij avond, tekening in zwart krijt door Johannes Mulders, afm. 28,3 x 22,2 cm.
Busteportret van een Scheveningse met oorijzermuts, tekening in
zwart krijt door Froukje Wartena, afin. 19,6 x 15,2.
De nrs. 103 t/m 105 aangekocht.
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"Lofspraak/op de in den jare MDCCCL vernieuw/de, en op den
Eerste January MDCCCLI door den/weleerw. zeer geleerde heer D.
Plantinus inge/wijde kerk der doopsgezinden/te Holwerd en Blija"
door M. Martens, emerituspredikant van deze gemeente, afm.
49 x 66,8 cm.
Geschenk Doopsgezinde Gemeente te Holwerd.
Poësiealbum, losse bladen in versierd doosje, 19e eeuw, afm.
10,6 x 15,6 cm.
24 huwelijksaankondigingen uit de jaren 1862 t/m 1872, diverse afmetingen.
Doosje met aankondigingen uit kranten geknipt: huwelijks-, geboorte- en rouwadvertenties, afm. 11,4 x 8,5 cm.
Portret van Antje Gorter uit Kootstertille ten voeten uit, foto, ±
1870, afm. 11,4x8,5 cm.
A.B.C, boekje, lithografie, ingekleurd, zonder adres, 2e kwart 19e
eeuw, afm. 16,9 x 10,5 cm.
"Annotitie over 1845/voor/B. K. Wassenaar/Wegens Ontvangts
en/Uitgaaf', handschrift in perkament gebonden, afm. 20,5 x 17,5
cm.
Kinderprent, 2 x 3 afb., lithografie, ingekleurd, afm. 34,5 x 42,3 cm.
Fragment van kinderprent met 2 x 2 afb., lithografie, 3e kwart 19e
eeuw, afm. 34,8 x 42,8 cm.
Kinderprent, 2 x 2 afb., lithografie met adres van F. G. Schultz Stuttgart, afm. 33,3 x 43,5 cm.
Denrs. 107 t/m 115 schenking mevr. R. Oterdoom-Rienks, Leeuwarden.
5 bladen met strips, schetsen in pen in inkt, door Frederik de Vos, ±
1940, afm. 25,3x20,9 cm.
Serie van 21 schetsen in potlood in diverse kleuren krijt van vrouwen,
meest gezeten in bars en bordelen, geschetst op voorgedrukte kaarten
door Frederik de Vos, afm. 14,9 x 6,2 cm. en 12,9 x 6,2 cm.
Schets in potlood en rood krijt van een vrouw met sigaret in de mond,
door Frederik de Vos, ± 1930, afm. 15x15 cm.
"Eet meer visch", in potlood en rood krijt, geschetst op omslag PTT
bedrijfsbanden, nov. 1940, Ie jrg. no. 11, door Frederik de Vos, afm.
26,9 x 19,4 cm.
Schets van een vrouw met hoofd op een kussen, daarbij tafeltje met
twee rozen met kaartje "Frederik", tekening in pen door Frederik de
Vos, afm. 25,2 x 20,8 cm.
Bosgezicht met vijver, tekening in zwart en wit krijt door Frederik de
Vos, afm. 15,7 x 23,9 cm.
Serie van 6 tekeningen van het Vondelpark in Amsterdam, opgeplakt
op een blad, met in pen een verhalend bijschrift, afm. 16,1 x 11,6 cm.
en 25,2 x 20,8 cm.
4 bladen met strips, schetsen e.d. met bijschriften betr. Heck's te Amsterdam, tekening in pen door Frederik de Vos, ± 1935.
Serie van 2 bladen omtrent bevallingspraatjes, tekening in pen door
Frederik de Vos, ± 1935, afm. 26,9 x 16,5 cm.
Serie van 2 bladen met schetsen van het bezoek van een man aan het
damesmodehuis "Gerzon". tekening in pen door Frederik de Vos. ±
1935.
9 bladen met diverse schetsen in pen, de meeste met bijschriften, door
Frederik de Vos, afm. 26 x 20,9 cm.
Twee mensen, schetstekening in zwart krijt door Frederik de Vos,
1933, afm. 15,8 x 11,8 cm.
Wandeling langs het strand, tekening in zwart krijt door Frederik de
Vos, afm. l l , 8 x 15,8 cm.
Koe in landschap, tekening in zwart krijt door Frederik de Vos, 1933,
afm. 11,8 x 15,8 cm.
Rijtuig aan het strand, tekening in zwart krijt door Frederik de Vos,
1933, afm. l l , 8 x 15,8 cm.
Spelende kinderen, tekening in zwart krijt door Frederik de Vos.
1933, afm. l l , 8 x 15,8 cm.
Landschap, tekening in zwart krijt door Frederik de Vos, 1933, afm.
11,8 x 15,8 cm.
Vrouw met kinderwagen, tekening in zwart krijt door Frederik de
Vos, 1933, afm. 15,8 x 11,8 cm.
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Vrouwen wandelend aan het strand, tekening in zwart krijt door
Frederik de Vos, afm. 11,8 x 15,8 cm.
Duinlandschap, tekening in contépotlood door Frederik de Vos
1933, afm. 11,8x15,8 cm.
Vrouw in stoel, tekening in zwart krijt door Frederik de Vos, afm
15,8x11,8 cm.
Zeegezicht, tekening in zwart krijt door Frederik de Vos, afm.
11,8x15,8 cm.
Picnic onder de bomen, tekening in zwart krijt door Frederik de Vos
1933, afm. 15,8 x 11,8 cm.
Gezicht langs het strand, tekening in zwart krijt door Frederik de
Vos, afm. 11,8x15,8 cm.
Zeegezicht, tekening in zwart krijt door Frederik de Vos, afm.
l l , 8 x 15,8 cm.
Landschap met paard, tekening in zwart krijt door Frederik de Vos,
1933, afm. 11,8x15,8 cm.
Landschap met boerderijtje, tekening in zwart krijt door Frederik de
Vos, 1933, afm. 11,8 x 15,8 cm.
De nrs. 116 t/m 142 schenking mevrouw W. Rijpma, Bartlehiem.
"De engel van de Tijd", houtgravure door P. G. Rueter, 1950-'51,
afm. 8,5 x 9,3 cm.
Schenking N.N.
Havengezicht, ets door Johannes Elzinga, afm. 10,5 x 18,7 cm.
Schenking de heer en mevr. Terwisga-Maarschalk, Vlieland.
"Fiori di Toscani", luxe catalogus bij gelijknamige tentoonstelling in
F.M., 1985, afm. 35 x 25,2 cm.
Aangekocht.
"IJsselmeer", kaart 1351, uitgave febr. 1986.
"Noordzee/Nederlandse kust/Texel tot Borkum", kaart 1352, hernieuwde uitgave 1982.
"Waddenzee/Den Helder tot Harlingen/Toegangen tot het IJsselmeer", kaart 1454, uitgegeven mrt. 1983.
"Noordzee/Terschellinger Gronden/tot/Harlingen", kaart 1456,
uitgegeven dec. 1983.
"Noordzee/Bornrif tot Monden van de Eems", kaart 1458, uitgegeven 1983.
"Waddenzee en aangrenzende Noordzeekust", kaart 1812, editie
1986.
"Waddenzee en aangrenzende Noordzeekust", kaart 1811, editie
1986.
IJsselmeer met randmeren, kaart 1810, editie 1986.
De nrs. 146 t/m 153 schenking Chef der Hydrografie te 's-Gravenhage.
26 fotoalbums met foto's door J. F. R. de Boer gemaakt in Friesland
en op enkele reizen buiten Friesland, 1942 t/m 1984.
14 losse bladen met opgeplakte foto's uit de jaren '63-'64, uit album
no. 9.
6 losse bladen met opgeplakte foto's uit de jaren '52-'53.
De nrs. 154 t/m 181 legaat J. F. R. de Boer, Leeuwarden
Portret van de altzangeres Jouck Cuperus door Johan Dijkstra, gouache, ondertekening in zwart krijt, 1933, afm. 56,4 x 43,9 cm.
Schenking erven tandarts S. D. Cuperus, Leeuwarden.
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Lijst van aanwinsten
Numismatische
afdeling 1986

Detnr.
1290

1291
1292
1296
1297
1299
1302
1306
1307
1308
1309
1310
1314

1318
1322
1327
1329
1330
1333
1340
1342
1347
1349

1350

1354

Gouden rijder 1751 Holland; gouden rijder 1763 Holland; ½-gouden
rijder 1761 Holland; gouden rijder 1760 Utrecht; 10-gulden 1830, geslagen te Utrecht; 5-gulden 1827, geslagen te Brussel.
Geschenk mevr. G. A. Meindersma-Borgesius, Renkum.
Koperen gildepenning 1749 bakkers Franeker o.n.v. Martijnus Nauta.
Aankoop.
6 stuks medailles damsport.
Geschenk W. G. Adema, Sneek.
3 stuks automaten-penningen.
Geschenk N.N.
150 stuks ereprijzen van 1934-1952 behaald door rundvee-fokstal
"Schuilenburg" Hindeloopen.
Geschenk B. van Dijk, Hindeloopen.
Koperen muntgewichtje 1580 Antwerpen gemaakt door Hans
Foncq.
Geschenk K. Dijkhuis, Franeker, gevonden aldaar.
2 stuks koperen hondepenningen Harlingen.
Geschenk J. Glazema, Arum, gevonden aldaar.
Verzilverde penning 1985, 40 jr. bevrijding.
Geschenk J. B. Westerhof, Sneek.
3 stuks medailles ijs-tourtochten.
Geschenk J. Koning, Leeuwarden.
cent 1857, cent 1858 Ned. Indië.
Geschenk B. van der Zee, Harlingen.
Aluminium penning 1985 t.g.v. 1ste lustrum.
Geschenk Num. Kring "Frisia", Drachten.
Zilveren penning erelid Fryske Akademy 1963, o.n.v. M. Wiegersma.
Geschenk J. S. Wiegersma, Broek.
Koperen gildepenning 1814 Amsterdam korendragers o.n.v. Willem
Veerling.
Aankoop, gevonden te Harlingen.
Vé-stuiver of plak 1491 Leeuwarden.
Geschenk Stichting Ned. Penningkabinetten, gevonden bij Dokkum.
Postulaat goudgulden van Luik o.n.v. Jan van Horne (1484-1505).
Vondst vrijwilliger, Tweebaksmarkt Leeuwarden.
15 stuks munten en gedeelten daarvan, waaronder gehalveerde exemplaren; detectorvondsten van slechte kwaliteit.
Geschenk M. Post, Dokkum, gevonden Dongeradeel.
Arabisch sierpenninkje en bidpenning 1897o.n.v.St. Antonius Ver.
Franeker.
Geschenk G. Adema, Blaricum.
2 stuks koperen rekenpenningen 16e eeuw; zilveren stuiver 16e eeuw
Utrecht; koperen duit 17e eeuw Friesland; duit 1721 Holland.
Geschenk H. van der Schaaf, Beetgumermolen, gevonden aldaar.
Bronzen penning 1985-1 van de Ver. v. Penningkunst.
Geschenk G. Elzinga, Leeuwarden.
Zilveren medaille 1927 o.n.v. Anna's Lodewijk Volbl. van D. S. Cuperus Boksum.
Geschenk S. D. Cuperus, Leeuwarden.
Zilveren algemene huwelijkspenning naar ontwerp door Pieter van
Abeeleca. 1655.
Aankoop.
Bakenloodje 1707 der Suyderzeese Vuurbakens met letter P. ingestempeld.
Geschenk S. Dijkstra, Kolhorn, gevonden bij Schoorldam.
Zilveren penning 400-jr. Leicesterplakkaat (1586-1986) en bezoek
aan Rijksmunt 25 sept. door leden Kon. Ned. Gen. v. Munt- en Penningkunde.
Aankoop.
Gehalveerde ¾-groot met ruiter geslagen te Valenciennes voor Henegouwen (1244-1280); gehalveerde ¾-groot met engel geslagen te
Brussel voor Brabant (1268-1294).
Geschenk K. Dijkhuis, Franeker, gevonden gem. Franekeradeel.
Gehalveerde ¾-groot met ruiter geslagen te Valenciennes voor Henegouwen (1244-1280); gehalveerde ¾-groot met adelaar geslagen te
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1355
1356

1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364

1367
1368

200

Aalst voor Vlaanderen (1244-1280); gehalveerde ¾-groot met engel
geslagen te Brussel voor Brabant (1268-1294); fragment ½-stuiver
Groningen 15e eeuw.
Geschenk A. van der Kooi, Franeker, gevonden in de gem. Harlingen
en Franekeradeel.
2 stuks gehalveerde Romeinse bronzen munten le/2e eeuw na Chr.;
fragment zilveren denarius van Trajanus 98-117 na Chr.
Geschenk K. Dijkhuis, Franeker, gevonden Wijnaldum.
Gehalveerde zilveren sterling Schotland o.n.v. Alexander III (12491285).
Geschenk J. W. van den Brink, Dokkum, gevonden gem. Dongeradeel.
10 stuks fragm. van bronzen Romeinse munten.
Geschenk K. Dijkhuis, Franeker, gevonden Dongjum.
3x brons en 3x zilver fragm. Romeinse munten.
Geschenk K. Dijkhuis, Franeker, gevonden Dongjum.
Gehalveerde zilveren longcross-penny begin 14e eeuw, imitatie naar
Engels voorbeeld.
Geschenk J. Glazema, Kimswerd, gevonden bij Arum.
Gouden dukaat 1986.
Aankoop.
12x brons en lx zilver Romeinse munten en fragmenten daarvan,
Ie/2e- en 3e eeuw na Chr.
Geschenk K. Dijkhuis, Franeker, gevonden gem. Franekeradeel.
2 medailles en 2 insignes Bescherming Bevolking.
Geschenk P. Kuiper, Giekerk.
Penning o.n.v. Gymnastiek Ver. Friso Heerenveen betr. Openb.
Uitv. Oranjewoud 28 juni 1885; bronzen huwelijkspenning met
draagoog 1905.
Geschenk B. T. Boersma, Terhorne.
Koperen hondepenning 1907 nr. 45 van Hoorn.
Geschenk K. Peeringa, Oude Leye.
Penninkje 1987 met Kerst- en Nieuwjaarswens.
Geschenk Fa. Phoenix, Assen.

Wumkes.nl

