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Avondrood van de Friese landadel
Over absenteïsme, paternalisme en socialisme
in het laat 19de-eeuwse
Friesland1
Yme Kuiper
De 19de-eeuwse Friese samenleving kenmerkte zich door grote klassentegenstellingen en scherpe standsverschillen 2. Op vrijwel elk terrein van het maatschappelijk leven domineerde een relatief gesloten elite van adellijke en patricische families die over veel politieke en economische macht beschikten. De
levensstijl van deze families kenmerkte zich door een zekere aristocratische allure. Hun maatschappelijk aanzien was groot.
Naar deze elite is tot dusver weinig onderzoek verricht. Niettemin zijn er
over haar enkele standaardbeelden in omloop. Zo is het gebruikelijk, de houding van de laat 19de-eeuwse Friese adel op politiek en economisch terrein te
karakteriseren als uitermate defensief en passief — soms zelfs als moreel verwerpelijk 3. Het kleiner worden van de adelsgroep en het slopen of verkopen
van haar states worden steevast geduid als tekenen van maatschappelijke
zwakte of daling. Algemeen gesproken overheerst de idee als zou de Friese
adel niet tegen de eisen van de tijd opgewassen zijn geweest. In dit opstel zal
worden getracht enige nuancering aan te brengen in deze voorstelling van zaken.
Weliswaar was deze elite omstreeks 1880, in vergelijking tot het begin van de
19de eeuw, beduidend kleiner geworden 4. In de jaren twintig bestond de Friese adelsgroep uit ruim zeventig volwassen edellieden, in de jaren tachtig telde
zij er niet meer dan dertig. Gedurende de 19de eeuw, vooral na 1848, zag zij
bovendien haar politieke macht steeds meer aan banden gelegd door de gewijzigde staatkundige inrichting van, en de politieke verhoudingen in het centraal
bestuurde Koninkrijk der Nederlanden . Ook toen echter was zij nog de machtigste en invloedrijkste maatschappelijke groep in de Friese samenleving. In
zijn Gedenkschriften karakteriseerde de socialistische voorman P.J. Troelstra
deze elite dan ook als de " . . . toenmaals [in de jaren tachtig] in Friesland
oppermachtig heerschende klasse van adellijke grondbezitters met hun aanhang in de hooge kringen der magistratuur" 6.
De naam Troelstra verwijst naar een ander opvallend verschijnsel dat zich
gedurende de laatste decennia der 19de eeuw in het gewest Friesland voordeed: de — in vergelijking tot elders in den lande — vroege opkomst van de
socialistische beweging en haar massale aanhang onder de plattelandsbevolking in bepaalde streken hier. Over dit vroege socialisme in Friesland zijn al
veel studies verschenen 7. Als een belangrijke factor voor zijn ontstaan wordt
veelal de grote agrarische crisis genoemd die vanaf ca. 1800 — na een bloeiperiode van de Friese landbouw vanaf het midden van de eeuw — de Friese samenleving diep trof. Deze crisis deed zich eerder voor in de akkerbouw dan in
de veeteelt, en greep in eerstgenoemde sector ook dieper in. Vooral pachtboeren, land- en veenarbeiders en vele middenstanders en handwerkslieden zagen
hun inkomsten drastisch teruglopen. Het aantal bedeelden steeg dramatisch,
vooral in het begin van de jaren negentig. Veel plattelandsgemeenten kwamen
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hierdoor in grote financiële moeilijkheden. Uit deze tijd stamt de uitdrukking
'arm Friesland'. Velen zagen de oplossing voor de 'sociale kwestie' in de socialistische beweging met haar eisen als algemeen kiesrecht, hogere lonen en meer
werkgelegenheid. In streken die een zekere stakingstraditie kenden waren
land- en veenarbeiders al vóór het intreden van de grote agrarische crisis in
conflict gekomen met grote pachtboeren en veenbazen. Meestal ging het daarbij uitsluitend om looneisen. De verkondiging van de socialistische boodschap
echter — aanvankelijk door buitenstaanders, later ook door regionale en lokale voorlieden — legde de globale structuur van de Friese samenleving bloot.
Hun kritiek richtte zich in het bijzonder tegen de tot op dat moment belangrijke, zo niet belangrijkste, machtsbron van de adelselite: het grootgrondbezit.
In brede lagen van de bevolking ontstond zodoende agitatie, die voortaan niet
slechts tegen pachtboeren en veenbazen was gericht.
Over deze agitatie tegen de elite is reeds vaker geschreven. Minder bekend is
evenwel hoe deze zelf reageerde op het tegen haar gerichte maatschappelijk
offensief. Doel van dit opstel is, na te gaan hoe de Friese landadel zich opstelde
in het 'arm Friesland' van de jaren 1878-1895. In hoeverre trok zij zich iets aan
van de vaak grimmige en vijandige — vooral uit socialistische gelederen afkomstige — kritiek? Welke initiatieven ondernam zij om de overwegend economische problemen van anderen op te lossen en daarbij toch haar traditioneel
vooraanstaande positie te behouden? Vooral op het pachtstelsel en het absenteïsme zal de aandacht worden gericht. Uit de ontwikkelingen die zich daarin
voordeden, moge blijken hoezeer de economische machtskansen van genoemde elite verbonden waren met, en — ten dele — bepaald werden door haar politieke en sociaal-culturele houding.
Hoewel in dit artikel de nodige kwantitatieve gegevens zullen worden vermeld, draagt het bovenal een schetsmatig, verhalend karakter.
Landheren en hun pachters
In de 19de eeuw vormden agrarische produktie en export hèt zwaartepunt van
de Friese economie. De belangrijkste sector was de veeteelt, maar ook de akkerbouw en de veenderijen droegen fors bij aan die economie. Opvallend was
verder dat zo'n 60% van de boeren hun landerijen pachtten. Evenals Zeeland
was Friesland dan ook een pachtprovincie bij uitstek 8. De gunstige economische conjunctuur gedurende de periode 1850-1878 kwam met name de landeigenaren ten goede. De voortdurende prijsstijging van agrarische produkten —
met name boter — ging namelijk gepaard met een forse verhoging van de gemiddelde pachtprijs. Pachtovereenkomsten werden meestal voor de periode
van vijfjaar afgesloten. De vraag naar grond bleef lange tijd zeer groot. De
onderhandelingspositie van de verpachters werd daardoor in principe ijzersterk. Zo kon een verpachter zijn huurder bij de afloop van hun overeenkomst
voorhouden dat hij de boerderij en het bijbehorende land met gesloten briefjes
wenste te verhuren, wat betekende dat de pachter moest gaan opbieden tegen
andere belangstellenden. Van continuatierecht was nog geen sprake. Hier zij
evenwel bij aangetekend dat het niet zozeer adellijke landheren, als wel rustende landbouwers en grondbeleggers uit de Friese steden waren die het onderste
uit de kan wilden halen. De meeste leden van de Friese landadel lieten doorgaans de zittende pachters op hun boerderij. Onder dezen waren er velen die
werkten op bedrijven die hun voorvaders al generaties lang hadden gepacht.
Sterker nog stond de verpachter bij de verhuur van losse landen en hooilan-
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den. Eerstgenoemde categorie werd voor een periode van drie, vijf of zeven
jaar verhuurd, laatstgenoemde voor een termijn van één, drie of vijfjaar. De
onderlinge concurrentie was op die markt nog veel groter. Bovendien werden
deze landerijen vaak in de een of andere herberg door bemiddeling van een
notaris bij opbod verhuurd. Lokatie, drank, notaris en strijk- en verhooggelden schiepen vaak een sfeer waarin gretige pachters meer dan het volle pond
betaalden.
In de vruchtbare delen van Friesland — de kleigebieden in het noorden en
westen — was het pachtwezen al ver voor het begin van de 19de eeuw wijd verspreid. Van oudsher had de Friese adel zijn grondbezit voornamelijk in deze
kleigebieden liggen, en hij woonde daar ook, op voorname states. Op de arme
zandgronden van het zuidoosten was het pachtstelsel minder ontwikkeld. Omstreeks het midden van de 19de eeuw echter lagen de bezittingen van de Friese
adel meer verspreid over de provincie en was het noorden van Friesland als
woonplaats weinig in trek. Populair was daarentegen het zuidoostelijk gelegen
gebied van de Friese Wouden. De migratie naar dit gebied hing ten dele samen
met de belangen die een aantal adellijke families daar in de loop der tijd in de
verveningen had verworven. Hoewel relatief veel 19de-eeuwse adellijke families over een zeer aanzienlijk — sommige zelfs over een enorm — grondbezit
beschikten, kende men in Friesland nauwelijks het fenomeen van het 'echte'
landgoed: een kasteel of landhuis met veel land en pachtboerderijen eromheen, zoals men dat elders (Overijssel, Gelderland) vinden kon 9. Het grootgrondbezit van de Friese edelman bestond vrijwel altijd uit goederencomplexen die over het gewest, de streek of de gemeente verspreid lagen. Dit gegeven
maakte de verhouding tussen adellijke landheer en pachter tot een — op het
eerste gezicht! — vrij zakelijke. Zo was het gebruikelijk dat de pachter tweemaal per jaar, in mei en in november, de landheer zijn pacht bracht, en de landheer eens per jaar zijn eigendom kwam inspecteren. Van de pachter werd verder geëist dat hij alle lasten betaalde; alleen de grondbelasting kwam voor rekening van de landheer. Allerlei 'overherige franje' was weinig gebruikelijk in
de relatie landheer-pachter. Bepalingen omtrent de jacht bijvoorbeeld kwamen slechts sporadisch in de pachtcontracten voor.
Adellijke vermogens
Uit voorgaand onderzoek naar de vermogensopbouw en -positie van de in
Friesland gevestigde adel in het tijdvak 1850-1899 bleek ons dat het bezit van
bijna alle families voor het merendeel uit boerderijen, landerijen en huizen bestond. Slechts een klein deel van hun vermogens, variërend van een paar tot
hooguit dertig procent, was belegd in (overwegend buitenlandse) waardepapieren. Ook lieten de voor dit onderzoek gebruikte boedelscheidingen en memories van successie zien dat velen beschikten over grote vermogens: vertegenwoordigers van een negental families (Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, Van Eysinga, Van Harinxma thoe Slooten, Vegelin van Claerbergen, Van Andringa de Kempenaer, Van Weideren Rengers, Van Heemstra,
Van Lynden en Van Swinderen) lieten vermogens van meer dan een miljoen
na 10. Ónder deze miljonairs bezat de in 1879 overleden jhr. P.B.J. Vegelin van
Claerbergen — burgemeester van Haskerland, lid van Provinciale en Gedeputeerde Staten en Tweede Kamerlid — het grootste vermogen: bijna zes miljoen
gulden u . Op de zogenaamde lijsten van hoogst aangeslagenen voor de verkiezingen der Eerste Kamer — zo ongeveer de 'top-honderd' van het gewest —
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schommelde gedurende de periode 1850 tot 1880 het aantal adellijke personen
tussen de vijfentwintig en dertig procent; in 1890 was dat aandeel gezakt tot
bijna twintig procent. Deze daling werd veroorzaakt door het vertrek van vele
adellijke gezinnen. Het percentage grote boeren op deze lijsten was relatief
klein. Sterk vertegenwoordigd daarentegen waren leden van het Friese patriciaat, hoewel de meesten van hen minder kapitaalkrachtig waren dan personen
uit de Friese adel 12. Duidelijk moge zijn dat de 19de-eeuwse Friese adel rijk
was. Door in slappe tijden grond op te kopen, vooral in veengebieden, en deze
later te verkopen aan veenbazen waren hun vermogens sterk gegroeid. In de
volksmond heette de adel in Frieslands Zuidoosthoek dan ook 'turfadel'. Ook
demografische ontwikkelingen speelden in dit verband een rol. De uitdunning
van de oorspronkelijke gewestelijke adelsgroep had tot gevolg dat de kapitalen
der overgebleven families door onderlinge huwelijksbanden en vererving in
een steeds kleiner aantal handen terecht kwamen .
Agrarische crisis
De 'grote landbouwcrisis' (1878-1895) betekende geen wezenlijke aanslag op
de vermogenspositie en welstand van de adel. Zeker, de pachtopbrengsten liepen terug. Ter illustratie: acht boerenplaatsen in de kleibouwstreek die in 1878
gemiddeld ƒ 97, — huur per ha. opbrachten, leverden ƒ 62, — huur op in 1886
en nog maar ƒ 48,— in 1900 I4. In de daaropvolgende jaren echter stegen de
pachten weer en tijdens de Eerste Wereldoorlog bereikten of benaderden ze
vaak hun vroegere niveau. Veel pachtboeren raakten evenwel door de crisis in
de knel, zowel in financieel als in sociaal opzicht. Troelstra merkte daarover
op: "De arbeider wendde zich met zijn klachten niet tot den landheer, maar tot
zijn werkgever, den pachter. De landheer greep hem van den anderen kant
aan . . . Zoo zat de pachter tusschen twee vuren. Ik heb hem wel genoemd de
perspomp der grootgrondbezitters op de meerwaarde door de arbeiders voortgebracht" 15.
Zoals wij hierboven echter al opmerkten, hadden juist veel adellijke landheren oog voor de noden van hun pachters. Uit de ons ter beschikking staande
gegevens blijkt dat sommige van de allerrijksten onder hen ertoe overgingen,
pachtsommen kwijt te schelden of in ieder geval te verlagen. Die naam hadden
de families Van Swinderen, Van Eysinga, Van Weideren Rengers, Van Sminia, Van Heemstra, Van Lynden, Van Beyma thoe Kingma en Vegelin van
Claerbergen.
Van de burgemeester van Gaasterland, jhr. J.H.F.K. van Swinderen, wordt
zelfs verhaald dat hij een groot deel van zijn vermogen aanwendde om allen te
helpen die bij hem aanklopten voor steun. Boeren kregen een veel lagere huur
of renteloze leningen, arbeiders werden gratis ondergebracht in huisjes van
'mijnheer', schippers en middenstanders kregen of leenden geld om een schip
te kopen of een winkeltje op te zetten, en sommige armen kregen een bedrag
ineens om naar Amerika te emigreren. Vaak vormden beloften het enige onderpand. Een gevleugelde Gaasterlandse uitdrukking in die tijd was dan ook:
'wie kan mij hinderen, ik zit onder Van Swinderen!'. Langdurig nam Van Swinderen de eerste plaats in op de ranglijst van hoogstaangeslagenen (in grond- en
personele belasting). Vaker dan wie ook van zijn standgenootburgemeesters
werd deze jonker — die zelfs 'God van Gaasterland' genoemd werd — in zijn
gemeente als raadslid herkozen. Bij zijn overlijden in 1902 bleek pas goed hoezeer zijn vrijgevigheid zijn vermogen had doen wegsmelten 16.
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Men kan deze geschiedenis afdoen als een anekdote. De goede reputatie die
een groot aantal adellijke personen als landheer genoot, doet evenwel vermoeden dat aan hun houding een bepaald patroon ten grondslag lag. Na de dood
van W.J. baron van Weideren Rengers, in 1916, schreef één van zijn pachters
in het Friesch Weekblad: "Boer van de heer Rengers te zijn was het ideaal van
iedere pachter. Niet zozeer omdat hij met een matige huur genoegen nam,
maar omdat zijne boeren zich veilig voelden en wisten, dat hun recht zou worden gedaan onder alle omstandigheden" 17
Paternalistisch ethos
Dit patroon kan men het beste aanduiden met de term 'paternalisme': het
vormde een wezenlijk onderdeel van het ethos van de toenmalige Friese adel,
het kleurde zijn relaties met de mensen in zijn directe omgeving. Hierboven
hebben we er op gewezen dat de relatie tussen landheer en pachter een vrij
zakelijke was, althans 'op het eerste gezicht'. Vooral daar waar een adellijke
familie nog een centrumpositie in de lokale gemeenschap innam, bestonden er
tussen haar en de dorpsgenoten of streekbewoners meer dan zakelijke bindingen. Niet slechts met de pachters maar ook met het personeel, werkvolk, middenstanders en dorps- en streeknotabelen onderhielden adellijke heren 'vaderlijke bindingen' — hoe ambivalent deze ook mogen zijn geweest. Binnen de
groep zelf van families met een goede reputatie zijn echter opvallende verschillen aanwijsbaar. De Van Sminia's belichaamden bij benadering het type van de
18de-eeuwse landjonker. Zij onderhielden directe contacten met de huurboeren, en sommigen schroomden zelfs niet om werk op het land te verrichten 18.
Bij de familie Van Weideren Rengers ging alles veel formeler toe. Zij lieten
afspraken en onderhandelingen met pachters meestal over aan een notaris. In
dit verband zij gewezen op het feit dat de bezittingen van de zeven genoemde
families in hoge mate geografisch geconcentreerd waren. Zeer duidelijk gold
dat voor Van Swinderen in Gaasterland, Vegelin van Claerbergen in Haskerland, Van Eysinga in Rauwerderhem en Doniawerstal, Van Sminia in Tietjerksteradeel en Van Heemstra in Kollumerland. Uit een vluchtige blik op de kaart
kan men opmaken dat in de genoemde gemeenten de veehouderij de belangrijkste bestaansbron vormde. Karakteristieker nog is wellicht dat de onkerkelijkheid, die in Friesland in 1889 procentueel vijfmaal zo hoog was als in de rest
van Nederland, in deze streken nauwelijks wortel had geschoten. Gegevens uit
1947 laten zien dat zij ook toen in de meeste van deze gemeenten zich nog ver
beneden het provinciale gemiddelde (23,5%) bevond. In Haskerland lag het
gemiddelde echter niet zo ver onder het provinciale (namelijk 6%), terwijl dat
van Rauwerderhem daarmee vrijwel overeenkwam.
Ook in de kerkelijke sfeer kon de 19de-eeuwse adel zijn paternalisme tentoonspreiden. Gedurende het grootste deel van de 19de eeuw was in Friesland
nog het zogeheten 'floreenstelsel' van kracht, op grond waarvan eigenaars van
bepaalde gronden konden beschikken over het beheer van de kerkelijke goederen en de beroeping der predikanten. Dus ook op dit terrein voelden vele
pachters (en anderen) de macht van de adel. Zoals adellijke burgemeesters
evenwel na 1851 steeds meer tegenstand ontmoetten van gekozen (vooral radicaal-liberale) raadsleden, raakte vanaf de jaren zeventig het kerkelijk paternalisme van de adel in ontbinding. Mede door toedoen van de in rechtzinnige
hoek opgezette anti-floreenbeweging werd in 1881 het floreenstelsel definitief
opgeheven. Als gevolg-van de kerkelijke woelingen die daarop volgden — en
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die ten dele uitmondden in de Doleantie van 1886 —, konden adellijke families
voortaan in veel mindere mate de kerk gebruiken als een soort gezagsinstrument 19. Al boette op politiek en kerkelijk vlak het paternalisme dus aan kracht
in — vooral gedurende de periode die wij in dit opstel aan de orde stellen (18781895) —, op economisch terrein was zijn rol nog niet uitgespeeld.
Economische initiatieven?
In de in 1852 opgerichte Friese Maatschappij van Landbouw bogen grondeigenaren, onder wie vele adellijke, en pachters zich gedurende de crisisjaren gezamenlijk over het pachtstelsel 20 . De Maatschappij signaleerde veel problemen.
Oplossingen van structurele aard werden echter niet aangedragen. Daarvoor
waren de paternalistische invloed van de 'heren', de onwelwillendheid van een
aantal grote boeren en de geest van het liberalisme nog te sterk. Wel gelukte
het de Maatschappij om in de loop der jaren belangrijke initiatieven te nemen
tot verbetering en organisatie van de produktie (bijvoorbeeld in de fabrieksmatige zuivelbereiding en bij de aardappelteelt) en tot de herovering en ontsluiting van afzetmarkten. Dergelijke initiatieven vergden namelijk geen overheidsingrijpen. Men slaagde er zelfs in, de vele individualistisch ingestelde boeren in coöperatief verband te laten samenwerken.
Hoewel de voorzittershamer van de Maatschappij vrijwel permanent in adellijke handen rustte, was slechts een bescheiden aantal Friese edellieden nauw
bij een en ander betrokken. Daar staat echter tegenover dat juist één van hen,
Th.M.Th. van Weideren baron Rengers, zoon van de eerder genoemde W.J.
van Weideren Rengers, bij talloze vernieuwingen een voortrekkersrol vervulde. Bovendien beschikte deze zeer aristocratische, afstandelijke jonker over
visie. Dat blijkt onder andere uit zijn in 1904 verschenen brochure De economische toestand van Friesland, waarin hij stelde: "Bij de verbetering van ons
pachtstelsel moet m.i. dan ook hoofdzakelijk het oog daarop gericht blijven,
dat de betrekking tusschen landheer en pachter een minder persoonlijk karakter verkrijgt. De min of meer patriarchale verhouding tusschen landheer en
pachter, waaraan sommigen nog als ideaal vasthouden, is uit den tijd; een
krachtige zelfbewuste boerenstand komt eerst, wanneer de flinke boer minder
afhankelijk is van een onredelijken landheer en een slechten boer minder de
hand boven het hoofd wordt gehouden door een goedhartigen eigenaar" 21.
Voorts leverde Rengers in deze brochure een scherpe analyse van de zwakke
positie van het industriewezen in Friesland. Ook op dit gebied ontplooide 'jonker Theo' initiatieven. Zo belegde hij een fors deel van zijn vermogen in de
vlasindustrie, zij het zonder veel succes. Wat industriële activiteiten betreft was
hij overigens een witte raaf onder de Friese adel. Pas na de reorganisatie van de
Maatschappij in 1919, toen de rol van de niet-boeren werd teruggedrongen,
groeide het door Rengers bepleite zelfbewustzijn van vele boeren zozeer dat de
traditionele verhouding tussen pachters en landheren onder zware druk kwam
te staan. Veel kleine boeren organiseerden zich in de Bond van Landpachters
en Hypotheekboeren, waarna de 'heren' de vereniging Het Friesch Grondbezit
oprichtten 22. Kort daarop besloot de centrale overheid echter de regeling van
het pachtwezen op zich te nemen, hetgeen uitmondde in de ingrijpende Pachtwet van 1937.
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Conflicten
Keren we nog even terug naar het zoeven besproken paternalisme. Dit had ook
zijn minder fraaie kanten. Zo was een zekere nonchalance de 'minzame landheren' vaak niet vreemd. Belangrijke afspraken over continuering van de huur
tegen een bepaald bedrag, of vergoeding voor de door de pachter uitgevoerde
reparaties kwamen lang niet altijd op papier te staan. Sommige heren bleken
wel eens kort van geheugen en werden daarin gesterkt door hun zaakwaarnemers of rentmeesters. Een aantal processen en brochures uit het begin van de
jaren negentig doet dit soort praktijken nauwkeurig uit de doeken. Bij één van
die processen trad de toen vijfendertigjarige Troelstra op als verdediger van de
door H.L. baron van Heemstra aangeklaagde Kollumer boer Allert Daams
van der Leij 23. Deze was afkomstig uit een voornaam boerengeslacht in Het
Bildt, een gebied in het noorden van Friesland waar — in tegenstelling tot eerdergenoemde gemeenten — de onkerkelijkheid hoog, de socialistische beweging sterk en het respect voor de Friese elite dus laag was. Naar aanleiding van
dit proces werden de inspanningen van Troelstra door een nauw bij deze zaak
betrokkene gekarakteriseerd als een kwestie van 'soort zoekt soort'. In een
volgend nummer van de krant waarin deze aanval op hem stond afgedrukt, reageerde Troelstra met de volgende beginselverklaring: "Ik heb, staande op den
tweesprong des levens de keuze gedaan, met welke 'soort' ik zou medegaan:
met de verdrukten en verachten, of met de heerschers en de aanzienlijken en
mijn keuze is niet op de laatsten, maar op de eersten gevallen en de lang gezochte inwendige vrede, dien ik daardoor heb veroverd, schenkt zulk eene
kalmte aan het gemoed, dat daarop alle pijnen van haat en laster afstuiten".

Allert Daams van der Leij (ca. 1885; coll. mevr. D. van der Ley-Veldman) en zijn
advocaat, de jonge Pieter lelies Troelstra (1893; uit Gedenkschriften, dl. 2).
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Zoals O. Vries in zijn artikel over de zaak Van der Leij al opmerkte was Van
Heemstra zeker niet het prototype van de slechte landheer. Bekend is onder
meer dat hij ten tijde van de procesvoering een andere huurboer een schuld van
ƒ 13.000,— kwijtschold. Veel wijst er op dat deze baron de kwestie met Van
der Leij bovenal als een zaak van eer beschouwde. Troelstra daarentegen zag
haar als het zoveelste voorbeeld van verfoeilijke 'herenpraktijken'. En de uitslag van het proces — slechts gedeeltelijke vrijspraak voor Van der Leij — kwalificeerde hij als een uiting van klassejustitie.
Het is nog maar zeer de vraag of in die tijd zelf de brochures en processen
wezenlijk afbreuk hebben gedaan aan de reputatie van de adel bij de meerderheid van de Friese bevolking. Slechts een klein deel van de toen verschijnende
kranten en brochures droeg een 'linkse' (lees: radicaal-liberale of socialistische) signatuur. Alleen uit deze hoek kwam voortdurend kritiek op de Friese
landadel. Globaal beschouwd leidde de economische crisis er niet toe dat de
edellieden die in Friesland bleven wonen hun positie als grondbezittende klasse op moesten geven. De zich na 1895 herstellende economische conjunctuur,
de blijvende samenwerking met pachters — vooral in de Friese Maatschappij
voor Landbouw — alsmede de vernieuwingen in de agrarische produktie en
organisatie waren hier debet aan. Niettemin verlieten in de crisisjaren talloze
adellijke personen streek en gewest. Om economische en 'culturele' redenen
hielden velen van hen echter hun Friese bezittingen aan. Allereerst eiste een
verstandige beleggingsstrategie dat van hen; het tijdstip was ook niet gunstig
voor de verkoop van grond. En in de tweede plaats — zo kan men denken —,
hadden ze de behoefte de familietraditie te bewaren, en tevens met het grondbezit ook hun, daaraan oorspronkelijk ontleende, adelsidentiteit te handhaven.
Het absenteïsme
Alvorens in te gaan op het absenteïsme onder de laat 19de-eeuwse adel eerst
nog een drietal opmerkingen. In de eerste plaats kan men onderscheid maken
tussen absenteïstische landeigenaren die binnen Friesland bleven wonen (intern absenteïsme), en hen die vrijwel permanent buiten de provincie woonden
(extern absenteïsme). Ten tweede: het absenteïsme werd als sociaal verschijnsel doorgaans zeer negatief beoordeeld. Men zag dat de afwezigheid van de
landheer en de aanstelling van een rentmeester of zaakwaarnemer de pachter
onder grotere financiële druk zetten, en tevens dat er gelden onttrokken werden aan een bepaald gebied die voor het grootste deel elders besteed werden.
Ten derde: in het onderstaande zal uitsluitend aandacht worden besteed aan
absenteïstische groo/grondbezitters. Juist in deze categorie was de adel namelijk sterk vertegenwoordigd; tegen het grootgrondbezit ook richtte zich de kritiek uit de toenmalige samenleving. Uit de literatuur over het agrarisch absenteïsme gedurende de laatste decennia van de 19de eeuw kan men opmaken dat
dit nergens in Nederland zo hoog was als in Friesland. De ontwikkeling van het
Friese absenteïsme kunnen we illustreren met een aantal cijfers 24. Deze hebben betrekking op personen die voor meer dan ƒ 125, — grondbelasting betaalden en woonachtig waren in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland,
Utrecht en Gelderland. In 1860 werden 11 absenteïstische landeigenaren vanwege hun bezit in Friesland voor in totaal ƒ 6.150,— grondbelasting aangeslagen; in 1870 ging het al om 49 personen met een totaalaanslag van ƒ 13.450, — ,
terwijl in 1880 hun aantal was gestegen tot 88, met een gezamenlijke aanslag
14
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van ƒ 22.200, —; in 1890, tenslotte, waren er 81 absenteïstische grootgrondbezitters met een totaalaanslag van ƒ 21.950. Hoe indrukwekkend deze stijging
tot 1880 ook mag zijn, de financiële consequenties ervan waren niet dramatisch
groot, althans volgens de eerder genoemde Th.M.Th. van Weideren Rengers.
Zijn cijfers wezen uit dat omstreeks 1900 hoogstens 40% van de Friese bodem
in handen was van uitwonende eigenaren. De totale opbrengst van de Friese
agrarische economie schatte Rengers op ƒ 40.000.000, — ; van deze opbrengst
kwam ongeveer 10% terecht in de beurzen van absenteïstische grondeigena25

ren .
Grootgrondbezitters (aangeslagen voor meer dan ƒ 1000 in grondbelasting) in Friesland, 18501890. A = adel, P = patriciaat en O = overigen.
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16

23

6

1

0

33

Bron: Lijsten van Hoogst Aangeslagenen t.b.v. Eerste Kamerverkiezingen; Staatscourant.
* Indien de laagste aanslag van 1850 als standaard was genomen bedroegen percentages uit deze rij:
60, 75, 74, 71 en 46.

Op grond van nader onderzoek hebben wij deze algemene gegevens voor de
Friese adel kunnen specificeren: onder de absenteïstische adellijke families met
zeer veel grondbezit — dat zijn zij die voor meer dan ƒ 1000,— grondbelasting
werden aangeslagen — blijkt zich een vergelijkbare trend te hebben voor gedaan. Tot 1880 nam hun aantal namelijk toe: van 3 in 1860 naar 4 in 1870 en 8 in
1880. In 1890 was het weer gedaald tot 6. Door nu ook het aantal in Friesland
blijvende grootgrondbezitters aan te geven krijgen we een totaalbeeld van de
superrijken onder de Friese adel. De uitkomsten luiden als volgt: 22 in 1860,17
in 1870,15 in 1880 en 9 in 1890 (zie bijlage). De daling in beide reeksen, vooral
na 1880, moet niet worden toegeschreven aan dalende vermogens. Zij hing eerder samen met migratie en met een eerste aanzet tot het in effecten beleggen
van een groter deel van het vermogen waartoe enige grond afgestoten werd.
Effecten waren bij erfenissen immers gemakkelijker te verdelen dan grond.
Met behulp van gegçvens uit het archief van de Friese Maatschappij van
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Landbouw hebben wij na kunnen gaan welke adellijke personen in ieder geval
nog in de vroege jaren negentig landerijen bezaten in Friesland. Van de 76 extern-absenteïstische landeigenaren en -eigenaressen woonde bijna een derde
deel in Den Haag. Dertig van hen hadden hun domicilie in de provincie
Utrecht of in Arnhem en omgeving. In Friesland zelf woonden echter toen nog
slechts 28 adellijke (groot-)grondbezitters.
Socialistische kritiek
Zowel uit de politieke debatten, manifestaties, pamfletten en kranten van de
bewogen jaren tachtig en negentig, als uit de sociale geschiedschrijving van
Friesland blijkt dat vooral in twee gebieden het absenteïsme van de adel werd
beschouwd als een belangrijke oorzaak van veel maatschappelijke ellende: de
gemeenten Het Bildt en Opsterland.
Het in Noord-Friesland gelegen Bildt noemden we eerder al als een streek
waar de adel weinig geliefd was. In dit typische akkerbouwgebied met zijn sterke onkerkelijkheid waren in de crisisjaren de sociale tegenstellingen tussen
landarbeiders en grote boeren — eigenerfden en pachters — bijzonder manifest geworden. De Friese elite bezat er veel grond maar woonde voor het overgrote deel elders in Friesland. Omstreeks 1900 was bijna 60% van de grond in
handen van buiten de gemeente verblijvende eigenaren. Dit feit speelde zeker
een rol bij de ontwikkeling van een socialistische ideologie onder de in de vereniging 'Broedertrouw' georganiseerde Bildtse landarbeiders, onder wie de
voormalige lutherse predikant Ferdinand Domela Nieuwenhuis uitermate populair was. In zijn redes, die soms door meer dan 1000 man aangehoord werden, sprak deze 'apostel der arbeiders' steevast over de absenteïstische grootgrondbezitters als 'landroovers'. In een in 1885 te St. Anna Parochie gehouden
rede vergeleek hij de toestanden in Het Bildt met die in Ierland: "De landerijen
zijn meer en meer overgegaan in handen der groote kapitalisten; de eigenerfden verdwijnen hoe langer zoo meer, zij worden pachters . . . De huurder exploiteert den werkman, de eigenaar den huurder . . . De eigenaars wonen
veelal elders en weten soms nauwelijks waar hun land ligt" 26. Het feit dat Domela Nieuwenhuis hier veel aanhang kreeg hangt nauw samen met de wijze
waarop hij zijn socialisme verkondigde. Opvallend daarin is de sterk schematische analyse van maatschappelijke verhoudingen, vaak beelden geïllustreerd
met welgekozen voorbeelden uit het dagelijks leven; verder het gebruik van
bijbelse aanhalingen die zich goed leenden om gevoelens van sociale gerechtigheid op te roepen, en bovenal de chiliastische ondertoon van deze redevoeringen: weldra zou de revolutie komen en zou alles anders worden. Ter illustratie een aantal fragmenten uit een in 1889 gehouden rede:
"Doet anderen zooals gij wilt dat U gedaan wordt. Deze leer is zeer eenvoudig. Vroeger werd die leer christelijk genoemd. Wij doen niets anders
dan die leer toe te passen, alleen om een menschwaardig bestaan te erlangen . . . Immer en van alles krijgen de rijken de grootste portie. De
landeigenaren (zoo heeten ze, beter was gezegd: landroovers) nemen alles in beslag en wat er overschiet is voor de rest . . . De aarde behoort
aan ons allen . . . Eigenlijk is de werkgever arbeider, de arbeider werkgever; doch dit hebben ze kunstmatig omgezet . . . In den staat is voorts
geen sprake van recht, alleen van wet. Wij hebben een klassen-staat. Tegenover een klein troepje bezitters staat een breede schare niet-bezitters.
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Geen wonder dus dat er strijd begint te komen van de laatsten tegen de
eersten . . . De werkstakingen zijn echter slechts voorpostengevechten,
die dienen om later den grooten strijd des te beter onder de oogen te kunnen zien . . . In de mijnen is het streven: de mijnen aan de mijnwerkers.
Ik wensch dat consequent uit te breiden en voeg hier aan toe: de veenen
aan de veenarbeiders, het land aan de landbouwers. De aarde moet terugkeeren in gemeenschappelijk bezit van ons allen . . . Alle rijkdom is
alleen voortgekomen uit den arbeid. De aarde is de moeder, arbeid de
vader van allen rijkdom. De armen stellen de rijken in de gelegenheid
hun kas te vullen . . . Een roover vraagt nog: uw beurs èn uw leven, en
dat zonder uwe toestemming of goedkeuring . . . Organiseert U, vereenigt U! Daarin ligt alle kracht. Gij moet uw eigen verlosser zijn, en dat
kunt ge slechts door vereeniging. Daarom nogmaals vereenigt U! Dan
zult gij een macht worden, waartegen anderen niet op kunnen, en dan
zult gij krijgen: brood, recht, geluk en vrijheid voor allen!" 27
De rede waaraan deze fragmenten zijn ontleend stamt uit de 'brave' periode
van Domela Nieuwenhuis als Tweede Kamerlid. In oktober 1891 — toen hij
besloten had zich niet langer verkiesbaar te stellen in het kiesdistrict Schoterland (Z.O.Friesland) — predikte hij in Het Bildt de gewelddadige omverwerping van de bestaande orde. Omstreeks die tijd groeiden er ook grote tegenstellingen binnen de socialistische beweging. Met Domela, door velen gezien
als 'ús ferlosser', gingen de meeste Bildtse landarbeiders de richting van het
anarchisme op 2S. Al in de eerste crisisjaren waren arbeidsconflicten en stakingen hier een regelmatig terugkerend verschijnsel. In de hongerwinters in het
begin van de jaren negentig werd het sociale klimaat nog grimmiger. Zo grimmig zelfs dat sommige Bildtse hereboeren het verstandig achtten naar de wat
rustiger omgeving van Leeuwarden te verhuizen. Niet geheel ten onrechte
stond Het Bildt in die tijd bekend als 'Brandenburg'.
In het zuidoosten van de Friese Wouden daarentegen, met name in de gemeente Opsterland, woonde nog Friese adel. Na de eerste crisisjaren kwam
ook hier echter de uittocht op gang. Evenals Het Bildt werd deze gemeente
gekenmerkt door grote sociale contrasten: enerzijds de door de crisis in diepe
armoede levende veenarbeiders in bijvoorbeeld de nederzetting Nijbeets, en
anderzijds de in het nabijgelegen adelsdorp Beetsterzwaag wonende adellijke
families als Harinxma thoe Slooten, Van Lvnden en Lycklama à Nijeholt, wier
optreden naar gewestelijke maatstaven gemeten, grote aristocratische allure
bezat. Al jarenlang telde de gemeente een hoog percentage bedeelden, hetgeen zwaar drukte op haar begroting. In de wintermaanden was er al nauwelijks werk meer voor de veenarbeiders hier. Door de economische crisis kwamen die nog dieper in de problemen. Menigmaal moest de Hoofdelijke Omslag
— een gemeentelijke belasting waarvan de hoogte afhing van de rijkdom der
aangeslagene — worden verhoogd om de kassen van de armvoogden aan te
vullen. In principe droegen kerk en staat toentertijd gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de armenzorg. In de regel echter ondersteunden de diaconieën in Friesland alleen belijdende lidmaten. En daar er in dit gewest gewoonlijk maar weinig kerkleden belijdenis deden — in Opsterland was bovendien de
onkerkelijkheid hoog —, was de armenzorg hier al helemaal een zaak voor de
lokale overheid.
In 1891 behaalde de Friese Volkspartij, een coalitiepartij die politiek onder-
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dak verschafte aan gematigde socialisten en linkse liberalen, de meerderheid in
de gemeenteraad van Opsterland. Nog meer dan in de voorgaande periode
werd nu het absenteïsme van veel landeigenaren aan de kaak gesteld —, en niet
alleen in de gemeenteraad. In zowel de lokale en regionale als in de landelijke
dagbladen verschenen overzichten met de namen van de uitwonende landeigenaren en de grootte van hun bezit. Van de 22.000 ha die de gemeente omvatte,
was ca. 13.000 ha aan absenteïsten. Onder hen was de adel zowel in aantal als
qua bezit zeer sterk vertegenwoordigd. Van die adel betaalde in 1894 niemand
een bijdrage in de Hoofdelijke Omslag; ook niet degenen die regelmatig een
tijdlang op hun voorname landhuis in Beetsterzwaag of Olterterp woonden. R.
baron van Lynden bijvoorbeeld bezat in Opsterland meer dan 3.000 ha, en diverse huizen in Beetsterzwaag; fiscaal gezien had hij zijn domicilie echter in
Den Haag, waar hij ook woonde. Van de familie Van Harinxma thoe Slooten
prijkten maar liefst vier leden op de absentenlijst. Onder hen bevond zich de
Commissaris der Koningin in Friesland, B .Ph. baron van Harinxma thoe Slooten, die in fiscaal opzicht woonachtig was te Leeuwarden. Het grondbezit van
de Harinxma's omvatte bijna 2.000 ha. Het was de socialistische wethouder R.
van Zinderen Bakker die het standpunt van de Opsterlandse gemeenteraad in
de openbaarheid bracht. Zijn opposanten waren vooral de genoemde commissaris, Van Harinxma thoe Slooten, en jhr. A. Lycklama à Nijeholt.
Van Zinderen Bakker verdedigde — in de pers en anderszins — het beleid
van de Opsterlandse gemeenteraad om de schulden van de gemeente te laten
oplopen ~9. Zolang de uitwonende landeigenaren onwillig waren belasting te
betalen, zo meende de raad, wilde men niet anderen, en zeker niet de allerarmsten in de gemeente, nog verder gaan belasten. Over de afwezige grondeigenaren schreef Van Zinderen Bakker: " . . . (zij) die in den bloeitijd van
de veenderij hunne veengronden duur hebben weten te verkopen, zoo duur,
dat ook de veenbazen voor een groot deel om zeep zijn gegaan, verteren hunne
schatten in den vreemde en laten de achterblijvende, steeds achteruitgaande
bevolking opdraaien voor alles, wat van hun rijker worden de nadeelige gevolgen mogen worden genoemd" 30.
Adellijke repliek
Op deze beschuldiging schreef Lycklama à Nijeholt een reactie die het vermelden waard is. Verschillende argumenten die de jonkheer ter verdediging van
zijn standgenoten aanvoert, liggen zeer voor de hand: hij beroept zich op het
feit dat de adel in Opsterland wel degelijk personele belasting (aanslag voor
welstand: huis, personeel, etc.) betaalt en elders gemeentelijke belasting.
Voorts wijst hij er op, dat iemand als baron Van Lynden 's winters tientallen
arbeiders op zijn grond laat werken. Daarna stapt Lycklama à Nijeholt over op
de oorzaken van het absenteïsme: "Sommigen hebben de gemeente verlaten,
omdat hun ambt hun aanleiding daartoe gaf, maar ook de Gemeenteraad van
1875 heeft die zaak uitgelokt. In dat jaar werden sommige ingezetenen, waaronder ook ik, op eene geweldige wijze in de Hoofdelijken Omslag verhoogd,
zonder dat hunne petities aan de Raad eenig gevolg hadden" 31.
Die geweldige verhoging van 1875 bedroeg overigens niet veel meer dan enkele tientallen guldens. Het financiële voordeel van absenteïsme was voor kapitaalkrachtige lieden als Lycklama à Nijeholt, Van Lynden en Van Harinxma
thoe Slooten in feite onbeduidend. Ook hier lijken dus veeleer gevoelens van
eer in het geding te zijn geweest.
18
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Jhr. A. Lycklama à Nijholt, ca. 1890.
Foto coll. ing. E. Huisman.
De diepste oorzaak echter van Opsterlands misère is volgens Lycklama à
Nijeholt, gelegen in de algehele politieke toestand in Nederland, oftewel: 'de
toepassingen der beginselen van 1848'. De liberale regeringen en politici zouden de Nederlandse economie te weinig beschermen, de gemeenteraden met
geld laten strooien en de positie van de godsdienst in samenleving en school
uithollen. Ook de Friese adel zélf zou door het liberalisme zijn aangetast: omstreeks 1870 " . . . keerden vele jonge Edelen van de Universiteit naar hunne
haardsteden terug, en schaamden zich niet, om de geschiedenis hunner voorouders te verloochenen, en zich in de armen van de liberalen te werpen, hopende op die wijze spoediger eenen flinken weg door het leven zich te banen" j2 .
Na deze boutade tegen het liberalisme houdt de jonkheer de socialistische wethouder voor dat hij: " . . . met een socialist, die te goeder trouw is, in den
regel liever te doen heeft dan met een liberaal. Een liberaal is gewoonlijk inconsequent, want de volledige toepassing der liberale beginselen voert tot het
socialisme" 33. Een merkwaardige gedachtengang van deze conservatief-confessionele aristocraat, die zich omstreeks 1885 nog geweldig, doch vergeefs, inspande om de in 1851 terziele gegane Ridderschap van Friesland als vereniging
nieuw leven in te blazen. Toch stond hij niet alleen in zijn overtuiging dat juist
de liberale gezindheid van de meerderheid van de Friese adel had geleid tot
toegeeflijkheid aan 'volkse' eisen. Zo lazen wij in de familieherinneringen van
een freule uit het geslacht Van Andringa de Kempenaer dat liberalen en christen-socialisten verantwoordelijk zouden zijn voor al 'het vernielen, afbreeken
en nivelleeren' van waardevolle tradities op 'Friesche grond'.
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Om de noden van de Opsterlandse veenarbeiders te bestrijden ontwikkelde
Lycklama à Nijeholt midden in de roerige beginjaren negentig plannen voor
een godsdienstig offensief 34. Samen met de eerder genoemde baron Van Lynden liet hij in 1890 in Beets, vlak bij het adelsdorp Beetsterzwaag, een nieuwe
kerk bouwen. Dit initiatief moet overigens worden gezien in het licht van de
wedijver en animositeit die er bestond tussen de 'vrijzinnige' familie Harinxma
thoe Slooten, die het kerkelijk leven te Beetsterzwaag domineerde, en de 'orthodoxe' families Van Lynden en Lycklama à Nijeholt. Spijtig genoeg voor beide edelen verschenen er geen arbeiders in wat in de volksmond al snel 'de
adelskerk' heette. De dominee stelde voor, dan maar een houten kerkje te
bouwen in de polder verderop, waar veel arbeiders woonden. Opnieuw leverde het rechtzinnig tweetal de benodigde grond en gelden. Maar ook in dit geval
was succes niet verzekerd. Integendeel, het kerkje werd menigmaal door socialistische arbeiders met bagger bekogeld. Evenals de landarbeiders in Het Bildt
luisterden ook de veenarbeiders in deze streken liever naar het woord van Domela Nieuwenhuis.
In B.Ph. van Harinxma thoe Slooten trof Van Zinderen Bakker een veel
machtiger opposant 35. De financiële toestand van zijn gemeente Opsterland
was deze gematigde liberaal — de hoogste gezagsdrager in Friesland — in
tweeërlei opzicht een doorn in het oog. Mede door zijn invloed werd in 1893,
nadat deze problematiek in de Tweede Kamer was behandeld, de gemeente
onder curatele gesteld.
Van Harinxma thoe Slooten was allesbehalve zo'n liberaal ambtsdrager met
enig begrip voor de socialistische beweging. In tegenstelling tot sommige burgemeesters van gemeenten waar het socialisme veel aanhang had en stakingen

9

Mr. B. Ph. van Harinxma thoe Slooten,
omstreeks 1900.
Foto Rijksarchief Friesland.
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aan de orde van de dag waren, stond deze commissaris een nogal agressief
overheidsbeleid voor, met strenge bewaking van de openbare orde. Dat kwam
vooral tot uitdrukking bij het inzetten van militairen, marechaussee en politiefunctionarissen in elke plaats waar stakingen uitbraken of socialistische bijeenkomsten plaatsvonden. Deze houding kwam niet alleen voort uit een individuele politieke overtuiging maar werd ook gevoed door een zekere familietraditie. In tegenstelling tot vele andere Friese adellijke families voelden de Van
Harinxma's thoe Slooten zich weinig betrokken bij en verantwoordelijk voor
de gang van zaken in de Friese landbouw. Zij verkozen gouvernementele en
rechterlijke carrières. Hun optreden in dit soort functies was vaak markant en
lijkt gegrondvest te zijn geweest op een zeer aristocratische gezindheid en op
het streven, ten overstaan van superieuren of collega's hun bestuur- en rechtskracht te tonen.
De reactie van de adel op de socialistische beweging vertoonde dus nogal wat
variaties. Met de personen Van Harinxma thoe Slooten en Lycklama à Nijeholt
hebben we slechts de extremen geschetst. Elders lukte het soms zelfs, heren en
arbeiders te laten samenwerken. Zo waren W J . van Weideren baron Rengers
en Van Zinderen Bakker hoofdbestuursleden van de in 1893 opgerichte vereniging "Door arbeid tot verbetering" x. De vereniging telde veel plaatselijke
afdelingen en slaagde er in vooral in Frieslands zuidoosthoek arbeiders aan
werk te helpen. Veel woeste grond werd ontgonnen om daarop kleine zelfstandige boerenbedrijven te vestigen. De grote financier van dit grote, veel geld
vergende project was de Amsterdamse filantroop P.W. Janssen, die zijn rijkdom had vergaard in de tabakscultuur op Sumatra.
Ook in de conflicten die in 1891 in Het Bildt waren uitgebroken tussen de
vereniging van arbeiders 'Broedertrouw' en de als reactie daarop opgerichte
'vereeniging van landeigenaars en landgebruikers in de gemeente Het Bildt'
trachtte Van Weideren Rengers te bemiddelen. Hier echter mislukten zijn verzoeningspogingen, niet in de laatste plaats als gevolg van de anti-stakingspraktijken van Joh. Bieruma Oosting, destijds een van de rijkste landheren van
Friesland, wiens tweede zoon huwde met een baronesse Van Harinxma thoe
Slooten 37.
Besluit
In het voorgaande hebben wij getracht na te gaan hoe vertegenwoordigers van
een regionale elite zich opstelden gedurende een periode waarin het gewest
waarvan zij de toplaag vormden een ingrijpende economische crisis doormaakte.
Uit de in dit opstel beschreven verhouding tussen landheren en pachters
blijkt dat de adellijke grootgrondbezitters niet beschouwd kunnen worden als
de grootste uitzuigers. Veel wijst er op dat juist de adel in het nauw gebrachte
pachters het meest tegemoet kwam. Daar staat tegenover dat het optreden van
sommige adellijke heren niet vrij was van willekeur. De door de crisis gestimuleerde innovatie van de Friese landbouw bood edelingen de kans, daarbij niet
slechts een passieve rol te spelen.
De kansen van de adel om zijn paternalistisch ethos in den brede te ontplooien werden steeds kleiner. Dat gold zeker op politiek en — in mindere mate —
op kerkelijk gebied. Alleen in de omgang met pachters en personeel zouden
sporen daarvan nog lang na de crisistijd zichtbaar blijven.
Hoe begrijpelijk de kritiek uit socialistische kring ook moge zijn, zij zal het

Wumkes.nl

21

absenteïsme eerder versterkt dan afgeremd hebben. Het absenteïsme was ook
niet zozeer een directe reactie op de economische crisis, of een lucratieve vorm
van belastingontduiking. Veeleer was het een teken dat de binding van veel
edelingen met Friesland losser werd. Zoals jhr. A. Lycklama à Nijeholt al signaleerde ambieerden veel zonen uit de Friese adel een betrekking buiten het
geboortegewest. Dankzij hun integratie — door huwelijk en universitaire studie — in een nationale elite was in de tweede helft van de 19de eeuw de kans
daarop ook groter dan voorheen.
Noten
1. Ik dank de volgende personen voor hun waardevolle opmerkingen bij een vorige versie van dit
opstel: David Bos, jhr. C. van Eysinga, dr. J.J. Kalma, prof. dr. A.H.J. Prins, drs. H. Spanninga, drs. S. van der Woude en de deelnemers aan de conferentie 'Geschiedenis en antropologisch onderzoek' (te Mook, voorjaar 1987).
2. In sommige algemene beschouwingen over de Nieuwste Tijd komt men ook thans nog de mythe tegen van Friesland als een gewest van vrije boeren. Zie voor een aardige bijdrage aan die
mythe: A.J. Wichers. 'Mentaliteit als deel van de figuratie van samenlevingen', Symposion 3
(1981)169-177.
3. Vergelijk, voor overigens nog vrij milde oordelen: H.G.W. van der Wielen, Een Friesche landbouw-veenkolonie, Bevolkingsstudies van de gemeente Opsterland (Amsterdam 1930) 93-95;
en G. Abma, Geloof en politiek. Confessionele partijvorming in Friesland (Leeuwarden 1980),
97. In het werk van Spahr van der Hoek domineert een ironische behandeling van het optreden
van de Friese adel. Vergelijk onder andere Samenleven in Friesland. Drie perioden uit de sociale geschiedenis van boeren, burgers en buitenlui (Drachten 1969) en — tezamen met Y.N. Ypma — Tietjerksteradeel Bijdrage ta desosialeskiednis fan de Walden (Leeuwarden 1978); in het
werk van de schrijver-publicist-historicus Sj. van der Schaaf daarentegen neemt de incidenteel
voorkomende felle maatschappelijke kritiek op de 19de- en 20ste-eeuwse Friese adel een markante plaats in. Zie onder andere zijn roman Abbingawâld (Sneek 1947) en Skiednis fan de
Fryske biweging (Leeuwarden 1977).
4. Vergelijk Y. Kuiper, 'Uitsterven of uithuwelijken? Een analyse van het demografisch gedrag
van de adel in Friesland in de 18de en 19de eeuw', Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 12
(1986) 269-299.
5. Vergelijk D. van den Bosch, 'De adel en de vorst in de eerste jaren van het Koninkrijk der
Nederlanden', Symposion 1 (1979) 70-93.
6. P.J. Troelstra, Gedenkschriften (Amsterdam 1927) 199.
7. Zie T. van der Wal, Op weg naar een nieuwe vrijheid. Een kwart eeuw arbeidersbeweging in
Friesland (1870-1895), (Leiden 1972); J. Frieswijk, Socialisme in Friesland (Amsterdam 1977);
en J.J. Kalma, Er valt voor recht te strijden. De roerige dagen rond 1890 in Friesland, (z.pl.
1978).
8. Veel in deze paragraaf werd ontleend aan S. van der Woude, Naar het station Alles Verloren.
De discussie over het pachtprobleem in Friesland in de periode 1880-1940, Doctoraalscriptie
Nieuwste Geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen (Leeuwarden 1984); en dezelfde, 'De
discussie over het pachtvraagstuk in de Friese landbouworganisaties, 1919-1940', in: J. Frieswijk e.a. ed., Frieslands verleden verkend (Leeuwarden 1987) 170-193.
9. Verg. Kitty Verrips-Roukens, Over heren en boeren. Een Sallands landgoed 1800-1977.
('s-Gravenhage 1982).
10. De resultaten van dit vermogensonderzoek komen veel uitvoeriger aan de orde in mijn te zijner tijd te verschijnen boek Adel in Friesland, 1780-1880. Meer indirect blijkt de grote welstand
van een groot deel van de 19de-eeuwse adel ook uit haar investeringen in de (ver-)bouw van
huizen en in de tuinaanleg; vergelijk R.L.P. Mulder-Radetzky en B.H. de Vries, 'Aspecten
van de bouwgeschiedenis van de huizen bewoond door voorname geslachten', en R.L.P. Mulder-Radetzky, 'Twee eeuwen tuinaanleg in Friesland', in: Mensen van macht en aanzien. Frieslands elite in de 18de en 19de eeuw (Heerenveen 1987) 9-30 en 31-51.
11. Alleen al het fideï-commissaire grondbezit van deze Vegilin omvatte circa 1300 ha. In de jaren
zeventig leverde zijn totale grondbezit hem jaarlijks ongeveer ƒ 50.000,— op; H. Spanninga,
'Grootgrondbezit en grietmanschap. De sociaal-economische positie van de elite op lokaal niveau', ibidem, 61. Het grondbezit van C.E.E. Collot d'Escury en F.J.J. van Eysinga bedroeg
in 1821 ongeveer 3000 en 2500 ha. Aan vergelijkingen tussen grondbezitters in aantallen ha
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kleeft het grote bezwaar dat men vaak ongelijksoortige gronden met elkaar moet gaan vergelijken. Aan het einde van de 19de eeuw bezat bijvoorbeeld R. baron van Lynden meer dan
3000 ha grond in de gemeente Opsterland, maar lang niet al deze grond was in gebruik en had
dezelfde kwaliteit als grond elders.
In 1850 behoorde van de 81 hoogstaangeslagenen 31% tot de adel, 25% tot het patriciaat; in
1890 bedroegen deze percentages respectievelijk 29 en 24, waarbij uitgegaan is van de laagste
aanslag van de lijst van 1850.
Landelijk gezien behoorden sommige van de allerrijkste adellijke families in Friesland tot de
supervermogenden in het 19de-eeuwse Nederland; deze situatie bestond reeds in de eerste
decennia van die eeuw. In 1821 was C.E.C, baron Collot d'Escury niet alleen de hoogst aangeslagene (in de grondbelasting) van Friesland maar ook van de gehele Noordelijke Nederlanden. Binnen het Koninkrijk werd zijn aanslag slechts overtroffen door de Zuid-Nederlandse
hertog van Aremberg. Als tweede op de lijst van de Noordelijke Nederlanden prijkte de naam
van de Friese jonkheer F.J.J. van Eysinga. Eysinga en Collot d'Escury waren bewaarders van
in de 18de eeuw opgestelde fideï-commissen die voor het overgrote deel bestonden uit tientallen pachtboerderijen, talloze herenhuizen en veel vruchtbare grond. Algemeen Rijksarchief
(ARA) 's-Gravenhage, Archief van de Administratie der Directe Belastingen van het Departement van Ontvangsten (1813-1830), inv.nr. 186 (met dank aan drs. F. van Anrooy, ARA, en
drs. A.P. van Nienes, Rijksarchief in Friesland); verg. tevens J.M.M, de Meere, 'Sociale verhoudingen en structuren in de Noordelijke Nederlanden 1814-184', in: Algemene Geschiedenis
der Nederlanden, 15 dln. (Haarlem 1977-1983) X, 394.
Frieslands tien hoogstaangeslagenen in 1821 waren (in rangorde van de hoogte van de aanslag): C E . E . baron Collot d'Escury, jhr. F.J.J. van Eysinga, jhr. V.L. Vegilin van Claerbergen,P. Cats, B. Buma,jhr. B.P. van Eysinga, G.F. baron.thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, jhr. W.A. van Haren, F.G.A. Boelens baron van Lynden en jhr. T.M. Lycklama à Nijeholt. Behalve Collot d'Escury en Eysinga waren in ieder geval ook Vegilin van Claerbergen
en Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg bezitters van een omvang'rijk fideï-commis. De
aanslagen van Collot d'Escury en Van Haren hadden grotendeels als grondslag de vermogens
van hun adellijke echtgenotes, resp. Van Echten en Van Heemstra. Veel wijst erop dat de
opvallende grootte van menig 19de-eeuws adellijk vermogen samenhing met de 18de-eeuwse
politieke verhoudingen. Daarbinnen streefden adellijke grietmansfamilies er immers naar
door aankoop en bijeenhouden van stemdragende bezittingen (met name boerderijen) macht
en invloed uit te oefenen in het lokale en gewestelijke bestuur. Vergelijk voor dat laatste H.
Spanninga, 'De Friese politieke elite in de 17de en 18de eeuw', in J. Frieswijk e.a. ed., Frieslands verleden verkend (Leeuwarden 1987) 120-133.
H. Blink, 'Friesland als economisch gewest in den loop der eeuwen', Tijdschrift voor Economische Geografie (1917) 337-404.
P.J. Troelstra, Gedenkschriften, II (Amsterdam 1927) 248. Troelstra's oplossing van het
pachtvraagstuk bevatte vier centrale punten: a. betere regeling van het pachtcontract ten bate
van boeren en arbeiders: alleen pacht betalen van netto-opbrengst van het bedrijf; b. recht van
vertrekkende pachter op vergoeding van gemaakte kosten bij verbetering van bedrijf; c. instellen van gemeentelijke pachtcommissies om geschillen tussen landheer/instelling en pachter
te regelen; d. uitbreiding van onteigeningsrecht van de gemeente, teneinde werkloze arbeiders
grond in erfpacht aan te bieden. In tegenstelling tot meer radicale socialisten (communisten,
anarchisten) zag Troelstra het pachtvraagstuk niet slechts als een probleem van kapitalisten
(heren en — grote — pachters) onderling.
Zie L. Post-Beuckens, Land en volk van Gaast en Klif (Laren 1947) 66-68.
R. Visscher, 'Mr. W.J. van Weideren Rengers', De Vrije Fries 25 (1917) 126-133.
Spahr van der Hoek en Ypma, Tietjerksteradeel, 66.
Verg. G. Abma, Geloof en Politiek.
Verg. J. J. Spahr van der Hoek en O. Postma, Geschiedenis van de Friese landbouw (Leeuwarden 1952), 2 dln. Voorzichtige kritiek op de praktijk van het Friese pachtwezen kwam naar
voren uit de onderzoekingen van de in 1886 door de nationale overheid ingestelde Landbouwcommissie. De Friese onderzoeksgemeenten waren Achtkarspelen, Ferwerderadeel, Baarderadeel, Haskerland en (alleen voor de situatie van de tuinbouw) Menaldumadeel. Onder de
rapporteurs voor deze gemeenten treft men twee adellijke personen aan: jhr. A. J. Vegelin van
Claerbergen (Haskerland) enjhr. mr. C. van Eysinga (Menaldum). De situatie in de gemeente
Ferwerderadeel werd als zeer slecht gekwalificeerd, mede veroorzaakt door een aantal feilen
van het pachtstelsel. Zie de Uitkomsten van het onderzoek naar den toestand van den Landbouw in Nederland, 4 dln. ('s-Gravenhage 1890); het onderzoek naar de Friese gemeenten
staat afgedrukt in delenl (XXIV; XXV; XXVI; XXVII) en 3 (XCVII).
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21. Th.M.Th. van Weideren baron Rengers, De economische toestand van Friesland (Leeuwarden
1904)45.
22. S. van der Woude, 'Naar het station Alles Verloren', hfdst. 3 en 4.
23. O. Vries, 'Hoe't de Kollumer boer A.D. van der Leij fan syn pleats set waard', in Nieuwsblad
van Noord-Oost Friesland, 14 en 23 mei 1980.
24. Ontleend aan H. de Vries, 'Absenteïsme van grootgrondbezitters in Nederland, 1850-1890',
Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 38 (1975) 108-122.
25. Th.M.Th. van Weideren baron Rengers, 'De economische toestand van Friesland', 8-9.
26. J.W. de Boer (sam.), F. Domela Nieuwenhuis. Gedenkboek over de jaren 1885 en 1887 (St.
Anna Parochie z.j.).
27. De fragmenten komen uit een rede die wij in handschrift vonden in het Geheim Archief van de
Commissaris des Konings op het Rijksarchief in Friesland te Leeuwarden. Domela Nieuwenhuis' rede werd door de burgemeester van Ooststellingwerf integraal vastgelegd waarna het
verslag opgestuurd werd naar Commissaris B.Ph. van Harinxma thoe Slooten te Leeuwarden.
Zie voor een nadere analyse van deze rede: Y. Kuiper, 'Gij moet uw eigen verlosser zijn', in: J.
Frieswijk, J.J. Kalma en Y. Kuiper, ed., Ferdinand Domela Nieuwenhuis. De apostel van de
Friese arbeiders (Leeuwarden/Drachten 1988).
28. Zie T. van der Wal, 'Op zoek naar een nieuwe vrijheid', hoofdstuk 8.
29. Nieuw Advertentieblad 12 dec. 1894.
30. Nieuw Advertentieblad 12 dec. 1894.
31. Nieuw Advertentieblad 27 dec. 1894.
32. Nieuw Advertentieblad 27 dec. 1894.
33. idem.
34. ZieK. Huisman, Opstand in de turf(Leeuwarden 1934); en E. Huisman, 'Adel en arbeiders yn
Beets', De Strikel, mei 1975.
35. Zie voor hun levensloop, beschreven door resp. A.P. van Nienes en J.J. Kalma: Biografisch
Woordenboek van Nederland ('s-Gravenhage 1979) deel 1, 231-232 en 23-24. In dezelfde publicatie vindt men ook, van de hand van A.P. van Nienes, een levenskarakteristiek van W.J.
van Weideren baron Rengers.
36. G. de Vries, 'Door Arbeid tot Verbetering'. Heren in de strijd tegen de sociale noden in Friesland, 1893-1910. Doctoraalscriptie Nieuwste Geschiedenis, R.U. Groningen (z.pl. 1981);
idem, " 'Door arbeid tot verbetering' (1893-1910) — Hearen yn de striid tsjin de sosjale neden
yn Fryslân' ", in: It Beaken 49 (1987) 25-44.
37. Zie O. Kuipers, "Onrust in Het Bildt — 'Broedertrouw' contra 'Vereeniging van landeigenaars en landgebruikers' ", in: Sj. de Haan e. a. ed., Friesland vroeger — Uit de Archiefkast van
het Rijksarchief in Friesland (Drachten 1987) 35-39.
Joh. Bieruma Oosting was zowel in adellijke als in socialistische kring zeer impopulair. Zijn
slechte reputatie dankte hij bovenal aan de zogeheten Agema-zaak van 1881. Bieruma Oosting
had zijn koetsier Agema valselijk beschuldigd van een tegen hem gerichte moordaanslag. Aanvankelijk werd Agema schuldig bevonden; nadat evenwel ten gunste van Agema een volksbeweging, met als leuze "gelijk recht voor heer en knecht", tot stand was gekomen, volgde
vrijspraak. Gelijk de Hogerhuis-zaak in 1896, waarbij een aantal vertegenwoordigers van de
familie Van Harinxma thoe Slooten was betrokken, wekte de Agema-zaak veel beroering in
Friesland en trok zij allerwegen in Nederland de aandacht. Zie J. J. Kalma, 'Gelijk recht voor
heer en knecht. De Agema-zaak van 1811', in: J. Frieswijk e.a. ed., Ferdinand Domela Nieuwenhuis; en J. Frieswijk en H. Sleurink, De Zaak Hogerhuis: 'eene gerechtelijke misdaad'
(Leeuwarden 1984) 185-187. Op de lijst van hoogst aangeslagenen van 1890 bezette Joh. Bieruma Oosting, na jhr. J.H.F.K. van Swinderen, de tweede plaats met een nagenoeg even hoge
aanslag als Van Swinderen. Derde op de lijst was W.J. van Weideren baron Rengers, terwijl
B.Ph. baron van Harinxma thoe Slooten de zesde plaats innam. Bieruma Oostings zoon Jan
huwde in 1895 Adriana Janke van Harinxma thoe Slooten, een oomzegster van B.Ph. van Harinxma thoe Slooten.
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'De religie daer was gecomen in cleyn
respect'
Friese onkerksen in de 17de eeuw
J.J. Kalma
Dat de 17de eeuw kerkelijk was wordt algemeen aanvaard. Toch moet men
voorzichtig zijn. Velen, een groeiend aantal mensen, behoorden in de Gouden
eeuw tot de Gereformeerde kerk. Voor hem die een ambt wilde bekleden was
het lidmaatschap van de "bevoorrechte" kerk vaak aanbevelenswaardig. Behalve Gereformeerden waren er nog steeds Roomsen. Hun aantal groeide na
de stagnatie van 1580 en daarna in de 17de eeuw weer. Ook waren er de Dopersen, zeker in Friesland veel talrijker en dus veel meer een bedreiging voor de
"officiële" kerk dan lang is aangenomen. Maar behoorden alle inwoners van
de Republiek en ook in Friesland tot een van deze drie denominaties? Waar is
die groep gebleven die in de 16de eeuw vrij talrijk was, de "protestantiserenden?" Zijn deze van oorsprong Roomsen, die een hervorming van binnenuit
wilden, op den duur allemaal Gereformeerd geworden of toch maar weer
Rooms? Een precies onderzoek van de Gereformeerde kerkeboeken die, voor
zover aanwezig, alle uitwijzen, dat het aantal Gereformeerde lidmaten, zeker
op de dorpen, eerst heel gering was, zou misschien iets kunnen vertellen. Wij
horen niet vaak van "overgangen".
Moeten wij deze "protestantiserenden" zoeken onder de politieke Geuzen
en straks onder de Arminianen of bij de neutralisten, de libertijnen, de liefhebbers, de toehoorders, allemaal benamingen, vaak ook scheldwoorden, die
vooral vóór 1650 opduiken. Deze begrippen zijn nog te weinig duidelijk om er
mee te kunnen werken. Van Deursen en Briels komen er niet uit \ Hoe groot
hun aantal was kan niemand ons vertellen. Waren deze mensen wel bij een
kerk aangesloten of was er ook in Friesland een groep "Chrétiens sans église?"
Waar belandden na 1618 de "rekkelijke" Gereformeerden? Dokkum houdt
een Remonstrantse gemeente die jarenlang door de synoden bestreden wordt
en blijkbaar overal in Friesland vertakkingen had, liefhebbers, die niet bogen.
Wij noemen hier nog eens het woord "liefhebbers". Zij hebben in de Gereformeerde kerk stemrecht, want wij vinden hen vaak onder de bezitters van
schotschietende huizen en ploeggangen die bijvoorbeeld de predikanten beriepen. Wie behoren tot deze groep? Vaak krijgt men de indruk, dat er ook halve
of hele Roomsen bij zijn en Dopersen. Het zijn beslist niet steeds kerkgangers,
zoals Van Deursen (a.w., 128) suggereert. Gewoonlijk worden de begrippen
kerkelijk (= lidmaat van de kerk) en kerks (= geregeld kerkganger) identiek
geacht. Een paar uitspraken van iemand die de schaduwkanten van onze bloeitijd toch wel zag, dr. S.D. van Veen, mogen dit laten zien. Van Veen schrijft in
de rond 1910 uitgegeven verzamelbundel Uit onze Bloeitijd: "Gelegenheid om
ter kerke te gaan was er overvloedig, vooral in de steden en over 't algemeen
werd er zeer druk gebruik van gemaakt". "Onze vaderen waren in hart en nieren kerks". Een citaat uit 1630 uit een brief van Episcopius aan Uytenbogaert
schijnt Van Veen gelijk'te geven 2. Terwijl Amsterdam in die tijd al "om" was
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en de gehate Arminianen weer meer ruimte hadden gekregen dan tien jaar eerder, schrijft Episcopius, dat de contra-remonstrantse ds. Triglandius te Amsterdam geadoreerd wordt. De magistraat vreest hem. "De kercken regorgeeren- lopen over- van volk als hij predickt". Maar is dit een beeld, dat overal
past? Een tijdgenoot van Episcopius, Wilhelmus Baudartius, laat een heel ander geluid horen 3. Hij heeft het over "lieden zonder religie die in de tien of
twintig jaar eens ter kerke gingen". Wie in de 17de-eeuwse literatuur, de gedrukte en vooral ook de ongedrukte, speurt komt telkens weer uitspraken tegen die op al of niet latente onkerksheid wijzen. Wat komt er bijvoorbeeld van
de dag des Heren terecht met de kerkgang als hoogtepunt? Geen synodevergadering van de Gereformeerde kerk of er is wel een gravamen over de
sabbatontheiliging. Aan het eind van de eeuw zal Wilhelmus à Brakel die ook
te Leeuwarden zijn strijd heeft gestreden (1673-1683), de zondag typeren als
"een werkdag, een merktdag, een wereldsch Playsierdag, een sonden-dag of
een ezels-dag", en zoals hij oordelen vele anderen 4. Onkerksheid? Het verschijnsel is er overal, als men maar zien wil. Jarenlang hebben de synoden gepleit voor de tweede dienst op zondag. Men liet op vele plaatsen de dominees
voor stoelen en banken preeken, als de leraars al niet uit eigen beweging thuis
waren gebleven.
Een onderzoek naar het verschijnsel der 17de-eeuwse onkerksheid stuit op
moeilijkheden. Wij komen het verschijnsel wel tegen, veel meer dan wij eerst
vermoedden, maar het begrip ontbreekt. Wij zijn vaak in twijfel, wat er precies
onder moet worden verstaan, want onze gegevens stammen uit de kring der
kerkdijken en kerksen. Zijn deze gegevens betrouwbaar? Wanneer is iemand
onkerks? Als hij nooit opgaat of hoogst zelden, een paar maal per jaar? Er is
verschil tussen de onverschillige en de kerkvijandige. Is er in de 17de eeuw al
veel werkelijke vijandschap jegens kerk en godsdienst? Vader en zoon Hooft
kunnen moeilijk onder de grote vrienden van de kerk en vooral van de dominees worden gerekend. Maar zoals de meeste magistraten achtten zij de kerk
een nuttige instelling die voor de orde en rust in de staat mee zorg moest dragen 5. Maar de "magistrats froids", over wie stadhouder Willem Lodewijk aan
zijn neef Maurits schrijft, lieten de kerkgang aan het gewone volk over 6. Zelf
kwamen ze slechts zelden ter kerke. Toch zouden zij raar hebben opgekeken,
als men hen onkerks had genoemd.
De drie afgevaardigden van de Generale Staten die in januari 1616 naar
Leeuwarden kwamen, om zo mogelijk de omzetting van de magistraat in Bogermanniaanse geest te keren, hadden ook contact met Franeker, waar het al
evenzeer rommelde 7 . Ze hoorden te Franeker, dat sommige magistraten "neutralisten" werden genoemd, "ende alhoewel sy by tyden de predicatien frequenteerden ende hun begeeven hadden tot het gehoor, zonder dat sy oock
voor quade patriotten kosten gescholden worden", vertrouwt men hen toch
niet. Ze hebben vrienden onder "Mennonyten ende Papauwen". "Hebben
derhalven niet connen aengezien worden, al ofte sy de religie ofte gemeene
saeck sulcx als het behoorde, soude weesen toegedaen". "De religie daer was
gecomen in cleyn respect".
Het beeld wordt ons door tegenstanders geleverd. Wie geen duidelijke keus
wilde doen tussen het standpunt van de politieke of Geneefse Geuzen en ook
niet uitgesproken anti-Rooms of anti-Dopers was, werd door de felle Gereformeerden een "waggelmuts" gescholden . Het is duidelijk, dat deze middenmannen Bogerman c.s. niet al te vaak gingen horen, maar waren zij onkerkelijk
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of ongodsdienstig? Er is veel kans, dat ze wel kerkelijk Gereformeerd waren,
maar weinig kerks. Bogerman en ook diens vriend Willem Lodewijk stonden
vol wantrouwen tegenover zulke "ledematen". Goede patriotten waren eigenlijk enkel de Geneefse Geuzen, de aanhangers van de enig ware religie, die
voor de door Christus "diergecochte kerck" verdedigd werd. De politieken
moest je eigenlijk steeds wantrouwen. Dat gold voor de Gereformeerde lidmaat Oldenbarnevelt en voor allen die de Calvinistische ideologie, die de staat
behoefde, om sterk te zijn, niet wilden huldigen 9. Reeds in een Geuzenlied
over Alva's tiende penning, (1569) het bekende "Helpt nu u selfs, soo helpt U
Godt. . . " horen wij: "Helpt den herder die voor U strijdt, of helpt den wolf,
die U verbijt, weest niet meer neutralisten. Verbijt den tyran — tis nu den tijt
— met al zijn tyrannisten".
Wij moeten heel erg raden naar de motieven van de mensen, zowel van hen,
die thuisblijven als ook wat betreft de mensen, die zich onder het Woord begeven. Een onderzoek naar de houding van de magistraat in de steden, naar de
ligging van de grietmannen op het land en naar de opkomende burgerij is zeer
gewenst 10. De kerk stond nog midden in dorp of stad en had nog weinig concurrentie te duchten, maar wie telt de jongeren, die vooral ter kerke kwamen
op zoek naar de andere sexe? Het was in de 17de eeuw al regel, dat allerlei
zaken het bestuur betreffende, maar ook verkopingen e.d., tijdens of na de

De kerkespraak. Illustratie van de hand
van Joh. Mulders uit het boekje van H.
J. Prakke — Kerkgang om nieuws. De
voorzanger — voorlezer doet zakelijke
mededelingen en heeft aller oor.

dienst werden afgekondigd. De kerk had ook een sociaal-economische funktie.
Er was "kerkgang om nieuws" n . Waar dit overheerste is het mogelijk, dat de
werkelijk vrome verstek liet gaan en het in de binnenkamer zocht. Onkerksheid kan ook ontstaan uit verlangen naar echt geloof. In de tweede helft van de
eeuw, als in 1675 de Labadisten zich te Wieuwerd vestigen, loopt mee door hen
de traditionele kerkgang terug. De Labadisten trekken zich van de gewone
zondagsviering niets aan, zij keren zich tegen de "soppredikers", die stenen
voor brood bieden, en-willen niet weten van de gewone avondmaalsviering
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waar Jan en alleman aan deel kan nemen. Zij hebben dit gemeen met de lieden
die in de conventikels hun heil zoeken. Ongetwijfeld moeten zij tot de onkerksen worden gerekend, maar er is bij hen geen sprake van onverschilligheid. Wij
noemden al even de naam van Wilhelmus à Brakel. Wij kunnen ook Jacobus
Koelman noemen die met à Brakel bevriend was. Witsius en andere mannen
van de Nadere Reformatie konden hier op instemming rekenen, maar ook een
man als Balthasar Bekker, bij bels-vroom, maar met een nuchtere inslag —
"sien gaet voor kennen" was zijn devies — vond hier weerklank. Het eerste
woord over het complexe begrip "onkerks" kan al gezegd worden, maar het
laatste woord laat op zich wachten. Van Deursen, die het in zijn bekende Bavianen en Slijkgeuzen meer over onkerkelijken heeft dan het register laat vermoeden, onderscheidt te weinig tussen onkerksen en onkerkelijken. Niet enkel de kerkhistoricus heeft er belang bij, dat er nader onderzoek naar wordt
gedaan.
Een klein onderzoek
Wij hebben een der oudste Friese kerkeraadsboeken, dat van Sneek (15991622) op het verschijnsel nagegaan. Wij deden dat ook, omdat we zo zaken leren kennen, die veel later nog doorwerken. Onkerksheid schijnt wel een modern verschijnsel, maar is dit niet. Wat wij nu zien is heel lang voorbereid, ook
reeds in de tijd van vóór de Verlichting.
Zoals de meeste kerkeraadsboeken staat ook het Sneker vol censuurgevallen. Het valt ons daarbij op, dat deze kwesties mensen betreffen uit alle bevolkingslagen, en dat de kerkeraad niet, zoals later nogal eens gebeurde, met twee
maten mat. Tussen de honderden gevallen van al of niet openbare dronkenschap, van vechten met al of niet ontbloot mes, van schelden, echtelijke twist,
overspel, kuipen enz. komen we tientallen tegen die onder de rubriek "onkerksheid" vallen.

De 17de-eeuwse gulden laat de
Hollandse maag zien met de Phrygische
vrijheidshoed. Het omschrift zegt, dat de
vrijheidsstrijd een godsdienstig karakter
heeft. "Hac nitimur, hanc tuemur", op
haar, de Bijbel, steunen wij, haar
verdedigen wij. Van de politieke Geuzen
werd verwacht, dat ze daarmee in
zouden stemmen.

Het was niet enkel voor hun geestelijk heil noodzakelijk, maar ook een plicht
der lidmaten, om zich onder het gehoor te begeven en liefst viermaal per jaar
aan te zitten aan het Avondmaal, en toch waren er verschillende hogergeplaatsten en mensen uit het volk die niet (geregeld) kwamen, soms ook nooit.
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Wij horen al op een der eerste bladzijden (8 juli 1599) van een overtreder.
Jonas Hillesz wordt door het consistorie aangesproken, omdat hij weinig in de
kerk komt, de sacramenten niet gebruikt en zijn vrouw in de kerkgang belemmert. Jonas, een man waarschijnlijk enigszins teleurgesteld in het leven, zegt
dat hij zelf wel zal uitmaken, wat hij moet doen. Wij horen later niet meer van
hem en betwijfelen of hij bij zijn "versuymenisse van de godtsdienst" volhard
heeft. Zulke mensen waren er meer, mensen die eerst nogal hoog van de toren
bliezen, maar na verloop van tijd in hun schulp kropen. Dè kerkelijke tucht
betekende meer dan in later tijd. De censuur en de sociale controle irriteerden
echter sommigen. Joriaan Willems (25 april 1602) verwerpt de "gantsche disciplyn als menschengedichtsel" en hij staat niet alleen. Kerkeraadsleden, zelfs
dominees, waren ook maar gewone mensen, en er was meer zelfgevoel dan wij
zouden verwachten bij hen die zich volgens de "Aufklärung" later aan de
"selbstverschuldete Unmündigkeit" hadden overgegeven. Het valt steeds
weer op, hoe hij hoog en laag vele driftkoppen voorkomen die "onbuyggelyck", halssterrich" zijn en zich aan "ongebondene passyen" overgeven. Niet
alleen dat het waar is, dat als de drank in de man is, de wijsheid in de kan verdwijnt, ook zonder drankgebruik was er dat eigenaardige doordraven op de
eens ingeslagen weg. Homme Siurts gortmaker wordt 18 mei 1600 wegens ontrouwe kerkgang geciteerd, maar hij zegt tegen koster Dirk, "dat hy Godt wilde bidden, dat hy gheen sinnen crijghe sich t'enigher tijt wederom in den gehoir
te vervoeghen". Hij volhardt voorlopig in deze houding van "opentlijck lasteren ende onchristelijcke bitterheijt", maar ook hier zien wij weer hetzelfde als
bij Jonas Hillesz: hij buigt tenslotte het hoofd.Op 29 maart 1601 horen wij dat
op het aanhouden van de kerkeraad — en deze liet de zondaar niet gauw los —
Homme "sich milder gedragen heeft, verhopende ende sijnde van meijninge
onze vergaderinge niet geheel te verlaten ende dat hij geene verhinderingen en
hadde als tijtlijcke swarichheden, door welcke hij bekende sijn gelove bijnae
gantsch uutgebluscht te zijn, maar dat het door Godts genade alsnoch behouden was". Homme is wel een drifkop, maar wij zouden hem tot de serieuze
onkerksen willen rekenen. Er zijn er echter ook anderen die, aan de drank verslaafd, liever dan in de kerk 's zondags in een "drinckhuys" zitten. Een deel van
deze lieden stompt zo af, dat er tenslotte geen land meer mee te bezeilen is.
Anderen schamen zich over hun verslaving die ze toch wel als slapheid zien.
Het is echter teveel gevraagd om op klaarlichte dag voor de kerkeraad, die
meestal 's zondags na de ochtenddienst vergaderde, te moeten bekennen dat ze
fout waren. Als ze dan toch moeten komen dan liever 's avonds.
Kennisname van het kerkeraadsboek maakt duidelijk dat de achtergrond
van de onkerksheid verschillend is. Pieter Tjaerds pottebacker (1 maart 1601)
ergert zich over de kritiek die Bogerman en Geldorp vanaf de kansel op de Dopersen leveren. Hij "absenteert" zich daarom van het gehoor "ende daerop
vermaent ende aengesproken eijndelijck verclaert dat hy sick van de gemeynte
dachte af te scheyden ende dat hem onse comste niet meer aengenaem was,
item dat hij liever geen gelove hadde als sulck een, naemptlijck het onse e t c " .
Zoals Pieter het goed recht der Mennisten verdedigt en zich straks bij hen thuis
voelt, zo zijn er meer. Wij horen van Aeltjen Jaspers (7 juni 1601). Zij wil van
geen vermaning weten, "maer begeerde dat men haer in vrede soude laten, dat
sij buijten de uuterlijcke Godesdienst oock Godt wel in 't herte conde dienen".
Zij had bezwaar tegen de tuchtpraktijk van de kerkeraad. Als zij alles tevoren
had geweten, was zij aooit lidmaat geworden. Toch bekent zij even later
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schuld, maar de moeilijkheden zijn daarmee niet opgelost.
De kritische houding blijft. Jaren later (17 jan. 1619) horen wij van Evert
timmerman die de Remonstrantse kant overhangt. Hij keert zich tegen het
leerstuk der predestinatie. De kerkeraad eist dat hij zich stilhoudt. Of hij bevriend is geweest met de afgezette Sneker predikant-rector Daniël Johannis
weten wij niet, maar Evert houdt lang vol12. Op een bepaald ogenblik ontdekt
men Arminiaanse boeken bij hem en dreigt zijn zaak voor de burgerlijke rechter te worden gebracht. Tenslotte buigt hij dan, waarschijnlijk ook, omdat hij
niet als Pieter pottebakker op een gemeente kan terugvallen. Evert bekent 16
juni 1621, dat hij "vervoert is geweest ende gedwaelt heeft". De kerkeraad,
mild in het schuldvergeven, ontzegt hem voor één keer het Avondmaal en bedreigt hem uit Christus' naam "dat evenverre dat hem niet betert van de voorgaende niewicheyden ende andere bylopende sonden, dat men hem van de gemeynschap Christij sal uutsluyten".
Potentieel behoren Evert timmerman en verschillende anderen tot de onkerksen, maar Evert en ook de anderen kunnen vaak geen kant uit en worden
dus toch maar weer kerks. Er zal bij hen zeker iets zijn blijven hangen. De gedwongen kerkgang zou de tijden door in schijn goede, maar toch vaak heel
slechte resultaten opleveren.
Het is moeilijk om de motieven van de onkerksen onder één noemer te brengen. Als wij horen, dat Sjouk copster in 1620 in het gasthuis haar "vermaeck
vindt in eenige papistische boeckskens", "de predicatie van Godes woort ondertusschen verlatende" hebben wij te maken met oud-Roomse trouw, met die
zelfde traditie die op de dorpen maakte, dat men altaarresten, beelden, schilderingen maar met rust liet. Er was in 1580 werkelijk niet zoveel veranderd. Er
waren andere spelers op het toneel gekomen die echter in wezen dezelfde
boodschap brachten als weleer. Waarom dan zo'n drukte? Het bleef een onrustige tijd, waarbij de Gereformeerde kanselheren nog alle zeilen moesten bijzetten om werkelijk gezag te kunnen uitoefenen. Sjouk zal één van de niet weinigen zijn geweest die op hun oude dag jeugdherinneringen ophaalden en dat
geloof van vroeger nog zo gek niet vonden. Terecht is opgemerkt dat de Gereformeerden het eerst in de steden hun macht hebben kunnen consolideren. Op
de dorpen stonden hun predikanten vaak met de rug tegen de muur. Het laat
zich indenken, dat ze hun eenzaamheid vaak in de drank trachtten te vergeten,
met als gevolg dat ze praktisch iedereen tegen zich kregen en dat soms niemand
zich meer onder hun gehoor begaf. Zo'n oud kerkeraadsboek laat duidelijk
zien, dat wij niet dadelijk klaar zijn met het rubriceren. Eind 1600 horen wij,
dat er te Sneek "persoonen van oproerichen geeste" zijn die de mensen van de
kerkgang afhouden. Waren het mensen die vonden dat men in 1580 niet radicaal genoeg had hervormd? Was er ook te Sneek verzet tegen de nieuwe heren?
Wij moeten zien, dat de strijd der facties ook al vroeg in Friesland aanwezig
is °. Behoren deze oproerige mensen tot de "underdogs" of zitten ze ook in de
bovenlaag? Het valt ons op, hoe vaak de kerkeraad het met burgemeesters en
schepenen aan de stok heeft. Meestal gaat het over dronkenschap, maar er zijn
ook figuren als burgemeester Jeltse Thomas die gesteund door zijn vrouw Alijt
zich verzet tegen de kerkeraad die hij niet als zijn "examinateurs" kan erkennen (23 juli 1602).
Jeltse behoort ook tot de niet kleine groep die iets van de oude feestcultuur
wil behouden. Als de kerkeraad bezwaar maakt tegen het "coperen", het vieren van de Koppermaandag, geeft hij niet thuis. Vermoedelijk waren in zijn
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ogen Bogerman c.s. te strenge zedenmeesters. Ze zeggen het allemaal op hun
eigen wijze. Zo zegt Rienk Wybes timmerman, die gevochten heeft en op het
moment dat de dominee en de ouderling hem aanspreken nog niet tot bedaren
is gekomen: "De predikanten zijn mijn goden niet". Dat klinkt wat harder dan
de verontschuldiging van de ook ontrouwe Frans Roelofs die op de zondag onder de kerkdienst feest vierde en de heren van het consistorie vertelt, dat hij
"een geloof en een boek" heeft (17 okt. 1601). Tryn Jochems was ook één der
velen die "slofficheyt in de godesdienst" toonden en deswege moest voorkomen (13 april 1606). Zij weigerde echter te verschijnen "al waert schoone dat
men haer thien booden sonde". Jacob Willems (5 november 1615) zegt het nog
duidelijker: "Hy wilde dagelyckx also niet van ons gequelt worden". Maar op
een heel enkele na bogen zij tenslotte allemaal, goedschiks of kwaadschiks. Er
ontwaakte langzaam maar zeker een kritische geest, de drang naar zelfstandigheid. Die is er al in de 17de eeuw. Maar de kerkelijke controleurs hebben nog
veel macht. Steeds meer zal men zich echter verzetten tegen het kerkelijk gezag
maar dan straks ook tegen de leer die de kerk bracht. Dit is nog lang een zaak
van enkelen, maar er kwam een tijd dat men massaal Trijn en Jacob ging navolgen en niet meer door de al lang tot herdershonden gedegradeerde herders in
het hok was te krijgen.

De grote ofMartinikerk te Sneek, zoals de Amsterdamse schilder J. D. Beerstraten die
in de 17de eeuw zag (foto Fries Scheepvaartmuseum Sneek). Behalve de romantiek was
er ook de nuchtere werkelijkheid.

Wat het eerste Sneker kerkeraadsboek ons leert, vinden wij natuurlijk ook
elders. Het leeft overal. Er is een staalkaart te maken van uitingsvormen der
onkerksheid. Zo mogelijk is er nog meer variatie in de motieven tot kerkelijke
ontrouw. Het grote verschil met onze tegenwoordige situatie ligt in het feit, dat
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de kerkelijke tucht nog volop werkte en het vroeger meestal om eenlingen
ging, al zijn er soms ook hele dorpen die in onmin leven met hun pastor loei en
weigeren hem te horen. Als onze aandacht hierop gericht is blijkt ook hier geen
verschil te liggen met de situatie nu. De eerste predikant van Lekkum c a . , Albert Doccum, kreeg daar reeds mee te maken (1585), en er zouden na hem nog
vele anderen komen 14 Telkens horen wij van gemeenten waar het goed vastzit
en een groot deel van de lidmaten en vooral de liefhebbers het af laat weten,
waar de herder en leraar naar de mening van velen "ongeschikt ter plaatse" is.
Wij noemen slechts Koudum met G. Focking, (1609), Schraard met Wibrandus
Hommius (1617), Staveren met Mattheus Vomelius (1660), Weidum met Johannes Sylvius (1668), Gaast met Petrus Vomelius, (1676), Oosterbierum met
R. Ausonides (1684). Het is een toevallig gekozen groep die voor uitbreiding
vatbaar is. Vaak wordt het niet duidelijk, of het verzet uitgaat van een groep
Gereformeerden die zich tegen een Gereformeerde voorganger keert of dat
het eigenlijk een dorpsruzie is waarbij ook niet-Gereformeerden een rol spelen. Er zijn dorpen, waar het aantal Roomsen na 1580 talrijk is en ook nog
groeit. Ditzelfde geldt voor de Dopersen die bijvoorbeeld omstreeks 1660-1670
in de streek tussen Heerenveen en Beetsterzwaag zeer actief zijn. Gemengde
huwelijken hebben de onkerksheid in één van de kerken bevorderd. Misschien
wel in alle beide. Als de vacatures lang duren, wordt er vaak een dringend beroep gedaan op de gekozen predikant om toch spoedig te komen. Nollius Hajonides moet in 1658 te Berlikum beginnen, ook al is zijn beroep nog niet goedgekeurd, "opdat sodanigen populeusen ghemeente niet worde verwoest". Wij
horen soortgelijke uitspraken te Marsum (1654) en te Augustinusga c a . (ook
1654). Er is toch meer massale onkerksheid geweest dan wij eerst dachten.
Toch moet de nadruk blijven vallen op een belangrijk verschil met nu: er was
voor de 17de-eeuwer slechts één waarheid, namelijk die welke hij zelf voorstond. Een pluriforme waarheid met de tolerantie die erbij hoorde en die vaak
verwerd tot onverschilligheid, zien wij eerst veel later. Godsdienst en dus kerk
behoorden in de 17de eeuw tot het levenspatroon. Doop en Avondmaal vormden voorwaarden voor het deelhebben aan het eeuwig heil. "Hic porta coeli",
hier is de poort van de hemel, stond feitelijk boven elke kerkdeur en omdat de
hemel belangrijker was dan de aarde en de eeuwigheid nog groter plaats had
dan de tijd kwamen de mensen "als hinden lopen". De steen boven de Hindeloper kerkdeur geeft ook aan wat wij elders zien, wat ieder kerkganger in de
17de eeuw hoopte. De staat die wel begreep, dat de kerk de bestaande orde
mee handhaafde, ook door er geen aandacht aan te schenken, heeft als "voedsterheer" de toediening van "opium van het volk" bevorderd. "Een godsdienst
best in eenen staat" (P.C. Hooft). In de strijd tegen Spanje zorgde de Gereformeerde kerk voor een bezielende idee: gelijk Israël eenmaal door God was uitverkoren, zo was het nu de Unie der Verenigde Nederlanden die naar de stem
der nieuwe "richters" moest luisteren. De felheid, waarmee deze gedachten
werden voorgestaan, wijst tegelijk op een rotsvaste overtuiging en op de wetenschap, dat de Republiek zowel van binnen als van buiten bedreigd werd. In
1648 neemt het anti-papisme weer toe en ook in 1672.
Tegenover de krachten die de onkerksheid keren, staan van het begin af echter andere die deze bevorderen. Wij wijzen op het eigenaardige zelfbewustzijn
bij de hogere standen, maar vaak ook bij het gewone volk. Telkens is er sprake
van gekwetst eergevoel. Men spreekt van "vleyschelycke affecten". Het zit bij
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Een penning geslagen ter herdenking van de synode te Dordt (1618/1619), bestemd
voor de buitenlandse bezoekers, laat zien, wat de broeders eigenlijk wilden én hoopten.
"Aserta religione", de godsdienst verzekerd zijnde, "erunt ut mons Sion ", zij zullen zijn
als de berg Sion. De bulderende winden hebben geen uitwerking. Toch stond het
kerkhuis niet al te vast op de rots. (uit: G. van Loon — Historiepenningen II, 105).

hoog en laag. De adel laat de dominees naar haar pijpen dansen, predikanten
liggen overhoop met hun schoolmeesters. Predikanten, "knittelsiecke hoofden
(H. Wits)", zitten elkaar dwars. Soms zijn deze dingen enkel maar belachelijk.
D J . Roorda zal wel gelijk hebben met deze "gewichtigdoenerij een typisch begeleidingsverschijnsel van politiek onvermogen" te noemen. De kerk, kort gehouden door de voedsterheren, wil eigenlijk veel meer dan zij vermag en de
kerkelijke heren reageren hun onvrede af op wie zij kunnen treffen. Zo horen
wij van vele gemeenten, waar het Avondmaal een tijdlang stilstaat. Classes en
synoden besteden een groot deel van hun tijd aan pogingen om conflicten met
de mantel der liefde te bedekken, en juichen in koor als tegenstanders elkaar
de rechterhand des vredes reiken. Het is een vreemde zaak. Voor de Calvinist
geldt dat ook de allerheiligsten, zo lang zij in dit leven zijn, slechts een klein
begin van de gehoorzaamheid kennen (Heidelbergse Catechismus, zondag 44)
en voor ons allen geldt, dat wij van nature geneigd zijn God en onze naaste te
haten (Ibidem, zondag 2). Men zou zo zeggen, dat er geen enkele reden was tot
een overdreven zelfgevoel en dat de synoden hun tijd onnut besteedden. Heeft
dit zelfgevoel toch meer met de predestinatiegedachte te maken dan wij eerst
zouden denken? Wij zien telkens dat de kerkelijke tucht wordt aanvaard, maar
horen ook geregeld, dat de partij die bij de kerkelijke rechtspraak verliest "viva
voce" protesteert.
Zo duren de twistzaken soms jarenlang. De toenmalige politieke en sociaaleconomische orde bevorderde de onkerksheid ook. De 20ste-eeuwer zou raar
opkijken als hij een 17de-eeuwse zondag moest meemaken. Handel en bedrijf
leiden tot zondagsontheiliging en tot onkerksheid. Het is waar, de positie van
de hoge overheid, die de lakens uitdeelde, zou tijdens de Republiek alle kritiek
doorstaan, maar reeds Hugo de Groot bracht onder woorden dat er steeds iets
smeulde: "Een volksregering zal in Holland altijd een predikantenregering
zijn, want de grote hoop hoort meer naar de geestelijkheid dan naar zijn wetti-
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ge overheden" 15. Heeft deze onvrede ook tot onkerksheid geleid? De dominees speelden hun rol in de facties die wij in haast alle Friese steden zien wroeten. Zij behoorden niet steeds tot de winnende partij. Het sprak dus vanzelf,
dat hun aanhang soms een tijdlang doleerde en dat toonde door de kerkgang
naar hun keuze of door thuisblijven. Ook tegen deze achtergrond moet het eergevoel, de sterke geldingsdrang, worden gezien.
Het kerkelijk bedrijf zoals het reilde en zeilde is niet steeds bevorderlijk geweest voor de kerkgang. Ruzies met de dominees zijn van alle tijden en de acta
vertellen ons heel eerlijk, dat de predikanten vaak in alles uitmuntten behalve
in hun levenswandel. Zij waren niet beter dan de rest van de gemeente, maar
het ongelukkige was, dat zij vaak beneden het algemeen aanvaarde peil zakten.
Dat riep om moeilijkheden. Zeker, het kwam zelfs in onze eeuw nog voor, dat
de gemeenteleden die niet met de dominee overweg konden, toch 's zondags
kerkten, zich onder het Woord begaven. Dat moet ook vroeger zo zijn geweest, maar de heren maakten het vaak al te bont, stonden dronken op de
preekstoel en sloegen onsamenhangende taal uit.
Over leerkwesties horen wij slechts zo nu en dan. Zij vormen niet de grote
oorzaak van de onkerksheid. Wel kan als een der oorzaken nog de beroepingsellende worden genoemd, waarbij over de hoofden van de gemeenteleden
heen de vaak uitwonende eigenaren van stemhebbende plaatsen ("liefhebbers?") elkaar dwars zaten en, zoals we zagen, gemeenten soms maandenlang
herderloos waren. Was het iedereen duidelijk te maken, dat men na bijvoorbeeld een jaar lang niet gekerkt te hebben, er toch weer mee moest beginnen?
Hebben alle kerkleden zich neergelegd bij de feiten, of zijn er toch geweest, die
te weinig het woord van de Heer hoorden en te veel dat der heren en die dus
wegbleven? Wij horen telkens weer van jonge predikanten die met de leidinggevende aangepaste ouderen botsen. Van sommigen weten we, dat ze buiten
de kerk raakten (G. Hasaert, Johannes Hesener). Hoe groot was hun aanhang? Zag men hen als de levende vissen die tegen de stroom inzwommen? De
synodeverslagen laten praktisch elk jaar de klacht horen, dat het "recht der
kerk" door de overheid niet erkend wordt, en we voelen dat men de oligarchische misstanden meer dan beu was. Het gebeurt echter hoogst zelden, dat de
voorgangers van de "diergecochte kercke Christi" werkelijk tonen nog oud
Geuzenbloed in de aderen te hebben. Als de commissarissen-politiek namens
Gedeputeerde Staten zeggen, dat een zaak "politiek" is, en zij doen dat gauw,
dan buigt de synode bangelijk het hoofd. Zijn er werkelijk niet geweest, die
hun protest moesten uiten 16? Wilhelmus à Brakel is één van hen, maar hij is
een uitzondering op de regel. Balthasar Bekker verlaat Friesland in arren moede. Wij horen in Friesland weinig of niet van mensen, die minder op het verlossingskarakter van de Christelijke Boodschap de nadruk legden en meer op
de taak van de kerk voor het hier en nu. Bij de vele onderwerpen die nog nader
onderzoek vragen is dit niet één van de minst belangrijke. Men leerde de geloofsbelijdenis, de catechismus en de Dordtse leerregels uit zijn hoofd. Had
men er werkelijk voldoende aan om mee te leven? Hoe heeft het (kerk)volk in
zijn hart, diep binnenin, de Christelijke boodschap verwerkt? Er was het beroep, dat zijn eisen stelde en er was nog iets van een feestcultuur, maar hoe
sterk werd die doorleefd? Heeft men gebogen voor de kerk die bijvoorbeeld
het kaatsen op zondag, zeker tijdens de diensten, verbood of is er verzet blijven
leven en heeft dit de onkerksheid in de hand gewerkt? Het zou best kunnen
zijn, dat de massale kerkgang ten onrechte de indruk wekte, dat iedereen op-
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ging en dat we daarbij teveel vergeten, dat er eigenlijk geen andere grote bijeenkomsten waren.
Soms heeft men de indruk, dat de Gereformeerden erg bang waren voor ledenverlies aan de Dopersen, van wie althans de vrijzinnige Waterlanders het
praktische Christendom, de "fides qua creditur", meer nadruk gaven dan het
leerstellige, de "fides quae creditur". Voor en na 1670 heeft de Friese synode
ernstige pogingen aangewend om de Mennisten op een Gereformeerde geloofsbelijdenis vast te pinnen. Het mocht niet lukken, ook doordat de vaak
"Arminiaanse", "Erastiaanse" overheid er niet aan dacht de vele gegoede Dopersen die rustig in handel en bedrijf werkzaam waren, te kwellen.
Er moet ook verzet zijn geweest tegen de uiterlijkheid, het vertoon, dat buiten de kerk, maar ook erin, steeds weer dreigde, in de preek zowel als in de
inrichting van het gebouw. Hoe heeft de schamele gemeente de bouw van de
rijk uitgevoerde preekstoelen gezien, de komst van de herenbanken en de orgelversieringen?
Er blijven vragen genoeg. Het kan duidelijk zijn, dat de herders de schapen
lang in het hok konden houden, maar dat er een tijd kwam, dat het hok bouwvallig werd en de schapen andere weidevelden gingen ontdekken dan de grazige weiden, waarover lang was gepreekt. Zij verbraken de Gereformeerde en
ook de andere "tuynen" en werden zelfverzorgers. Andere tijden andere zorgen. Voor het instituut dat veel, te veel over eeuwig, geestelijk heil had gesproken kwam begrijpelijkerwijs de verzorgingsstaat in de plaats, die het leven
nu en vooral het materiële bestaan van de wieg tot het graf ging begeleiden en
behoeden. Actie kweekt echter reactie. Natuurlijk sloeg de slinger weer te ver
door en zo leven wij nu in een tijd, waarin de protesten tegen de vervuiling, die
de secularisatie meebracht, steeds luider worden. Steeds meer mensen weigeren mee te doen. Er is "onkerksheid" in moderne vorm. In het oude boek staat
een treffend woord. Deuteronomium 32: 15 vertelt van Jeschurun die vet werd
en achteruitsloeg. Er staat nog meer in dat hoofdstuk, dat de verstarring van
kerk en wereld raakt en het nihilisme van vroeger en nu.
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'Vrouwmensch Vrouwmensch,
hoe bistu hier toe gekoomen?'
Kindermoord in Friesland in de periode

1700-1811

Greddy Huisman en Siem van der Woude.
"Vrouwmensch Vrouwmensch, hoe bistu hiertoe gekoomen?" riepen de
buurtgenooten van Sipkje Pieters uit Terhorne toen ze het lijkje van een pas
geboren kind in de vaart hadden gevonden. Dit kind was van een zekere Jeltje
Hoytes die zich twee dagen daarvoor onverwacht had aangediend bij haar oudtante Sipkje Pieters. Jeltje werkte als dienstmeisje in Holland, raakte daar
zwanger en reisde terug naar Friesland, waarschijnlijk om daar bij haar ouders
te bevallen. Nog tijdens de reis diende de bevalling zich aan en daarom zocht ze
haar toevlucht bij haar oudtante die haar overigens amper kende. Ze verzweeg
echter dat ze zwanger was en klaagde alleen over hevige buikpijn. Op 19 december 1739, 's ochtends omstreeks zeven uur beviel Jeltje alleen, in de gang,
terwijl de huisgenoten koffie dronken. Het kind gooide ze in een vaart waarna
Jeltje terugging naar de huiskamer. Pas toen de huisgenoten bloedsporen op de
vloer vonden kregen ze argwaan en werd de pas voltrokken kindermoord ontdekt \
Het idee dat een moeder haar pasgeboren kind opzettelijk van het leven berooft vervult ons met afschuw en verontwaardiging. Toch is kindermoord (neonaticide) van alle tijden, al liepen de motieven voor deze daad in verschillende
tijdperken en culturen uiteen. Nog steeds worden er af en toe lijkjes gevonden
van pasgeborenen die door hun ouders van het leven zijn beroofd of zodanig
aan de verwaarlozing zijn prijsgegeven dat ze het leven lieten. In onze westerse
maatschappij is kindermoord steeds scherp veroordeeld en vervolgd. Kindermoord is een delict dat voornamelijk door vrouwen lijkt te zijn gepleegd, net als
abortus en te vondeling leggen. Het is een misdrijf dat zich afspeelt in de privésfeer van ongewenste zwangerschappen, verbroken relaties of relaties waarin
geen plaats is voor een kind.
De alternatieven van onze tijd, adoptie en abortus, lagen in de 18de eeuw
minder voor de hand. Soms legde de moeder het ongewenste kind te vondeling. Hier en daar richtte men in Europa daarvoor zelfs vondelingentehuizen
op. Officiële adoptie door pleegouders die een wildvreemd kind als het hunne
in de familiekring opnamen kwam niet veel voor. Abortus speelde door de eeuwen heen altijd wel een zekere rol bij de beperking van het kindertal, maar
deze ingreep was allerminst van gevaar ontbloot; vaak stierf niet alleen het
kind, maar ook de moeder. Een keuze voor abortus betekende voor een vrouw
in elk geval dat ze haar situatie aan iemand anders — de aborteur of de verschaffer van de abortiva — moest openbaren. Om deze reden zal vaak zijn besloten van abortus af te zien. Veel vrouwen die ongewenst zwanger waren
hoopten tot het laatst dat door een miskraam of door het overlijden van het
kind bij de bevalling — kindersterfte kwam immers veel voor — hun probleem
zou worden opgelost. Niet besluiten, uitstellen en met niemand ergens over
praten lijkt bij deze gevallen het overheersend gedragspatroon te zijn geweest.
De Vrije Fries, LXVIII (1988) 37-62
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Onderwerpsbepaling
Dit onderzoek richt zich op kindermoord in Friesland in de periode 1700-1811.
Het beperkt zich tot die gevallen die leidden tot een gerechtelijk onderzoek
door het Hof van Friesland. De 'succesvolle' gevallen hebben weinig sporen
nagelaten in de archieven; zij vormen met recht een zogenaamd dark number.
De keuze voor deze periode werd ons opgelegd door het bronnenmateriaal.
Vanaf 1700 zijn in het archief van het Hof naast de vonnissen ook de procesdossiers bewaard gebleven. Aan de hand hiervan is bestudering in een bredere
kontekst mogelijk. Gegevens over gevallen van kindermoord voor 1700 worden slechts zijdelings in de beschouwingen betrokken. Het eindjaar 1811 hangt
samen met de invoering van de nieuwe (Franse) rechterlijke organisatie en de
Code Pénal. Het Hof van Friesland verloor toen zijn unieke positie als rechtbank van eerste en hoogste instantie voor vrijwel alle strafzaken van enig gewicht in de provincie Friesland.
Bestudering van deze gevallen van kindermoord leert ons ook iets over de
zeden en gewoonten die in het 18de-eeuwse Friesland heersten op het gebied
van vrijen, (niet-)trouwen, kinderen krijgen en de sociale samenhang waarbinnen dat plaatsvond. Een bijkomend aspect is dat deze gevallen zich vrijwel allemaal afspelen in de laagste maatschappelijke klassen van de bevolking. Over
de zeden en gewoonten van juist deze groeperingen is weinig bekend.
Kindermoord is door ons gedefinieerd als: het vermoorden van een zuigeling
korte tijd (binnen 24 uur) na de bevalling door één van de ouders of naaste
verwanten, met in de regel als motief dat het kind ongewenst is. We verstaan
hier onder kindermoord ook het zodanig verwaarlozen van een kind dat de
dood er wel op moet volgen. In dit artikel gaan we voorbij aan het soms subtiele
juridische verschil dat er bestaat tussen moord en doodslag. Hierbij dient te
worden opgemerkt dat in de procesdossiers geen sprake is van een scherp afgebakende terminologie voor de delicten. De tenlastelegging beperkte zich tot
de feiten en de procureur-generaal onthield zich van een nadere kwalificatie.
Het onderscheid tussen te vondeling leggen en (poging tot) moord of doodslag
is daarom soms moeilijk te maken. Teatske Cornelis van Nes werd bijvoorbeeld in 1707 door het Hof veroordeeld omdat ze haar pasgeboren kind, met
wat stro overdekt, op de mestvaalt van haar buurman had gelegd. De straf die
haar werd opgelegd, was geseling, brandmerking en vijf jaar tuchthuis. Het
kind werd echter tijdig gevonden en had het avontuur overleefd. Als men afgaat op de intentie zal men dit delict kwalificeren als een poging tot doodslag.
Beperkt men zich tot wat er feitelijk gebeurde dan kan men het als te vondeling
leggen beschouwen. De procureur-generaal beschuldigde deze vrouwen
meestal van het verbergen van hun (doorgaans buitenechtelijke) zwangerschap, van het heimelijk bevallen en van het vermoorden dan wel verwaarlozen
van hun pasgeboren kind, dat volgens de aanklacht vrijwel altijd had geleefd
zodat er ook in juridische zin sprake was van moord.
Alle dossiers van kindermoordzaken zijn door ons bestudeerd. Enkele zijn
echter ter zijde gelegd, namelijk wanneer het ging om pogingen tot moord op
oudere kinderen, en die gevallen waarbij er niet zo zeer sprake was van kindermoord maar van een uit de hand gelopen eenzame bevalling, waarbij er een
aanstaande echtgenoot was die het voorgenomen huwelijk met de verdachte of
de trouwbelofte bevestigde (zie bijlage 1).
Tijdens dit onderzoek is de aandacht niet bijzonder gericht geweest op vragen van juridische aard, al waren deze natuurlijk bij een onderwerp als dit niet
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te vermijden. Onze belangstelling ging vooral uit naar de sociale kontekst
waarin deze zaken zich afspeelden. Leeftijd, beroep, woon- en gezinssituatie
waren daarbij belangrijke aandachtspunten. Speciale aandacht is besteed aan
de rol van de verwekker of partner. Hoewel zij juridisch gesproken doorgaans
niet schuldig waren aan kindermoord, zijn wij, anno 1988, geneigd hun materiële verantwoordelijkheid groter te achten dan uit de rechtspleging in de achttiende eeuw blijkt. Een ander speciaal aandachtspunt vormde het optreden van
advocaten bij de verdediging van de verdachten.
Enige kwantitatieve gegevens
Het opsporen van ruim zestig gevallen van kindermoord in een archief dat over
de periode 1700-1811 stukken bevat over ruim 8000 strafzaken, vormt een probleem op zich. De omvang van het onderzoek is als volgt kwantitatief samen te
vatten:
Aantal onderzochte gevallen van kindermoord: 60.
Aantal verdachten/daderessen: 60 waarvan 1 man.
Aantal verdachte medeplichtigen: 7, waarvan 6 mannen.
Aantal verwante maar terzijde gelegde gevallen: 6.
Totaal aantal onderzochte dossiers: 72.
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Ter vergelijking verwijzen we naar de omvang van het onderzoek van Faber die
in Amsterdam dertig gevallen onderzocht in de periode 1680-1811 2. De door
ons onderzochte gevallen waren volgens onderstaande tabel verspreid in de
tijd. Hierin zijn ook de gevallen die voor 1700 plaatsvonden opgenomen: 3

periode

aantal

1529-1600

11

1601-1610
1611-1620
1621-1630
1631-1640
1641-1650

1
2

subtotaal
1651-1660
1661-1670
1671-1680
1681-1690
1691-1700
subtotaal

2
1

periode

1701-1710
1711-1720
1721-1730
1731-1740
1741-1750

6
3
2
3
6
4

1751-1760
1761-1770
1771-1780
1781-1790
1791-1800

18
1801-1810
1811

totaal

24

aantal

waarvan berecht
in een extraordinaris procedure

8
4
5
9
5

4
2

31

11

3
7
5
3
4

1
1
2
1
1

22

6

5
2

2

60

19

4
1

Op het eerste gezicht zeggen deze cijfers niet veel. Er komen in de eerste helft
van de 18de eeuw meer zaken voor dan in de tweede helft. Dit zou kunnen
wijzen op een gewijzigd vervolgingsbeleid of op een afname van het aantal malen dat er kindermoorden werden gepleegd. Een duidelijke tendens is er echter
niet, daarvoor vertoont de frequentie te veel schommelingen. In de 17de eeuw
lijkt het omgekeerde het geval: zes gevallen in de eerste helft en een verdriedubbeling in de laatste vijftig jaar. Samenvattend kan gesteld worden dat er
sprake is van een zwaartepunt in de decennia rond 1700. Dit komt overeen met
de conclusies van Hoffer en Huil, die een intensivering van de justitiële belangstelling en een verscherping van het vervolgingsbeleid in het 17de-eeuwse Engeland hebben vastgesteld 4. Door een wijziging van de wet in 1624 werd daar
niet alleen kindermoord (wat nu eenmaal moeilijk te bewijzen was) maar ook
het verbergen van de zwangerschap strafbaar gesteld, en daarmee werd de bewijsvoering voor de openbare aanklager aanzienlijk vergemakkelijkt. Een dergelijke verscherping van het vervolgingsbeleid kan zich ook in Friesland hebben voorgedaan, maar andere indicaties dan de hierboven waar te nemen concentratie van het aantal gevallen zijn er niet. In de Friese wetgeving valt in ieder
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geval geen verscherping waar te nemen. Expliciete sancties op kindermoord
komen niet in de landsordonnantie voor 5.
Kindermoord in de geschiedschrijving
In de literatuur over dit onderwerp zijn drie soorten publicaties te onderscheiden. In de eerste plaats zijn er geschriften van tijdgenoten: juristen, theologen,
pedagogen en anderen 6. Volgens hen was kindermoord een probleem van een
zo grote omvang dat het een bedreiging vormde voor de maatschappelijke orde
en de goede zeden. Dankzij hun geschriften kunnen wij enigszins begrijpen hoe
men hier in de 18de eeuw over dacht. Het misdrijf wekte een mengsel van fascinatie en afschuw. Naarmate de eeuw vorderde ontwikkelde zich daarbij ook
een zeker gevoel van medelijden met de moeder. Deze auteurs gingen uitvoerig in op de oorzaken van het probleem en uiteraard presenteerden ze ook
maatregelen die volgens hen zouden kunnen dienen ter voorkoming. Een beknopte bloemlezing uit de door hen aangewezen oorzaken: verval van zeden,
gemakzucht, armoede, vrees voor werkloosheid, schaamte en angst voor verwanten en werkgever, de late huwelijksleeftijd en de slechte invloed van de vele in Europa rondzwervende ongehuwde soldaten. De maatregelen die zij ter
preventie aandroegen, betroffen een betere opvoeding, opvoedingsgestichten,
meer godsdienstonderwijs, meer armenzorg, betere voeding, strengere straffen, minder strenge straffen, stichting van vondelingentehuizen, openbare
theatervoorstellingen over het thema, etc.
Met deze laatste suggestie dient zich de tweede groep geschriften aan, de literatuur. Kindermoord is een veelgebruikt thema in de belletrie van de 18de en

ÈÉ¾ÖfeO
Het riool braakt zijn ellende,
Litho van Richard Roland Holst, 1898.
Foto ontleend aan de catalogus De
Kunst van het Moederschap (Haarlem
1981).
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19de eeuw, met name in het oeuvre van de dichters uit de Sturm und Drangperiode 7. Het komt veelvuldig voor in het werk van Wagner, Goethe en Schiller. In de Engelse literatuur vindt men het thema ondermeer bij Walter Scott
en George Elliott8. Behalve in romans en toneelstukken vindt men het thema
ook veel in liederen en balladen. Vooral de dichters probeerden medelijden
met de moeder op te wekken, en om dit gevoel te versterken weken ze vaak af
van de werkelijkheid. Zo gaat het in hun voorstelling doorgaans om een rijke
en slechte verleider die een arm en argeloos meisje van haar onschuld berooft
om vervolgens met de noorderzon te vertrekken, het meisje achterlatend met
de verwijten van de geschokte ouders en de dreiging van een justitiële vervolging. Ter illustratie volgen hier enkele fragmenten uit "Des Pfarrers Tochter
von Taubenhain" (1781) van Gottfried August Burger:
lm Garten des Pfarrers von Taubenhain
Geht's irre bei Nacht in der Laube.
Da flüstert und stöhnt's so ängstlich;
Da rasselt, da flattert und sträubet es sich.
Wie gegen den Falken die Taube.
Es schleicht ein Flammchen am Unkenteich,
Das flimmert und flammert so traurich.
Da ist ein Plätzchen, da wächst kein Gras;
Das wird vom Tau und vom Regen nicht naB;
Da wehen die die Lüftchen so schaurig.Des Pfarrers Tochter von Taubenhain
War schuldlos wie ein Täubchen.
Das Mädel was jung, war lieblich und fein,
Viel ritten der Freier nach Taubenhain
Und wünschten Rosetten zum Weibchen.
Er schwur sich bei allem, was heilig und hehr,
Auf ewig zu ihrem Getreuen.
Und als sie sich sträubte, und als er sie zog,
VermaB er sich theuer, vermaB er sich hoch:
"Lieb Mädel, es soll dich nicht reuen!"

Sie riB sich zusammen, sie raffte sich auf,
Sie rannte verzweifelnd von hinnen,
Mit blutigen FuBen, durch Distel und Dorn,
Durch Moor und Geröhricht, vor Jammer und
Zorn
Zerruttet an allen fünf Sinnen.
Es wand ihr ein Knäbchen sich weinend vom
SchooB,
Bei wildem, unsäglichen Schmerze.
Und als das Knàbchen geboren war,
Da riB sie die silberne Nadel vom Haar
Und stieB sie dem Knaben ins Herze.
Erst als sie vollendet die blutige Thaat,
MuBt' ach! ihr Wahnsinn sich enden.
Kalt wehten Entzetzen und Grausen sie an."O Jesu, mein Heiland, was heb' ich gethan?"
Sie wand sich das bast von den Handen.

Das ist das Flammchen am Unkenteich,
Das flimmert und flammert so traurig.
Das ist das Plàtzchen, da wächst kein GraB;
Das wird vom Thau und vom Regen nicht naB!
"Ho, Närrchen, so hab' ich es nimmer gemeint! Da wehen die Lüftchen so schaurig! '
Wie kann ich zum Weibe dich nehmen?
Ich bin ja entsprossen aus adligem Blut.
Nur Gleiches zu Gleichem gesellet sich gut;
Sonst muBte mein Stamm sich ja schamen.

Ook in de Nederlandse volksliederen liet het thema van de kindermoord zijn
sporen na. Hoewel we de mondelinge traditie als bron bij dit onderzoek buiten
beschouwing hebben gelaten, ontdekten we bij toeval een volkslied over dit
onderwerp in een recente publicatie van de presentator van het bekende radioprogramma "Onder de Groene Linde" 10. Ongetwijfeld kunnen bij verder onderzoek in het door volkskundigen verzamelde materiaal meer verhalen en liederen worden gevonden.
De derde en laatste categorie vormen de historische publicaties. Vooral de
laatste jaren hebben er zich verschillende historici — onder invloed van de
sinds de jaren zeventig zo populaire mentaliteitsgeschiedenis — met het onder42
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werp beziggehouden. Maar ook rechtshistorici toonden, vanuit een geheel andere invalshoek, belangstelling voor kindermoord. In verschillende landen is al
diepgaand onderzoek verricht. In Duitsland zagen verschillende publicaties
het licht; een recente samenvatting werd in 1973 gepubliceerd door Wilhelm
Wächteshäuser u . In Engeland verschenen ondermeer een belangwekkend artikel van Malcolmson en de reeds genoemde publicatie van Hoffer en Huil
waarin de situatie in Engeland wordt vergeleken met die aan de oostkust van de
Verenigde Staten in de 17de en 18de eeuw 12.
In Nederland werd door Faber onderzoek verricht naar kindermoord in Amsterdam in de 18de eeuw 13. Eén van de opvallendste uitkomsten van zijn onderzoek was het grote verschil tussen het aantal kindermoordzaken dat voor de
Amsterdamse rechtbank werd aangebracht en het aantal gevonden lijkjes. Faber zag hierin een bevestiging van zijn vermoeden dat misdrijven als kindermoord een hoog zogenaamd dark number hebben. Andere onderzoeken in
19de-eeuwse rechtbankarchieven leidden voor zover bekend nog niet tot definitieve publicaties 14.
De bronnen
Het bronnenmateriaal waaruit bij dit onderzoek is geput, is voor het overgrote
deel afkomstig uit het archief van het Hof van Friesland 15. Alle strafzaken van
enig gewicht vielen binnen de competentie van het Hof 16. Een hogere rechtbank waarbij eventueel beroep kon worden aangetekend ontbrak, terwijl de
lagere rechtbanken in de elf steden en dertig plattelandsgrietenijen (de zogenaamde Nedergerechten) in criminele zaken slechts een geringe bevoegdheid
hadden. Hierdoor is het mogelijk alle gevallen van kindermoord in een relatief
groot gebied te bestuderen; een gebied waarin zowel platteland als steden
voorkomen. Het archief van het Hof biedt daartoe een omvangrijke hoeveelheid bronnenmateriaal. Behalve de vonnissen, (criminele sententies), zijn vanaf 1700 ook de procesdossiers bewaard gebleven. Deze bevatten een schat aan
nadere informatie. In principe bevat een dossier alle stukken die aan de rechters werden overlegd bij de behandeling van een bepaalde zaak I7.
Hoe omvangrijk het ter beschikking staande bronnenmateriaal ook moge
zijn, het biedt de onderzoeker niet alle gewenste informatie. Zo is het niet duidelijk op grond van welke overwegingen werd besloten of de verdachte werd
toegelaten tot een ordinaris proces of een extraordinaris proces. Ook ontbreekt informatie over de besluitvorming omtrent het wel of niet verhoren of
vervolgen van bepaalde personen, zoals de partners van de verdachten. Voorts
is niet bekend wat de Raadsheren wel en niet bewezen achtten; de vonnissen
zwijgen hierover. Deze zaken vielen onder het goed afgeschermde geheim van
de Raadkamer. Meer in het algemeen dient te worden opgemerkt dat het Hof
zich net als de huidige rechtbanken lijdelijk opstelde en pas in actie kwam als
een geval van kindermoord én een verdachte door een Nedergerecht kon worden gepresenteerd. Het primaire opsporingsbeleid was overgelaten aan een lager niveau in de rechterlijke organisatie: de Grietman en zijn substituten en de
dorpsrechters. Het Hof kon echter wel instructies en opdrachten geven aan de
Nedergerechten bij het onderzoek naar een bepaalde misdaad. De energie en
doelmatigheid van dit opsporingsapparaat kunnen en zullen bij de verschillende Nedergerechten hebben uiteengelopen. Gegevens over die gevallen waarbij
er geen verdachte bij een gevonden kinderlijkje kon worden opgespoord, ontbreken nagenoeg 18.
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De voorgeschiedenis
In de regel vormde kindermoord het trieste besluit van een ongewenste zwangerschap, ontstaan uit een beëindigde relatie of uit een relatie waarin geen uitzicht was op een huwelijk, bijvoorbeeld omdat de partner een reeds gehuwde
werkgever was. Kindermoord kan in deze kontekst worden getypeerd als uitgestelde abortus. In hoeverre abortus werkelijk een alternatief vormde is niet
duidelijk, wel is in de procesdossiers af en toe sprake van het gebruik van abortiva, gehaald bij een apotheker.
Het is niet waarschijnlijk dat de verdachten bewust voor kindermoord als oplossing kozen. Ze besloten slechts tot het verzwijgen en ontkennen van de
zwangerschap uit schaamte en uit angst voor eerverlies of voor ontslag, en dit
hielden ze vol tot het moment van de bevalling. Het verbergen van een zwangerschap is geen eenvoudige zaak. We zien dan ook dat er vaak wel vermoedens en geruchten ontstonden en dat mensen uit de omgeving vragen gingen
stellen. Al ontkennend belandden deze vrouwen tenslotte in een situatie waarin ze geen kant meer op konden. In veel verklaringen wordt gesproken over
paniek en bezwijming tijdens de bevalling en voorzover de kindermoord werd
toegegeven, merkte de verdachte daarbij vaak op dat ze niet tenvolle besefte
wat ze deed. Vaak deed de verdachte een beroep op onwetendheid omtrent
zwangerschap, menstruatie en de gang van zaken tijdens een bevalling. Het
vaakst verklaarden de verdachten dat ze tot het moment van de bevalling of
zelfs daarna, geen besef hadden van de stand van zaken, dat de menstruatie al
enige maanden was uitgebleven, dat ze op het moment van de bevalling door
een grote buikpijn werden overvallen, dat daarna "iets het lichaam ontviel"
waarna eindelijk de menstruatie weer op gang was gekomen. De harde werkelijkheid bleef volgens deze verklaring verborgen als dit "iets" in het secreet
(w.c.) was gevallen. Wanneer het echter door derden werd gevonden, in bed of
ergens anders, dan kon ook de verdachte niet om de feiten heen. Het zal duidelijk zijn dat we aan deze verklaringen, afgelegd bij de openbare aanklager, weinig geloof moeten hechten. Natuurlijk is er sprake van verdedigingstactiek,
hoewel werkelijke onwetendheid niet mag worden uitgesloten. In hoeverre
kan men zwangerschap voor zichzelf ontkennen, kan er sprake zijn van een
emotionele barrière om de ellendige feiten onder ogen te zien in de hoop op
een oplossing tegen beter weten in? Sommige vrouwen zullen hun situatie als
zo uitzichtloos hebben ervaren dat hen niets anders overbleef dan als een
struisvogel de kop in het zand te steken.
De uitvoering van het misdrijf
Het grootste risico kwam voor deze vrouwen op het tijdstip van de bevalling.
Indien ze werkelijk niet wisten wat er stond te gebeuren zullen ze totaal overrompeld zijn geweest, maar ook wanneer ze beter op de hoogte waren, zullen
ze in verlegenheid zijn geweest en benarde ogenblikken hebben doorgemaakt.
De meeste vrouwen bevielen alleen, slechts enkelen werden geassisteerd door
iemand die in vertrouwen was genomen (de moeder, een vriendin of de partner). Soms vond de bevalling plaats terwijl er huisgenoten (collega-dienstboden bijvoorbeeld) in de buurt waren die om de tuin moesten worden geleid met
vage klachten over ziekte. Na de bevalling moest de vrouw doorgaan met haar
werkzaamheden alsof er niets was gebeurd. Dat de omgeving toch nog gemakkelijk achter de werkelijkheid kon komen, bewijst het voorbeeld van Jeltje
Hoytes waarmee dit artikel opende. Het zal duidelijk zijn dat alleenwonende
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vrouwen in een veel gunstiger positie verkeerden dan dienstboden die bij de
werkgever inwoonden.
Doorgaans kwam de zaak aan het licht met de vondst van een kinderlijkje of
de ontdekking van sporen van een heimelijke bevalling zoals bloedsporen of de
vondst van de nageboorte. De kinderen werden meestal in of bij het huis van de
werkgever geboren en daar ook omgebracht, verborgen of begraven. Het lijkje
werd vaak verdronken in een secreet, regenwaterbak of sloot. Ook werd het
vaak gesmoord en, in doeken gewikkeld, enige tijd in huis verborgen. In het
merendeel van de gevallen kan men bepaald niet spreken van goed voorbereide misdaden.
De daderessen en hun omgeving
De beschuldigden zijn vrijwel altijd vrouwen, doorgaans ongehuwd of weduwe. Bijna zonder uitzondering gaat het om de moeders van de omgebrachte
kinderen. Bij geen van de gevallen zijn er andere verdachten. De gemiddelde
leeftijd van deze vrouwen bedraagt 27 jaar; de oudste was 39 jaar en de jongste
16. De gegevens over de leeftijd zijn echter niet compleet. De beroepen die
deze verdachten volgens de procesdossiers bekleedden waren:
Dienstmeisje
38
Huisvrouw
3
Naaister
2
Arbeidster
2
Bij de ouders
inwonende jonge dochter 4
Onduidelijk
11 (waarvan bij 2 prostitutie wordt vermoed)
Het beroep van dienstbode blijkt ruim vertegenwoordigd. Het is niet uitgesloten dat deze beroepsaanduiding in de bronnen ruim gehanteerd is en dat men
het woord gebruikte voor alle inwonend vrouwelijk personeel, ook waar dat
niet strikt huishoudelijke taken kreeg opgedragen, bijvoorbeeld in de zuivelbereiding en veeverzorging. Als men het woord dienstbode dusdanig ruim opvat,
mag worden aangenomen dat de meeste werkende vrouwen dienstbode waren.
De werkgevers eisten een onbesproken gedrag van hun dienstboden. Voor het
verwerven en het behouden van hun baan diende dit handelsmerk onaangetast
te blijven. Een vermoeden van buitenechtelijke zwangerschap of geruchten
daarover waren vaak al voldoende reden tot ontslag.
De woonsituatie van de verdachten hangt nauw samen met deze beroepen.
De overgrote meerderheid woonde in een gezinsverband, meestal het gezin
van de werkgever. Slechts 9 vrouwen woonden min of meer zelfstandig op kamers of in een huisje. De kans op vroegtijdige ontdekking van de zwangerschap
door huisgenoten was voor inwonend personeel groot, en omgekeerd was de
kans op succes bij het verbergen van een bevalling zeer gering. Hun bewegingsvrijheid was beperkt zodat het moeilijk was om het kind vlak na de bevalling te
vondeling te leggen of om een kinderlijkje definitief te verstoppen. Een vondeling diende op een veilige afstand van de woonplaats te worden gedeponeerd,
want anders zou onderzoek ongetwijfeld leiden tot spoedige opsporing van de
kraamvrouw.
Ondanks alle verzwijgen, verbergen en ontkennen blijkt uit de procesdossiers dat er in veel gevallen sprake is van argwaan bij de huisgenoten en van
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geruchten in buurt of dorp. Soms leidde dit er toe dat de verdachte nog voor de
bevalling rechtstreeks werd ondervraagd door de werkgever of door bekenden. Marijke de Graaf uit Leeuwarden werd in 1769 bijvoorbeeld als volgt door
haar werkgever Hendrik Croeser, herbergier in de Schuttersdoelen, aangesproken over een mogelijke zwangerschap: "Meiske dou heste een lichaam soo
dick, dat men soude er een luis op dood knippen". Marijke vertelde later dat ze
niet had geweten had dat ze zwanger was. In eerste instantie weet ze het uitblijven van de menstruatie aan het eten van een koude salade die haar "pijn om
't hart" had bezorgd. In tweede lezing zou ze door gasten van de herberg dronken zijn gevoerd en verkracht, terwijl uiteindelijk haar collega-huisknecht Pieter Jansen als verwekker werd genoemd.
Het blijkt dat er in 26 gevallen sprake is geweest van vermoedens of vage
geruchten die door dorp of stad gingen omtrent die zwangerschap. Zeventien
keer was de verdachte bovendien expliciet over haar zwangerschap ondervraagd. Sommige werkgevers drongen soms aan op een onderzoek door een
vroedvrouw, wat door de verdachten vrijwel altijd werd afgewezen, hoewel ze
dan moesten bluffen dat ze beslist niet zwanger waren.
Het merendeel van deze vrouwen lijkt afkomstig te zijn uit de laagste maatschappelijke klassen. De meesten zijn inwonende dienstboden zonder een familieverband waarop ze (naar het lijkt) terug kunnen vallen. Er zijn echter ook
verdachten wier ouders tot de kleine middenstand lijken te behoren. Het is de
vraag in hoeverre voor meer bemiddelde vrouwen een civiele procedure tot
schadevergoeding en alimentatie tegen de partner een alternatief vormde.
De geografische spreiding
Op het bijgaande kaartje zijn de plaatsen aangegeven waar deze 60 gevallen
van kindermoord zich voordeden. Op het eerste gezicht lijkt het erop dat de
gevallen gelijkmatig over de provincie zijn gespreid. Toch vallen de concentraties in de twee grootste en dichtstbevolkte steden Harlingen en Leeuwarden
op. De enige andere concentratie van betekenis is Kollum. Het aantal gevallen
in het zuidoosten van de provincie (Zevenwouden) lijkt opvallend laag. Het
idee dat de sociale controle in een stad minder groot zou zijn dan in een dorp
lijkt niet door deze gegevens te worden bevestigd. Het is opvallend dat in de
twee grootste steden de kans op ontdekking kennelijk aanzienlijk was. Wellicht was het justitiële opsporingsapparaat hier beter uitgerust dan in de dorpen. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat er in deze steden meer dienstmeisjes en alleenstaande vrouwen woonden zodat de kans op het voorkomen
van kindermoord veel groter was. Tenslotte moet hier worden gewezen op het
voorkomen van prostitutie in een garnizoensstad als Leeuwarden en een havenstad als Harlingen.
Alles welbeschouwd lijkt de kans op ontdekking sterk af te hangen van de
hoeveelheid onbewaakte ogenblikken waarover de moeder kon beschikken.
Waarschijnlijk was het verschil tussen de steden en het platteland in Friesland
in dit opzicht niet erg groot. Op afgelegen boerderijen en in de heidestreken
van zuidoost Friesland lijkt de sociale controle minder groot te zijn geweest dan
in de kleine stadjes. Deze conclusie stemt overeen met de bevindingen van
'Malcolmson voor de situatie in de Engelse steden 19. Hij vermoedt dat op het
platteland meer gelegenheid was het lijkje op een moeilijk te ontdekken plaats
te verstoppen dan in een stedelijke omgeving.
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Geografische spreiding van de bestudeerde gevallen van kindermoord, 1700-1811. Zie
verder bijlage 1.

Vervolgingsbeleid en procesgang
Van speciale opsporingsactiviteiten door de justitiedienaars tegen dit soort delicten was geen sprake. In de regel werden de autoriteiten korte tijd na de
vondst van een kinderlijkje gewaarschuwd. De eerste autoriteiten die met de
zaak werden geconfronteerd waren de dorprechters of de substituten van de
Nedergerechten. Zij namen de eerste verhoren af en lieten soms het lijkje en de
moeder onderzoeken door de chirurgijn. Daarna was de rol van de Nedergerechten spoedig uitgespeeld. Verdachte en lijkje werden doorgaans binnen
twee dagen overgedragen aan het Hof te Leeuwarden voor verder onderzoek.
Soms kreeg het Nedergerecht nog opdracht van het Hof om andere verdachten
of getuigen op te sporen of te verhoren. In Leeuwarden werd de verdachte in
voorarrest gehouden in het Blokhuis. Uit de lijkschouwingsrapporten blijkt dat
de lijkjes merkwaardigerwijs werden ondergebracht in de herbergen "De Zon"
of "HetValkje".
Het gerechtelijk vooronderzoek was grotendeels in handen van de procureur-generaal. Hij nam de eerste verhoren af en formuleerde de eerste
aanklacht, de "articulen examinatoir". Deze eerste tenlastelegging werd doorgaans slechts enkele dagen na aankomst van de verdachte op het Blokhuis aan
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de Raadsheren voorgelegd. Dezen namen hierop een voor de verdachte zeer
belangrijke beslissing over de verdere procesgang. Wanneer de verdachte de
beschuldiging ontkende, of wanneer er twijfel bestond omtrent haar schuld,
dan werd meestal gekozen voor de ordinaris procedure. Zij werd dan toegelaten in een openbaar proces waarbij zij terzijde werd gestaan door een advocaat.
Hierdoor had zij gelegenheid zich te verdedigen. Had de verdachte echter de
hoofdzaken van de aanklacht bekend, of wanneer er geen enkele twijfel aan
haar schuld bestond, dan werd zij berecht volgens de extraordinaris procedure.
De Raadsheren belastten dan na kennisname van de aanklacht een (rechter-)
commissaris met een nader onderzoek. Dit onderzoek bestond doorgaans
slechts uit het verhoren van de verdachte op de aanklacht van de procureurgeneraal. Na de rapportage van de rechter-commissaris werd dan het vonnis
gewezen. De verdachte kreeg in dit geval geen advocaat bij de verdediging.
Welke overwegingen tot het besluit over de procesvorm leidden, is niet duidelijk. Wel valt op grond van de dossiers waar te nemen dat dit besluit in een
vroeg stadium werd genomen, waarschijnlijk nadat de procureur-generaal zijn
eerste aanklacht mondeling aan de Raadsheren had gepresenteerd. De scheiding tussen zittende en staande magistratuur zoals wij die nu kennen, was in de
hier beschouwde periode niet volledig aanwezig; de procureur-generaal was bij
de beraadslagingen in de Raadkamer aanwezig 20.
Kindermoordenaressen legden zelden een (volledige) bekentenis af. Ze kregen dan ook in de meeste gevallen een ordinair proces. Van de in totaal 60 verdachten werden er 41 toegelaten tot de ordinaris procedure en 19 veroordeeld
in een extraordinaris procedure. We kunnen aannemen dat er tegen deze 19
verdachten een zware verdenking bestond en dat ze (daarom) met weinig consideratie werden behandeld. De strafmaat is hiermee in overeenstemming: van

m
Het Blokhuis in Leeuwarden. Hier
werden de gevangenen ondergebracht en
verhoord in afwachting van hun vonnis.
Tekening van Hendrik Wensel 1783,
coll. Prentenkabinet Fries Museum.
Foto Leeuwarder Courant.
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de 10 doodvonnissen werden er 7 uitgesproken in een extraordinaris proces.
Opvallend is ook de snelheid waarmee deze procedure werd afgewikkeld. Het
kind van Mints Jans uit Oudeschoot werd op 8 februari 1709 gevonden. Nog in
diezelfde maand, op 26 februari, werd het vonnis uitgesproken: verdrinking en
tepronkstelling met pop, "anderen ten exempel" 21.
Het is niet bekend wanneer lijfstraffen ten uitvoer werd gelegd. Uit een lijst
van gedetineerden in het Landschaps Tucht- en Werkhuis blijkt dat de opgelegde gevangenisstraffen direkt na de uitspraak van het vonnis ten uitvoer werden
gelegd 22. Het Hof voegde vaak een speciaal symbolisch element aan de opgelegde lijfstraffen toe, namelijk tepronkstelling op het schavot met in de hand
een pop als symbool van het vermoorde kind. Deze manier van tepronkstellen
kon aan een verdachte in levende lijve worden opgelegd, maar bij doodvonnissen was het een vast element. De veroordeelde werd dan in een zak in de Leeuwarder stadsgracht verdronken waarna haar lichaam nog enige tijd op het schavot werd tentoongesteld met een pop in de hand. Helaas is niet bekend wat
voor pop dit is geweest. Gratie kwam in de praktijk van de criminele rechtspraak in deze periode in Friesland nauwelijks voor 23. In het algemeen maakte
het Hof van Friesland bij het vooronderzoek slechts spaarzaam gebruik van de
tortuur (pijniging) om de verdachte tot een bekentenis te dwingen. Bij deze
zaken — toch niet de lichtste delicten — werd soms wel tot een zogenaamd
scherper examen besloten 24. Na bezichtiging van de "pijnigingssale" en bedreiging met tortuur, kreeg de verdachte als ze bleef ontkennen tenslotte de
duim- of scheenschroeven aangedraaid. Tijdens deze pijniging vond dan een
verhoor in aanwezigheid van de rechter-commissaris plaats. Een beslissing om
tot tortuur over te gaan werd genomen door de Raadsheren.
De straffen die in deze zaken werden uitgesproken zijn in onderstaande tabel
samengevat:
Doodstraf
Lijfstraf, detentie en verbanning
Lijfstraf en detentie
Detentie en verbanning
Lijfstraf en verbanning
Detentie
Verbanning
Vrijspraak/ontslag

10
4
19
1
1
16
1
8

Uit het chronologisch overzicht van de opgelegde straffen (zie bijlage 1.) blijkt
duidelijk dat zich in de 18de eeuw een zekere humanisering begint af te tekenen. De straffen blijven zwaar, maar de doodstraf wordt na 1734 niet meer uitgesproken. Er valt een patroon van "standaard"-vonnissen (met uitzonderingen uiteraard) waar te nemen. Voor 1734 krijgen de verdachten relatief vaak
de doodstraf (10 van de 21 gevallen tussen 1700 en 1734). Na 1734 krijgen de
zware gevallen, die voordien ongetwijfeld de doodstraf zouden hebben gekregen, een combinatie van geseling, brandmerking en enige (7 à 10) jaren tuchthuis. Na 1770 bekort men bovendien nog de periode die in het tuchthuis moet
worden door gebracht tot 1 à 5 jaar. Ook de gekozen procesgang weerspiegelt
in de tweede helft van de 18de eeuw meer consideratie met de verdachte: Vóór
1750 werden 11 van de 31 verdachten berecht in een extraordinair proces, na
1750 maar 6 van de 22 verdachten.
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Over de natuurlijke vaders
Hoewel het biologische aandeel van de partner in de zwangerschap boven alle
twijfel was verheven, kon zijn aandeel in de gepleegde kindermoord nihil zijn.
Als hij de relatie had beëindigd, misschien juist vanwege de zwangerschap, lag
het voor de hand dat hij zich niet met de bevalling had bemoeid, en viel hem ten
aanzien van de gepleegde kindermoord niets te verwijten. Hooguit kon hij ter
verantwoording worden geroepen voor het verwekken van een buitenechtelijk
kind. Hoeveel belang stelden de justitiële autoriteiten in de 18de eeuw in het
aandeel van de partners? Werd er überhaupt wel onderzoek gedaan naar hun
identiteit, en zo ja, werd er dan ook strafvervolging ingesteld? Het moge duidelijk zijn dat wij deze vragen stellen vanuit de optiek van de 20ste eeuw, waarbij
wij als niet-juristen medeverantwoordelijkheid veronderstellen bij de partners
van deze kindermoordenaressen.
In 22 gevallen werd in de procesdossiers nergens de naam van een partner
genoemd. Door de procureur-generaal werd hier ook niet naar gevraagd. Kennelijk had de verdachte in deze omstandigheden de speelruimte om zijn identiteit verborgen te houden. Het is ook mogelijk dat er geen duidelijk aanwijsbare
partner was, bijvoorbeeld omdat er meer waren. Sommige getuigen deden suggesties zonder namen te noemen. Wat bijvoorbeeld te denken van een stiefmoeder die zei dat ze wel vermoedde dat haar dochter Aaltje Hiddes zwanger
was, maar dat haar man altijd kwaad werd als ze haar dochter hierover aansprak. Hij wees een onderzoek door een vroedvrouw van de hand. Het valt niet
met zekerheid te zeggen, maar het vermoeden dat de stiefmoeder incest suggereerde, ligt voor de hand.
In 38 gevallen noemden de verdachten de naam van een partner. Dat wil
overigens niet zeggen dat deze partners de verwekkers van het omgebrachte
kind waren. Het is opvallend dat de procureur-generaal in de aanklacht de
naam van de partner niet altijd noemt, ook al is die hem bekend. Soms wordt
alleen naar de identiteit verwezen met een vage formulering als "elders genoegsaam gemeld". In zestien gevallen had de verdachte een tamelijk langdurige relatie met een minnaar die vrijwel altijd ongehuwd was. In één geval was
hij de zwager-weduwnaar van de verdachte, en werd een huwelijk verhinderd
door een verbod op het huwen met te nauwe verwanten. Bij deze partners moeten we ook vooral de verbroken trouwbeloften zoeken waarvan door negen
verdachten melding werd gemaakt.
In dertien gevallen was de partner iemand uit de woon- en werkomgeving.
Voor veel inwonend dienstpersoneel vielen deze samen. Zes keer betrof het
relaties of contacten met personen van eigen stand, vaak inwonende collega's.
Slechts zeven keer werd de werkgever zelf als de verwekker van het kind genoemd. De intensiteit van deze relaties lijkt nogal wisselend te zijn geweest.
Deze kon variëren van enige stiekeme ontmoetingen in de schuur — waarbij
nogal eens van dwang en geweld sprake was — tot een nauwelijks verborgen
concubinaat van een broodheer met zijn dienstmeisje. Deze broodheren hielden hun dienstboden vaak met vage trouwbeloften aan het lijntje. Een van hen,
Douwe Herres van Koudum, stelde de al afgesproken huwelijksdatum steeds
weer uit.
In een zevental gevallen waren de verwekkers onduidelijke passanten waarmee de verdachten korte tijd contact hadden gehad. Het ging dan om soldaten
die in Leeuwarden in garnizoen lagen, ingekwartierde Franse huzaren, een
schilder uit Gelderland die het buitenhuis van de stadhouder in Oranjewoud
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decoreerde, matrozen ontmoet op de kermis, "enen Jacob" ontmoet bij kennissen, enz.
Het aantal keren dat er in de verklaringen van de verdachten sprake is van
overweldiging of verkrachting is niet hoog. Slechts driemaal wordt door de verdachten verwezen naar geweld. Eenmaal zijn het de ingekwartierde Franse huzaren, eenmaal een inwonend collega huisknecht en eenmaal de broodheer die
worden beschuldigd van verkrachting. Het is opmerkelijk dat tegen geen van
hen een nader onderzoek is ingesteld.
In de gevallen waarbij geen partner wordt genoemd, kan ook gedacht worden aan onbedoelde gevolgen van prostitutie. In een havenstad als Harlingen
en een garnizoensstad als Leeuwarden was prostitutie bepaald niet ongewoon.
Hoewel het nergens met zoveel woorden in de bronnen vermeld staat, vermoeden we van enkele in de bronnen genoemde vrouwen dat ze prostituee waren in
Leeuwarden 2S.

Uit deze lijst blijkt dat de in 1803 wegens
kindermoord veroordeelde Fettje
Frederiks de Graad wel rekening had
gehouden met de komst van een kind.
Rijksarchief in Friesland, Archief Hof
van Friesland, Bijlagen bij de Criminele
Sententies.

De partners en het vervolgingsbeleid
De overgrote meerderheid van deze partners werd door de autoriteiten ongemoeid gelaten. Slechts in vijftien gevallen toonde men belangstelling voor de
verwekker. In acht gevallen werd hij verhoord (als getuige) of gaf het Hof opdracht hem te verhoren of op te sporen. In een enkel ons bekend geval kreeg
het Nedergerecht opdracht een partner wegens hoererij (dus niet wegens medeplichtigheid aan kindermoord) naar behoren te straffen. Wat die straf is geweest is niet bekend, maar waarschijnlijk zal het met een berisping of een geldboete zijn afgelopen. In weer een ander geval legde het Hof een boete op aan
een jongeman die een verdachte had geholpen bij een vlucht buiten de provincie. Of hij ook de verwekker was, is overigens niet bekend.
In de overige zes gevaHen werd een volwaardig strafproces tegen de partner
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gevoerd voor het Hof. Onderzoek in de archieven van de Nedergerechten kan
wellicht nog meer strafrechtelijke exercities aan het licht brengen, maar uit de
correspondentie die het Hof met deze rechtbanken voerde blijkt dat het zeker
niet sterk op vervolging aandrong. Voor een overzicht van de veroordeelde
partners verwijzen we naar bijlage 2. In al deze gevallen is het bewijs van betrokkenheid overduidelijk aanwezig. De straffen vielen het zwaarst uit wanneer er sprake was van concubinaat — wat ieder kon waarnemen —, of van
daadwerkelijke betrokkenheid bij de kindermoord, zoals in het geval van Johannes Wetzens.
In enkele andere gevallen is het bewijs van het aandeel in de zwangerschap
wel aanwezig in de vorm van minnebrieven of een bekentenis, maar bleef vervolging achterwege. Ook als de verdachte harde beschuldigingen uitte tegen de
verwekker, leidde dat niet automatisch tot een nader onderzoek. Ytske Claassen beschuldigde haar vorige werkgever Claas Clasen van Gelder, belastinggaarder te Wier, ervan haar te hebben verkracht. Tegen hem werd geen onderzoek ingesteld. Men zou cynisch kunnen stellen dat de kans op strafvervolging
kleiner lijkt te zijn geweest naarmate de man eerder en beslister zijn partner in
de steek liet. Het viel nu eenmaal moeilijk te bewijzen dat iemand de verwekker van een kind was. De beschuldigde kon alle betrokkenheid ontkennen en
zich ter verdediging beroepen op het losbandige karakter van de vrouw. Om dit
te bewijzen kon hij eventueel getuigen oproepen 26.
De meeste kans op vervolging liepen die partners die hun relatie tot aan het
moment van de bevalling aanhielden en die daarbij daadwerkelijk waren betrokken. Pas dan maakten ze zich in juridische zin medeplichtig aan kindermoord. Hoewel ons rechtsgevoel zou wensen dat deze partners medeverantwoordelijk werden gesteld voor hun aandeel, was en is dit juridisch steeds
moeilijk te realiseren, tot vandaag de dag.
Ook in het 18de-eeuwse Friesland gingen er stemmen op die wezen op de
verantwoordelijkheden van de partners. Petrus Camper vatte de positie van de
verdachte moeder tegenover de autoriteiten en haar ontkennende partner samen met de stelling dat deze vrouwen naast hun eer ook alle geloofwaardigheid
leken te hebben verloren zodra het ging om het aanwijzen van de volgens hem
medeverantwoordelijke partner 27. De vroedvrouwen waren volgens hun instructie namelijk verplicht om vrouwen die een kind baarden zonder getrouwd
te zijn, onder ede te laten verklaren wie de vader was. In de praktijk had deze
verklaring bij een eventuele gerechtelijke procedure weinig gewicht.
De rol van de advocaat
Naar het optreden van de advocaten bij het Hof van Friesland is nog nauwelijks
onderzoek verricht. Het is opmerkelijk dat de meeste verdachten in deze kindermoordzaken werden bijgestaan door advocaten. Het Hof van Friesland
week hierin duidelijk af van andere rechtbanken 28. De van kindermoord verdachte vrouwen in Amsterdam werden bijvoorbeeld allemaal zonder advocaat
in een extraordinair proces veroordeeld. Deze rechtshulp was er voor iedere
verdachte, bemiddeld of onbemiddeld, die in een ordinaris procedure werd
toegelaten. De acht oudste advocaten (in dienstjaren) kregen hiervoor een
vaste jaarlijkse vergoeding.
Was een verdachte beter af met een advocaat? De toewijzing van een advocaat betekende in ieder geval dat er enige vorm van twijfel hoe licht ook, bestond ten aanzien van de schuld van verdachte. Maar afgezien van deze om52
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standigheid is de vraag niet positief of negatief te beantwoorden. Dat van de
tien doodvonnissen er zeven werden gewezen in een proces zonder advocaat
voor de verdachte, hoeft niet te duiden op een gebrek aan weerwoord maar kan
ook worden verklaard uit een overtuigend bewijs. Hoe en wanneer het contact
tussen advocaat en verdachte tot stand kwam is niet precies duidelijk. Uit de
dossiers blijkt dat de advocaat al in een vroeg stadium van het proces actief was.
Hij had vrije toegang tot de verdachte en kon deze ongestoord onder vier ogen
spreken. De 18de eeuwse jurist Bavius Voorda was van mening dat dit voor de
Republiek unieke systeem van gratis rechtsbijstand goed werkte en dat de advocaten ondanks de matige vergoeding hun plicht in dezen niet verzaakten 29.
Een duidelijke relatie tussen inspanningen van de advocaat en vermindering
van straf blijkt niet uit de stukken. Er traden tussen 1700 en 1811 27 advocaten
op in 41 zaken. Achtendertig maal verdedigden zij een vrouw, vier maal een bij
kindermoord betrokken man. Vijftien advocaten verdedigden éénmaal een
verdachte, tien advocaten twee maal en twee advocaten viermaal een verdachte van kindermoord. De advocaat L. Pierson verdedigde in 1797,1808 en 1811
drie van kindermoord beschuldigde vrouwen en in 1811 een man, Douwe Herres, verdacht van het laten verdwijnen van zijn kind. Bij de verdediging van
Stijntje Michiels (1797) en Arendje Philippus (1811) maakte hij in zijn pleidooien ten dele gebruik van dezelfde argumenten en citaten. Hij lijkt zich duidelijk
in de materie te hebben verdiept en haalt diverse geleerden aan. Hij gebruikte
bijvoorbeeld voor beiden een citaat van Petrus Camper ter ondersteuning van
zijn stelling dat alleen bevallen geen bewijs voor onzorgvuldigheid is: "God
heeft de hele bevruchting en baring zo bestierd dat een eerste zonder gewaarwording geschiedt, en de laatste gene hulp nodig heeft".
De inhoud van de pleidooien
Een advocaat die een verdachte moest verdedigen, kon in de verschillende fasen van het proces op verschillende manieren voor de verdachte opkomen. In
de eerste plaats kon hij de aanklacht van de procureur-generaal artikelsgewijs
weerleggen met zijn visie op de feiten. Als klager en verdediging daarna het
bewijs van hun stellingen moesten leveren kon de advocaat het bewijs van de
procureur-generaal dat meestal was gebaseerd op getuigenverklaringen, kritisch volgen en waar mogelijk ontkrachten. Hij diende echter ook zijn eigen
beweringen over de zaak zo mogelijk te bewijzen, liefst met getuigen die hun
verklaring onder ede konden bevestigen. Tenslotte kon hij nog een pleidooi
houden voor de verdachte. Deze remonstranties, zoals ze destijds werden genoemd, hadden niet veel status in de rechtsgang omdat ze slechts de mening
van de advocaat weergaven, zonder dat er iets werd bewezen 30. Uit de dossiers
blijkt dat veel advocaten hun verdediging beperkten tot het plaatsen van kanttekeningen bij de aanklacht van de Procureur-Generaal en het indienen van
een remonstrantie voor de verdachte, terwijl ze vaak van verdere produktie
van tegenbewijs afzagen. Dit zou kunnen wijzen op een geringe inzet, maar
deze conclusie is op grond van dit onderzoek voorbarig. Het is maar de vraag
wat ze gezien de omstandigheden meer konden doen.
De pleidooien van enkele advocaten klinken ons, vooral als zij luidop worden gelezen, als muziek in de oren. De taal is bloemrijk en getuigt van betrokkenheid, althans die indruk wordt bij ons gewekt. Uit het pleidooi van de al
eerder genoemde L. Pierson voor Stijntje Michiels in 1797 het volgende citaat:
"Dat onder de ongelukkigsten der Menschen op deeze waereld voorze53
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ker behooren de Jonge Meisjes, welke verleid door trouweloose betuigingen en beloften van Menspersoonen, in onecht zwanger zijn, zonder
haaren Staat te durvenopenbaaren." (...) "Een jong arm meidje, die zich
in deeze omstandigheden bevindt, en gevoelig is voor eerloosheid en
schaamte, wordt het leeven zóó verschrikkelijk en drukkend, dat hetzelve naauwlijks draaglijk blijft daar zij bij zich zelve geene andere uitzichten
heeft, dan blootgesteld te worden aan de smaad en verachting der waereld, aan onoverkomelijke armoede en ellende!"
De conclusie lijkt aantrekkelijk: een hartstochtelijk pleidooi van een bewogen
verdediger die zijn jonge cliënte het liefst zag vrijgesproken. Toch ligt er een
gevaar in het lezen van deze 18de-eeuwse teksten met een afwijkend woordgebruik en een gevoelswaarde van woorden die anders is dan die wij nu kennen. Hieronder volgt een bloemlezing uit de door advocaten gehanteerde argumenten ter verdediging van de verdachten.
De advocaten bedienen zich voortdurend van juridische argumenten om de
beschuldigde te ontlasten. Gebrek aan bewijs ligt bij dit misdrijf voor de hand.
De verdachte beviel immers meestal alleen, zodat er vrijwel nooit getuigen waren die iets uit eigen waarneming over de bevalling konden zeggen. Daardoor
kon de kern van de aanklacht, moord op een levend geboren kind, gemakkelijk
worden aangevallen. Vrijwel altijd betwistte de advocaat dan ook dat het kind
had geleefd. Immers, indien het kind dood was geboren, kon er ook geen sprake zijn van moord en viel de verdachte hooguit het verbergen van de zwangerschap en onachtzaamheid ten tijde van de bevalling te verwijten. In de lezing
die de advocaten van het gebeurde gaven, was dan ook vaak sprake van vroegtijdige miskramen of van bevallingen die zo plotseling begonnen dat de verdachte er door was overrompeld en geen enkele voorzorgsmaatregel had kunnen treffen. Was er wel sprake van een min of meer normale bevalling, dan was
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het kind volgens de verdediging meestal niet levend ter wereld gekomen of vlak
na de bevalling overleden.
Het bewijsmiddel bij uitstek voor de stelling dat het kind had geleefd was in
de 18de eeuw de uitslag van de longenproef 3 . Hiertoe werd door een chirurgijn of door een medisch doctor sectie verricht, waarbij op de ontplooiing van
de longen werd gelet. Bleef een stukje uitgesneden long drijven, dan bevatte
het lucht en had dus het het kind na de geboorte geademd en, volgens de theorie, ook geleefd. Aan de waarde van dit bewijs begonnen de Friese medici en
chirurgijns in de loop der 18de eeuw steeds meer te twijfelen. Omstreeks 1740
brak er een pamflettenstrijd uit tussen de deskundigen die bij deze zaken doorgaans de lijkschouwing verrichtten. Sommige deskundigen meenden dat een
kind al in de baarmoeder lucht van de moeder inademde. Deze discussie werd
in 1774 door Petrus Camper min of meer afgesloten met de publicatie van zijn
Gerechtelijke en Ontleedkundige Verhandeling over de tekenen van leven en
dood in nieuwgeborene kinderen 32.
Uiteraard lieten de advocaten niet na uitvoerig te wijzen op de toenemende
twijfel bij de geleerden aan de betrouwbaarheid van de longenproef. Sommige
advocaten citeerden uitvoerig uit de publicaties over dit onderwerp of dreven
zelfs de spot met de spraakverwarring onder de deskundigen. "Op de verklaringen van de doctoren valt geen staat te maken, als steunende op een losse
grond" aldus de advocaat S.B. Viglius bij de verdediging van Froukje Hayes
van Eernewoude. "De kunst der medicijnen" vervolgde hij, "is een kunst vol
gissingen en raadselen". Nadat hij had aangetoond dat zelfs de stellingen van
rechtsgeleerden niet altijd onfeilbaar waren, trok hij zijn eigen heldere conclusie: "Hoe geleerder, hoe verkeerder". De advocaten leggen in de loop der tijd
steeds meer nadruk op de moeilijke omstandigheden waarin deze vrouwen
doorgaans bevielen. Zo werd vaak aangevoerd dat de vrouw bij de bevalling in
zwijm was gevallen en lange tijd bewusteloos was geweest. Ook wordt vaak ter
verdediging aangevoerd dat de verdachte tijdens de bevalling door paniek en
wanhoop werd overvallen waardoor ze niet meer goed wist wat ze deed, en eigenlijk belandde in een situatie die wij nu als bewustzijnsvernauwing zouden
omschrijven. Vanaf ongeveer 1750 doen de verdedigers vaker en uitgebreider
een beroep op sociale argumenten. De advocaten trachten medelijden met de
verdachte op te wekken en schilderen haar meer en meer als slachtoffer af. In
samenhang hiermee wordt meer aandacht geschonken aan de aard, reputatie
en jonge leeftijd van de verdachte.
Tenslotte trachtten de advocaten in de regel de schuld zoveel mogelijk bij de
partner te leggen. Was deze voortvluchtig, zoals in het geval van Froukje
Hayes van Eernewoude, dan kon veel verantwoordelijkheid naar hem worden
geschoven. Daarnaast vindt men de ook nu nog veel voorkomende juridische
spitsvondigheden waarbij de advocaat wijst op vorm- en procedurefouten van
de procureur-generaal, zoals minderjarigheid van de getuigen, onbevoegdheid
van getuigen, tegenstrijdige verklaringen van dezelfde getuige etc.
Zoals gezegd, maakten de meeste advocaten niet vaak gebruik van de verklaringen van getuigen à décharge. In de meeste gevallen zullen er ook wel niet
zoyeel getuigen zijn geweest die iets concreets aan de verdediging van de verdachte hadden toe te voegen. Bij gebrek aan getuigen die ontlastende feiten
konden aandragen, behielp de advocaat zich dan vaak met getuigen die algemene positieve verklaringen aflegden over de reputatie van de verdachte. Deze getuigen beweerden vaak zoiets als dat de verdachte steeds bekend had ge55
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staan als een rustig meisje, "noch een jachtster, noch een vliegster". Het ging
er kennelijk om het Hof te overtuigen van de degelijke levenswijze van de verdachte. Het is natuurlijk de vraag hoeveel gewicht dergelijke verklaringen in de
schaal legden. In het geval van Rinske Cornelis uit Augsbuurt lijkt sprake te
zijn geweest van een gecoördineerde aktie van haar dorpsgenoten die, aangevoerd door de predikant ds. Gansevoort, allen een gunstig getuigenis af legden
over haar reputatie.
Slotopmerkingen
Kindermoord is een misdrijf met eigenaardige kenmerken: het slachtoffer
heeft nog niet bestaan en wordt door niemand gemist of betreurd. De meest
wezenlijke band heeft het slachtoffer met de moeder; de moordenares. Kindermoord maakt — en maakte — ook emoties los bij de omstanders, getuige de
uitroep waarmee dit artikel is begonnen. Voor de rechterlijke autoriteiten was
de zaak echter betrekkelijk simpel. Er was een moord gepleegd en daarbij waren er doorgaans zeer belastende aanwijzingen tegen de moeder. Het eventuele aandeel van de partner viel strafrechterlijk vaak niet of heel moeilijk te wegen, en daarom bleef deze in de regel buiten schot. Wanneer er wel strafvervolging tegen hem werd ingesteld, is het boeiend te zien welke verklaringen
beide partners, die in deze gevallen vaak al een tamelijk langdurige relatie hadden, over eikaars aandeel in het drama aflegden. Meestal legde de solidariteit
het af tegen het streven naar behoud van lijf en reputatie.
Omdat de partners doorgaans niet worden vervolgd, is kindermoord een typisch vrouwenmisdrijf. Deze constatering kan niet los worden gezien van de
heersende machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen. De zwakke
rechtspositie die het inwonende vrouwelijke huispersoneel had ten opzichte
van de werkgever, werd gelegitimeerd in de heersende opvatting dat dienstboden hem te gemakkelijk aansprakelijk konden stellen voor hun buitenechtelijke kinderen. Dit leidde er toe dat de mogelijkheden voor het instellen van
een vordering tot het verkrijgen van alimentatie van de werkgever voor een
buitenechtelijk kind met de invoering van de Franse wetgeving in 1811 werden
beknot33. Het is bij deze gevallen opmerkelijk dat de werkgever verhoudingsgewijs niet vaak wordt genoemd als de verwekker van het vermoorde kind. De
partners waren voor het merendeel van dezelfde maatschappelijke klasse als de
moeder. Het stereotype beeld van de werkgever die zich vergrijpt aan de
dienstbode, wordt door dit onderzoek niet bevestigd.
Al studerend in de procesdossiers hebben we kennis kunnen maken met een
aantal vrouwen die in een dramatische periode van hun leven verkeerden. Het
boeiende van de gebruikte bronnen is dat de verklaringen die de verdachten en
de omstanders afleggen zo direkt zijn dat het soms lijkt of we de personen zelf
horen spreken. We kunnen de verdachten maar een poosje volgen. Als het
vonnis na hooguit twee maanden wordt uitgesproken, verdwijnen ze weer uit
het gezicht. Sommigen die ter dood zijn veroordeeld, voorgoed, terwijl van anderen wellicht nog sporen te vinden zijn. Men vraagt zich af of in deze gevallen
vrouwen na hun veroordeling nog konden terugkeren in de omgeving waaruit
ze afkomstig waren, en wat er anders van hen is geworden.
Er is geen reden om aan te nemen dat het Hof de verkeerde vrouwen voor
deze misdrijven heeft veroordeeld. De gevolgde procedure lijkt vrij van willekeur, al is er natuurlijk een heel groot verschil tussen de ordinaris en extraordinaris procedure. Over de strengheid waarmee de schuldigen dienden te
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worden bestraft, verschilt ons rechtsgevoel met dat van de 18de eeuw. Volgens
de toenmalige opvattingen was kindermoord in de eerste plaats moord, bovendien ook meestal het gevolg van overspel en hoererij en dus was een strenge
straf op zijn plaats. Voor de achtergronden en verzachtende omstandigheden
bestond daarbij niet veel aandacht. Toch valt in de straffen die werden opgelegd een grote verandering waar te nemen. Doodstraf of zware lijfstraf in combinatie met lange gevangenisstraffen zijn vóór 1750 regel. Nadien ontbreekt de
doodstraf en zijn de opgelegde gevangenisstraffen ook aanmerkelijk bekort.
Er heeft zich in het denken over misdaden en straffen kennelijk een omslag
voorgedaan die in verband kan worden gebracht met de invloed van de ideeën
van de Verlichting. Ook in Friesland gingen in de 18de eeuw steeds meer stemmen op die pleitten voor een mildere behandeling van deze vrouwen. De hoogleraar Petrus Camper hield in 1774 een warm pleidooi voor verzachting van de
straffen. Het alternatief dat hij opperde was de stichting van een provinciaal
vondelingentehuis:
"Men werpt hier tegen in dat op deeze wijze aan de onkuisheid de losse
teugel gevierd wordt enz. Ik geloove het tegendeel: want het zijn inderdaad de Hoeren niet die bezwangerd zijnde, haare Kinderen ombrengen . . . maar het zijn de jonge onnoosele, en dikwerf de allerdeugdzaamste dogters, die, onder de vervloekte verleiding bezweeken, eene
berouwende misdaad in wanhoop door eene nog grooter zoeken te bedekken . . . Ik herinnere mij zeer veele ongelukkige voorbeelden van
dien aart: en onder die eene welkers herinnering mij nog het hart doet
beeven: Hoe ik in mijn jeugd een jong Meisje de strenge landstraffe van
wurging . . . heb zien ondergaan. Die totdat de doodelijke strop haar de
stem benam, om wraak schreeuwde over dien Vervloekten, die nae haar
onnooselheid opgeofferd te hebben aan zijne schandelijke wellust, haar
hoog zwanger met geweld het huis uitgedreeven, en dus ge leegenheid gegeeven hadt tot dit grouwelstuk" 34.
Met Camper zijn wij van mening dat we bij deze gevallen van kindermoord
voor het merendeel niet te maken hebben met de bedrijfsongevallen van prostituees en andere vrouwen van lichte zeden. In de regel waren deze vrouwen in
de steek gelaten door een partner met wie ze een tamelijk langdurige relatie
hadden gehad.
Vormen de hier bestudeerde gevallen nu het topje van een ijsberg dat verwijst naar een groot aantal nooit ontdekte 'succesvolle' kindermoorden? Wij
zijn geneigd deze vraag ontkennend te beantwoorden. Inwonende dienstboden
stonden onder dagelijks toezicht van hun broodheer of broodvrouw en alle daderessen moesten hun zwangerschap en hun bedoelingen verbergen voor de
belangstelling en argwaan van huisgenoten en omwonenden. Met name in de
steden was de kans op ontdekking groot, maar ook in de dorpen werd naar men
mag aannemen goed opgelet; een buitenechtelijke zwangerschap was en is een
populair onderwerp voor het roddelcircuit. Omdat er in het bestudeerde bronnenmateriaal ook niet veel aanwijzingen zijn voor grote aantallen onopgeloste
kindermoorden zijn wij van mening dat het dark number in Friesland niet al te
hoog moet worden geschat.
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Bijlage 1.

Gevallen van kindermoord in Friesland, 1700-1811

De met * gemerkte gevallen zijn berecht volgens de extraordinaris procedure.
naam
*1.
2.
3.
*4.
5.
*6.
7.
*8.
*9.
HO.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
*20.
*21.
22.
*23.
24.
*25.
26.

Dirckjen Dircx,
Franeker.
Joukjen Jellis en
Sietse Eelkes, beide
te Hantumhuizen.
Geertje Tjepkes,
Menaldum.
Taetske Kornelis,
Nes.
Albartien Hannekes,
Finkega.
Mints Jans,
Oudeschoot.
Rinske Kornelis,
Buitenpost.
Auck Klaasen,
Brantgum.
Jildou Simons,
Balk.
Pyttje Sybrens,
IJlst.
Marijtje Offes,
Heidenskip.
Trijntje Freerks
van Makkum
Antje Martens en
Sjoerd Jelckes, beide
te Suameer.
Trijntje Dirks,
Bolsward.
Fookel Douwes,
Workum.
Marijcke Berckmans,
Marrum.
Liesbeth Alties,
St. Johannesga.
Beerentie Jans,
Rotte vallé.
Antie Lammers,
Harlingen.
Trijntje Jans,
Heerenveen.
IedHoytes,
Woudsend.
Froukje Hayes,
Eernewoude.
Grietie Jacobs,
Beetgum,
Rinske Jacobs,
Leeuwarden.
Jeltje Hoytes,
Terhorne.
Everdiena Ludema,
Dokkum.

datum
15 juli 1702
4 juli 1705
13 juli 1706
22 jan. 1707

straf/uitspraak
Verdrinking in de zak en tepronkstelling
met pop.
Geseling en 7 jr. tuchthuis. 2 jaar verbanning.
Vrijspraak wegens gebrek aan bewijs.

26 okt. 1708

Geseling, brandmerking en 5 jaar tuchthuis.
Vrijspraak wegens gebrek aan bewijs.

26 feb. 1709

Verdrinking en tepronkstelling met pop.

22 feb. 1710

Geseling en 5 jaar tuchthuis.

7 okt. 1710

Verdrinking en tepronkstelling met pop.

19 juli 1714

Verdrinking en tepronkstelling met pop.

2 apr. 1718

Verdrinking en tepronkstelling met pop.

26 nov. 1718
9 feb. 1719
• 21 mrt. 1722

Geseling, brandmerking en 10 jaar tuchthuis.
5 jaar tuchthuis.
Beiden geseling, brandmerking, 10 jaar
tuchthuis en eeuwige verbanning.

20 juni 1722

Verdrinking en tepronkstelling met pop.

23 juni 1725

Geseling, brandmerking en 7 jaar tuchthuis.
3 jaar verbanning.

4 okt. 1726
4 mrt. 1730
17 feb. 1731
13 sept. 1732

Geseling, brandmerking en 10 jaar tuchthuis.
Verdrinking en tepronkstelling met pop.

27 juni 1733

Geseling, brandmerking en 7 jaar tuchthuis.
Geseling, brandmerking en 7 jaar tuchthuis.
Verdrinking en tepronkstelling met pop.

•28 nov. 1733

Verdrinking en tepronkstelling met pop.

23 okt. 1734

Verdrinking en tepronkstelling met pop.

22 nov. 1738

Geseling, brandmerking en 10 jaar tuchthuis.
Geseling, brandmerking en 10 jaar tuchthuis.
Ontslag van rechtsvervolging wegens
krankzinnigheid.

22 nov. 1732

13 feb. 1740
2 dec. 1740
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27.
28.
29.
30.
*31.
*32.
33.
34.
*35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
*45.
*46.
*47.
48.
49.
50.
51.
52.
*53.
*54.
*55.
56.

Jeltje Johannes en
JohannesWetzens,
beiden te Harlingen.
Baatje Poppes,
Harlingen.
Ytske Klaasen,
Harlingen.
Rinske Botes,
Kollum.
Hiske Klaasen,
Herbayum
Antie Jans,
Harlingen.
Marijke Beernts,
Leeuwarden.
Dieuwke Gerryts,
Bolsward.
Trijntie Sjoerds,
Sneek.
Trijntje Lammerts,
Kollum.
Johanneske Geerts,
Boornbergum.
Sipk Abes,
Hindeloopen.
Sjoerdtie Lieuwes,
Goutum.
Alegunda Willems
Sunderman, Leeuwarden.
Marijke de Graaf,
Leeuwarden.
Gooike Aukes en
Jan Everts, Oudebildtzijl.
Maaike Sybes,
Leeuwarden.
Fettje Popkes,
Ferwerd.
Jantie Douwes,
Pingjum.
Janke Sybes,
Sneek.
Leentje Jacobs,
Ferwerd.
Marijke Tjebbes,
Leeuwarden.
Trijntje Zwaverland,
Leeuwarden.
Gertje Gerryts,
Kollum.
Aaltje Hiddes,
Blija.
Stijntje Michiels,
Kollum.
Akke Wiebes,
Leeuwarden.
Akke Jacobs,
Kortezwaag.
Wietske Annes,
Terwispel.
Fettje Frederiks,
•

27 apr. 1741
21 mrt. 1741
8 juli 1747
20 sep. 1749
20 sep. 1749
10 jan. 1750
23 nov. 1754

2 jaar tuchthuis resp. 1500 gulden boete.
Geseling en 5 jaar tuchthuis.
Geseling, brandmerking en 5 jaar tuchthuis.
Geseling, brandmerking en 10 jaar tuchthuis.
Geseling, brandmerking en 10 jaar tuchthuis.
Geseling en 5 jaar verbanning.

9 juli 1760

Geseling en 5 jaar tuchthuis.

3 juli 1760

Ontslag van rechtsvervolging wegens gebrek aan bewijs.
Geseling, brandmerking en 5 jaar tuchthuis.
Ontslag van rechtsvervolging wegens gebrek aan bewijs.
2 jaar tuchthuis.

14 mei 1763
27 okt. 1763
5 okt. 1764
10 okt. 1766

3 jaar tuchthuis.

18 nov. 1768

Geseling en 5 jaar tuchthuis.

10 mrt. 1769

Ontslag van rechtsvervolging wegens gebrek aan bewijs.
Geseling en tepronkstelling en vijf jaar
tuchthuis.
Geseling, brandmerking en tepronkstelling en 7 jaar tuchthuis resp. geseling en 3
jaar verbanning.
2 jaar tuchthuis.

3 juni 1769
23 feb. 1771
12 mei 1772
. 14 okt. 1772

2 jaar tuchthuis.

18 nov. 1772

2 jaar tuchthuis.

14 mei 1779

2 jaar tuchthuis.

8 mei 1781

4 jaar tuchthuis.

8 mei 1789

Ontslag van rechtsvervolging wegens gebrek aan bewijs.
Ontslag van rechtsvervolging.

7 juli 1789
9 mrt. 1797

3 jaar tuchthuis.

25 mrt. 1797

Geseling en 3 jaar tuchthuis.

15 sep. 1797

1 jaar tuchthuis.

14 nov. 1797

1 jaar tuchthuis.

18 mrt. 1801

1 jaar tuchthuis.

28 jan. 1802

½ jaar tuchthuis.

29 jan. 1803

Tepronkstelling en 7 jaar verbanning.
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57.
58.
59.
60.

de Graad, Weidum.
Antje Jacobs en
Tjitske Hendriks
beiden te Kortezwaag.
Johanna Schreuder,
Harlingen.
Douwe Herres,
Koudum (en Aaltje Jarigs)
Arendje Philippus
en Klaas Jacobs
Kok, beiden te
Heerenveen.

10 sep. 1808
5 apr. 1810
22 feb. 1811
22 feb. 1811

Geseling,
tepronkstelling,
10 jaar
tuchthuis en eeuwige verbanning, resp. 3
jaar tuchthuis.
5 jaar tuchthuis en 5 jaar verbanning.
Geseling, tepronkstelling en eeuwige
verbanning.
Geseling, 7 jaar tuchthuis en 10 jaar
verbanning resp. geseling 7 jaar tuchthuis
en 7 jaar verbanning.

Andere gevallen:
— 22 mrt. 1710 Janneke Alberts veroordeeld wegens het in het water gooien van haar 2½ jaar
oud kind, gewikkeld in luiers.
Straf: geseling, brandmerking en 10 jaar tuchthuis.
— 12 dec. 1710 Trijntje Reyners, vroedvrouw te Leeuwarden, vrijgesproken van ruw optreden
tijdens een bevalling; geen kindermoord.
— 22 mrt. 1725 Femme Aleffs vrijgesproken nadat ze 's nachts met haar kind te water was gegaan. Kind verdronken, zelfmoord was verhinderd. Haar man krijgt van het Hof
de opdracht goed op haar toe te zien.
— 27nov. 1725 Geert Driesman van Roordahuizum twee jaar verbannen wegens het valselijk beschuldigen van Tjitske Jacobs van kindermoord.
— 19 apr. 1747 Aeltie Reyns van Oosterzee veroordeeld tot 14 dagen water en brood wegens het
verbergen van zwangerschap.
Er was een trouwbelofte die door de verloofde werd bevestigd.
— 5 sep. 1759 Haycke Michiels uit Emden vrijgesproken. Er was een partner in Emden die
trouwbelofte schriftelijk bevestigde. Emden was echter onbereikbaar vanwege
oorlogsomstandigheden.

Bijlage 2:

Veroordeelde partners (de nummers corresponderen met die in
bijlage 1)

2. Sietse Eelckes, paardenmeester te Hantumhuizen. Hij was weduwnaar en had jaren samengeleefd met zijn dienstmeid Joukje Jellis. Er waren geruchten dat zij al eens eerder zwanger was
geweest maar of er een kind was gekomen, was onduidelijk. Bij de laatste bevalling had Sietse
meegeholpen het lijkje te verbergen in het hooi. Straf: 2 jaar verbanning buiten Friesland.
13. Sjoerd Jelckes, huisman te Suameer, had jaren samengewoond met zijn schoonzuster Antie
Martèns. Het kind dat zij hadden gekregen, was begraven in een stal. Er ontstonden geruchten
in het dorp over spokerij. Beiden vluchtten naar Drenthe waar zij nog een kind kregen. Ze
werden elk veroordeeld tot geseling, brandmerking, tien jaar tuchthuis en eeuwige verbanning.
27. Johannes Wetzens, secretaris van een waterschap te Harlingen, had regelmatig een dienstmeisje uit de stad ontmoet bij een kennis. Zij was bij deze kennis bevallen en Johannes had het
lijkje meegenomen en begraven in de singel van zijn boerderij. Hij vluchtte naar Holland en
excuseerde zich schriftelijk aan het Hof, op advies van een advocaat. Hij werd veroordeeld tot
een boete van 1500 gulden.
42. Jan Everts, gehuwd huisman te Oudebildtzijl, had zijn jonge dienstmeisje vele malen verleid.
Het hele dorp sprak er schande van. Hij had beloofd met haar te trouwen zodra zijn vrouw zou
zijn overleden, en had bovendien aan het meisje, Gooike Aukes, abortiva verstrekt. Straf:
geseling en 3 jaar verbanning.
59. Douwe Herres, boer te Koudum, was een geval apart. Hij droeg als enige de verantwoording
voor het ombrengen of zoek maken (wat er precies is gebeurd is niet duidelijk) van het kind van
zijn dienstmeisje Aaltje Jarigs. Hij had aan haar een trouwbelofte gedaan maar een huwelijk
steeds uitgesteld. Hij werd veroordeeld tot geseling, eeuwige verbanning en het betalen van de
proceskosten. Tegen Aaltje Jarigs werd geen strafvervolging ingesteld.
60. Klaas Jacobs Kok had in concubinaat geleefd met Arendje Philippus. Hij had bij de bevalling
geholpen. Straf: 7 jaar tuchthuis en 7 jaar verbanning.
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Noten
Bij dit onderzoek is dankbaar gebruik gemaakt van de nuttige adviezen en suggesties van prof. dr.
A.H. Huussen, mevrouw mr. B.S. Hempenius-Van Dijk, mr. D.P. de Vries en dr. S. Faber.
1. Waar in dit artikel over bepaalde gevallen van kindermoord wordt gesproken, verwijzen wij
naar de strafdossiers (bijlagen bij de criminele sententies) in het archief van het Hof van Friesland, aanwezig op het Rijksarchief in Friesland (RAF), Inventaris: J.L. Berns, De archieven
van het Hof Provintiaal en van de Nedergerechten der Grietenijen etc. (Leeuwarden 1919).
Over één geval van kindermoord is een afzonderlijke publikatie verschenen, S. van der Woude, 'Opschudding in Eernewoude, het drama van de kindermoord', in: Friesland vroeger, uit
de archiefkast van het Rijksarchief in Friesland. (Leeuwarden 1987) 11-11.
2. S. Faber, 'Kindermoord, in het bijzonder in de achttiende eeuw te Amsterdam', Bijdragen en
Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden (BMGN) 93 (1978) 224-240.
3. Van groot nut bij het opsporen van deze gevallen waren de uittreksels van de Raadsheer Daam
Fockema van de criminele sententies van het Hof van Friesland. RAF, Collectie Fries Genootschap, inv. nr. 879-881. Dr. S. Faber stelde ons een kaartsysteem ter hand met aantekeningen
van mr. B.S. Hempenius-Van Dijk over kindermoordzaken in Friesland.
4. P.C. Hoffer en N.E.H. Huil, Murdering Mothers: Infanticide in England and New England,
1558-1803 (New York 1984) 3-31.
5. Ulrik Huber, Heedensdaagse Rechtsgeleertheyt, soo elders, als in Frieslandt gebruikelijk (Amsterdam 1726, derde druk, herzien door Zacharias Huber) boek IV, cap. XIII, 32 en 33, p. 925:
32. Weg-leggen van kinderen in eensame plaetsen dat sy sterven, is ook de doodt(-straf), maar
in bewoonde plaetsen is minder straffe. Den 21. october 1643 is gestraft een meidt tot Franeker
gevangen, die tot Harlingen een kind hebbende gebaart, hetselve neergeleidt hadde op een
sout-keetsgoote, daer het gevonden en drie dagen daernae gestorven was; sij heeft een half uir
op het schavot gestaen met een pop om den hals en is vijfjaren gebannen, soude ook gegeeselt
sijn geweest indien sij soo jong in de kraem niet geweest ware.
33. Bysonderlijk moeders die haer nieuwgeboren kinderen hebben om hals gebragt, worden
gesakt, dat is, in een sak gebonden en verdronken, te weeten, als het blijkt dat het kindt van't
leeven ter doodt is gebragt; want de moeder sulks ontkennende en ten vollen niet wordende
overtuigt, moet men tot pijnigen koomen, 't welk sij uitstaande worden gemeenlijk gegeeselt
ende gebannen, want soo lange daer geen Wet is, dat, die haer geboorte versweegen en geen
ordre tot het bewaren van haer vrucht gestelt hebben, schoon van 't leeven of doodt ter werelt
koomen geen bewijs en zij, swaerder gestraft sullen worden; hoedanige wetten op andere
plaetsen wel worden gevonden; soo kan men in desen niet anders procedeeren.
6. Onder deze schrijvers was ook de bekende pedagoog J.H. Pestalozzi, die naar aanleiding van
een prijsvraag, uitgeschreven in 1780 te Mannheim, over de wijze waarop men een kindermoord zou kunnen voorkomen, een werk publiceerde onder de titel "Uber Gesetzgebung und
Kindermord".
1. J.M. Ramecker, Der Kindermord in der Literatur der Sturm-und-Drang-Periode (Rotterdam
1927).
8. Walter Scott, The Heart ofMidlothian, 1818; George Elliott, Adam Bede, 1859.
9. Ramecker, Kindermord, 240.
10. A. Doornbosch, Onder de Groene Linde, verhalende liederen uit de mondelinge overlevering
(Amsterdam 1987) 200,201.
11. Wilhelm Wächteshäuser, Das Verbrechen des Kindermordes im Zeitalter der Aufklarung, eine
rechtsgeschichte Untersuchung der dogmatischen, prozessualen und rechtssoziologischen Aspekte (Berlijn 1973).
12. R.W. Malcolmson. 'Infanticide in the Eighteenth Century'. in: J.S. Cockburn ed., Crime in
England 1500-1800. (Londen 1977) 187-209 en 336-339.
13. Zie hiervoor noot 1. Een andere bijdrage van Faber over dit boek zal binnen afzienbare tijd
verschijnen in het Jaarboek voor de Geschiedenis van de Sexualiteit.
14. Marlies ten Berge, 'Wanhoopsdaden van ongehuwde moeders, kindermoorden in Amsterdam
tussen 1811 en 1838' in: VU'-Magazine, april 1985, 152-156.
Annemieke Galema, 'Kriminele Abortus en Kindermoord 1870-1920, een onderzoek aan de
hand van juridische en medische bronnen, toegespitst op de provincie Groningen'. (Doctoraalscriptie Geschiedenis Rijksuniversiteit Groningen, 1981). Een publicatie van M. Greven
over kindermoord in Noord-Brabant in de 19de eeuw kon voor dit artikel niet meer worden
geraadpleegd. Deze verscheen in: M. Brugman ed., Vrouwen in opspraak (Nijmegen 1987).
15. Door ons werden geraadpleegd: A. de criminele sententies, inv. nrs. II, 16-44; B. de criminele procesdossiers (bijlagen tot de criminele sententies) inv. nr. GG, deze zijn geordend op von-
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17.

18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.

nisdatum, en kunnen met behulp van de in bijlage 1 vermelde datum worden geraadpleegd; en
C. De binnenlandse missiveboeken, serie K.
A.H. Huussen jr. 'Jurisprudentie en bureaucratie; Het Hof van Friesland en zijn criminele
rechtspraak in de achttiende eeuw.' BGMN93 (1978) 241-298.
In een dossier kan men onder meer de volgende stukken aantreffen:
A. De processen-verbaal van verhoren van getuigen en verdachten die door de Nedergerechten werden afgenomen nadat een zaak aan het licht was gekomen, de zgn. preparatoire informatien. Deze stukken werden met de verdachte naar het Hof opgezonden.
B. Dezelfde soort stukken opgemaakt tijdens het onderzoek van de procureur-generaal, uitmondend in de voorlopige tenlastelegging (articulen examinatoir) en de definitieve aanklacht
(articulen probatoir).
C. De stukken die de advocaat van de verdachte aanvoerde voor de verdediging, uitmondend
in de weerlegging van de aanklacht (articulen reprobatoir) en de pleitnota's (remonstranties).
E. De stukken die betrekking hebben op het onderzoek van de (Rechter-) Commissaris.
Mr. D.P. de Vries attendeerde ons op een door hem ontdekte brief in het archief van het Nedergerecht van Bolsward over de vondst van een kinderlijkje in de trekvaart op 16 juni 1792.
(inv. nr. A.)
Malcolmson, Infanticide, 195-197.
Huber, Heedendaagse rechtsgeleertheyt. boek VI, cap. XXI, art. 25, p. 945. Over de keuze
voor een ordinaris of extraordinaris procedure: "Maer als de misdadige terstont op het Blokhuis worde gebracht, soo versoekt de Procureur-Generael (om een) Commissaris van den Hove, die den gevangen op des klagers vraegstucken examineert, (A) ende bij aldien hij soo veel
belijdt, dat daer op sententie over het principale feit kan worden gevelt, soo wordt hij aanstondts afgeveerdigd: (B) niet hebbende beleeden, soo wordt het op bewijs geweesen, nae de
gewoonlijke manier, ende den beklaegde tijdt gegunt neevens den Heere Klager, om sijn tegen-bewijs in te brengen, die ook een deductie ofte Remonstrantie mach instellen tot verdeediginge van sijn saeck, hoedanige deductie van de Procureur-Generael niet wordt aengenoomen
ofte gebruikt". Zie ook Huussen, 'Jurisprudentie en bureaucratie', 260.
Dirckjen Dicx bracht haar enige dagen oude tweeling op 6 juli 1702 om het leven door verdrinking. Ze bekende alles en werd op 15 juli daarna door het Hof ter dood veroordeeld. Bij
deze verdachte lijkt er sprake te zijn geweest van een post-natale depressie. Andere gevallen
die snel werden berecht: Auck Klaassen, ontdekking op 18 september 1710, veroordeeld op 7
oktober; en Jildau Simons, ontdekking op 26 juni 1714, veroordeeld op 19 juli 1714.
RAF, Archief van de Landdrost en Assessoren van het Departement Friesland, inv. nr.
B.R.F. 3879.
Huber, Heedensdaagse Rechtsgeleertheyt, boek IV, cap. XXVI.
Slechts in twee gevallen blijkt uit de dossiers dat de verdachte is onderworpen aan tortuur:
Trijntje Freerks in 1719 en Grietje Jacobs in 1734. led Hoytes werd in 1733 alleen rondgeleid
op de pijnigingssale.
De aanwijzingen zijn vaag; er wordt van deze vrouwen door de omwonenden gezegd dat ze een
ergerlijk leven leidden. Dit is het geval bij Trijntje Zwaverland, Marijke Beernts en Marijke de
Graaf, allen uit Leeuwarden.
In dit verband zou het nuttig zijn een vergelijking te trekken met de juridische strijd die door de
partijen werd geleverd bij een (civiele) vaderschapsaktie waarbij de eiseres (de moeder) diende te bewijzen dat de gedaagde de verwekker van haar kind was. Voor deze bijdrage moest
daarvan worden afgezien.
Petrus Camper, Gerechtelijke en ontleedkundige verhandeling over de tekenen van leven en
dood in nieuwgeborene kinderen (Leeuwarden 1774).
Huussen, 'Jurisprudentie en bureaucratie', 272.
Bavius Voorda, De Crimineele Ordonnantien . . ., vergezeld van eene verhandeling over het
verstand van de Ordonnantie op den stijl van procedeeren in Crimineele Zaaken, etc. (Leiden
1792) 16 en 17.
Huber. 'Heedendaagse Rechtgeleertheyt', boek V, cap. XXIX, over gebruik en status van de
Remonstranties bij het Hof.
De heer M.C. de Haan uit Veldhoven bereidt een publicatie voor over het belang van de longenproef in de 18de eeuwse rechtspraak in Friesland en over de polemiek die hierover onder
de medici ontstond. Hij gaf ons een conceptartikel ter inzage over de longenproef en over de
chirurgijn Roelof Roukema.
Petrus Camper, zie hiervoor noot 27.
Marlies ten Berge, zie hiervoor noot 10.
Petrus Camper, Verhandeling. 14-15.
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Schatzenburg en Vredenhof te Dronrijp
F.G.A. Huber
Ten noorden van Dronrijp aan de weg naar Schingen en even bezijden de weg
naar Menaldum ligt de statige buitenplaats Schatzenburg. Zij werd bijna drie
eeuwen geleden gesticht op het erf van de toen 72 pondemaat land omvattende
Brantsma-sate onder Dronrijp 1. Stichter was Christiaan de Hertoghe, klerk
van het College van Gedeputeerde Staten van Friesland en voormalig grietenijsecretaris van Menaldumaldeel. Op 21 december 1695 wist hij de stemgerechtigde Brantsma-sate in eigendom te verwerven. Ruim een week later trouwde
zijn zuster Elisabeth met hun achterneef Hermanus Huber, secretaris van de
Staten van Friesland. Beide heren kenden elkaar zeer goed. Halverwege diezelfde maand hadden zij samen een groot huis aan de Voorstreek in Leeuwarden gekocht voor bijna 7500 caroli guldens 2.
In het hartje van Dronrijp, aan de Dubbele Streek en 't Heech staat het gasthuis Vredenhof. Het werd gesticht in 1745 door twee dochters van genoemde
Hermanus Huber, Agnes Alida en Judith Anna, tezamen met Hiëronymus van
Alphen, echtgenoot van Judith. De eerste aanzet bestond uit zes eenkamerwoningen of "kamertjes" met de voorkant op het zuiden. Precies een eeuw later
werd er nog een rij van zes "kamertjes" neergezet, ruggelings tegen de noordkant van de oude woninkj es aan. Tenslotte verrees in de j aren 1872-1876 als het
ware in een bouwstroom aan 't Heech een nieuw complex van 18 "kamertjes"
met in het midden een portierswoning 3.
Buitenplaats en gasthuis zijn lange tijd lotsverbonden geweest doordat de eigenaars en bewoners van Schatzenburg steeds als beheerders en weldoeners
van Vredenhof optraden. Beide complexen horen nog altijd bij elkaar. Ze maken thans deel uit van de Stichting Gasthuis Vredenhof, die zich daarnaast eigenares kan noemen van een viertal arbeiderswoningen, drie boerderijen en
ongeveer 200 hectare land 4. Wanneer we ons in de geschiedenis van de buitenplaats verdiepen, stuiten we ook steeds op gegevens over het gasthuis, en andersom. Vandaar dat we hier beider verleden tezamen willen belichten.
Christiaan de Hertoghe
Wat was de achtergrond van de stichter van Schatzenburg? Zijn naam duidt er
reeds op dat hij niet van Friese afkomst was. Hij werd in 1652 geboren te 'sGravenhage als zoon van de medicus Abraham de Hertoghe 5. In tegenstelling
tot zijn broers Johan en Everard heeft Christiaan niet gestudeerd, maar dat belette hem niet om in 'diplomatieke dienst' te treden. In 1676 was hij te Nijmegen aanwezig bij de aldaar gevoerde vredesonderhandelingen, als secretaris
toegevoegd aan de grietman van het Bildt, Willem van Haren (1626-1708), die
als lid van een delegatie in opdracht van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden aan de besprekingen deel nam 6. Toen in het najaar van 1681 de vacature van grietenij secretaris in Menaldumadeel ontstond, trof Christiaan de
Hertoghe het dat Willem van Haren waarnemend grietman van die grietenij
was. Uit een voordracht van drie kandidaten werd hij in oktober benoemd 7.
Hij was ongetrouwd. In het voorjaar van 1682 betrok hij een huis te Dronrijp en
De Vrije Fries, LXVIII (1988) 63-84
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liet zijn zuster Agnes uit Leeuwarden overkomen om zijn huishouden te bestieren 8. Friesland was broer en zuster niet geheel onbekend. Hun broer Everard
had eerder in Franeker gestudeerd en verder had hun vroeg overleden nicht
Agnes Althusius er gewoond als echtgenote van de Franeker hoogleraar Ulrik
Huber, met wie Christiaan al eens contact had gehad. Met diens zoon Hermanus Huber zou hij zeer bevriend raken.
Hermanus Huber
Hermanus is uit een eerste huwelijk van zijn vader op 15 april 1663 te Franeker
geboren. Zijn moeder overleed enkele maanden daarna. Een zuster van zijn
vader, Margaretha, nam het huishouden ruim vijfjaar waar. In 1668 hertrouwde vader Ulrik met Judith van der Ley, die zich met de opvoeding van Hermanus belaste 9. Tien jaar later kon Hermanus zich als juridisch student aan de
Franeker Academie laten inschrijven. Hij studeerde er maar twee jaar want
begin 1680 vertrok hij naar Parijs. Vandaar reisde hij verder naar Orleans,
waar hij in 1681 aan de Universiteit promoveerde I0. In juni van dat jaar liet hij
zich inschrijven als advocaat aan het Hof van Friesland u . Hij bleef dat niet
lang, want reeds op 24 februari 1682 zag hij zich benoemd tot secretaris der
Staten van Friesland en, op verzoek van de Stadhouder, tot pensionaris van de
stad Leeuwarden 12. In die beide functies volgde hij Franciscus Jorritsma (16411716) op, die op 16 februari tot raadsheer van het Hof van Friesland was benoemd in de plaats van Hermanus' vader 13.
De aanleg van een buitenplaats
Christiaan de Hertoghe heeft met zijn zuster Agnes ruim dertien jaar in Dronrijp gewoond. In de zomer van 1684 kwamen ook hun beide ouders uit Den
Haag hierheen en begin 1686 arriveerde de jongste dochter Elisabeth om haar
ouders te helpen. Kort na haar aankomst overleed haar vader. Toen Christiaans benoeming tot "clerq van het Collegie" te Leeuwarden op 23 januari
1695 afkwam, betekende dat voor hem afscheid van het platteland 14. Mogelijk
kreeg hij spoedig heimwee naar het buitenleven en moet de aankoop van

I' >rtret van Elisabeth de Hertoghe
11666-1751), echtgenote van mr.
Ilermannus Huber (1663-1730). De
•• hilder is onbekend. Repr. Frans
I' >pken.
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Genealogisch overzicht van de in de tekst genoemde personen

Christiaan de Hertoghe
1652-1725

Maria Agnes Huber
1699-1756
x mr. Dominicus
Hamerster
Elisabeth Suffrida
Hamerster
1717-1800
x ds. Rutgerus Schutte

Ulrich Herman
Huber
1774-1812
x Neeltje
v. der Vlist

Elisabeth de Hertoghe
1666-1751
x mr. Hermanus Huber
1663-1730

Ulrich Joan Huber
1700-1727
x Wemelia
Wielinga
1 '
mr. Herman Ulrich
Hamerster
1720-1779
x Maria v. der Burch

Agnes Alida Huber
1702-1774

. Ulrich Herman
Huber
1727-1767
x Catharina
Berghuis

Catharina Elizabeth
Huber
1779-1822
x mr. Daniel
Hermannus
Beucker Andreae

mr. Johannes Lambertus Huber
1805-1871
x Jacomina v. Beyma

Johannes Lambertus
Huber
1750-1826
x 1. Metj e Tuinhout

mr. Epeus Wielinga
Huber
1754-1794
x Hillegonda
v. Boelens

mr. Lambertus
Johannes Huber
1780-1843
x Maria Catharina
Huber

mr. Ulrich Herman
Wielinga Huber
1792-1871
x Anskjen Doys
Vegelin v. Claerb.

Hendrik Wibo Huber
1821-1908
x Cornelia Sara Noodt

dr. Ulrich Jan Huber
1814-1870
x Maria J. H. v. Ellinckhuysen

I

I

mr. Ulrich Herman Huber
1842-1917
x Johanna Petronella François

Anna R.J.C. Huber
1876-1966
x jhr. mr. Julius
M. v. Beyma

Judith Anna Huber
1703-1748
x ds. Hiëronimus
van Alphen

Jacomina M.H. Huber
1885-1965
x Willem S.A.A.H.M.
v. Rijswijk de Jong

I

I

jkvr. Maria Johanna
v. Beyma
1920x drs. Lodewijk C.
v. Heukelom

ir. Willem Evert
v. Rijswijk de Jong
1914-1984

drs. Ferdinand Gustaaf
Adolf Huber
1851-1917
x 1. Caroline Louise
Brugsma

I
drs. Albert Lodewijk
Huber
1884-1963
x 1. Anna Keuchenius
mr. Ferdinand Gustaaf
Adolf Huber
1916x Elisabeth Schneider
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Brantsma-sate daarmee in verband gebracht worden. Maar die aankoop kan
ook een kwestie van geldbelegging geweest zijn, want in latere jaren kocht hij
samen met Hermanus Huber, die in december 1695, met Christiaans zuster Elisabeth was gehuwd, nog meer boerenplaatsen. Christiaan was dus niet onbemiddeld. Sinds december 1682 verdiende hij er wat bij met het schrijverschap
van een compagnie soldaten, en na zijn benoeming tot klerk verkreeg hij het
ontvanger-generaalschap van Tietjerksteradeel.
Hij vatte het plan op om op het erf van Brantsma-sate een bescheiden zomerverblijf te stichten. De toenmalige schoolmeester van Dronrijp, Hoyte van
Roucoma, was getuige van de bouw van het huis en beschreef de aanleg van de
nieuwe buitenplaats in zijn dorpskroniek met de volgende woorden: "1698
heeft de Heer Huber, secretaris van de Heren Gedeputeerden een nieuw
woonhuys met een vlaams gewei op Brantsma saté gebout (en 't jaar te vooren
is de plantagie aangeleyd)"; hij noteerde dan verder: "Omtrent dese tijd (mei/
juni 1700-F.H.) heeft de Heer Huber op 't west van sijn nieuw geboude huys
een nieuwe brugge over de gracht laten maken en de zingel etc. laten schillen.
Korts daarna de wester en ooster homeyen en een pijpke om 't water in de
gracht door te vloeyen gemaakt". In juli/augustus 1701 besluit Roucoma zijn
notities over het nieuwe zomerverblijf met de woorden: "Omtrent dese tijd
hebben de Heeren Harmanus Huber, secretaris van Haar Edel mogenden, en
Christiaan de Hertoghe, old secretaris van Menaldumadeel (nu klerk), een
nieuwe keucken mitsgaders een regenwatersbak, groot omtrent 20 tonnen, laten maacken op haar Ed. plaats, door de timmerman IJsbrand Heins" 15.
Christiaan voegde intussen op 10 mei 1700 door aankoop nog zeventien pondematen land bij zijn bezit en gaf dit land in pacht aan de gebruiker van Brantsma-sate. Het kostte hem 1071 goudguldens (1499 caroli guldens) 16. Bij het
overlijden van Christiaan in 1725 werd de waarde van Brantsma-sate, inclusief
deze 17 pondematen land, tezamen met de nieuwe buitenplaats vastgesteld op
9567 caroli guldens, 15 stuivers en 6 penningen.
Matig heerenhuisje
Christiaan de Hertoghe stierfin Den Haag tijdens een familiebezoek. De staat
en inventaris der goederen en effecten van de overledene beschreven de buitenplaats zeer summier als "een matig heerenhuysie. . . voorsien van hovinge
en plantagie". Het huis stond "nevens de boerenbehuizinge en schuyre".
Reeds in mei 1702 had Christiaan bij testament aan zijn zuster Elisabeth gelegateerd "de plaats op de Rijp met huisinge, schuure en de aangekochte landen" 17. Dat was vóór zijn vertrek naar Londen, waarheen Willem van Haren
hem als secretaris meenam toen hij daar vanwege het overlijden van Stadhouder Willem III moest zijn 18. De tekening, die J. Stellingwerf in 1722 van het
huis maakte, laat wel zien dat Christiaan de grootte ervan niet had overdre19

ven .
Met het voortschrijden der jaren zijn Christiaan en Hermanus er aardig in
geslaagd hun posities te verbeteren. Eerstgenoemde wist in 1710 een benoeming als secretaris van de Stadhouder te verkrijgen 20. Na diens verdrinkingsdood in Hollands Diep in juni 1711 kreeg hij dezelfde functie bij Regentes Maria Louise. Hermanus nam begin 1718 ontslag als secretaris der Staten van
Friesland ten gunste van zijn zoon Ulrich Johan, de oudste uit het gezin van vijf
kinderen. In 1719 kocht hij een huis te Sneek, aan de Noorderhorne, werd in
1720 burger van die stad en kwam kort daarna op aanbeveling van de Regentes
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'Het matig heerenhuisje' in 1722. Tekening door J. Stellingwerf. Foto Fries Museum.

aldaar als burgemeester op het kussen. Het jaar daarop volgde in mei zijn benoeming tot gedeputeerde van Friesland 21. Zijn oudste dochter, Maria Agnes,
was inmiddels getrouwd met de Leeuwarder advocaat Dominicus Hamerster,
wiens vader gedeputeerde was geweest. Het jonge echtpaar kocht in 1721 buiten Franeker aan de Leeuwarder trekvaart de stins "Roordaburg" om er een
aantrekkelijke buitenplaats van te maken 22. Daartegen stak de "Rijpster
plaats", zoals het buitenverblijf in Dronrijp wel eens werd genoemd, wat schamel af. Toen in 1725 Hermanus' oudste zoon in het huwelijk trad met Wemelia
Wielinga, een nicht van Dominicus Hamerster, werden er daarom plannen gemaakt voor een groter huis. Christiaan, Hermanus en Elisabeth besloten toen
dat het nieuwe huis voor het jonge echtpaar bestemd zou worden.
Nieuw heerenhuis
De uitvoering van deze plannen heeft Christiaan niet meer mogen meemaken.
Men was begonnen de boerderij naar de overkant van de rijweg naar Menaldum te verplaatsen om op de vrij gekomen stek het nieuwe huis te bouwen. Het
oude huisje werd verbouwd tot stalling. Wybe Saagmans uit Leeuwarden was
de architect en aannemer van het nieuwe huis. Onder de naam van Berent
Storm uit dezelfde stad verzorgde beeldhouwer en houtsnijwerker Jacob Sydses Bruinsma de verfraaiing van het in- en uitwendige van het huis. Na ongeveer twee jaar was het karwei geklaard.
Het nieuw gebouwde herenhuis stond haaks op de tot stalling verbouwde
woning. Het had een souterrain met aan de voorkant twee ingangen. Deze bevonden zich aan weerszijden van de zandstenen buitentrap, die naar de ingang
van de bel-etage leidde. Door de linkeringang beneden kwam men in een twee
meter brede gang, belegd met zwarte vloertegels. Links aan de voorkant lag de
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eetkamer en daarachter bevond zich een grote keuken. Rechts van de gang bevonden zich enkele glazen muurkasten tegen de wand van de provisieruimte.
Door de rechteringang beneden kwam men in de woonruimte van de huisbewaarder, die tevens tuinman, huisbediende en koetsier was. Een monumentale
trap met fraai gesneden ballusters klom vanuit het portaal naast de keuken
naar de drie meter brede marmeren gang op de bel-etage. Wanneer men vanaf
het voorplein via de buitentrap de gang was binnen gekomen, werd men verrast
door haar allure en door de lichtinval door het grote achterraam. Aan beide
zijden van de gang bevond zich aan de voorkant een grote salonkamer. Waarschijnlijk waren die kamers voorzien van goudleren behangsels. De grootste
ontvangkamer, rechts van de ingang, mat 8,40 bij 6,60 m en de andere 8,40 m
bij 5,60 m. Achter de kleinste voorkamer lag boven de keuken een kamer van
5,30 bij 4,30 en achter de grootste voorkamer waren er twee kamers van bijna
gelijke grootte, namelijk 4,30 bij 4,00 m. Zij waren waarschijnlijk als slaap- en
logeerkamer in gebruik. De monumentale trap vanuit het souterrain zette zich
voort naar de overloop op de zolderverdieping. Daar bevond zich een kajuitachtige slaapkamer, die twee grote zolderruimten van elkaar scheidde, elk
voorzien van een dakkapel.
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Het 'nieuwe' Schatzenburg. Aquarel door Sjoerd fiongu. midden 19de eeuw. Foto Fries
Museum.

Jacob Sydses Bruinsma had zich niet beperkt tot het snijden van de ballusters, maar had ook in de grootste salonkamer een proeve van bekwaamheid
gegeven. Boven de schouw was er een prachtig uit hout gesneden omlijsting
gemaakt rond een spiegel en daarboven het daarboven geplaatste schoorsteenstuk, voorstellende een siervaas met bloemen. Aan de voorkant van het huis
prijkten enkele door hem bewerkte zandstenen ornamenten met als een soort
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bekroning een fraaie topgevel van zandsteen. Daarop waren de wapens van de
families Huber en De Hertoghe uitgehouwen. Alles bij elkaar kostte dit nieuwe herenhuis ruim 5.000 gulden 23.
Dramatische jaren
Het jaar 1727 begon zo vreugdevol. In januari kreeg de jonge secretaris van de
Staten een zoon Hermanus, genoemd naar de grootvader. In mei trouwde Judith Anna met Hiëronymus van Alphen, de hofprediker van Maria Louise. Het
nieuwe buitenhuis naderde zijn voltooiing, toen in september Ulrich Johan
kwam te overlijden. Het moet voor de ouders een grote schok zijn geweest. Zij
besloten aan hun dochter Agnes Alida de boerenplaats onder Dronrijp met de
buitenplaats na te laten. Daaraan verbonden zij enkele voorwaarden. In hun
eigen woorden weergegeven ging het om:
"de plaats op Dronrijp met huis en stal daarop staande benevens de behangsels van de kamers, mitsgaders schuur en boerenwoning, hoving en plantage
tot voormelde plaats behorende, tesamen voor de som van 16.000 caroliguldens. Ook de verdere meubelen en huisgeraden na het overlijden van de
langstlevende in voormelde huis bevonden (uitgezonderd linnen en zilver)
aannemende voor een som van 1.000 caroliguldens, beide met klinkende
munte. Edoch nademaal voormelde onze broeder en schoonbroeder (Christiaan de Hertoghe-F.H.) gelijk mede de testatoren de voormelde plaats en
huizinge hebben bestemd gehad voor onze, zo vroeg gestorven oudste zoon,
zo is onze wil en begeerte, dat voormelde Rijpster plaats met huis, stal, hoving en plantagie, schuire en boerenwoning, mitsgaders de behangsels van
de kamers (meer niet, en alzo niet de verdere meubelen hiervoren gemeld,
die voor altijd aan onze dochter ter hare dispositie zullen blijven) na het
overlijden van vorengemelde dochter Agnes Alida zal komen en overgaan
op onze kleinzoon en mede erfgenaam Ulrik Herman Huber, des aan de erfgenamen van meergemelde onze dochter validerende en betalende deselve
van 16.000 gis, waarvoor hij in haar erfpositie zal aangenomen worden" 24.
Men moet wel bewondering nebben voor de vitaliteit van het ouderpaar —
Hermanus was al in de zestig — om nog een royaal buitenhuis in Dronrijp te
laten neerzetten. In Leeuwarden en Sneek beschikten zij reeds over kapitale
panden waarvan zij toch ook regelmatig gebruik maakten. Elisabeth moest er
met haar dochter Agnes Alida maar voor zorgen dat de huishouding er op rolletjes liep. Lang heeft Hermanus geen profijt gehad van het nieuwe buitenverblijf, want na een lang ziekbed overleed hij in november 1730 te Leeuwarden 25.
Piëtisme
Ons land heeft de eeuwen door verschillende godsdienstige stromingen gekend. De piëtistische beweging was er één van, in de 17de en 18de eeuw. Zij
was sterk beïnvloed door het zogenaamde Praktische Christendom van de Engelse Puriteinen en de Duitse Piëtisten. Eén van de meest bekende en invloedrijke piëtisten hier te lande was de Utrechtse predikant Jodocus van Lodensteyn. Toen Hermanus' vader in 1654 te Utrecht studeerde, raakte hij zo geëmotioneerd door de preken van Van Lodensteyn, dat hij zijn rechtenstudie afbrak en overwoog om theologie te gaan studeren. Thuis gekomen zag hij ervan
af, maar het piëtisme bleef hij trouw.
Het ging bij de piëtisten vooral om het belang van het bijbel lezen en het
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gebed naast het betrachten van een christelijke levenswandel door het doen
van goede werken, zoals aandacht voor de armenzorg en de samenleving en
door het weerstand bieden aan allerlei verzoekingen. Sommige stromingen
binnen de piëtistische beweging, zoals die der Labadisten en die der Hernhutters, werden door de officiële Gereformeerde Kerk als een gevaar gezien. Men
vreesde separatisme. De vorming van aparte geloofsgemeenschappen werd
dan ook in brede kringen van ons volk afgekeurd, doch voor enkele aspecten
van die stromingen had men wel waardering. Zo hadden Hiëronymus van Alphen en zijn vrouw Judith Anna veel sympathie voor het zendingswerk van de
leider der Hernhutters, Ludwig Nicolaus von Zinzendorf. Ook prinses Marie
Louise en haar hofprediker Johan Hendrik Schrader toonden belangstelling.
Marie Louise nodigde Von Zinzendorf zelfs uit voor een gedachtenwisseling in
Leeuwarden. Deze gaf daar in 1736 gevolg aan, maar slaagde er niet in haar
ertoe overhalen zich bij de Hernhutters aan te sluiten. Schrader was in 1733
Van Alphen als hofprediker opgevolgd. Zij waren beiden overtuigd piëtist.
Agnes Alida was een trouwe volgelinge van Schrader 26.
Het gasthuis Vredenhof
Agnes Alida was niet iemand die haar tijd in ledigheid kon doorbrengen. Het
huis in Sneek was na de dood van haar vader verkocht. Zij had nu de zorg voor
haar moeder en beredderde het huishouden met een huisknecht en twee
dienstboden. In die tijd was het lot van alleenstaande vrouwen niet zo best,
wanneer zij in behoeftige omstandigheden verkeerden. Agnes Alida trok zich
hun lot aan en besloot samen met haar zwager Van Alphen en haar zuster Judith Anna om in 1745 om te Dronrijp op haar perceel aan de Dubbele Streek
zes éénkamerwoningen te laten bouwen. Deze woningen — ook wel kamertjes
genoemd — vormden samen het gasthuis, dat de naam Vredenhof kreeg.
De woninkjes bevatten ieder een kamer, een bedstee en een piepklein keukentje, waarin een turfkoker was ondergebracht. De turf werd op zolder opgeslagen door de schipper die de turf had aangevoerd. De kamertjes waren op het
zuiden bereikbaar vanaf de straat via een meter breed voetpad van IJsselsteentjes. Aan het eind van het rijtje woninkjes, dat haaks op de straat stond,
werd het gemeenschappelijke toiletgebouwtje neergezet. Een pomp op het
bleekveld voor de kamertjes was voldoende voor de watervoorziening. Tussen
de woninkjes en het toiletgebouw was nog een washuis gebouwd. Aan het eind
van het bleekveld stond een apart gebouwtje waarin de voogden pleegden te
vergaderen. Deze voogden- of herenkamer werd door één der bewoonsters tegen vergoeding onderhouden.
Het gasthuis kende een algemeen reglement voor de voogden of "opsienders" en voor de bewoonsters. De voogden dienden de nodige hoedanigheden
te hebben en over de juiste gemoedsgesteldheid te beschikken. Daarmee bedoelde men te zeggen, dat zij onberispelijk van levenswandel dienden te zijn,
"van den Heeren naer sijnen wille ootmoediglijk begeeren en de vreese Sijnes
Naems waerlijk sijn toegedaen". Verder was bepaald dat er altijd twee opsienders of voogden zouden zijn, beiden of tenminste één van beiden wonende in
Friesland, en beiden van de protestantse gereformeerde belijdenis. Eén van de
beide voogden zou steeds uit de families Huber en Van Alphen moeten komen,
zolang een geschikt persoon daaruit gevonden kon worden. In een vacature
diende de langstlevende voogd zo snel mogelijk te voorzien. De voogden
mochten bij toerbeurt de leeg gekomen kamertjes toewijzen.
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Het gasthuis Vredenhof aan de Dubbele Streek. Schilderij van Sjoerd Rinsma uit 1945.
Coll. Stichting Gasthuis Vredenhof, repr. Dick van der Heijde jr.

Volgens het reglement moesten de bewoners alleenstaande vrouwspersonen
zijn, ongetrouwd of weduwe, "die door geloof en liefde sig bewijsen waeragtige
leeden van den Heere Jesus Christus: immers die eene ongeweynsde hertelijke
lust betoonen om dier genade te mogen deelagtig worden, voorts bekent als
sagtmoedigen en vreedsaemen van gemoed, deese onderstand noodig hebbende" 27. Het gasthuis werd voorzien van een gevelsteen aan de zuidmuur met
een tekst uit Deuteronium (cap. 33, vers 27) "De Eeuwige Godt sij u eene wooninge". Boven elke bedstee was een bijbeltekst aangebracht en elk kamertje
was voorzien van een bijbel in kalfsleer. Op het schutblad van elke bijbel had
Agnes Alida eigenhandig geschreven dat de bijbel eigendom van het gasthuis
was en bleef. Zij wenste de bewoners toe "de Goddelijke verligting en Heyliging in de waerheyt" en verwees daarbij naar Psalm 119, verzen 18-130 en Johannes, hoofdstuk 17, vers 17: "Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de
waarheid".
Schatzenburg
Elisabeth hield na de dood van haar man de buitenplaats aan. Daar kon zij 's
zomers haar dochter en schoonzoon Van Alphen uit Amsterdam en andere
gasten ontvangen. Vaak bracht zij haar vakantie ook op Roordaburg bij haar
oudste dochter door. Prinses Marie Louise was er een welkome gast. De voorbereiding en de bouw van het gasthuis zullen de nodige beslommeringen en
drukte op het buiten te Dronrijp met zich mee hebben gebracht. Helaas kon
Judith Anna zich maar kort met de organisatie van het gasthuis bemoeien. Zij
overleed in oktober van 4748 te Amsterdam, haar man in wankele gezondheid
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achterlatende. Tezelfdertijd begon ook Eisabeth te sukkelen. Aangezien zij ertegen op zag de zomer op haar buitenplaats door te brengen, ging zij in op het
verzoek van haar kleinzoon Herman Ulrich Hamerster om het buiten aan hem
te verhuren en wel om niet. Hij was in de zomer van 1748 met een Delfts meisje,
Maria van der Burch, getrouwd. Op 7 juli van het jaar daarop werd de overeenkomst gesloten, waarbij de buitenplaats de naam Schatzenburg kreeg 28.
Mogelijk was deze benaming ontleend aan de familienaam Schas. In die tijd
leefde te Den Haag Francois Schas (1698-1761), die in Suriname een plantage
Schatzenburg bezat. Hij was een nazaat van Johan Schas (1584-1649) uit Den
Haag, die in 1641 een boerenplaats onder Dronrijp had gekocht, 75 pondemaat
groot 29 . Het was juist deze plaats die ruim een halve eeuw later onder de naam
Brantsma-sate aan Christiaan de Hertoghe werd verkocht.
Hamerster zou er tot eind 1755 blijven wonen, toen hij naar Franeker verhuisde. In de zomer van 1751 was zijn grootmoeder Elisabeth Huber-de Hertoghe overleden. Van de erfgenamen kreeg Hamerster uit haar nalatenschap
twee zwarte koetspaarden ten geschenke. Agnes Alida werd door het overlijden van haar moeder eigenares van de boerenplaats met de stelp daarop staande. Voorts werd haar eigendom " 't Heerenhuis met stal, hoving en plantagie".
De behangsels van de kamers kreeg zij erbij. Uitgezonderd was een lapje land,
dat bij de erven van burgemeester Sake Tjepkema als keukentuin in gebruik
was en gehuurd werd. Dat alles bij elkaar werd geschat op 16.000 gulden.
Er is geen voorstelling van te maken tot hoever zich de plantage uitstrekte.
De aanplant van (vrucht)bomen zal wel niet beperkt zijn gebleven tot binnen
de grachten maar zal zich ook wel daarbuiten hebben uitgestrekt, deels in de
vorm van boomgaarden, en deels in de vorm van bos 30. Voor een gemiddelde
buitenplaats was de minimale oppervlakte toch wel twee hectare.
Na het vertrek van Hamerster meldde Agnes Alida's neef Ulrich Herman
Huber, advocaat te Leeuwarden zich als gegadigde voor Schatzenburg. Hij was
in 1746 getrouwd met Catharina Berghuis. Zij hadden een dochtertje en drie
zoontjes. Hij was een liefhebber van de jacht en ontving regelmatig gasten op
Schatzenburg. Een van hen Elisabeth Suffrida Hamerster, was getrouwd met
de Amsterdamse predikant Rutger Schutte, bekend om zijn psalmberijming en
kerkliederen. Hij gaf eens in enkele versregels uiting aan zijn genoegen, dat hij
aan Schatzenburg had beleefd: "Vaar wel o Schatzenburg! uw dreven Daar
gulle vriendschap mij ontmoet, Verschaften tijd en rust, om eenzaam 't stil gemoed In 's vaders trouwe hand te geven: Terwijl 't Gods liefde valt te voet" 31.
Agnes Alida Huber
Eens in 1731 had zij op haar buitenplaats een huwelijksaanzoek gehad van de
Franeker hoogleraar Emo Lucius Vriemoet, doch zij had er de voorkeur aan
gegeven ongetrouwd te blijven 32. Enkele jaren na het overlijden van haar zuster Judith Anna kwam zij te Amsterdam in 1752 met haar zwager Van Alphen
overeen om Johan Hendrik Schrader en Maria Agnes Hamerster-Huber te vragen de administratie van het gasthuis Vredenhof over te nemen. De bedoeling
was, dat zij de stichters van het gasthuis te zijner tijd zouden opvolgen. Het liep
echter anders door het overlijden van Maria Agnes in 1756. Van Alphen overleed twee jaar later in Gouda. Voor de daardoor ontstane vacature van voogd
werd toen merkwaardigerwijs door Agnes Alida als langstlevende voorlopig
geen ander aangezocht. Zij bleef jarenlang de enige bestuurder van het gasthuis. Mogelijk was zij een te sterke persoonlijkheid, die moeilijk een mede-
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voogd naast zich duldde. Agnes Alida had overigens een uitgebreide kring van
vriendinnen, vrienden en kennissen in Leeuwarden en Holland. Zij mocht
graag discussiëren over bijbelteksten met geestverwanten uit piëtistische kring.
Zij maakte deel uit van een groepje volgelingen te Leeuwarden, de zogenaamde Schraderianen, dat zich had gevormd rond haar predikant en vriend Schrader. Het viel op door zijn ingetogen leefwijze en zedige kleding. Agnes Alida
was rijkelijk met aardse goederen gezegend. In 1762 was zij bereid voor 20.000
gulden borg te staan, toen haar neef Ulrich Herman Huber bij zijn benoeming
tot 'ontvanger-generaal van de florenen' een akte van borgtocht moest tekenen
ten bedrage van 60.000 gulden. Zijn oom Epeus Wielinga en zijn zwager Edo
Johannes Frieswijk stonden samen garant voor het resterende bedrag 33.
De borgtocht was maar van korte duur want reeds in 1767 overleed Ulrich
Herman. Met het klimmen der jaren en het afnemen van haar gezondheid
voorzag Agnes Alida dat zij de bestemming van haar vermogen moest regelen.
Te haren huize aan de Nieuwe Buren te Leeuwarden liet zij op 16 mei 1771
een codicil opmaken waarin zij het grootste deel van haar vermogen aan het
gasthuis Vredenhof legateerde. Van haar moeder had zij bezittingen geërfd die
tezamen op 67.000 gulden werden geschat. In het codicil had zij bepaald dat uit
de opbrengst van haar nalatenschap jaarlijks vier lijfpensioenen van 50 gulden
elk op 1 juli door de voogden moesten worden uitgekeerd. Deze lijfrenten of
pensiën waren bestemd voor in behoeftige omstandigheden verkerende personen, bij voorkeur familieleden. Wat nog van de opbrengst overbleef, was bestemd voor het onderhoud van de vaste goederen uit haar nalatenschap, en verder voor uitdelingen aan de bewoners van het gasthuis. Op 27 maart 1772 besloot Agnes Alida over te gaan tot de benoeming van twee voogden, en wel van
haar vriend Johan Hendrik Schrader en haar nicht Elisabeth Suffrida Hamerster, de vrouw van Rutger Schutte. Om Schrader van de administratie te ontlasten verzocht zij diens zoon Bernhard, koopman te Leeuwarden, het beheer
van het gasthuis te voeren, met het vooruitzicht dat hij te zijner tijd zijn vader in
de voogdij zou opvolgen. Na een werkzaam leven overleed Agnes Alida te
Leeuwarden op 1 juni 1774. Rutger Schutte wijdde toen de volgende dichtregels aan haar:
Nu sterft een Vroome moei, versiend met soo veel gaven
Zij sterft, wier taai geduld, en pijn en sterven tart.
Zij was aan God gewijd, uyt strik en band ontward;
Een kloeke Debora, die stapte in 't spoor der braaven;
Een Dorkas van haare eeuw, een leidstar naar de haaven;
In God verblijd, terwijl ze om Sion ging in 't swart.
Schatzenburg in andere handen
Agnes Alida liet de buitenplaats met de bijbehorende saté na aan de weduwe
van Ulrich Herman Huber 34. Sinds zij het van haar moeder in 1751 had geërfd,
was er niets wezenlijks aan veranderd. Vóór de dood van haar moeder was er
nog een koetshuis bijgebouwd. In 1778 stierf de weduwe Catharina HuberBerghuis. Haar drie zonen kochten eerst hun zuster uit. In januari 1780 besloten zij Schatzenburg met de boerderij aan Johannes Lambertus, de oudste
broer, toe te delen. Deze betaalde daarvoor aan elk van zijn broers 7.000 gulden. Bij dit bedrag waren inbegrepen een bank en twee grafsteden in de kerk te
Dronrijp, alsmede het tuingereedschap. Johannes Lambertus moest dit tuingereedschap en de huismeubelen, die zij van hun zuster hadden gekocht, nog
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Miniatuur van de 'patriot' Johannes
Lambertus Huber (1750-1826).
Coll. U.J. Huber, Twello.

apart betalen en wel voor hetzelfde bedrag dat hun zuster had ontvangen. Tenslotte draaide hij nog op voor een maandloon van de tuinman en het arbeidersloon tot mei 1780. Hij was toen ruim 29 jaar oud en reeds zes jaar getrouwd met
Metje Tuinhout uit Sneek, bij wie hij drie kinderen had.
Johannes Lambertus was ontvanger der convooien en licenten te Makkum.
Hij had ongenoegen gekregen met de Admiraliteit te Harlingen, zijn werkgeefster. Hij had namelijk gevraagd om een assistent uit eigen middelen te mogen
aanstellen maar dit verzoek werd hem geweigerd. Daarop besloot hij ontslag te
nemen en naar Leeuwarden te verhuizen, vanwaaruit hij zijn bezittingen beter
kon beheren. Johannes Lambertus was gegrepen door de patriottenbeweging.
Hij nam deel aan vrijcorpsen, leesgezelschappen en sociëteiten. Met een groep
statenleden scheidde hij zich af van de Staten van Friesland te Leeuwarden. De
afgescheidenen kwamen te Franeker bijeen en pretendeerden, dat zij de ware
gevoelens van het Friese volk vertolkten en daarom als de "echte" Staten van
Friesland dienden te worden beschouwd. Zij trokken fel van leer tegen de officiële Staten. Met de komst van het Pruisische leger in september 1787 was het
echter snel met hen gedaan. De voornaamste patriottenleiders in Franeker
vluchtten die maand naar het buitenland, zo ook Johannes Lambertus Huber.
Hij week uit naar Frankrijk en zou daar ruim zes jaar blijven 35. Voor hem, zijn
vrouw en zijn kinderen had dit rampzalige gevolgen. De Staten van Friesland
verklaarden zijn bezittingen voor verbeurd. Schatzenburg werd in 1790 publiekelijk verkocht. Cornelis Martinus van Haarsma (1729-1795) te Wyckel, secretaris van de Rekenkamer van Friesland, werd de nieuwe eigenaar voor 11.500
gulden. Hij verhuurde het buiten aan Jacobus Johannes Bergsma (1771-1854),
lid van de Friese Rekenkamer 36. Bij de koop waren twee pondematen aangrenzend land inbegrepen.
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Kort daarna, op 6 mei werd de inboedel van Schatzenburg in het openbaar
geveild. Zij bestond uit "cabinetten, porseleinkast, drie ledikanten, schilderijen, tafels, stoelen, pulpituma, boevetten, bedden, zoo ledikants als andere
gordijnen, porseleinen, glasen, staande matten, een rustbank, een boekkast,
een chais, tuinbanken, tuinbeelden, zeinen en schakels, vliegnetten, karsnetten, enz." Metje Tuinhout verhuisde met haar kinderen naar Groningen, waar
zij zou verblijven tot de terugkomst van haar man in januari 1795.
Vredenhof in de zorgen
In het voor de patriotten dramatische jaar 1787 overleed Johan Hendrik Schrader. Zoals door Agnes Alida was bepaald, volgde zijn zoon Bernard hem op als
voogd. Hij was reeds ettelijke jaren vertrouwd met de gang van zaken.
De bewoners van de kamertjes kregen telken jare aan het eind van de zomer
gratis turf thuis bezorgd. Elke zes weken ontvingen ze aanvankelijk drie caroliguldens, zijnde 10 stuivers per week. Vóór haar overlijden had Agnes Alida
gevraagd de uitkering te verhogen. Dat gebeurde met 5 stuivers per week. Verder werden de bewoners voorzien van zoetemelkse kazen en boter, als gratis
verstrekkingen van het gasthuis. Met ingang van september 1781 ontvingen de
bewoners in verband met de grote kosten voor het inslaan van de winterprovisie elk najaar drie gouden ducatons (ca. 15 gulden). Zij waren vrijgesteld van
de belasting op de eetwaren en van het hoofd- en schoorsteengeld en hadden
gratis huisvesting. De bewoners waren verplicht hun kamertjes goed te onderhouden. Een uitvoerig reglement was door de voogden opgesteld met betrekking tot het schoonboenen van de buitenmuren, ramen, kozijnen en deuren
van het gasthuis, alsmede van de stoep voor de woninkjes, het washuis en het
gemeenschappelijke toiletgebouwtje. Er werd precies bepaald op welke dagen
en door welke bewoner van het washuis gebruik kon worden gemaakt. Het gemeenschappelijk onderhoud was uitputtend geregeld ter voorkoming van ruzies.
De bouw van het gasthuis was door de stichters betaald. Aanvankelijk werden de dagelijkse kosten, bestaande uit de verstrekkingen en het onderhoud
van het gebouw, gedeeltelijk betaald uit giften van familie en uit de renten van
geschonken obligaties. Zo gaf het echtpaar Van Alphen-Huber in de loop der
jaren 8.000 gulden aan obligaties. Ook Elisabeth de Hertoghe liet zich niet onbetuigd. De belangrijkste weldoenster was echter Agnes Alida. Bij haar leven
placht zij jaarlijks een dotatie te geven. Na haar dood werd Vredenhof verblijd
met een aantal boerderijen, woninkjes en los land. Daarbij kwamen uit haar
nalatenschap nog twaalf obligaties tot een nominaal bedrag van 11.000 gulden.
Men kon uit de jaarlijkse opbrengsten van de goederen en de obligaties na
aftrek van belastingen en onderhoudskosten van boerderijen, woninkjes en
dergelijke royaal rond komen, maar dat veranderde toen in 1796 en 1797 een
zesde en een vijfde van het vermogen aan "den Lande" moest worden afgedragen. De voogd Bernhard Schrader maakte daarvan een besomming: aan inkomsten uit onroerend goed was in 1796 binnengekomen 1332 gulden en 15
stuivers. Aan reparatièn en belasting trok hij een vierde deel af, zijnde 333 gulden en 4 stuivers. Aan netto inkomsten bleef dan over 999 gulden en 11 stuivers. Uitgaande van drie procent rente berekende hij de waarde van het onroerend goed op 33.300 gulden, 18stuiversen 12 penningen. De waarde van de
obligaties, die maar twee procent rente gaven, taxeerde hij op 9.069 gulden en
4 stuivers. Alles bij elkaar optellend kwam hij tot een vermogen van 42.370
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gulden, 2 stuivers en 12 penningen. Daarvan moest een zesde deel worden afgedragen, hetgeen neerkwam op een bedrag van 7135 gulden en 10 stuivers.
Dit betekende een behoorlijk intering op het vermogen. Men was gedwongen
tot verkoop van een boerderij en een woninkje, die juist in die jaren aanzienlijk
in waarde waren gedaald. Men verkocht verder alle obligaties. Daar het met de
jaren somberder werd, zag men zich gedwongen een deel van de kamertjes leeg
te laten staan als een bewoner was overleden of vertrokken, teneinde de verplichtingen tegenover de aanwezige bewoners te kunnen nakomen 37.

Miniatuur van mr. Daniel Hermannus
Beucker Andreae (1772-1828). Coll.
mr. H. Beucker Andreae, Drachten,
repr. Atelier Jacobi.

Schatzenburg terug in de familie
Jacobus Johannes Bergsma kocht uiteindelijk als huurder de buitenplaats in
november 1798 van Daniel de Blocq van Haarsma (1732-1814), de in 1795 afgezette grietman van Achtkarspelen en een broer van de inmiddels overleden
Cornelis Martinus van Haarsma. Hij betaalde voor het buiten met enkele aangrenzende stukken land 18.000 gulden. In februari 1804 deed hij het bezit weer
van de hand voor ƒ 18.250,— aan Daniel Hermannus Beucker Andreae, getrouwd met de oudste dochter van Johannes Lambertus Huber.
Deze was in 1802 benoemd tot drost van Menaldumadeel, Ferwerderadeel
en Het Bildt. Hij kon zich op Schatzenburg uitleven, want hij was botanicus in
hart en nieren. Wegens zijn benoeming tot vrederechter in 1809 met als standplaats Ferwerd verkocht hij Schatzenburg aan zijn schoonvader, die een aanstelling kreeg als vrederechter te Dronrijp 38. De buitenplaats werd omschreven als: "een fraaije huizing, stallingen, wagenhuis, tuinierswoning, zomerhuis
(een soort prieel), trekkasten, hovingen en tuinen cum omnibus annexis". De
koopsom bedroeg ƒ 20.000, —.
Het moet voor de nieuwe eigenaar wel een bittere pil zijn geweest, dat hij
Schatzenburg terug moest kopen en ondanks verschillende pogingen zijnerzijds nimmer schadeloos werd gesteld voor de verliezen die hij door de ver76
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beurdverklaring had geleden. Hij heeft het buiten niet lang in zijn bezit gehad,
want in 1813 verkocht hij het aan Philip Ernst Assuerus Vegilin van Claerbergen (1781-1851), maire van Akkrum, (waar hij voordien ontvanger was geweest). Tezelfdertijd was sinds 1810 een zoon van Johannes Lambertus Huber
te Dronrijp notaris. Deze Lambertus Johannes zag zijn vader in 1816 naar St.
Anna Parochie vertrekken als grietman van Het Bildt, waarop Philip tijdelijk
het vrederechterschap waarnam tot 1818. In hetzelfde jaar werd laatstgenoemde benoemd tot gedeputeerde en verkreeg Lambertus Johannes Huber diens
post als vrederechter te Dronrijp 39.
Uitbreiding van Vredenhof
In 1820 stierf op 94-jarige leeftijd de onvermoeibare Bernard Schrader, die tezamen met Ernst Jongsma, rechter te Leeuwarden, het gasthuis door de moeilijke jaren heen had geloodst. Laatstgenoemde was door Johannes Lambertus
Huber als medevoogd gevraagd. In 1824 overleed Jongsma, waarop Huber zijn
neef Ulrich Herman Wielinga Huber verzocht zijn medevoogd te worden en de
administratie van het gasthuis van Jongsma over te nemen. Deze was daartoe
bereid. Wielinga Huber was in 1821 te Menaldum inmiddels getrouwd met een
zuster van Philip E. A. Vegilin van Claerbergen.

Links mr. Ulrich Herman Wielinga Huber (1792-1871), geschilderd door Jacobus
Johannes van der Maas (1871), coll. mr. F. G. A. Huber. Rechts mr. Assuerus
Quaestius (o. 1887), getekend portret door Willem Troost, vermoedelijk uit de jaren
1855-1858 toen Troost in Leeuwarden verbleef, coll. Stichting Gasthuis Vredenhof.

In de zomer van 1826 overleed Johannes Lambertus te Blessum en werd toen
als voogd opgevolgd door zijn zoon Lambertus Johannes. Laatstgenoemde was
inmiddels notaris geworden te Sneek (1824). Er waren inmiddels betere tijden
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aangebroken, zodat men plannen durfde te maken voor uitbreiding van de zes
kamertjes met een zelfde aantal, en wel door ze ruggelings tegen de zes bestaande woninkjes aan te bouwen. Dat gebeurde in 1845. Precies een eeuw na
de stichting van het gasthuis werd de aanbouw met een feestrede van de plaatselijke predikant, W.C. van der Zwaag, en een gezamelijke maaltijd in gebruik
genomen. Lambertus Johannes maakte dat overigens niet meer mee. Hij was
inmiddels opgevolgd door zijn neef Johannes Lambertus Huber, griffier van
het Kantongerecht te Leeuwarden 40.
Veranderingen op Schatzenburg
Wielinga Huber had nog een ongetrouwde schoonzuster op Schatzenburg wonen, Frederica Aurelia Maria Vegilin van Claerbergen, die in 1824 op een publieke verkoping twee banken in de kerk te Dronrijp van de vertrekkende
Lambertus Johannes kocht. Zij had een neefje, Assuerus Quaestius, een zoon
van haar vroeg gestorven zuster Deodata Helena Cunira, die met de in Leeuwarden gevestigde medicus Johannes Wijbrandus Quaestius was getrouwd.
Assuerus verloor heel jong een oudere zuster en broer en tenslotte, toen hij 12
jaar oud was, ook nog zijn vader. Frederica ontfermde zich over hem en liet
hem bij haar overlijden in 1836 Schatzenburg na. Hij studeerde toen nog te Leiden. Drie jaar later sloot hij er zijn rechtenstudie af met een promotie cum laude. De jonge Quaestius trouwde niet lang daarna met een domineesdochter uit
Blijham, Adriaantje Koppius, en vestigde zich op Schatzenburg 41. Hij liet zich
Schatzenburg omstreeks 1880: zijgevel met atelier. Foto Fries Museum.
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als advocaat inschrijven, maar was niet echt van zijn advocatenpraktijk afhankelijk, daar hij nogal wat had geërfd van zijn ouders en zijn tante. Zijn vermogen stelde hem in staat veel tijd en geld aan zijn hobby's te wijden. Zo had
hij een grote passie voor het verzamelen van munten en prenten. Bij zijn dood
in 1887 zou hij ze nalaten aan het Fries Genootschap. Verder schilderde hij niet
onverdienstelijk. Verschillende kunstwerken van zijn hand werden eveneens
aan het Fries Genootschap gelegateerd. Omdat hij behoefte had aan atelierruimte, liet hij het aloude tot stalling verbouwde huis afbreken en op diezelfde
plek, maar dan als aanbouw van het grote herenhuis, linksachter een bijgebouw plaatsen dat op de eerste verdieping ruimte voor een atelier bood, met
daaronder een badkamer met een ligbad en ruimte voor opslag. Zowel de
ruimten beneden als boven kon men van binnenuit het grote huis bereiken.
Dat was niet de enige verandering. Ook het park onderging een gedaantewisseling. Het werd opnieuw aangelegd in Engelse stijl met boomgroepen, vijvers, slingerpaden, bloem- en plantperken met enige accidentering van het terrein. Een deel van de gracht aan de voor- en zijkant werd gedempt. In plaats
daarvan werd op het voorplein een niervormige vijver gegraven. Het voorterrein werd enigszins geaccidenteerd, en hier en daar werden bomen ingeplant.
Het geheel werd vervolmaakt door keurige bloemperken in de fraai aangelegde gazons. Het overgebleven deel van de gracht kreeg achter het huis een uitloper naar een romantische uitgegraven vijver in het bos, dat in de volksmond
nog het Quaestiusbosje wordt genoemd. Ook rond de bosvijver maakte men
het terrein meer geaccidenteerd. De architect van deze tuinaanleg is helaas niet
bij naam bekend, doch vorm en opzet doen sterk denken aan de ontwerpen van
de Leeuwarder Roodbaard 42.
Quaestius voelde zich zeer betrokken bij het wel en wee van Menaldumadeel. Hij is er jarenlang raadslid en wethouder geweest. Voorts was hij enkele
jaren waarnemend kantonrechter te Berlicum 43.
Bemoeienis met het gasthuis Vredenhof
De voogden van het gasthuis hadden grootse plannen. Zij wilden het aantal
kamertjes uitbreiden. Er was in het verlengde van de Dubbele Streek ten westen van de weg naar Hatzum voldoende grond en kostbaar terpland beschikbaar om te bouwen. Het was al eigendom van het gasthuis. Ülrich Herman
Wielinga Huber, oud-raadsheer, en Johannes Lambertus Huber, oud-kantonrechter waren beiden in 1871 overleden. Voor hen in de plaats waren gekomen
een zoon van laatstgenoemde, Ulrich Herman Huber, advocaat te Leeuwarden, en zijn achterneef Hendrik Wibo Huber, controleur bij de Waarborg op
de 'gouden en zilveren werken'. In verband met de uitvoering van de uitbreidingsplannen besloten zij Quaestius te vragen hun vergaderingen als voogden
te willen bijwonen en met zijn ondervinding hen bij het behandelen der financiële belangen en het begeven van kamertjes bij te staan. Quaestius bewilligde
daarin en verzocht de eerstkomende vergadering op 20 november van dat jaar
op Schatzenburg te houden.
Men had het voornemen om in 1872 een aanvang te maken met de bouw van
driemaal zes woninkjes plus een portierswoning langs de weg naar Hatzum. Tevens wilde men de schuin daarachter liggende terp laten afgraven. C.S. Reisma
uit Leeuwarden werd de architect en aannemer van de eerste zes woninkjes en
de portierswoning 44. Een gedenksteen herinnert aan de legging van de eerste
steen op 4 juni 1872 door»Lambertus Johannes Huber, het jongste zoontje van
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Hendrik Wibo. Per 1 november 1872 kon de eerste portier in de persoon van
J.L. de Groot, oud-rijksveldwachter uit Berlikum, zijn intrek nemen. De woningen hadden tezamen ƒ 5.500,— gekost. In 1873 volgde de tweede serie van
zes kamertjes en in 1876 de derde. In comfort verschilden ze niet van de eerste
kamertjes uit 1745. Ook hier per zes woningen een pomp buiten, een toilethok
per zes bewoners, een bijbelspreuk boven de bedstee en in iedere woning een
bijbel. Alleen de architectuur was wat anders. Aannemer R. Feikema bouwde
de laatste zes woningen. De afgraving van de terp was in 1877 voltooid. Het

De gasthuiswoninkjes aan de weg naar Hatzum omstreeks 1900.

gasthuis telde toen 30 bewoners, die allen vrije huisvesting genoten en een wekelijkse toelage van/ 2,50 ontvingen buiten de 33 ton turf, 22 pond boter en het
jaarlijkse winterpresent van/ 27,75.
Quaestius was inmiddels naar Velp verhuisd waar hij aan de Biljoense weg
de Villa Schoenhoek had betrokken. Hij kwam echter van tijd tot tijd over om
als honorair-voogd de vergaderingen bij te wonen. Toen hij permanent op
Schatzenburg woonde, had hij de beschikking over een huisbediende, die tevens koetsier was, en twee dienstboden, terwijl zijn vrouw voor korte tijd enkele keren een gezelschapsdame bij zich had. Voor het onderhoud van tuin en bos
waren een tuinman en een tuinmansknecht aangetrokken. Toen Quaestius zijn
einde voelde naderen, liet hij in 1885 door notaris Alma te Ferwerd een testament opmaken.
Schatzenburg bij Vredenhof
Hij had besloten Schatzenburg met de meubelen daarin aan het gasthuis na te
laten. Voorts vermaakte hij aan Vredenhof ook enkele boerderijen rond Dronrijp en Engelum. Zijn vrouw, Adriaantje Koppius, kreeg echter eerst het
vruchtgebruik ervan tot haar dood toe. Een paar jaar later overleed Assuerus
Quaestius op 7 november 1887 te Groningen, ruim negen jaar later gevolgd
80

Wumkes.nl

door zijn vrouw, op 14 januari 1897, eveneens te Groningen. Het echtpaar had
veel bijgedragen aan het behoud en de verfraaiing van Schatzenburg. In zijn
testament had Quaestius de voogden verzocht om telken jare op 1 februari, zijn
geboortedag, aan alle bewoners en het portiersechtpaar te zijner nagedachtenis een pond goede chocolade van minstens ƒ 1,50 en daarboven aan een ieder
de som van een gulden te doen uitreiken. Hij had de boerderijen aan het gasthuis nagelaten, opdat uit de jaarlijkse pachtopbrengsten Schatzenburg in "nette en voldoende toestand zou worden gehouden en onderhouden". Wat er dan
nog aan inkomsten zou overblijven diende dan te worden bestemd voor uitbreiding van Vredenhof met een zestal woningen en tevens voor het onderhoud ervan. Het koetshuis op Schatzenburg mocht van de erflater worden afgebroken vanwege de bouwvallige staat waarin het verkeerde. Dit geschiedde
dan ook in 1897. De aanbouw werd gewijzigd waardoor het atelier boven en en
de badkamer beneden als zodanig verdwenen 45.
Woningverbetering en restauratie
De eerste verbetering in het comfort van de kamertjes kwam in 1913 toen de
elektrische verlichting werd aangebracht. Alles bleef verder bij het oude tot na
de oorlog 1940-1945, toen de twee dochters van wijlen staatsraad Ulrich Herman Huber, Anna Rutheria van Beyma-Huber en Jacomina Maria Helena van
Rijswijk de Jong-Huber samen voogdes werden. Zij vonden dat er wat moest
gebeuren. In 1957 werd een begin gemaakt met de modernisering van de kamertjes aan de Dubbele Streek door samenvoeging van twee éénkamerwoningen tot één tweekamerwoning, voorzien van een ruimere keuken, een toilet,
een doucheruimte een aparte slaapkamer. Met overheidssubsidies konden de
woningverbeteringen worden bekostigd. De woninkjes aan 't Heech, die naast
elkaar stonden in plaats van rug aan rug zoals aan de Dubbele Streek, gaven
meer problemen. Van elk zestal woningen zijn daar vier woningen gemaakt,
die achteraf bezien iets te klein zijn uitgevallen. De verwezenlijking van deze
ingrijpende verbouwingen was mede te danken aan ir. Willem Evert van Rijswijk de Jong, die de voogdessen jaren lang terzijde stond en in 1965 zijn moeder
als voogd zou opvolgen. Samen met zijn nicht Maria Johanna Van Heukelomvan Beyma, die haar moeder in 1960 was opgevolgd, en bij tijd en wijle werd
geadviseerd door haar echtgenoot drs. Lodewijk Caspar van Heukelom, wist
hij de verbouwingen tot een goed einde te brengen.
Inmiddels was Schatzenburg een grote zorg geworden. Huis en park waren
dringend aan een kostbare herstelbeurt toe. Royale overheidsssubsidies maakten echter de restauratie en de modernisering van het huis onder leiding van
Van Rijswijk de Jong mogelijk. In 1982 waren de werkzaamheden ten einde. In
de loop der eeuwen is er in- en uitwendig aan huize Schatzenburg maar weinig
veranderd. De indeling van de ruimte is nagenoeg dezelfde gebleven, met uitzondering van de grote voorkamer links van de gang, die in drieën is gesplitst.
Wel hebben enkele kamers een andere functie gekregen. Goudleren behangsels zijn er sinds lang niet meer. Aan de voorgevel is sinds 1925 een overdekt
terras onder opschuiving van de zandstenen buitentrap. De aloude keuken in
het souterrain is weer in gebruik en de benedenwoning doet nog steeds dienst
als woonhuis voor de huisbewaarder.
De gasthuizen van Vredenhof aan de Dubbele Streek en 't Heech hebben
sinds hun stichting uiterlijk geen enkele verandering ondergaan. Alleen de
Voogden- of Heerenkanjer staat er niet meer. Deze werd gesloopt in 1914 bij
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het dempen van een sloot langs het oudste bleekveldje aan de zuidkant. Een
riolering kwam ervoor in de plaats.
Samenvoeging van woninkjes leidde tot vermindering van het aantal bewoners, die nu in heel wat minder behoeftige omstandigheden verkeerden dan

Schatzenburg

na de restauratie. Foto Dick van der Heijde jr.

voorheen. Daarentegen waren door de kosten van de noodzakelijke verbouwing en onderhoud de jaarlijkse uitgaven van de gasthuizen zodanig gestegen,
dat de Stichting van de bewoners een tegemoetkoming in de woonlasten moest
gaan vragen. Vredenhof blijft voor haar rekening, uitgenomen de kosten van
gas, electriciteit en water. Tot nu toe betaalt zij ook de rioolrechten en de verontreinigingsheffing .
Het aantal voogden werd enkele jaren geleden uitgebreid tot minimaal drie
en maximaal vijf. Overeenkomstig de wens van Assuerus Quaestius mogen zij
als compensatie voor hun bestuurlijke arbeid gebruik maken van de buitenplaats, die daardoor haar oorspronkelijke karakter kan blijven behouden.
Noten
De voornaamste bronnen waaruit geput werd, zijn: A. Doop-, Trouw- en Begrafenis- (overlijdens-) registers (DTB) in het Rijksarchief in Friesland (RAF) te Leeuwarden; B. Familiearchief
Huber (FA Huber), geschonken aan het Fries Genootschap, gedeponeerd bij het RAF; C. RAF,
Rechterlijke Archieven (RA) van het Hof van Friesland en van de Nedergerechten; D. Nederland's Patriciaat 47 (1961) 148-182; E. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW),
10 dln. (Amsterdam 1911-1937).
1. FA Huber, dossier XIV; Testamenten.
2. FA-Huber, dossiers IV en V: Genealogie; Nederland's Patriciaat, 47 (1961).
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3. Archief van Gasthuis Vredenhof (AGV), gedeponeerd in Huize Schatzenburg te Dronrijp.
4. Voorde algemene geschiedenis van buitenplaatsen en gasthuizen of hofjes, zie J.T.P. Bijhouwer, Nederlandsche tuinen en buitenplaatsen (Amsterdam 1942) en D.P.M. Graswinckel, Nederlandse hofjes (3de druk, Amsterdam 1947).
5. FA Huber, dossiers IV en V, Genealogie; Iconografisch Bureau te 's-Gravenhage, dossier De
Hertoghe.
6. Vrede van Nijmegen, G.Th.M. Lemmens ed. (Nijmegen 1978); FA Huber, dossier Ameland.
7. GA Menaldumadeel, Procuratieboek voor Menaldumadeel.
8. RAF, Lidmatenregister van de Hervormde kerk te Dronrijp.
9. FA Huber, dossiers IV en V, Genealogie.
10. FA Huber, dossier XVI, Testamenten en boedelscheidinge; NNBW, waarvan in dl. 1 melding
wordt gemaakt van een promotie in 1680 te Orleans op een dissertatie De Domino Juris Gentium; volgens mededelingen van prof. W. Th. M. Frijhoff te Rotterdam klopt het jaartal niet,
daar hij in zijn aantekeningen Hermanus dat jaar niet als promotus geregistreerd vond. De
promotie heeft waarschijnlijk in 1681 plaatsgevonden. Blijkens de bewaard gebleven afrekening met zijn vader was Hermanus 635 caroliguldens kwijt voor zijn promotie. De uitgaven
voor de reis naar Frankrijk en het verblijf aldaar bedroegen 2.000 gulden.
11. RAF, RA Hof van Friesland, Matriculum Advocatorum: 7 juni 1681.
12. Resolutien der Staten van Friesland d.d. 24-2-1682; GA Leeuwarden, Klapper Magistraatsresoluties.
13. J. Sickenga, Het Hof van Friesland (Leiden 1869) 239, 240.
14. Lidmatenregister van de Hervormde kerk te Dronrijp.
15. H. Roucoma, Dronrijps Memoriael, K. Terpstra ed. (Leeuwarden 1986).
16. RA Menaldumadeel, Recesboeken: twee stukken los land — aan elkaar grenzend — in de
Oostrijpster Mieden onder Dronrijp.
17. FA Huber, dossier XVI, Testamenten en boedelscheidingen.
18. Resolutien van Gedeputeerde Staten van 2 mei 1702.
19. R.J. Wielinga, Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland (Baarn 1979) 124,
125.
20. Christiaan kreeg twee keer verlof om de Stadhouder gedurende de zomer te assisteren: Resoluties van Gedeputeerde Staten d.d. 15-5-1708 en 8-5-1709. Op 18-2-1708 schreef Hermanus
aan zijn halfbroer, prof. Zacharias Huber, over de kuiperij om de benoeming van zijn neef
Christiaan tot secretaris van het Stadhouderlijk hof te verhinderen: FA Huber, dossier VII,
Familiecorrespondentie.
21. Resolutien van de Staten van Friesland d.d. 15-2-1718; F.J. Japenga, Sneek in de achttiende
eeuw (Bolsward 1977) 30; verg. ook het Burgerboek van Sneek, GA Sneek.
22. I. Telting, 'Tets over Sjaardemaleen in verband met de geschiedenis van eenige huizen in Franeker", De Vrije Fries 16 (1886) 535-609; H. Algra, Franeker, Stad met historie (Franeker
1983) 86, met afbeeldingen van Roordaburg uit 1723 en 1742.
23. E.M. van Burmania, Geographisch Woordenboek (Leeuwarden 1749). In de Provinciale Bibliotheek van Friesland bevindt zich een exemplaar (378 Hs) waarin de schrijver eigenhandig
heeft aangetekend hoe de nieuwbouw is toegegaan. Zie verder S. ten Hoeve, "Jacob Sydses
Bruinsma", De Vrije Fries 56 (1976) 49-61; de heer Ten Hoeve was zo vriendelijk mij te attenderen op de rekening van Storm betreffende de bouwkosten van het nieuwe huis, die hij gevonden had onder de processtukken van Epeus Wielinga contra Storm: RAF, RA Hof van Friesland, bijlagen van de civiele sententies SS 17-13, 530-6, 543-2, 544-3, 569-8 en 572-23.
24. FA Huber, dossier XIV, Testamenten en boedelscheidingen.
25. FA Huber, dossier II, Leedbrieven en geboorteberichten.
26. De verdiensten van Hiëronymus van Alphen en Rutger Schutte, onder meer op het gebied van
het geestelijk lied, worden uitvoerig belicht in R.B. Evenhuis, Ook dat was Amsterdam IV
(Baarn 1974) passim; P.J. Buijnsters, Hiëronymus van Alphen (1746-1803) (Assen 1973) passim; en A. Ypma, "Protestantse liederen in de 17e en 18e eeuw", in: Klinkend geloof, A.C.
Honders e.a. ed. ('s-Gravenhage, 1978). Over het Piëtisme in het algemeen en de Nadere Reformatie in het bijzonder: H. Heppe, Geschichte des Pietismus und der Mystik (Leiden 1879);
H. Berkhof, Geschiedenis der Kerk (Nijkerk 1941) 229, 230; De Nadere Reformatie, T. Brienen e.a. ed. ('s-Gravenhage 1986); E.J.F. Smits, "Zinzendorf en Maria Louise van Oranje",
Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis Nwe. Serie, 39 (1952-1953) 36-58; W. Lütjeharms,
Het Philadelphisch-Oecumenisch streven der Hernhutters in de Nederlanden in de achttiende
eeuw (Zeist 1935). Op p. 126 van dit laatste werk wordt gerept over ds. Johan Hendrik Schrader (1701-1787). Zie verder ook J.J. Kalma, Mensen in en om de Grote Kerk (Drachten/Leeuwarden 1987) 101, 102, 112,132.
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AGV Huize Schatzenburg, Dronrijp: Groot Rekenboek (1745-1865); W. Weissman, Het
gasthuis van Dr. Popta en Heringa-state (Marssum 1912); Het archief der Diaconie van de Hervormde Kerk te Franeker herbergt verschillende gegevens over het Westerhuisvrouwengasthuis.
AGVHuize Schatzenburg, Dronrijp: Groot Rekenboek (1745-1865): daarin opgenomen "Algemeijne Vaststellingen nae welke sig de voogden of opsienders, als meede de inwoonders in
der tijd, sig hebben te gedragen".
FA Huber, dossier Nr. XIV, Testamenten en boedelscheidingen.
L . D J . Schas,.ftoges/ac/itSc/M.ç('s-Gravenhage 1929). Over de herkomst van de naam Schatzenburg schreef L . D J . Schas d.d. 27-5-1913 een brief aan de rijksarchivaris te Leeuwarden,
J.L. Berns, die daarop uitvoerig antwoordde. De briefwisseling is aanwezig in het RAF.
FA Huber, dossier XIV, Testamenten en boedelscheidingen: Acte van scheiding en inventaris
d.d. 11-3-1752 van de goederen van wijlen Elisabeth de Hertoghe en Hermanus Huber.
Gedicht van Rutger Schutte, Aan Vriesland op mijn vertrek in 't laatst van juni 1750 (in handschrift uit de particuliere verzameling trouw-, doop- en rouwbrieven van B. van der Feen de
Lille te Amersfoort).
FA Huber, dossier VII, Familiecorrespondentie.
RAF, Commissie- en Instructieboeken van het Mindergetal. De benoeming geschiedde op 39-1762.
AGV Huize Schatzenburg: Inventarisboek van 19-9-1781.
Acte van scheiding d.d. 19-1-1780 te Leeuwarden (particulier archief van F.G.A. Huber te
Goes); N. Japikse, "Een onuitgegeven levensbericht van Johannes Lambertus Huber", Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde), V-de Reeks, 10, afl. 1 en 2, 4179, afl. 3 en 4, 227-248.
RA Menaldumadeel, Proclamatieboek (8-6-1790 en 27-9-1791); Leeuwarder Courant van 198-1789,13-2-1790 en 10-4-1790.
AGV Huize Schatzenburg: Groot Rekenboek (1745-1865).
RA Menaldumadeel, Proclamatieboek (verkoop op 3-11-1798, 28-2-1804 en 12-5-1809).
NNBW, IX(Ph.E.A. VegilinvanClaerbergen);S. Koopmans, Het notariaat in Friesland vóór
1811 (Leeuwarden 1883).
AGV Huize Schatzenburg: Portefeuille, bevattende enige stukken betreffende het voogdijschap van Gasthuis Vredenhof.
RAF, Memorie van successie d.d. 22-8-1836, Kantoor Franeker, betreffende nalatenschap
van F.A.M. Vegilin van Claerbergen; RAF, Notarieel Archief Dronrijp, 1824 en 1836; W.
Eekhoff, Geschiedkundige Beschrijving van Leeuwarden, I (Leeuwarden 1846): GA Leeuwarden, DTB.
R. Mulder-Radetzky, "Lucas Pieters Roodbaard", in de catalogus van een tentoonstelling in
1979 te Leeuwarden aan deze architect van buitengoederen gewijd, blz. 21-62. Meer algemeen
over tuinarchitectuur: B. Zijlstra, Nederlandse tuinarchitectuur 1850-1940, (Uitgave Nederlandse Tuinenstichting, 1986).
Provinciale Almanak Friesland: Quaestius werd in 1853 raadslid van Menaldumadeel, in 18541863 wethouder, van 1864-1872 raadslid.
AGV Huize Schatzenburg, Correspondentieboek (1872-1876); Portefeuille testamentaire beschikkingen; Rekenboek (1866-1907).
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Gerharda Henriëtte Matthijssen
en de eerste tentoonstelling van kunst
en nijverheid door vrouwen (1878)
Peter Karstkarel
"Ehret die Frauen, sie flechten und weben himmlische Rosen in's irdischen Leben". Deze woorden van Schiller stonden bij wijze van opdracht te lezen bij
een commentaar op de eerste tentoonstelling in Nederland van "voorwerpen
van Nijverheid en Kunst door Vrouwen vervaardigd" in 1878. Het dichterlijke
vers was waarschijnlijk nauwelijks besteed aan de initiatiefneemster van deze
emancipatoire tentoonstelling. Deze vrouw, die mogelijk de eerste galeriehoudster van Nederland was en tevens één van de vroegste — zo niet de allereerste beroeps — 'photographiste' van ons land, liet zich waarschijnlijk niet in
het rozige, hemelse hoekje plaatsen. Haar activiteiten werden meewarig noch
snorkend ontvangen; ze werd gewoon gewaardeerd vanwege haar opmerkelijke bezigheden: Gerharda Henriëtte Matthijssen (1830-1907).
Ruim een eeuw geleden waren er in kranten en tijdschriften smalende berichtjes te vinden indien vrouwen beroepen kozen of activiteiten ontwikkelden
die alleen voor mannen weggelegd leken te zijn. Zo meldde de Leeuwarder
Courant dat ene Miss Gilette het in 1877 gepresteerd had om in Columbia in de
Verenigde Staten tot notaris benoemd te worden. In dit jaar berichtte diezelfde
krant dat het Groningse kunstlievend genootschap Pictura het gewaagd had
om voor het organiseren van een tentoonstelling ook enkele vrouwen te benoemen: "Een opmerkelijk en aardig verschijnsel, en het is een goed teeken, dat
van het liberale Groningen uitgaat. De gedachte toch is waarlijk vrijzinnig. De
aanwezigheid der vrouwen in het bestuur kan goeden invloed uitoefenen. Zij
zal gewis de deelneming en belangstelling in de kunst bij vrouwen opwekken en
zij is weder een slag, toegebracht aan het verderfelijke oude stelsel, dat vrouwen van vele werkzaamheden uitsluit" \ De redacteur had er waarschijnlijk
geen flauw idee van dat intussen in Leeuwarden iets groots werd voorbereid.
"Voor zoo verre ons bekend is, werd er tot heden geen tentoonstelling van
voorwerpen, uitsluitend door vrouwen vervaardigd, in Nederland gehouden.
Het was in den winter des vorigen jaars, dat Mej. G.H. Matthijssen op het
denkbeeld kwam om zoodanige expositie in Leeuwarden te doen plaats vinden. Zij deelde haar plan aan enkelen mede, doch mogt zich slechts in zeer
matigen bijval verheugen. Niet ontmoedigd evenwel, maar bij zich-zelf meer
en meer versterkt in vertrouwen op welslagen, beproefde zij dames te vinden,
welke de onderneming zouden willen beproeven. Het geluk bekroonde haar
pogen", staat in de inleiding van de catalogus van de tentoonstelling van vrouwenproducten in 1878 te lezen 2. De initiatiefneemster van deze tentoonstelling, mejuffrouw G.H. Matthijssen, adverteerde op het achterplaat van de catalogus: "G. H. Matthijssen, photografe van Z.M. den Koning, St. Jacobstraat
L2, Leeuwarden. Atelier van onveranderlijke photogrammen volgens de laatste en belangrijke vinding op het gebied der Photographie door den Heer Lambert. Vergrootingen tot, meer dan levensgroot. Photogrammen in olieverf,
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aquarel zoowel als zwart, op porcelein, ivoor etc. Gewone zilverdruk, fijn geretoucheerd, per dozijn ƒ 4 . — . Proeven liggen ter bezigtiging in het atelier gereed".
Gerharda Henriëtte Matthijssen (in de geboorteacte zonder h) was op 19 oktober 1830 te Leeuwarden geboren. Zij was een van de vele kinderen van de
tekenaar en portretschilder Jan Hendrik Mattijssen die, in 's-Gravenhage geboren, kamerdienaar van koning Lodewijk Napoleon werd en met zijn vorst
o.a. Parijs mocht bezoeken. Hij vestigde zich, 35 jaar oud, na de ondergang van
het Koninkrijk Holland in 1812 te Leeuwarden en wijdde zich tot zijn dood in
1855 geheel aan de kunst. Hij onderwees en beoefende de beeldende kunsten
en maakte portretten, stadsgezichten, silhouetten en miniaturen. Van de acht
kinderen kregen de meeste later met verf te maken. Jan Rijk (* 1816) werd
portret- en landschapsschilder, Cornelis Hermanus (* 1818) verver, Hermina
Wendelina (* 1820) trouwde de (niet zeer begaafde) schilder Reinier Harderwijk, Willem Theodorus Haringa (* 1823) werd huis- en rijtuigschilder en Gerharda Henriëtte "onderwijzeres in de teekenkunst en photographiste", zoals in
verschillende adresboeken in de jaren 1860 en 1870 vermeld staat 3 .
Gerharda drukte al op jonge leeftijd de voetsporen van de vader. In 1847
zond ze, 16 jaar oud, vier schilderijen in voor de tentoonstelling van levende
Nederlandse meesters, gehouden in de stadswaag van Leeuwarden. Dat waren
volgens de catalogus een binnenhuis, een maanlicht, een vrouwenportret en
een "Huiselijk tafereel uit het leven van den dichter Hooft". In de catalogus
wordt vermeld dat de schilderes tijdelijk woonachtig is te Amsterdam. Het kan
niet lang geduurd hebben, want ze is niet uit de bevolkingsadministratie uitgeschreven geweest. Met welke reden ze naar Amsterdam ging, is niet bekend
geworden, mogelijk deed ze het om daar nog enige opleiding te volgen. Zeven
jaar later was mejuffrouw Matthijssen op een tentoonstelling van Friese nijverheid en kunst in het Leeuwarder stadhuis vertegenwoordigd met drie schilderijen: een fruitstuk, een landschap met vee en een gezicht buiten Leeuwarden.
Voor het fruitstuk vroeg ze 60 gulden, een fikse prijs in vergelijking met die van
andere schilderijen en een, die aanmerkelijk hoger lag dan die van de door haar
vader ingezonden stukken.
Weer vijfjaar later, in 1859, deed ze opnieuw mee aan een tentoonstelling in
het Leeuwarder stadhuis, toen met één stuk, een landschap met vee. De onbekend gebleven recensent meende: "Het landschap is niet zonder verdienste
doch kon iets warmer van toon zijn". Bij een veiling van de kunstcollectie van
M.P.D. Baron van Sytzama in 1849 te Leeuwarden werd één werk van haar
naar een nieuwe eigenaar geslagen, een olieverf op paneel, waarover de catalogus meldt: "Een winter gezigt, bij harden wind, links een molen, regts boomen
en een huisje, en in het verschiet een dorpje" 4.
Dit zijn de weinige getuigenissen van de schilder-werkzaamheden van de
kunstenares. Op schildergebied is er thans geen enkel werk meer van haar bekend. Haar productie moet aanzienlijk geweest zijn, want ze nam ook steeds
deel aan de tentoonstellingen van levende meesters die de Maatschappij ter
Bevordering van Schilder- en Teekenkunst sinds 1853 regelmatig in Leeuwarden organiseerde.
Het is mogelijk dat mejuffrouw Matthijssen de onderwijstaak van haar vader, die in 1855 overleed, overnam. In de jaren zestig liet ze zich in adresboeken en advertenties vermelden als onderwijzeres in de tekenkunst. In die tijd
woonde ze aan het grachtje het Naauw vlak bij twee van haar zusters die daar
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Gezicht vanaf de Nieuwe Toren te Leeuwarden (afgebroken 1884) in westelijke richting
met op de voorgrond rechts het stadhuis en daarachter de toren Oldehove. Foto uit
1877, gemaakt door mej. G. H. Matthijssen. Coll. Fries Museum.

een affaire in garen, band en modeartikelen (o.a. madapolans en fachons) dreven. In 1867 liet Gerharda zich, zonder de tekenlessen op te geven, voor het
eerst "photographiste" noemen. Tien jaar later maakte zij vanaf de in het
stadscentrum staande Nieuwetoren — die in 1884 afgebroken werd — een
reeks panoramafoto's van Leeuwarden, foto's die al vele malen hun dienst bewezen hebben voor de historische documentatie van deze stad.
In 1877 vond ook de Historische Tentoonstelling, georganiseerd door het
Fries Genootschap, plaats in het Koninklijk Paleis te Leeuwarden. De samenstelling van de historische tentoonstelling is dankzij catalogi en vele uitvoerige
verslagen bekend. Er zijn ook beelden van de tentoonstelling: foto's van mejuffrouw Matthijssen. Een van de verslagen meldt dat deze fotografe "de koning
een fraai bewerkt album bevattende de door haar vervaardigde fotografieën
van het merkwaardigste der historische tentoonstelling van Friesland aangeboden heeft". Nadat de koning het album met welgevallen had aangenomen,
werden de foto's voor het publiek verkrijgbaar gesteld en mejuffrouw Matthijssen noemde zich sindsdien fotografe des konings 5.
Het succes van de historische tentoonstelling was onverwacht groot. De
tweede helft van de negentiende eeuw was een tijd waarin tentoonstellingen
gedijden en daarom hoeft het initiatief tot de vrouwententoonstelling van mejuffrouw Matthijssen niet te verbazen. Het is niet bekend wat de aanleiding is
geweest om de tentoonstelling van vrouwenproducten te organiseren. Mogelijk zijn dat de kunstwerkjes geweest van de zeventiende-eeuwse femme savante Anna Maria van Schurman die op de historische tentoonstelling aanwezig
waren. Kunstverzamelaar mr. A. Quaestius van huize Schatzenburg bij Dronrijp zond voor de tentoonstelling van 1878 vier werken van Anna Maria van
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Schurman in, een in was geboetseerde buste van een geestelijke zuster (een
Iabadiste?), een tekening op fluweel, een aquarel en een zelfportret op perkament. "Eenige fraaie borduurwerken in goud en zilverdraad van Anna Maria
van Schurman, zijn hier ter verdere opluistering bijgevoegd. Voor kenners in
dit vak is hier veel fraais te zien", voegde de verslaggever van de Leeuwarder
Courant er aan toe.
Mejuffrouw Matthijssen zal zich mogelijk geïnspireerd geweten hebben door

de veelzijdige Anna Maria van Schurman. In het najaar van 1877 nam zij contact op met enkele Leeuwarder dames om de gedachten omtrent een tentoonstelling van producten van vrouwen nader uit te werken. Een van de uitgangspunten luidde: "Eene tentoonstelling van bedoelden aard zou eene gereede en
geschikte gelegenheid aanbieden ter beoordeling van 't geen de vrouwen in Nederland konden leveren in gemelde vakken [nijverheid en kunst], — ze zou ongetwijfeld ook leemten aanwijzen, en daarom welligt aanleiding geven om,
evenzeer als in de laatste jaren ook bij ons te lande veel reeds is gedaan voor de
meerdere aesthetische ontwikkeling der vrouw, beter dan tot nu toe mede voor
professioneel onderwijs ten haren behoeve te zorgen".
Er werd een commissie van twintig dames gevormd. De Minister van Oorlog
werd verzocht om de ruime manege aan de Arendstuin in Leeuwarden ter beschikking te stellen. Deze was toen verreweg de grootste hal van Leeuwarden,
had als manege voor twee eskadrons cavalerie slechts gefunctioneerd van 1856
tot 1861 en stond daarna grotendeels ongebruikt. In 1864 had de manege ge
diend als ruimte voor een grote nijverheidstentoonstelling en de Minister gaf
dan ook spoedig toestemming. De uitnodigingen konden naar alle delen van
het land verzonden worden. Er kwamen zoveel positieve reacties binnen dat de
genode verenigingen en individuele dames die aanvankelijk aarzelden, ook
spoedig besloten om deel te nemen. Een waarborgfonds was eveneens snel gevormd. Begin juni 1878 kon de tentoonstelling die uit 3000 inzendingen uit heel
Nederland en zelfs uit het buitenland bestond, worden geopend.
88

Wumkes.nl

De organisatie was geheel door vrouwen verzorgd, maar de decoratieve inrichting van het manege-gebouw was nog wel het werk van mannen. De beeldhouwer W.B.G. Molkenboer, van 1867 tot 1881 leraar tekenen aan de Rijks
h.b.s. te Leeuwarden, vervaardigde het pièce de milieu, een levensgrote buste
in gips van de in 1877 overleden koningin Sophia, de eerste vrouw van koning
Willem III. Zij was een vrouw die de kunst beschermde en vrouwenarbeid op
allerlei wijze steunde en bevorderde. Ook de overige versiering van het rijschool-gebouw met door pilasters in afdelingen gescheiden muurvlakken, met
cartouches, festoenen en dergelijke was naar ontwerp van Molkenboer door
twee van zijn beste leerlingen en onder leiding van de chef-decorateur in de
ateliers van het Paleis van Volksvlijt in Amsterdam uitgevoerd. Het ontwerp
van het omslag van de catalogus met een voorstelling van Penelope binnen een
rolwerkcartouche, was eveneens van de hand van Willem Molkenboer. Er wa-

Interieur van de Manege te Leeuwarden
1878 tijdens de tentoonstelling van
producten van nijverheid en kunst door
vrouwen vervaardigd. Foto door de
initiatiefneemster, mej. G. H.
Matthijssen, coll. Gemeentearchief
Leeuwarden. Repr. Frans Andringa.

ren nog enkele mannen die de vrouwen bij versiering en arrangement van de
manege hielpen, maar de openingsplechtigheid was op de toespraak van de
commissaris des konings na, geheel voor de vrouwen, met toespraken, koren
en soli 6 .
Uit het verslag van de tentoonstelling wordt duidelijk, dat de meeste vrouwen kunstig werk, tapisseriewerk, resultaten van haken en breien, geborduurde schilderijen, knipwerk en luxe gebruiksartikelen waar fraaie handwerken in
verwerkt waren inleverden. Er waren er ook die mozaïeken en tafereeltjes van
haarwerk, postzegels en rijstkorrels exposeerden. Er was een grote vitrine volgestouwd met kettingen en ringen van de Nederlandsche gouden kettingenfabriek in Amsterdam, waar Jacob B. Citroen sinds 1865 met veel succes vele
meisjes tussen 12 en 14 jaar aan de arbeid had. De directrice van de Middelbare
school voor meisjes te Leeuwarden, mejuffrouw R. Plaat, leverde een volledig
déjeuner van geschilderd porcelein in. Kledingstukken werden in overvloed
geëxposeerd. Het commentaar klonk bij dit alles niet steeds even beminnelijk:
"De hemel behoede onze Nederlandsche maagden voor zulk een wansmaak in
kleeding en poëzie" verzuchtte de criticus bij het zien van een maagd in geïdealiseerde kleding voorzien van een toelichting in kreupelvers. Verder waren er
te zien bundels, tuilen en tableaux van kunstfruit en -bloemen, aangeklede
poppen en allegorische figuren. Een verzameling antiek kant- en borduurwerk
trok zeer de aandacht, vooral het werk van de al genoemde Anna Maria van
Schurman.
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Op de lange wanden kregen 78 vrouwen die zich bezighielden met schilder- en
tekenkunst de gelegenheid haar kunnen uit te stallen. Volgens het commentaar
moet vooral Therèse Schwartze een goed figuur hebben geslagen met "Een
boer uit Ober Baijern, een Meditation en een Roodkapje". Maar ook Charlotte van der Keilen, Louise Jansen, Ida van Lokhorst, mevrouw Bisschop (het
wordt niet duidelijk of het Kate Swift of Suze Robertson betreft, de Engelse
dames die met Christoffel Bisschop, respectievelijk zijn neefje Richard trouwden), Louise van Beek, de zusjes Marie en Ida Molijn en anderen konden op
een goedgunstig oordeel rekenen. Tussen de werken van deze schilderessen
bevonden zich ook "verscheidene keurige photographiën van mejuffrouw
Matthijssen die vooral door grootte en zorgvuldige bewerking de aandacht verdienen". De initiatiefneemster leverde overigens ook enig gipswerk en vier
schilderijen in: een landschap, een stil water, het gereedmaken voor de markt
en een Italiaanse villa. Zij was niet de enige die foto's exposeerde. Dat deden
ook J. Allan uit Rotterdam en G. Dekema uit Enkhuizen. Na een uitvoerig
commentaar besluit de recensent met de wens dat hij velen opgewekt heeft om
de tentoonstelling te bezoeken "om zich met eigen oogen te overtuigen, dat wij
niet te veel hebben gezegd, als we beweren, dat deze eerste tentoonstelling op
zulk een groote schaal volkomen is geslaagd".
1878 was een belangrijk jaar voor mejuffrouw Matthijssen. Ze zag haar initiatief tot de eerste tentoonstelling van vrouwenproducten slagen en ze verhuisde bovendien naar een pand aan het Ruiterskwartier nabij het Paleis van
Justitie om haar activiteiten te kunnen uitbreiden. In de adresboeken liet ze
voortaan opnemen dat ze een schilderijenexpositie bedreef en in advertenties
noemde ze haar winkel zelfs "Fine Art Gallery" en later ook "Salon voor Moderne Kunst". Meer dan een kwart eeuw heeft ze die kunstsalon kunnen drijven. Uit enkele bewaard gebleven aankondigingen en verspreide advertenties
en krantenberichten over bijzondere aanwinsten en tentoonstellingen kan een
redelijke indruk verkregen worden van wat er zich in de Fine Art Gallery afspeelde, maar voor een echt overzicht van de gebeurtenissen is het nog te
vroeg 7.

Portret van Gerarda Henriëtte
Matthijssen door een onbekende
schilder, ca. 1885. Foto Fries Museum.
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Mejuffrouw Matthijssen heeft gedurende de kwart eeuw in elk geval herhaaldelijk nieuwe werken van haar oud-stadgenoot (en leeftijdgenoot) Lourens Alma Tadema geëxposeerd. De recente biografie van deze in zijn tijd zeer
gevierde meester is onzorgvuldig over diens jeugdjaren 8. Er wordt bijvoorbeeld geen gewag gemaakt van zijn eerste leermeester, de Leeuwarder schilder
Cornelis Wester. Wel staat er te lezen dat Lourens in 1851 (dat zou op 15-jarige
leeftijd geweest zijn) voor het eerst exposeerde in de Galerie te Leeuwarden.
De eerste galerie in deze stad is die van mejuffrouw Matthijssen die in 1878
startte en drie jaar daarna voor het eerst werk van Alma Tadema presenteerde.
In 1851 was er geen enkele kunsttentoonstelling in Leeuwarden. De jonge Lourens mocht in 1855, hij was toen 19 jaar, wel deelnemen aan de tentoonstelling
van levende Nederlandse meesters in het Leeuwarder stadhuis. Hij studeerde
toen in Antwerpen en verbleef tijdelijk in Leeuwarden. De twee stukken die hij
inleverde, "Een strooper van de jagt thuis gekoomen" en "Eene Vlaamsche
hondenkar, wachtende op den landman om naar de markt te gaan" komen later niet meer in de oeuvrelijst voor en aangenomen mag worden dat ze vernietigd zijn. Lourens Alma Tadema is vervolgens pas weer in oktober 1881 terug in de plaats waar hij zijn jeugd doorbracht en wel in de Fine Art Gallery met
schilderijen, o.a. een Egyptisch tafereel. Er werden toen ook werken van A.
Artz en Jozef Israèls gepresenteerd. Mejuffrouw Matthijssen toonde in de volgende jaren regelmatig nieuw werk van Alma Tadema, voor het laatst in februari 1903: een zelfportret.
In de Salon voor Moderne Kunst werd meestal werk van tijdgenoten getoond. In maart 1880 was er werk van Alexander Struys in de kunstzaal te zien.
Maart 1885 werd met veel aplomb een tentoonstelling aangekondigd van kabinetstukjes door de Spaanse schilder Prof. José Serra y Parson. De voormalige
gewestgenoten Christoffel Bisschop, Thomas Cool en Betzy Akersloot-Berg
(van Noorse afkomst. Ze liet haar interessante collectie na aan de gemeente
Vlieland; die is nu in het museum het Tromphuis te bezoeken) konden in februari 1896 exposeren. Met Pasen 1896 stelden de broers Theo en Anton Molkenboer, zoons van de al genoemde beeldhouwer en tekenpaedagoog W. B.
G. Molkenboer in hun geboorteplaats tentoon. Zij behoorden toen tot de versieringskunstenaars van de Amsterdamse Nieuwe Kunst. In 1897 werd werk
van Frits Mondriaan gepresenteerd, een jaar later dat van Louis Apol en van
mejuffrouw Matthijssen zelf. Theo van Hoytema exposeerde in juni 1899 en in
februari 1902 was het Paul Bodifée. In februari 1903 was er werk te zien van
H.O. van Thol, Metta Ruysch, Th. de Bock en G. Went en in oktober van dat
jaar van Israèls, Mesdag, Mevr. Mesdag, Bisschop en Mevr. Bisschop, Apol,
Klinkenberg, Artz en De Chattel. De Salon voor Moderne Kunst presenteerde
toen zelfs een Rembrandt van 1630. Daarna was het spoedig gebeurd met de
galerie. In mei 1904 vertrok Gerharda Matthijssen naar Amsterdam, waar ze
op 23 december 1907 op 77-jarige leeftijd overleed.
Noten
1. W. Dolk. '1877 in persberichten.' De Vrije Fries 57 (1977) 15.
2. Catalogus der Tentoonstelling van Voorwerpen van Nijverheid en Kunst uitsluitend door Vrouwen vervaardigd, gehouden te Leeuwarden, juni-augustus 1878. (Leeuwarden 1878). Mij is
slechts één exemplaar bekend en wel dat in de bibliotheek van het Fries Museum te Leeuwarden.
3. Eekhoff en zijn werk, waarin opgenomen: Peter Karstkarel, 'Eekhoffs geschiedenis van de
schilders, tekenaars en graveurs in Friesland tot 1875.' (Leeuwarden 1980) 165-166.
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4. De eerste keer dat aandacht voor de persoon van mej. Matthijssen gevraagd werd was in het
Friesch Dagblad van 28 juni 1975. De meeste catalogi van tentoonstellingen die in het midden
van de vorige eeuw in stadswaag en stadhuis van Leeuwarden gehouden werden, bevinden zich
in de Stedelijke Bibliotheek van Leeuwarden.
5. Als fotografe is mej. Matthijssen opgenomen in W. Dolk, Leeuwarden gephotographeerd.
(Leeuwarden 1975). Zie ook: Leeuwarden beeld van een stad. Zeven eeuwen stadsleven in woord
en beeld. (Leeuwarden 1984) 68-71. Een fotoalbum van de historische tentoonstelling bevindt
zich in de Provinciale Bibliotheek van Friesland.
6. Gegevens over de tentoonstelling zijn verkregen uit de inleiding van de catalogus (zie noot 2) en
de verslagen in de Leeuwarder Courant van 7 juni en 7, 9 en 12 juli 1878.
7. Een aantal aankondigingen van de Fine Art Gallery en de Salon voor Moderne Kunst wordt
bewaard in het Gemeentearchief van Leeuwarden.
8. Vern G. Swanson. Sir Lawrence Alma Tadema. De schilder van een groots verleden. (Amsterdam 1978) 8-9.

Bijlage: Op de Tentoonstelling van Voorwerpen van Nijverheid en Kunst
uitsluitend door vrouwen vervaardigd waren bij de afdeling schilderijen,
tekeningen, enz. de volgende 78 vrouwen met in totaal 170 werken
vertegenwoordigd:
W. Amons, Nieuwer-Amstel
Mevr. C.J. de Beaufort-Steengracht, Utrecht
Louise van Beek, 's-Gravenhage
E.H. Beuske, Middelburg
Mevr. Bisschop, 's-Gravenhage
C. Boeke. Amsterdam
Mevr. Boll, Rotterdam
Mevr. Boonen, Dordrecht
A. Burger, Utrecht
J.W. Callenfels, Utrecht
J. Chalon
M. de Court, Velp
Mevr. Dahmen, Deventer
Mevr. Dekker-Sartorius, Amsterdam
G.A.L. van Dijk, Zutphen
C. Doijer, Zwolle
M.C. Donker, Hoorn
J.W. Engelman, Weidum
A. Fles-Kranenburg, Utrecht
H. Floris, Rotterdam
Gevaerts-van Haren, 's-Gravenhage
Gorter-ten Cate Hoedemaker, Almelo
Hendrika de Graaf, Rotterdam
Jacoba A. de Graaf, Rotterdam
J. de Haan, Amsterdam
E.A. Haanen
H. van der Haas, 's-Gravenhage
Mevr. Hamburger
H. Hanlo, 's-Gravenhage
Mevr. A. Harmens-Ledeboer, Harlingen
S. Hendriks, Utrecht
N. Hoogewerf. Leeuwarden
A. Immerzeel, 's-Gravenhage
Louise Jansen, Düsseldorf
Mevr. Jonxis-Laurillard Fallot, Utrecht
A.G. Keijzer, Franeker
Charlotte van der Keilen, 's-Gravenhage
Henriëtte Knip
S. de Koning
M.H. van der Kooi, Velp

Albertina Kranenburg, Groningen
Mevr. Landré van der Keilen, Dordrecht
Louise Lintz, 's-Gravenhage
Ida van Lokhorst, Utrecht
G.C. Maens-ter Kuile, Leeuwarden
G.H. Matthijssen, Leeuwarden
S. Mesdag-van Houten, 's-Gravenhage
Ida Molijn, Rotterdam
Marie Molijn, Rotterdam
J. Nicola, Arnhem
A. Peters, Stuttgart
P. Peters, Stuttgart
IJ. Post, Groningen
G.E.C. Pruys van der Hoeven, 's-Gravenhage
A. van Ravenswaaij
J. Reijnders, Arnhem
H.Z. Reijnders-Swanenburg, Leeuwarden
Elisabeth Répelius, Amsterdam
Eline Robin
G.J. van de Sande Bakhuijzen, 's-Gravenhage
A. van Sandick, Cleef
H.A. Sangster
Mevr. Schilthuis, Groningen
A.M. van Schurman
G. Schwartze, Amsterdam
Therèse Schwartze, Amsterdam
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De departementale commissie
van geneeskundig bestuur in Friesland,
1801-1805
De strijd om erkenning en

bevoegdheid

G.E. Hakman
Een van de vele problemen, waarmee het 'Uitvoerend Bewind van de Bataafsche Republiek' te maken kreeg, was de wanorde op het gebied van de organisatie van de gezondheidszorg en de uitoefening van het medisch beroep. Centraal voorgeschreven regelingen bestonden niet. Wel was er in sommige steden
een collegium medicum, dat als een soort vakorganisatie fungeerde en de bevoegdheid had aanstaande apothekers te examineren. Hoe chaotisch het toeging rond het afnemen van een chirurgijnsexamen is uitvoerig door Straat en
Van Andel beschreven \ Voor een centraal bestuur dat naar uniformiteit en
orde streefde was dit een onhoudbare toestand. Het middel van het staatsbewind om meer greep op de situatie te krijgen was het instellen van zogenaamde
departementale commissies van geneeskundig bestuur, een soort provinciale
inspecties van de gezondheidszorg. Op 13 januari 1801 werd besloten tot oprichting van zulke commissies. Het departement van de Eems kreeg er twee,
één voor Groningen en één voor Friesland. Over de werkzaamheden van deze
commissies is nog maar weinig bekend, hoewel het nodige archiefmateriaal bewaard gebleven is 2. In het navolgende stel ik me voor de eerste jaren van de
Friese commissie van 'geneeskundig bestuur en toevoorzicht', welke heeft bestaan van 1801 tot 1865, te beschrijven 3. De eerste jaren, omdat juist in die
periode de grondslagen werden gelegd van de nieuwe organisatie der gezondheidszorg.
Oprichting en samenstelling der commissie
Het besluit van januari 1801 was niet zomaar tot stand gekomen. Het intermediair administratief bestuur van het gewest Friesland had twee jaar tevoren, op
17 januari 1799, in het vijfde jaar van de 'Bataafsche Vrijheid', de volgende
brief aan alle Friese gemeenteraden verzonden:
'Gelijkheid, vrijheid en broederschap
In de binnengekomen missieve van de Agent van Nationale Opvoeding der Bataafsche Republiek wordt gelast:
1. de collegia medica, chirurgica, pharmaceutica en obstetrica, alsmede de
doctoren-, chirurgijns- en apothekersgilden of de commissies, die er voor in
de plaats zijn gekomen en alle wetten, keuren, ordonantien, instructies en
publicaties, die zijn opgesteld door de provinciale of plaatselijke besturen,
in te zenden aan bovengenoemde agent;
2. een opgave te doen aan den Agent van
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1

3.
4.
5.

6.

a. de inrichting dier collegien, het aantal leden, de staat van de kas en het
doel ervan;
b. de examengelden, welke moeten worden betaald door vroedvrouwen,
apothekers, heelmeester ten plattelande en chirurgijnen;
een opgave te doen, hoe het met het onderwijs in bovengenoemde consten
is gesteld;
een opgave te doen van het aantal lectoren met daarbij een oordeel over hun
wijze van lesgeven, de hoogte van hun tractement en of zij aan hun verplichtingen voldoen;
een opgave te doen van de jaarweddes van de stadsdoctoren, de stadsheelmeesters, de heelmeesters ten plattelande, van de vroedmeesters en vroedvrouwen in de steden en op het platteland en van de apothekers voor zover
zij allen betaald worden uit de stedelijke, de dorps- en voormalige provinciale kassen;
een opgave te doen van het aantal van bovengenoemde personen en leerlingen in elke plaats.
Heil en Broederschap
w.g. Jan Georg Semler,
Ter Ordonnantie van Hetzelve
D. Fockema.'

Het departementaal bestuur kreeg zo weinig respons op deze brief dat het op
16 mei 1799 opnieuw een schrijven naar de gemeentebesturen deed uitgaan, nu
met de eis zo spoedig mogelijk de gevraagde gegevens in te zenden ter 'voorkoming van onaangenaamheden'. In deze brief werd tevens gevraagd het aantal
plaatsen en dorpen te vermelden waar geen geneeskundige hulp aanwezig was.
Deze aanmaning was evenmin voldoende om de lagere overheden tot spoed
aan te zetten. Er kwam op 18.november 1800 zelfs nog een lastgeving van het
centrale bewind, gericht aan de Staten van Friesland met het bevel de gevraagde opgaven 'onverwijld' in te sturen.
Het gebrek aan medewerking op locaal niveau verhinderde echter de 'Raad
van binnenlandsche zaken' niet om op 13 januari 1801 de genoemde departementale commissies van geneeskundig bestuur in te stellen. De werkelijke uitvoering van dit besluit liet niet lang op zich wachten. Op 1 oktober van dat jaar
zond de agent van nationale opvoeding, Johannes Henricus van der Palm
(1763-1840), een schrijven aan het departementaal bestuur, waarin de leden
van de commissie werden aangewezen en benoemd. Op 5 october 1801 installeerde professor Johannes Mulder haar in het 'voormalig Prinsehof. Dat juist
Mulder hiervoor was uitgenodigd, lag voor de hand. Het was algemeen bekend
dat hij vooruitstrevende ideeën had op het gebied van de geneeskundige organisatie 4. Toen hij in 1795 zitting nam in het 'revolutionair comité' kon hij gehoor vinden voor zijn denkbeelden. Volgens hem was het slecht gesteld met de
wettelijke bescherming van de 'werkelijk deskundigen'. Het onbevoegd uitoefenen van de diverse facetten van de geneeskunde zou wijd en zijd verbreid
zijn. Er was daarom niet alleen meer toezicht nodig, ook de controle op diploma, kennis en bevoegdheid moest strenger zijn. Vooral de bestrijding van
de kwakzalverij had een hoge prioriteit.
Behalve Mulder, waren aanwezig professor Christiaan Allardi, de apothekers Hetto Bakker en Christoffel Kuipers, de medicinae doctores Julius Vitrin94
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Dr. Julius Vitringa Coulon op 54-jarige
leeftijd. Litho naar een portret van hem
door Willem Bartel van der Kooi.

ga Coulon en Fredericus Kutsch en de chirurgijn Abraham Pars. Evenals Mulder was Allardi verbonden aan de hogeschool te Franeker, de andere leden
kwamen uit Leeuwarden 5. Na een geheime stemming bleek Coulon tot president te zijn gekozen en Kutsch tot vice-voorzitter. Kuipers werd secretaris.
Twee dagen na de installatie moest Coulon echter aan de agent van nationale
opvoeding berichten, dat Bakker was overleden. De apotheker Pieter Koumans Brouwer kwam in zijn plaats 6. Op 5 mei 1802 werd Pars in verband met
zijn leeftijd eervol ontslag verleend. Dirk van der Meer, heelmeester te Drachten, volgde hem op 7. Op 25 september 1803 werd in verband met de reorganisatie van de commissie de laatste vergadering gehouden. Het centraal bewind vond het aantal leden te laag en ook niet representatief voor Friesland.
De medicinae doctores Sicco Ens, Sijbrandus Fockema en Martinus Simon
werden aangewezen als nieuwe leden. De anderen kregen een herbenoeming.
Omdat de gezondheid van Kutsch te wensen overliet, trok hij zich uit de commissie terug. Hermannus Bruinsma, heel- en vroedmeester te Leeuwarden
kwam in zijn plaats 8. Coulon bleef voorzitter en zou dit tot medio 1827 blijven.
Fockema was nu secretaris omdat Kuipers er voor had bedankt.
Opdracht en taken
De commissie had een ruime opdracht 9 . Allereerst moesten alle diploma's opnieuw worden geviseerd, nadat dit ook al in 1801 en 1802 was gedaan. Deze
controle op de bevoegdheid was een van de belangrijkste taken. Zij gold voor
alle werkers op geneeskundig gebied, ook voor de medicinae doctores. Natuurlijk stond de strijd tegen de kwakzalverij hoog genoteerd. De commissie
was gemachtigd klachten te behandelen, een oordeel uit te spreken en zo nodig
als een tuchtcollege te veroordelen. Zij mocht zelfs iemand de bevoegdheid
ontnemen. Voor vroedvrouwen, vroedmeesters en chirurgijnen verdween de
vrije vestiging. Het vestigingsbeleid werd bepaald door de commissie in overleg met de gemeentebesturen. De dichtheid van bevolking, de onderlinge af-
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stand van de dorpen in een bepaalde gemeente en het aantal geneeskundigen
en verloskundigen waren doorslaggevend.
De commissie had verder een adviserende functie inzake de bestrijding van
epidemieën, zowel bij de mensen als bij het vee. Raad kon worden gegeven bij
het desinfecteren van huisraad en van huizen. Zo stelde de commissie in het
begin van 1802 een onderzoek in naar de oorzaak van een geelzuchtepidemie
(?) (febris billiosa catarrhalis maligna) in Ferwerd. Haar conclusie was, dat hier
sprake moest zijn van bedorven zeevis als bron van narigheid. Zij zond op 6
april een advies betreffende de bestrijding hiervan naar het departementaal bestuur.
Ook de visitatie van apotheken behoorde tot haar taak, en verder moest zij
toezicht houden op de inventarissen van de medicinae doctores, de chirurgijnen, de vroedvrouwen en de vroedmeesters. Tevens kreeg zij opdracht zo
spoedig mogelijk de zogenaamde Pharmacopaea Batavum in te voeren, aangezien de Raad van binnenlandsche zaken ook op dit gebied eenheid in de bereiding en de voorschriften van geneesmiddelen wenste. Tot dan toe was men
aangewezen op de verschillende plaatselijke farmacopee's.
Naast dit alles diende de commissie ook toezicht houden op het correct naleven van de medische etiquette. Zij had het recht een inbreuk hierop te corrigeren en de schuldige erover te onderhouden.
Het centraal bewind van de Bataafsche Republiek vond het noodzakelijk dat
het openbaar geneeskundig onderwijs in de vorm van anatomische lessen, zoals dat vroeger ook gebeurde, werd voortgezet. 'Het ontwikkelen van de geneeskundige wetenschappen en het toegankelijk maken daarvan voor ieder
burger' had hoge prioriteit. De commissie werd aangewezen om dit uit te voeren.
Het afnemen van examens, het bestrijden van misbruik en het toezicht op de
plichtsbetrachting van alle genees- en verloskundigen vormden een belangrijk
onderdeel van het werk. Waren de problemen te moeilijk, dan kon overlegd
worden met de agent van nationale opvoeding of met de raad van binnenlandsche zaken.
Het departementaal bestuur belastte de commissie met de organisatie van —
en de controle op de geneesmiddelenvoorziening van armlastige patiënten.
Deze geneesmiddelenvoorziening was voordien afhankelijk van het bedrag
van inschrijving door de doctores, de heelmeesters en de apothekers. Ook de
godsdienst van de patiënt speelde daarbij toen een belangrijke rol. Om deze
wantoestanden te laten verdwijnen, zou uit de landelijke farmacopee een zogenaamde pharmacopaea pauperum, ofwel een een farmacopee der armen, worden samengesteld waarin niet alleen de toegestane medicamenten waren beschreven maar ook de prijs ervan. Er was nu ook in dit opzicht godsdienstvrijheid: patiënten en hulpverleners waren niet meer gebonden aan een bepaalde
religie. De leveranciers van de medicijnen moesten zich kunnen verantwoorden door receptuur en prijs te noteren in een boek of rol en deze geregeld op te
sturen naar de commissie voor controle. Wat teveel was berekend, werd geschrapt en niet uitbetaald. De nieuw aangestelde chirurgijns, die armlastige patiënten moesten behandelen, waren verplicht gedurende de eerste drie jaren
van hun praktijk niet alleen het recept en de bijbehorende nota in te dienen,
maar ook een kort ziekteverslag.
De onkosten, die de commissie maakte, konden bij het departementaal bestuur worden gedeclareerd. De eis was daarbij wel dat al het drukwerk zou
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worden verzorgd door drukker D. van der Sluis te Leeuwarden
Examens en exameneisen
Op 7 november 1800 hadden de voorschriften en regels als gevolg van hun publicatie kracht van wet gekregen. Daarom hield de agent van nationale opvoeding deze datum aan als scheidslijn. Dat wilde zeggen, dat zij die voor deze
datum een examen hadden afgelegd, hun diploma's konden tonen en goed bekend stonden, zonder meer een nieuw erkenning kregen. Zij die na 7 november een examen 'oude stijl' hadden gedaan, moesten het weer overdoen. Onder een examen 'oude stijl' werd verstaan een examen, afgenomen door een
niet meer bevoegde instantie. De ondervraging en het testen van de praktische
vaardigheden was nu in handen van de commissie. Na bovengenoemde datum
kon men zich alleen bij haar melden om examen te doen.
Natuurlijk bleven problemen niet uit. Zo ontving de commissie van de agent
van nationale opvoeding een discreet gestelde brief waarin zij werd gemachtigd
een oordeel te geven over diegenen die nog nooit een examen hadden gedaan
en toch goed en verantwoord werkten. Als de commissie een positief advies
uitbracht, werd kosteloos een diploma uitgereikt. Op grond hiervan kreeg
Leendert Stelwagen uit Dokkum in 1802 de bevoegdheid behalve als heelmeester ook als vroedmeester op te treden. Een ander punt dat in de brief van de
agent van nationale opvoeding werd aangeroerd, betrof de houding tegenover
de kwakzalverij. Men was bang dat een te rigoureuze aanpak misschien grote
moeilijkheden zou kunnen veroorzaken. Men wilde geen tegenwerking van de
bevolking. Voorgesteld werd ook de kwakzalvers aan een soort examen te onderwerpen, dat echter niet te moeilijk mocht zijn. Er zou alleen gevraagd moeten worden over hun 'specialiteit'. Bovendien mocht het uitgereikte getuigschrift niet voor reclame worden gebruikt. Wel kregen zij een verbod opgelegd
geen schadelijke geneesmiddelen te verkopen en bijgelovigheid aan te wakkeren.
Het was niet alleen belangrijk vast te stellen wie examen moesten doen, er
moesten ook exameneisen worden geformuleerd. Mulder en Allardi hadden
hiertoe een ontwerp-instructie opgesteld, welke met enkele wijzingingen door
de commissie doorgezonden werd naar de Raad van binnenlandsche zaken ter
goedkeuring n . Deze werd snel gegeven. Zo moesten de tandmeesters voldoende kennis bezitten van de anatomie van de boven- en onderkaak, van de
ziekten van het tandvlees en van de tanden. Ook moesten zij verschillende afwijkingen van het gebit kunnen herkennen; tevens werd verwacht, dat zij tanden en kiezen konden reinigen, trekken en rechtzetten. Verder behoorden het
inzetten van kunsttanden en het beheersen van de kunst van het stelpen van
bloedingen uit de mond tot hun 'examenpakket'.
Van degene die als ledezetter verlangde te worden erkend, eiste de commissie dat hij 'kennis zou hebben van alle deelen des menschelijk lichaams, welke
verplaatst of gebroken, onder zijne behandeling vallen kunnen niet alleen
maar ook van die deelen, welke daarmede in verband staan, op dezelve werken
of door dezelve aangedaan worden'. De kandidaat zou voldoende kennis van
het geraamte en van ieder bot afzonderlijk moeten hebben voor zover dit bot
vatbaar zou zijn voor 'verbreking of ontwrichting'. Voldoende kennis was vereist van de banden en pezen, die in de buurt van een gewricht aanwezig waren
en van 'andere middelen door welke de beenderen onderling vereenigd zijn'.
De oorsprong en aanhechting van spieren, de loop van zenuwbundels en van
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bloedvaten moest de aanstaande ledezetter kunnen aangeven, het aanleggen
van een drukverband was ook een onderdeel van het examen. Hij moest niet
alleen weten wat er bij verschillende aandoeningen werd gedaan als behandeling, maar ook wat soms niet moest worden gedaan. Tenslotte verwachtte men
dat hij oorzaken, diagnostiek en therapie zou kunnen verwoorden en dat hij
advies kon geven aan zijn patiënten over hun leefwijze.
De exameneisen en instructies voor vroedvrouwen en vroedmeesters waren
omschreven in 41 artikelen, die voor heelmeesters in 25 en die voor apothekers
in 36. De strekking ervan is voor allen identiek. Een deel betreft de theoretische kennis en de praktische vaardigheid, de rest bevat bepalingen over de gedragscode en de intercollegiale verhoudingen.
Instructies voor verloskundigen
Het is de moeite waard de verloskundige instructies te noemen, omdat deze
tamelijk diep ingaan op de houding tegenover de kraamvrouw. Zo luidde artikel 2: 'Geen vroedvrouw zal bevorderd worden, dan die door een behoorlijk
bewijs van een hoogleraar, lector, wettige vroedmeester of wel een wettige
vroedvrouw (die meer dan drie jaaren haar kunst heeft uitgeoefend) zal hebben doen geblijken dat zij tenminste zes natuurlijke bevallingen wel verrigt
heeft.'. In artikel 5 werd geëist, dat een vroedvrouw 'de barende in het begin
van de bevalling niet mag laten persen, op de buik drukken en de scheede onnodig oprekken'. Ook was het haar verboden het staartbeen naar achteren te
luxeren en de heilig- en zitbeenbanden uit te rekken. Bovendien werd het voortijdig breken van de vliezen als een kunstfout gezien. Artikel 10 verplichtte de
vroedvrouw bij een nabloeding met levensgevaar voor de kraamvrouw door
'uitwendige aanlegsels en door het binnenbrengen van tampons of sponsen in
de scheede' te proberen de bloeding in de hand te houden. Zij moest bij deze
complicatie de hulp inroepen van een med. doctor, een heelmeester of een
vroedmeester. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat een vroedmeester in
een zelfde situatie niet verplicht was een vroedvrouw in consult te roepen.
Het pasgeboren kind was in de instructie niet vergeten. Dadelijk na de bevalling moest de baby worden onderzocht op aangeboren afwijkingen en misvormingen. Waren deze aanwezig, dan moest een doctor of een heelmeester worden ingeschakeld. Verzuimde de vroedvrouw dit te doen, dan wachtte haar een
boete van 3 carolusgulden (van 20 stuiver). Een volgend artikel machtigde de
vroedmeester een vroedvrouw aan te klagen bij de commissie als zij naar zijn
oordeel in haar werk te kort schoot, te laat waarschuwde of niet 'intercollegiaal' handelde. Was zij inderdaad schuldig, dan werd zij in eerste instantie 'gecorrigeerd' . 'Bij herhaling kon de Raad van binnenlandsche zaken op advies
van de commissie haar bevoegdheid gedurende kortere of langere tijd intrekken. Alle gemaakte onkosten werden op haar verhaald, ook die door de vroedmeester waren ingediend. Omgekeerd kon de vroedvrouw ook de vroedmeester aanklagen wanneer deze in gebreke was gebleven. De intercollegiale verhoudingen omschreef men als volgt: 'Nimmer zal een Medicijne doctor, een
heel- of vroedmeester of vroedvrouw tot elkanders assistentie en hulp bij een
barende geroepen zijnde, elkander in het bijzijn van deselve weegens verkeerde behandeling of andersins mogen beschuldigen en kwalijk bejegenen bij poene van 10 carolusguldens, maar zullen elkander afzonderlijk moeten spreken,
terwijl in gevallen van verschil een ieder het recht zal hebben op kosten van
gelijk en ongelijk een andere deskundige tot onderzoek te ontbieden, de welke
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van zijn of haar getuigenis der waarheid zal afleggen en waarop de departementale commissie dan uitspraak zal doen'.
De privacy van de kraamvrouw was eveneens in de instructie opgenomen. In
de 18de eeuw was de vroedvrouw verplicht altijd te vragen wie de vader was. In
haar instructies was dat nu verboden. Zij mocht ook niet informeren naar de
gehuwde of ongehuwde staat van de moeder. Er was bovendien een zwijgplicht
voor de vroedvrouw tegenover derden. Alleen tegenover de justitie mocht zij
loslaten wat zij wist.
De laatste artikelen hadden betrekking op de boetes en op de besteding van
het hierdoor verkregen geld. De boetes moesten worden betaald aan de commissie, die het geld naar eigen goeddunken kon besteden, mits de leden er geen
persoonlijk profijt van hadden. Men besloot tot het oprichten van een nieuwe
bibliotheek, waarvan iedere geneeskundige gebruik kon maken.
De praktijk van het examen
Om tot een examen te worden toegelaten moest de kandidaat eerst examengeld betalen. Het bedrag was voor een apotheker of een chirurgijn in de stad
vastgesteld op 75 carolusgulden. Een heelmeester of een apotheker buiten een
stad was 50 carolusgulden schuldig. Een vroedmeester betaalde 50 carolusguldens onafhankelijk van zijn werkgebied. Ook voor vroedvrouwen gold één vaste prijs, te weten 25 gulden. Wilde iemand gelijktijdig examen doen voor heelmeester en vroedmeester, dan bedroeg zijn inschrijfgeld 65 gulden.
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Leren etui met chirurgijns-instrumenten,
ca. 1800.

De commissie beschikte bij het testen van de kandidaten over een aantal instrumenten. Bij het examen voor vroedmeester of vroedvrouw kon de praktijk
getoetst worden met behulp van een mannen- en een vrouwencatheter, zes
hechtnaalden van verschillende grootte, twee lancetten, een trocar met een zilveren canule, diverse verloskundige tangen en een hoofdschaar. Ook waren
een tourniquet en een fantoom aanwezig. De notulen vermelden dat dit fantoom was gemaakt door de firma Schaafsma te Franeker en wel op verzoek van
prof. Mulder. Er werd afgesproken dat de apotheekhoudende leden van de
commissie zelf de grondstoffen mee zouden nemen die nodig waren voor de
bereiding van in de examenopgaven gevraagde geneesmiddelen. Bij het uitwerken van de opgaven kon de kandidaat gebruik maken van een ijzeren fornuis en een zandbad, van een marmeren mortier met een diameter van 12 duim
en bijbehorende stamper en van een metalen vijzel met een diameter van 28
duim en stamper. Verder waren aanwezig drie ijzeren spatels in diverse maten
en een koperen spatel. Natuurlijk ontbrak het doosje met apothekersgewich-
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ten en schaaltjes niet. Op 10 juni 1804 ontving de commissie nog een aanvullend schrijven van het departementaal bestuur, waarin bepaald werd dat de
examinatoren zich zoveel mogelijk moesten beperken tot hun eigen vakgebied.
Na afloop van een examen kon de kandidaat tijdens het overleg buiten op de
uiteindelijke beslissing wachten. Nadat de uitslag bekend was gemaakt, werd
aan de geslaagden meteen het diploma uitgereikt. In geval van twijfel had de
commissie het recht een aanvullend examen af te nemen. Wanneer bij stemming driekwart of meer van het aantal stemmen de kandidaat 'zeer bekwaam'
of 'buitengewoon bekwaam' vond, werd dat extra op het getuigschrift vermeld.
Om de examens vlot te laten verlopen, was een examenrooster opgesteld.
De stadsheelmeesters kregen als examinatoren in de anatomie en fysiologie de
heren Allardi, Coulon, Fockema en Simon en in de chirurgie Mulder, Ens,
Bruinsma en van der Meer. De heelmeesters ten plattelande moesten meer weten. Zij werden niet alleen ondervraagd op het gebied van de anatomie, de fysiologie en de chirurgie, maar ook op dat der inwendige ziekten. Allardi, Coulon, Fockema en Simon waren hiervoor eveneens aangewezen. Kuipers en
Brouwer namen het examen farmacie af. De aanstaande apothekers waren
verplicht niet alleen de materia farmaceutica te beheersen, maar ook de chirurgie en de materia medica. De examens van de vroedvrouwen en de vroedmeesters waren afhankelijk van een eventuele bevalling op dat ogenblik.
Het diploma dat werd uitgereikt, was ontworpen door Ens. Het centrale bewind had het volledig goedgekeurd.
De examens werden alleen in april, juli en oktober afgenomen. De data
waarop geëxamineerd werd, zouden tijdig in de kranten worden aangekondigd. Men kon zich dan opgeven, waarna de kandidaat een oproep kreeg.
Probleemge vallen
Van degenen die vóór 7 november 1800 examen hadden gedaan, eiste de commissie dat zij hun diploma's voor controle en verificatie aan haar zouden opsturen. Het lag voor de hand dat vooral de eerste jaren problemen zouden ontstaan. Er wilde zich onder andere een voormalig scheepschirurgijn in Friesland
vestigen als een gewoon heelmeester. De commissie vond dat de kennis van
deze groep geneesheren onvoldoende was. De betreffende chirurgijn werd
daarom te verstaan gegeven dat hij een normaal examen moest afleggen.
De agent van nationale opvoeding had aan de commissie laten weten dat het
ontoelaatbaar was, eigen kennis en waar per advertentie aan te prijzen. Heelen vroedmeester U. Gabriel uit Harlingen trok zich niets aan van dit verbod en
adverteerde dat hij 'tanden en venerieke ongemakken' kon behandelen. Hij
ging zelfs zover dat hij pamfletten uitreikte om zijn 'grote kunde' aan te prijzen.
Bij controle bleek echter dat hij in geen enkel opzicht bevoegd was en geen
diploma's kon laten zien. De commissie gaf dit door aan het gemeentebestuur
van Harlingen met het verzoek Gabriel het uitoefenen van de geneeskunst te
verbieden. De raad zou er op moeten toezien, dat hij zich aan dit verbod hield.
Jacobus Aloysius Schmeltz uit Dokkum probeerde de commissie te overbluffen. Toen hij zijn diploma moest tonen, vertelde hij dat dit in Den Haag zou
liggen, en dat hij in 1776 in Straatsburg gepromoveerd zou zijn tot een medicinae doctor. Ook zou hij bevoegd zijn te werken als vroedmeester en chirurgijn.
In werkelijkheid lag zijn dossier bij de commissie zelf. De stukken waren opgevraagd omdat er klachten over hem waren binnengekomen. Hij werd daarom
opgeroepen om zich voor deze gang van zaken te verantwoorden. Blijkbaar
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viel het mee. In de notulen werd met geen woord gerept over de aard van de
klachten, terwijl in andere gevallen de klachten soms uitvoerig waren omschreven. De commissie was terughoudend in haar oordeel en besloot dat Schmeltz
zijn werk wel mocht voortzetten, maar dat hij iedere maand een lijst van zijn
handelingen moest opsturen voor beoordeling. Portokosten waren voor zijn
rekening.
In de notulen van 12 november 1801 werd een brief behandeld van de medicinae doctor Viglius Schultetus Anneé te Workum. Deze vroeg hierin of het
collegium medicum aldaar niet door kon gaan met het afnemen van examens.
Bij onderzoek bleek echter dat er in Workum nooit een collegium medicum
had bestaan en dat deze doctor dus trachtte de commissie te bedriegen. Année
kreeg geen bevoegdheid.
Grote problemen kreeg de commissie met Jacob van der Wagt. Op 7 december 1801 ontving zij een brief van het gemeentebestuur van het Bildt waarin
haar werd gevraagd een oordeel te geven over de wettelijke status van deze
'geneesheer'. Van der Wagt had namelijk beweerd dat hij geëxamineerd was
door een instantie die zich 'Gerechte van Rhijnland' noemde. Toen zijn zogenaamde diploma's werden gecontroleerd, kwam men tot de slotsom dat er geen
bevoegdheid kon bestaan en dat er ook geen bevoegdheid kon worden verleend. Bovendien bleek uit de ingewonnen inlichtingen dat hij slecht werk leverde en op theoretisch gebied vrijwel niets wist. Hij kreeg een werkverbod
voor een halfjaar opgelegd. Desondanks ging hij gewoon door met zijn werk.
Als argument voerde Van der Wagt aan dat hij door een watersnood alle bezittingen was kwijtgeraakt en dat hij om die reden weer moest verdienen. Natuurlijk geloofde de commissie dit verhaal niet en vroeg de gemeenteraad hem in
eerste instantie op te roepen en hem over zijn doen en laten te onderhouden.
Effect heeft dit niet gehad, hij bleef doorgaan. Hij ging zelfs verder met behandelen toen de aanzegging kwam dat hij binnen tweemaal 24 uur de gemeente
moest verlaten. Krachtige maatregelen bleven niet uit, ook al omdat de raad
van binnenlandsche zaken had aangedrongen op een verscherpt beleid inzake
Van der Wagt. De schout zette hem toen hardhandig de gemeente uit. Na twee
dagen werd hij alweer in het Bildt gesignaleerd. Dit kwam hem te staan op een
veroordeling tot 8 dagen celstraf met alleen water en brood. Tevens kreeg hij
een praktijkverbod voor de gehele provincie opgelegd. Twee jaar werd er niets
meer van hem gehoord. In de zomer van 1804 werd Van der Wagt weer opgemerkt omdat hij opnieuw patiënten ging behandelen. Hem werd toen een
definitief werkverbod opgelegd.
Op 1 maart 1802 werd een buitengewone vergadering uitgeschreven naar
aanleiding van een petitie, ingezonden door een aantal inwoners van Oude
Leye. Hierin werd aangedrongen op het handhaven van Jan Annes van der
Ley. Hij noemde zich vroedmeester maar had nooit examen gedaan. Hij was
daarom door de commissie opgeroepen dat alsnog te doen. In de petitie werden enkele argumenten aangevoerd om hem voor een examen te vrijwaren.
Iedereen was zeer tevreden over zijn kunde. Hij was ook de enige vroedmeester in de omgeving. Van der Ley zelf meende dat al die drukte niet nodig was.
Hij had in totaal 4350 bevallingen gedaan met 'maar' 17 doodgeboren kinderen. De commissie vond een elegant compromis. Er zou afgezien worden van
een theoretisch examen, wel zou hij getoetst moeten worden op zijn praktische
vaardigheden. Gezien zijn ervaring behoefde dat geen problemen op te leveren. Bovendien mocht hij in afwachting van het examen met zijn werk door-
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gaan, tenzij zich in die tijd een gediplomeerd verloskundige tezelfder plaatse
zou gaan vestigen.
Strenger trad de commissie op tegen Geertje Abes uit Rinsumageest. Volgens de notulen van 1 juni 1804 moest zij examen doen om zich als vroedvrouw
te kunnen vestigen. Voordat zij echter zover was, kreeg de commissie een
klacht over haar. Juist omdat zij nog niet bevoegd was, werd dit haar erg kwalijk genomen. Zij zou een kraamvrouw onnodig hebben laten doodbloeden.
De heelmeester Nicolaas Posthumus uit Rinsumageest moest op verzoek van
de commissie een rapport over haar uitbrengen. Dit viel inderdaad ongunstig
voor haar uit. Tijdens de bevalling, die vier dagen had geduurd, had de kraamvrouw al veel bloed verloren. Na de bevalling wilde tot overmaat van ramp de
placenta niet komen. Nog voordat deze geboren was, ontstond er een heftige
bloeding waaraan de vrouw overleed. Als belastende omstandigheid werd genoemd het ïeit, dat Geertje Abes geweigerd had aan het verzoek van de familie
te voldoen om het advies van een vroedmeester te vragen. Wel werd uiteindelijk de heel- en vroedmeester Anne Noordenbos uit Oudkerk gewaarschuwd, maar toen was het al te laat. Zij verdedigde haar handelwijze op 7 augustus 1804 voor de commissie, maar werd wel schuldig bevonden. Men vond
het een dusdanig ernstig verzuim, dat zij niet tot het examen kon worden toegelaten en dat zij later onder geen voorwaarde ooit praktijk meer mocht doen.
Dat de commissie toch uiterst coulant handelde, blijkt wel uit het feit, dat
Geertje Abes een jaar later toch examen mocht doen en daarbij slaagde!
De medicinae doctores Bernardus Borneman uit Joure en Samuel Endtz uit
Sneek dienden samen met de apotheker Jan Wessels Beintema uit Dokkum op
1 februari 1802 een klacht in betreffende het maken en afleveren van medicij102
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nen. Hierin stond dat zelfs in steden, waar een apotheker was gevestigd, sommige doctores en heelmeesters zelf medicijnen bereidden en afleverden. Omgekeerd waren er ook apothekers die allerlei kwalen behandelden. Bovendien
hielden enkele heelmeesters zich bezig met 'inwendige ziekten'. Er was dus
sprake van oneerlijke concurrentie. Om deze situatie te verbeteren stelde de
commissie een voorlopig advies op, dat werd doorgezonden naar de Raad van
binnenlandsche zaken. De inhoud hiervan kwam neer op het volgende: de chirurgijns in de steden mochten alleen uitwendige kwalen behandelen, de doctores alleen de inwendige. Was ergens een apotheker aanwezig, dan mocht hij
alleen de medicijnen klaarmaken en afleveren. Was er geen bevoegd apotheker in de buurt, dan konden de doctores en de heelmeesters zelf de medicijnen
maken, maar wel zo goedkoop mogelijk.
Op 21 juli 1804 kwam in de vergadering de 'kwestie Van den Acker' ter sprake. Martin van den Acker had zich in Joure gevestigd als een zogenaamd medicus licentiatus. Men deed hiervoor examen aan een buitenlandse faculteit in de
geneeskunde. Het diploma, dat werd uitgereikt was alleen ondertekend door
de examinator zelf, mede namens de stad of gemeente waarbinnen het examen
was afgelegd. Het was geen universitair examen. Omdat deze titel in de Bataafsche Republiek niet bestond, werd advies gevraagd van het centraal bewind.
Dit luidde dat hij zijn praktijk wel mocht voortzetten, maar ook dat hij zou
moeten promoveren om zich bevoegd medicus te mogen noemen. Op 24 november 1804 promoveerde hij te Harderwijk.
Aan sommige diploma's was een voorgeschiedenis verbonden, die ons een
indruk geven van het officiële denken in de 18de eeuw betreffende de uitoefening van de geneeskunde. Daniel van Ruth had in 1770 de apotheek overgenomen van zijn voorganger Ernest Jongsma. Hij vroeg toen aan de magistraat de voorgeschreven proeve van bekwaamheid af te mogen leggen. Het
was hierbij de gewoonte dat dit examen werd afgenomen door de praeses en de
scriba van het collegium medicum, samen met een gedelegeerde van het gemeentebestuur. Deze gang van zaken werd al vanaf het eind van de 17de eeuw
gevolgd. Dit keer echter week het stadsbestuur van de regel af. Er werden twee
andere leden van het collegium medicum aangewezen. Men vond namelijk dat
de secretaris, Rinnert Reneman, als zwager van Van Ruth niet in aanmerking
kon komen als examinator. Dit motief zou ook heden ten dage wel aanvaard
kunnen worden. Anders lag het bij de voorzitter Aron Heimans. Deze was van
joodse afkomst. 'Beide juist de sulcke die niet geadmitteerd kunnen worden,
hoe kan men met een genoegsamen grond van sekerheit een vader over de bequaamheid van zijn zoon raadplegen, hoe kan het getuigenisse van een broeder
of schoonbroeder voor voldoende worden gehouden, hoe kan van een christen
gevergd worden om in 't stuk van begeving der publieke saeken buiten noodtsaak om een jood te gebruiken', aldus een schrijven van de magistraat van
Leeuwarden aan Gedeputeerde Staten van Friesland op 8 oktober 1773. Het
collegium medicum aanvaardde deze argumenten niet en weigerde medewerking. Er werd geen examen afgenomen. De gemeente liet daarop het collegium
weten dat het te elitair was en dat zij er niets voor voelde dat iemand anders
haar een mening opdrong; men kon zelf wel beslissen. Het jaar daarop werd
toch een oplossing gevonden en kreeg Van Ruth zijn diploma.
De visitatie van apotheken gebeurde zeer zorgvuldig. Gebreken werden met
een forse boete bestraft: het tarief was 5 carolusgulden voor ieder ontbrekend
medicament. Dit ondervoud de heelmeester Addeke Johannes Blom uit Oos103
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terlittens. Volgens de notulen van 22 oktober 1805 werd hij beboet omdat de
volgende medicamenten ontbraken; radix amicae, radix altheae, herbum belladonnae, borex, cortex Garon, scammonium, acetum plumbi, aluminium usta,
lapis inferno usta, lapis inferno, muntolie, wijnsteenzuur en nog enkele andere
grondstoffen n. Tot overmaat van ramp ontdekte de visitatiecommissie nog
een aantal ondeugdelijke extracten, waarvoor 5 gulden moest worden betaald.
Daarbij kwam 50 gulden extra wegens het vervalsen van gummi ammonicum, 5
gulden extra omdat de fles met sublimaat niet was afgesloten, en 2 gulden omdat het 'tabaksclysteer' ontbrak. Totaal werd hij beboet met 147 gulden. Blom
heeft blijkbaar alles met spoed in orde gemaakt en aangevuld. Een maand later
berichtte hij de commissie dat hij nu aan de voorschriften had voldaan. Hierbij
vroeg hij in aanmerking te mogen komen voor een vermindering van de opgelegde boete. De commissie honoreerde dit verzoek en halveerde het bedrag.
Ook de chirurgijn Godfried Bredekamp te Workum werd op zijn vingers getikt. Hij kreeg niet alleen een flinke boete maar moest ook gecorrigeerd worden omdat zijn apotheek en instrumentarium in een verwaarloosde toestand
werden aangetroffen. Er was geen kleefpleister en geen tabaksclysteer; er waren geen ontleedtangetjes, geen kromme naalden, geen lancetten en sleufsondes. Ook de mannen- en vrouwencatheters ontbraken. De boete bedroeg 130
carolusgulden.
De strijd tegen kwakzalverij
De aanpak van de kwakzalverij startte op 17 september 1801 met een verbod
door het departementaal bestuur op het plaatsen van kranteadvertenties die
reclame voor kwakzalvers maakten. Dat verbod betrof ook advertenties waarin 'genezing van gebreken of ziekten door geheime middelen' werd aangeprezen. Nadat de geneeskundige commissie was geïnstalleerd, nam deze de strijd
over. Allereerst werd een lijst gemaakt van de meest beruchte kwakzalvers in
Friesland. Wijbren Ruurds uit Wirdum, Ruurd Wijbrens uit Friens, Hessel
Jonker uit Rien, Doede Smith en Tetje May uit Dokkum, Wouter Wijbe Wouters, Gerrit Dirks en Johan Georg Schaub uit Sneek, Sjoerd Hendrik Bleysma
uit Grouw, Jan Rothumel, Reinder de Boer en Cornelis Kundig uit Leeuwarden, Hein Tjallings uit Franeker, Daniel Bergman uit Herbayum en Aebe
Sjoerdsma uit Rottevalle waren volgens de commissie de grootste boosdoeners. Tjallings en Bergman traden ook nog op als duiveluitbanners. Van Wouters is bekend dat hij koopman was en zich daarnaast als heelmeester voordeed
zonder een diploma te bezitten. De commissie wilde hem wel ter wille zijn en
gaf hem de kans een officiële erkenning te verkrijgen door een examen af te
leggen. Hij weigerde dit, maar bood wel aan het examengeld te betalen en het
diploma te kopen. Natuurlijk kon dit voorstel niet aanvaard worden. Er werd
integendeel geëist dat Wouters direct met zijn praktijken zou stoppen.
Brutaal was ook Rothumel. Toen de grond onder zijn voeten in Leeuwarden
te heet werd, verlegde hij zijn werkterrein naar Dokkum. Maar op 10 november 1801 vroeg de commissie al aan het gemeentebestuur van die stad hem zo
spoedig mogelijk te verwijderen en het werken te verbieden. Veel heeft dit niet
geholpen zodat hij op 15 december 1801 van de commissie een officiële waarschuwing kreeg. Hij hield zich enige jaren rustig maar vroeg op 18 april 1804
toestemming om zonder examen als bevoegd heelmeester te mogen optreden.
In dit verzoek merkte hij op dat hij ook graag als tandmeester mensen wilde
helpen maar dat hij het niet nodig vond ook hiervoor examen af te leggen. Na-
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tuurlijk kon de commissie hierop niet ingaan. Na een nieuwe waarschuwing
bleef hij wat meer op de achtergrond en liet zijn dochter Isabelle het werk
doen. Zij werd ook op verschillende kermissen gezien, waar zij allerlei kruiden
en andere 'geneesmiddelen' verkocht.
Om een voorbeeld te stellen werden Ruurd Wijbrens, Doede Smith en
Sjoerd Bleysma in de couranten 'geciteerd'; dat wil zeggen, dat hun namen vermeld werden met de toevoeging dat zij kwakzalvers waren en dus gemeden
moesten worden. Ook Remmelt Klaassen uit Oosterwolde werd als kwakzalver genoemd. Hijzelf meende dat hij zich wel als chirurgijn kon presenteren
omdat hij ruim 20 jaar als zodanig had gewerkt en vroeger 'paardemeester' was
geweest.
Gezien de omvang van het probleem besloot de commissie op 1 februari 1802
de zogenaamde genezers eerst te waarschuwen, bij een eerste recidive een boete op te leggen en bij een tweede recidive een justitiële vervolging aan te vragen. In een schrijven van 16 april 1802 werd tevens aan de gemeenteraden gevraagd mee te helpen deze beunhazerij te bestrijden. Veel heeft dit in het begin
niet geholpen. Op 26 juni 1802 bereikte de Raad van binnenlandsche zaken een
noodkreet van de commissie over het gebrek aan medewerking door de verschillende gemeenten. Toverdokters, kwakzalvers en duiveluitbanners gingen
ongestoord door met hun werk. Zij vroeg het centraal bewind daarom met
spoed de nieuwe staatsregeling in te voeren betreffende de zorg voor ziekte en
gezondheid. Zij vroeg bovendien een extra artikel op te nemen, waarin werd
gelast dat alleen apothekers en medicinae doctores bepaalde laxeermiddelen,
de zogenaamde Engelse purgeermiddelen, zouden mogen afgeven.
Na 1804 kwam er geleidelijk meer rust in Friesland op het gebied van erkenning en bevoegdheid in de gezondheidszorg. De commissie had hiervoor zoveel werk verzet dat 'Den Haag' er zijn waardering over uitsprak. Ook het departementaal bestuur had nu meer greep op de zorg voor ziekte en gezondheid
gekregen. De opbouw was begonnen.
Noten
1 H.L. Straat, 'De kosten van het barbiersexamen te Leeuwarden', Bijdragen tot de geschiedenis
3 (1923) 291-292; idem, 'Het chirurgijnsgilde te Leeuwarden', De Vrije Fries 21 (1932); M.A.
van Andel, Chirurgijns, vrije meesters, beunhazen en kwakzalvers (Amsterdam 1941).
2 In het Rijksarchief van Friesland te Leeuwarden bevinden zich de archieven van de Commissie
van geneeskundig bestuur en toevoorzicht, welke heeft bestaan van 1801 tot 1865. Voor het
bronnenonderzoek voor dit opstel kon het merendeel van de gegevens gevonden worden in: A.
Departementale Commissie van Geneeskundig Bestuur in het Departement van de Eems, 1.
Notulenboek van 1801-1906; 2. Register van ingekomen stukken van 1801-1805; 3. Register
van verzonden stukken van 1801 tot 1808. Verder in: B. Departementale Commissie van Geneeskundig Bestuur en Toevoorzicht in Friesland, 6. Register van personen in Friesland, in de
geneeskunde werkzaam van 18.
3 De onlangs uitgekomen bijdrage van H.G. Roelfsema-Van der Wissel over 'De gezondheidszorg in Drenthe in de Franse tijd', Ons Waardeen (1987) 210-219, heb ik helaas niet meer kunnen raadplegen.
4 Johannes Mulder (1769-1810), eerst medicinae doctor en lector in de anatomie, chirurgie en
obstetrie te Leeuwarden, werd later hoogleraar te Franeker in dezelfde vakken. Hij had zijn
denkbeelden ontleend aan het werk van Johann Peter Frank (1745-1821), een medicus uit de
buurt van Baden-Baden, die in 1779 zijn gedachten over de openbare gezondheidszorg had opgeschreven in zijn System einer vollstöndigen medicinische Polizei. Hij bond hierin de strijd aan
tegen honger, slechte woningtoestanden, bijgeloof en kwakzalverij. De eerste vroedvrouwenschool in Speyer was zijn geesteskind. Verder pleitte hij voor kraaminrichtingen en herstellingsoorden voor kraamvrouwen. Hij organiseerde het geneeskundig onderwijs in Noord-Italië,
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daarna de gezondheidszorg in Wenen. In 1804 werd hij uitgenodigd om directeur te worden van
de geneeskundige academie in het toenmalige St. Petersburg. Na 5 jaar keerde hij terug naar
Wenen en bleef daar tot aan zijn dood.
Christiaan Allardi (1742-1822) was hoogleraar te Franeker in de chemie, botanie, pathologie,
anatomie, osteologie en in het onderwijs aan het ziekbed. Hetto Bakker (1769-1801), was apotheker te Leeuwarden. Christoffel Kuipers (1760-1837) was eveneens apotheker te Leeuwarden. Julius Vitringa Coulon (1767-1843) en Fredericus Kutsch (1742-1806) waren beide medicinae doctor te Leeuwarden. Abraham Pars (1740-1804) was heelmeester in die plaats.
Pieter Koumans Brouwer (1771-1845), apotheker te Leeuwarden.
Dirk van der Meer (1772-1845), heelmeester te Drachten.
Sicco Ens (1778-1842), eerst medicinae doctor te Leeuwarden, daarna hoogleraar te Franeker
in de verlos- en geneeskunde en in de chirurgie. Sijbrandus Fockema (1777-1848) was medicinae doctor te Leeuwarden, evenals Martinus Simon (1760-1831). Hermannus Bruinsma
(1765-?), was heel- en vroedmeester in diezelfde stad.
Extract uit het register der besluiten van de Raad van Binnenlandsche Zaken der Bataafsche
Republiek van donderdag 1 april 1802.
Dirk van der Sluis (1751-1817) was 's Lands- en Academiedrukker. In een brief van Gedeputeerde Staten aan de Provinciale Commissie werd deze aan haar officiële status herinnerd, en
dat zij daarom van zijn diensten gebruik moest maken.
De instructies en de exameneisen voor de chirurgijnen, de vroedmeesters en vroedvrouwen en
voor de apothekers, de tandmeesters, de ledezetters en de oogdokters zijn volledig opgenomen
in het register van verzonden stukken, A3 (1801-1808), pp. 169-205.
Radix amicae is waarschijnlijk radix arnicae, de wortel van het valkruid, dat gebruikt werd als
hoestmiddel. Radix altheae, wortel van de heemst, werd gebruikt als middel bij het tandenkrijgen. Het diende ook als hoestmiddel. Herbum belladonnae, van de atropa belladonnae of
wolfskers, werd toegepast bij asthma, epilepsie en bepaalde vormen van buikpijn. Borex is
mijns inziens borax. Het werd gebruikt als desinfectans (natriumbiboraat). Het begrip cortex
Garon heb ik niet kunnen vinden. Scammonium of diagridium werd bereid uit een convolvulusvariëteit (winde-achtige). Het vond zijn toepassing bij obstipatie als een nogal drastisch laxans.
Acetum plumbi of loodsuiker werd toegepast bij diarree en bij epilepsie. Aluminum usta of gebrande aluin werd eveneens gebruikt bij diarree. Lapis inferno is hetzelfde als lapis infernalis of
helse steen. Het bestaat uit zilvernitraat en werd in staafvorm gebruikt voor wondbehandeling
en voor het aanstippen van wratten. Muntolie werd benut als smaakcorrigens. Wijnsteenzuur
was het basispoeder in limonades. Het diende ook als laxeermiddel. Gummi ammoniacum is
verwant aan arabische gom en werd verwerkt in pleister. Sublimaat of kwikdichloride tenslotte
was een bekend desinfectans.

Bijlage: Naamlijst van geneesheren, chirurgijns, vroedmeesters, vroedvrouwen
en apothekers in Friesland in 1802, 1810 en 1824
Deze lijst is een beknopte versie van het in het archief van de Commissie van
geneeskundig bestuur en toevoerzicht onder nr. 6 aanwezige register. De
daarin opgenomen lijsten van 1810 en 1824 zijn overigens zeer onvolledig en
overlappen elkaar soms. Achter de naam is vemeld de functie, de plaats van
vestiging en het jaar, waarin examen werd gedaan. De namen zijn niet
genormaliseerd; ik heb de hier en daar wat eigenaardige spelling van het
register gehandhaafd. De volgorde is die van de oude adminstratieve indeling
van Friesland. Eerst komt Oostergo, dan komen Westergo, Ze ven wouden,
de steden en de eilanden. De afkortingen MD, HM, VM, VV, en AP staan
respectievelijk voor medicinae doctor, heelmeester, vroedmeester,
vroedvrouw en apotheker.
LEEUW ARDERADEEL
1802
T. Poutsma, HM, Wirdum, 1788
Bauke Stelwagen, HM, Stiens, 1777
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Idem als VM, 1802
Jan Annes v.d. Ley, HM, Op de Leye, 1774
Grietje Pieters, W , Jelsum, 1786

1810
Bauke Stelwagen, als in 1802
Henricus Reneman Idserda, HM, Wirdum,
1809
Johanna Adelaar, VV, Wijtgaard, 1809
1824
Bauke Stelwagen, als in 1802
B. Vlaskamp, HM en VM, Stiens, geen jaartal
G. Vlaskamp, HM en VM, Wirdum, geen
jaartal
FERWERDERADEEL
1802
Hendrik Stelwagen, HM, Hallum, 1777
Idem als VM, 1802
Rienk Jans v.d. Ley, HM en VM, Hallum,
1791 en 1795
Frederik Gilles, HM, Blija, 1792
Tjepko Andrea, MD, Ferwerd. (eerst te Bergum, vanaf 1807 te Blija) Franeker, 1803

1802
Johannes Rosier, HM, Anjum, 1772
Vroukje Sjoerds, VV, Ee 1803
Antje Baukes, Poptazijl, VV, 1803
Johannes, Ulbes Noordenbos, HM, Nijkerk,
1802
Mayke Jurjens, VV, Anjum, 1804
1810
Daniel, Weerman Schultze, HM, ?
Joh. Ulbes Noordenbos, als boven
Antje Baukes, als boven
Mayke Jurjens, als boven
Vrouwkje Sjoerds, als boven
1824
J.P. Eldering, HM en VM, Anjum
J. v.d. Kooi, HM, Metslawier
KOLLUMERLAND
1802
Hylke Swart, MD, Kollum, Groningen, 1799
Schelte Carper, HM, Kollum, 1763
Gerardus Buhr, HM, Burum, 1799
Nicolaas Stutsman, HM, Burum, 1805

1810
Frederik Gilles, als boven
Hendrik Stelwagen, als boven
Rienk Jans v.d. Ley, als boven

1810
Hylke Swart, als boven
Schelte Carper, als boven
Nicolaas Stutsman, HM, Burum, 1805
Willem Gerard Alstorphius, HM, ?, 1802

1824
P. Reneman, MD, Hallum
R.P. v.d. Ley, HM, Ferwerd
J.J. Tjaarda, HM, Blija
H. Stelwagen, Hallum
U.A. Noordenbos, Hallum
WESTDONGERADEEL
1802
Johannes Jacobus Stelwagen, HM en VM,
Holwerd, 1748, overl. 1806
Baukje Stelwagen, VV, Holwerd, 1748
Dirk Barteles Hoogterp, HM, Holwerd, 1779
Dirk Stelwagen, HM, Holwerd 1799
Jan van Slooten, HM, ?, 1763
1810
Dirk Stelwagen, als voren
Willem Theodorus v. Gurkom, MD, Holwerd, prom. Franeker, ?
Idem als HM, geen datum
Johannes v.d. Velde, HM, Ternaard, 1810
1824
W.Th. v. Gurkom, als boven
C. Kools, MD, Ternaard
W. Feenstra, HM en VM, Holwerd

OOSTDONGERADEEL

1824
Hylke Swart, als boven
P.W. Stutsman, HM en VM, Burum
W.G. Alstorphius, HM en VM, ?
ACHTKARSPELEN
1802
Gerardus Couperus, HM, Augustinusga,
1761
Steven Oenes v. Kammen, HM, Surhuisterveen,1790
Roelof Eldering, HM en VM, Stroobos, 1802
Frederik Willem Spangenburg, HM, Buitenpost, 1802
Johannes Couperus, HM, Augustinusga,
1802
Maria Elisabeth de Wal, W , Surhuisterveen,
1791
Leentje Klaases, VV, Rottevalle, 1802
1810
R. Eldering, als boven
S.O. van Kammen, als boven
T.W. Span, waarschijnlijk F.W. Spangenburg, als boven
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Maria de Wal, als boven
Leentje Klaases, als boven
1824
Jantje Eeuwes, VV, Twijzel, 1811
S.O. v. Kammen, als boven
R. Eldering, als boven
F.W. Spangenburg, als boven
P.R. Gosliga. HM en VM, Augustinusga, ?
DANTUMADEEL
1802
Nicolaas Posthumus. HM, Rinsumageest,
1779
Willem Stein, Rinsumageest, 1804
Geertje Abes. VV, Rinsumageest, 1805
1810
Nicolaas Posthumus, als boven
Willem Stein, als boven
Geesje Minses, VV, ?, 1810
Geertje Abes, als boven
1824
P. Oosterlo, MD, Murmerwoude, ?
Willem Stein, als boven
TIETJERKSTERADEEL
1802
Anne Noordenbos, HM en VM, Oudkerk,
1802
Dirk v.d. Meer, HM, Oostermeer, 1797
Willem Posthumus Swart, HM, Oostermeer,
1802
Ulbe Noordenbos. HM, Oudkerk. 1799.
(VM 1805)
Weduwe v. Hart v.d. Meer, VV, Oostermeer, 1802
Jetske Popkes, VV, Bergum, 1802
Sietske Michiels, VV, Eestrum 1803
Neeltje Durks: bij haar wordt alleen vermeld
dat zij, gezien haar hoge leeftijd, door mag
gaan met haar werk als VV
Tjepko Andrea. MD, Bergum. (later verhuisd naar Ferwerd)
Franeker, 1803
1810
Anne Ulbe Noordenbos, als boven
Ulbe Anne Noordenbos, HM, Oudkerk,
1801, VM, 1805
Willem Posthumus Swart, als boven
Johannes Jacobus Florison, HM, Bergum.
1806
Hermannus Smith. HM, Bergum, 1802, VM,
1809
Tietje Feekes, VV, Bergum, 1802
Sietske Michiels, als boven
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1824
L. Steensma, MD, Bergum
G. Stelwagen, HM en VM, Bergum
N. Schultz, HM, Oenkerk
W.H. Swart, HM, Oostermeer
SMALLINGERLAND
1802
Hinricus Schultens, MD, Zuider- Drachten,
Groningen, 1781
Jacob Hylkes Camminga, HM, Noorder
Drachten, 1793
Fokke Beek, HM, Noorder- Drachten, 1793
Hermina Lucas Helndoorn, VV, ?, 1789
1810
Dirk v.d. Meer, HM, Zuider- Drachten, 1797
Job Posthuma, Drachten, apotheker, 1786
Suardus Posthuma, HM, Noorder- Drachten,
1809
Fokke Beek, als boven
Hermina Helndoorn, als boven
Jacob H. Camminga, als boven
1824
H.H. Bruinsma, MD, Drachten, ?
J.H. Camminga, als boven
S. Posthuma, als boven
D. van Pel, HM en VM, Drachten, ?
D.H. v.d. Meer, HM, Drachten, ?. Job Posthuma, als boven
IDAARDERADEEL
1802
T. Camminga, HM, Grouw, 1770
Johan Arnold Rmer, HM, Grouw. 1801. Als
VM, 1802
Femkje Rijpkes, VV, Grouw, 1790
Henricus v. Straalen, MD, Warga, Franeker,
1801
Marten Zijlstra, HM, Warga, 1806
1810
Henricus v. Straalen, als boven
Marten Zijlstra, als boven. Als VM, 1811
Johan Arnold Roemer, als boven
Ymkje Ypes, VV, Grouw, 1790
Feykje Brants, VV, Grouw, 1809
Geertruida Hendriks, VV, Warga, 1809. Later verhuisd naar He eg
1824
Eeltje H. Halbertsma, MD, Grouw
Johan Arnold Roemer, als boven
F.C. Bolger, HM, Warga
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RAUWERDERHEM

BAARDERADEEL

1802
Willem Nauta, MD, Rauwerd, Franeker,
1787
Christiaan Artz, HM, Rauwerd,U 1780. Als
VM, 1802
Grietje Pieters, W , Deersum, ?

1802
H. Blom, HM, Oosterlittens, 1802
Trijntje Annes, W , Jorwerd, 1791
Romkje Ulbers, VV, Oosterlittens, 1803
Antje Sikkes, VV, Baard, 1803
Johan August Houwer, HM, te ?, 1802
Nicolaas Zoet, HM, Jorwerd, daarna Weidum, 1802

1810
Willem Nauta, als boven
H.R. Idzerda, HM en VM, ?

1810
Hendrik Radijs, MD en VM, Jorwerd, 1799
Addeke Johan v. Blom, HM, Oosterlittens,
1802
Ronkje Ulbers-Hannema, als boven
Nicolaas Zoet, als boven

1824
Geen opgave
MENALDUMADEEL
1802
Gerrit Molenaar, HM, Dronrijp, 1777
Corneliske Goverts, VV, Dronrijp, 1777
Bartle Hoogterp. HM en VM, Berlikum,
Resp.1784 en 1799
Jantje Tans, VV, Menaldum, ?
Nicolaas Molenaar, HM, Dronrijp, 1804
G.J. Bemp, HM, Marssum, 1805
J. Pol, HM, Marssum, 1805
Johannes ter Maat, HM te ?, 1806
1810
Johannes ter Maat, overl. in 1811
JanYpes,HMte?,1791
Barle Hoogterp, als boven
Grietje Pieters, VV, Berlikum, 1806
Gerrit Molenaar, als boven
Hartman v.d. Werf, HM, Menaldum, 1804
Jacobus F. Boomsma, HM, Dronrijp, voorheen IJlst, 1802
Idem als VM, 1811
Petrus Horreus Feenstra, MD, Marssum,
Franeker, 1810
Idem als VM, 1811
1824
B. Hoogterp, als boven
B. v.d. Kooy, HM en VM, Dronrijp
W. Camphuis, HM en VM, Marssum
H. v.d. Werf, als boven

1824
H. Radijs, als boven
A. van Blom, HM, Baard
BARRADEEL
1802
Klaas Kingma, HM en VM, Tzummarum,
resp. 1754 en 1799
Klaas Roelofs, HM en VM, Sexbierum, resp.
1782 en 1797
Keimpe Pieter Reitsma, HM en VM, Oosterbierum, resp. 1797 en 1802
Jan Hendrik Jannereth, HM, Minnertsga?
1810
Klaas Roelof Goodijk, HM, Sexbierum, 1782
Wypkje Feikes, VV, Tzummarum, 1809
Joh. Lentz, HM en VM, 1809. Later in Akkrum
J.J. Blemp, HM, Oosterbierum, 1805
Idem als VM, 1811
Pieter Bruinsma, HM en VM, Minnertsga,
1812
1824
H.A.L. Ledel, HM, Minnertsga
K.R. Goodijk, als boven
S. Posthuma ?, Tzum
HENNAARDERADEEL

FRANEKERADEEL
1802
Ontbreekt
1810
Keimpe Pieter Reitsma, HM en VM, Tzum,
1797
Idem als VM, 1801
1824
Keimpe Reitsma, als boven

»

1802
Ulbe Johannes Noordenbos, HM en VM,
Wommels, 1771
Hendricus Wilhelmus v.d. Kolk, MD, Wommels, Groningen, 1783
Hessel Jonker Schilstra, VM, Lutkewierum,
1787. Hij werd in 1804 turfschipper!
1810
H.W. v.d. Kolk, als boven
U.J. Noordenbos, als boven

109

Wumkes.nl

HEMELUMER OLDEFERD NOORDWOLDE

1824
U.J. Noordenbos.
WONSERADEEL
1802
Folkert v.d. Plaats, MD, Witmarsum, Franeker, 1804
Jan Daniel Stip, HM, Makkum, 1780
Jan Snijdelaar, HM, Makkum, ?
Tietje Tjeerds, W , Makkum, 1789
Attje Hendriks, VV, ?. 1790
1810
Folkert v.d. Plaats, als boven, maar nu in
Makkum
Jacobus Bijker, MD, Witmarsum, ? in 1809
Andries Metz, HM, Arum, 1807
Jan Snijdelaar, als boven
Tietje Tjeerds, als boven
Attje Hendriks, als boven
leb Otter, VV, Arum, 1805. Andries Metz,
als boven, nu als vroedmeester, 1811
Jacobus Bijker, als boven, nu als vroedmeester, 1811
1824
P.H. Feenstra, MD, Kimswerd, ?
R. Regenbogen, MD, Makkum, ?
A. Metz, als boven
P. Bruinsma, HM, Witmarsum
WYMBRITSERADEEL
1802
Cornelis Martens de Koe, HM en VM, Heeg.
Resp. 1795 en 1797
Idske Annes, ook wel genoemd Idske Idzerda, VV, Nijland, 1792
Johanna Lens, W , Woudsend, 1792
Reinier Borneman, HM en VM, Woudsend.
Resp. 1765 en 1788
Maria Heins, VV, Woudsend, 1796
Trientje Uildersma, Heeg wegens hoge leeftijd geen examen gedaan
Tjetske Sjoerds, Hommerts, 1804, VV
Tjitske Gerbens, VV, Uitwellingerga, ?
1810
Trijntje Durks, VV, Uitwellingerga, ?.
Tjetske Sjoerds, als boven.
Cornelis M. de Koe, als boven,
Marijke Heins, als boven.
Pieter Willem Flietstra, HM, Heeg, 1809.
Idske Annes, W , ?, 1809.
Geertruida Hendriks, W , ?, 1809.
1824
P.W. Flietstra, als boven.
C. de Koe, als boven.
H.A. van Ringh, HM, Westhem, ?.

1802
Cornelis Kramer, HM, Koudum, 1778.
Trijntje Dirks, VV, Koudum, 1802.
Sytske Martens, VV, Warns, later te Hindelopen, 1802
leb Otter, VV, Oudega, later Arum, 1805
1810
C. Kramer, als boven
Hermannus Geveke, HM, 1808
Trijntje Dirks, als boven
1824
C. Kramer, als boven
P. Gerlsma, HM, Koudum
HET BILDT
1802
W.J. de Swart, HM, St. Annaparochie, 1797
A.C. Bakker, HM, Lieve Vrouwenparochie,
1784
Harmke Gerardus Klooster, VV, St. Jacobiparochie, 1796
M.A. Swalue HM en VM, St. Jacobiparochie,resp. 1802 en 1804
Jan Braunier Oberius, HM, St. Annaparochie,1802
Atske Sikkes, VV, St. Annaparochie, 1777
Gerardus Hessel Hommema, HM en VM, St.
Annaparochie, resp. 1792 en 1804
Jan Braunier Oberius, HM, St. Anna Parochie, 1802
Atske Sikkes, VV, St. Annaparochie, 1777
Gerardus Hessel Hommema, HM en VM, St.
Annaparochie, resp. 1792 en 1804
1810
Wiglius Schultetus Anée, MD en VM, ?, 1799
Dirk Salm, HM, St. Jacobiparochie, 1795
J.B. Oeberius, als boven
Hendrik Emmenk, HM, Vrouwenparochie,
1803
Harmke G. Klooster, als boven
Akke Sijbes, VV, St. Annaparochie, 1794
Dirk Salm, HM, ?, 1811
Jan Rienks v.d. Ley, Vrouwenbuurt, 1811
Botto Schultetus Anée, heelmeester te St. Jacobiparochie, 1811
Watze Camphuis, HM, St. Annaparochie,
1810. Als VM, 1814
1824
H. Noordenbos, HM en VM, St. Annaparochie
B.W. Schultetus Anée, als boven
D. Salm, als boven
J.P. v.d. Ley, als boven
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UTINGERADEEL
1802
Ynze Ypes Reen, HM en VM, Akkrum, resp.
1794 en 1799
Dirkje Everts, VV, Terhorne, 1790
Sytske Jans, VV, Akkrum, 1797
Jacobus Keverling, HM, Oldeboorn, 1804
Minke Jans, VV, Oldeboorn, 1806
1810
J. Keverling, als boven
Y.Y. Reen, als boven
Dirkje Everts, als boven
Minke Jans, als boven
Johannes Lentz, HM en VM, Akkrum, resp.
1809 en 1811
1824
J.L. Tuinhout. MD en VM, Oldeberkoop
J.J. Pemp, HM, Akkrum

Grietje Goudemond, VV, ?, 1794
Johannes Carel Meyer, AP, Joure, ?
1810
M. van den Acker, als boven
Sanne Dubbeling, HM, Joure. Onder 1802
opgegeven als Dublinga
Simke Dubbeling, ook als Dublinga opgegeven in 1802
Martje Douwes, als boven
Grietje Goudemond, als boven
J.C. Meyer, als boven
Douwe Jetses Douma, HM, ?, ?
1824
M. van den Acker, als boven
Sanne Dubbinga, als boven
W. Willems, HM, Joure, ?
J.C. Meyer, als boven
SCHOTERLAND

AENGWIRDEN
1810
Everhardus Relotius, MD, Joure, Groningen, 1783
Yttje Hendriks, W , Luinjebert, voorheen te
Tjalleberd, 1804
1810
Yttje Hendriks, als boven
1824
Geen opgave

1802
Johannes Henricus Wijndels. MD, Heerenveen, Groningen, 1796
Jan Lodewijk Willem Fokke, HM, Heerenveen, 1794
Jan Christiaan Mann, HM, Heerenveen, 1798
Riske Wiegers. VV, Heerenveen. 1801
Antje Harmens Brouwer, VV, Heerenveen,
1801
Gerhardina de Leeuw, VV, St. Johannesga, ?
Johannes Dornseiffer, AP, Heerenveen,
1796
D.A. Masschop, AP, Heerenveen, ?

DONIAWERSTAL
1802
Akke Jelles, VV, Langweer, 1794
1810
Georg Rudolf, HM te ?, 1800
Akke Jelles, als boven
1824
G.R. Hulshof
HASKERLAND
1802
BernardusBorneman, MD, Joure, Franeker,
1785
Simke Sannes Dublinga, HM. Joure, 1746
Sanne Simkes Dublinga, HM, Joure, 1778
Martje Douwes, VV, Joure, 1794
Riskje Hendriks, W , Oudehaske, 1804
Martin v.d. Acker, MD, Joure, Harderwijk,
1804
E. Relotius, MD, eerst te Heerenveen, daarna Joure

1810
J.H. Wijndels, als boven
J.C. Mann, als boven
J.L.W. Fokke, als boven
Antje Brouwer, als boven
R. Wiegers, als boven
G. de Leeuw, als boven
J. Dornseiffer, als boven
1824
J.H. Wijndels, als boven
J.J. v.d. Moer, MD, Heerenveen, ?
J.C. Mann, als boven
J.L.W. Fokke, als boven
J. Dornseiffer, als boven
H. Feenstra, AP, Heerenveen, ?
J. Hiddinga, AP, Heerenveen, ?
LEMSTERLAND
1802
Frederik Otte Wegener, HM. Lemmer, 1795
Gosse Zuiderveld, HM, Lemmer, 1798. Ook
in dat jaar VM
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Margaretha Croese, VV, Lemmer, 1775
Albertus Hendricus Ekker, MD, Lemmer,
Franeker, 1785
Antje H. Brouwer, VV, Lemmer. Zie ook
onder Schoterland
Jantje Jacobs, VV, Echten, ?. Werkte al meer
dan 50 jaar
Lolkje Cleuver, VV, Oosterzee, 1806
Jan Borneman, HM en VM, Lemmer, Ongeveer 1740

1810
Menno Antonius Swalue, MD, te Gorredijk,
Franeker, 1805
Aaltje Jans Slot, als boven
Antje Popkes, als boven
J.S. Swart, als boven
Simon Johannes Swart, als boven
Grietje Gerrits, als boven
Suardus Posthuma, heelmeester, Gorredijk,
1811

1810
F.O. Wegener, als boven
G. Suiderveel; waarschijnlijk Zuiderveld in
1802
M. Croese, als boven
Lolkje Kluver. als Cleuver in 1802, nu te Echten

1824
M.A. Swalue, als boven
P.R. Bijker, MD, Gorredijk, ?
J.S. Swart, als boven
S. J. Swart, als boven

1824
R.J. Witteveen, MD, Lemmer
H. Geveke, HM, Lemmer

1802
Jacobus Johannes Piccardt, MD, Makkinga,
Leiden, 1764
Eltsje Jacobs, W , Donkerbroek, 1804
Jeltje Jans, VV, Oldeberkoop, 1804
Trijntje Feytsen, VV, Oldeberkoop, 1805

GAASTERLAND
1802
Olphertus Fredericus Kolde, MD, Wyckel,
Franeker, 1764
Albertus Coopmans, MD. Balk, Franeker,
1804
Frederik Willem Fokke, HM en VM, Balk,
resp. 1797 en 1804
Ybe Otter, VV, Oudega, 1805. Later verhuisd naar Arum
Geertje Spoelstra. VV, Balk. 1772

OOSTSTELLINGWERF

1810
Froukje Wiebes, VV, Donkerbroek, 1815
Jeltje Jans, als boven
Eeltje Jacobs, als boven
Trijntje Feyter, als boven
1824
H.P. Koeyenga, HM, Makkinga, ?
BOLSWARD

1810
O.F. Kolde, als boven
A. Coopmans, als boven
F.W. Fokke, als boven
Grietje Spoelstra. als boven
Age Hylke Florison, MD, Balk, ? Als VM
1811
1824
J.N. v.d. Velde, MD en VM. Balk, ?. F.W.
Fokke. als boven
OPSTERLAND
1802
Hermannus Smals, HM en VM, Gorredijk.
1786
Johannes Symons Swart. HM, Gorredijk.
1803
Antje Popkes, VV, Gorredijk, 1804
Aaltje Jans Slot, VV, Gorredijk, 1804
W.S. Anée, MD, Gorredijk, Franeker. 1799
Grietje Gerrits, VV. Beetsterzwaag. ?
S.R. Swart. AP, Gorredijk, ?

1802
Lolle Steensma, MD. Franeker, 1786
Marcellus Albertus van Deursen, Leiden,
1790
Johannes Jacobus Stelwagen, HM, 1794
Nicolaas Gubbel, HM en VM. Resp. 1766 en
1781
Tietje Jacobs, VV, 1770
Tjepko Lycklama à Nijeholt, AP. 1788
Aulus van Corcum, ledezetter, 1801
1810
L. Steensma, als boven
M.A. van Deursen, als boven
Petrus de Vries, MD, Groningen, 1803. Als
HM, 1810
N. Gubbel, als boven
Tietje Jacobs, als boven
Tj. Lyclama à Nijeholt, als boven
1824
S. Koopmans. MD
P. de Vries, als boven
Ypma, MD
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N. Gubbel(s), als boven
Wed. Lyclama à Nijeholt met provisor Kuiper
Wed. Bos met AP/provisor Kraft
FRANEKER
1802
Sybe Koelman, MD, Franeker, 1802. Later
verhuisd naar Lwdn
Jan Harkema, HM, 1788. Als VM, 1802
Hendrik Waardenburg, HM, 1789. Als VM,
1802
Elisabeth Molenaar, VV, 1767
Trijntje Eisinga, VV, ?
Stephanus Sijbrandus Nauta, MD, Franeker,
1803
Johannes Meyer, HM, 1805
1810
S.S. Nauta, als boven
JelleBangma, MD, 1807
H. Waardenburg, als boven
J. Harkema, als boven
Elisabeth Molenaar, als boven
Aafke Annes, VV, 1786
Rhijn van Vierhouten, AP, 1813, ?
Cornelis van Rees, AP. 1766
Jan Mulder, AP, Utrecht, 1799
Sjoukje Salverda, dreef de apotheek van de
wed. P. Romar
1824
Prof. MD S. Ens
Prof. MD N. Mulder
Prof. MD J. Banga
Regnerus Regenbogen, MD, Leiden, 1820
P.H. Kesler, HM
J. Mulder, als boven
R. van Vierhouten, als boven
J. Bekker, AP, ?
SNEEK
1802
Anastasius Jorritsma, MD, Franeker, 1779
Samuel Endtz, MD, Groningen, 1798
Andreas Blaumus Bakker, MD, Franeker,
1803
Hendrik Croes, HM, 1776
Titus de Groot, HM, 1785
Saake Hofstra, HM, 1797
Wiebbiekje Saurland, VV, 1777
Janke Pytters, W , 1805
J. Eerdmans, MD, Franeker, 1805
1810
A. Jorritsma, als boven
S. Endtz, als boven
J. Eerdmans, als boven
T. de Groot, als boven
S. Hofstra, als boven

Watze Camphuis, HM, 1809
Janke Pytters, als boven
Petrus Hendrikus Johannes Bloeme, AP,
1782
Johannes Cupers, AP, 1798
Marinus Johannes de Jong, AP, 1809
Klaas Eekma, AP, ?
A.P. Bloeme, AP, ?
Tolquinus Josephus Jorritsma, MD, Franeker, 1811. Als VM, 1811.
1824
A. Jorritsma, als boven
S. Endtz, als boven
J. Eerdmans, als boven
T.J. Jorritsma, als boven
S. Hofstra, als boven
J. Kuipers, als boven J. Cupers
N. Eekma, als boven
A.P. Bloeme, als boven
H. Jorritsma, AP
DOKKUM
1802
Douwe Visscher, MD, Franeker, 1781. Als
VM, 1787
Petrus Jacobus Schelwald, MD, Franeker,
1788
Abraham Marcus, MD, Harderwijk. 1780
Hendericus Cleber, HM, 1770
Leenden Stelwagen, HM, 1770. Als VM,
1802
Anna Dey, VV, 1796
Metje Augustinus de Roos, VV, 1802
Arnoldus Stelwagen, MD, Franeker, 1806
J.HJ. Schmeltz heeft als HM beperkte bevoegdheid, 1804
1810
A. Marcus, als boven
D. Visscher, als boven
Willem Roelof v.d. Weide, MD. Leiden,
1808
Andries Cuperus, AP, 1774
Jan Wessels Beitema, AP, Utrecht, 1798
Johannes Cocq, AP, 1809
Jacobus Aloysius Schmeltz; zou in 1776 in
Straatsburg geprom. zijn tot MD, HM en VM
Anna Lucas, wed van H. Dye
Trijntje Arjens, VV, 1809
Ruulina Felting, wed. van G. Schot, dreef
haar apotheek met een bediende
Hendrik Johannes Andreae, AP, 1810. Nam
de apotheek van de wed. Schot over
Johannes Klases v.d. Kooi, HM en VM, 1811
1824
A. Marcus, als boven
W. v.d. Weide, als boven
S. Galema. MD, ?
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Toontje Asmus, 1782
Anna Leiber, 1791
Fokeltje Oeges, 1796
Hendrikje Tiddens, 1796
Berber Lieuwes, 1804
Elisabeth Helena Broman, 1804
Grietje Kooreman, 1804

P. Stelwagen, als boven
J. Beintema, als boven
J. Cocq, als boven
H J . Andreae, als boven
WESTSTELLINGWERF
1802
Hans Bloemhof, HM, Wolvega, 1757
Bastiaan Gerardus Stekelenburg, HM, Wolvega, 1796
Hans Sap, HM, Noordwolde, 1789
Johan Eckhard Wervelman, VM, 1804, ?
1810
B.G. Stekelenburg, als boven
1824
D.P. Roemer, MD, Wolvega, ?
J.O. Kynzel, MD, Wolvega, ?
LEEUWARDEN
1802
Fredericus Kutsch, MD, Groningen, 1765
Johannes Josephus Draper, MD, Groningen,
1802
Wijgerus Folkertsma, MD, Groningen, 1783
Hermannus Gonggrijp, MD, Franeker, 1787
Martinus Simon, MD, Harderwijk, 1786
Julius Vitringa Coulon, MD, Franeker, 1789
Sijbrandus Fockema, MD, Groningen, 1801
Sicco Ens, MD, Franeker, 1803
Joannes Wijbrandus Questius, MD en chirurg. D, Duisburg, 1804
Hermannus Bruinsma, HM en VM, 1760
Abraham Pars, HM, ?, overl. 1804
Johan Keiler, HM, 1773
J.W. Struder, HM, 1778
Christiaan Schreuder, HM, 1799
Remmelt Radijs, HM, 1802
Apothekers:
Daniel van Ruth, 1774
S. Harkema, 1774
P.B. Rodenhuis, 1786
D.P. Reneman, 1786
P.T.C. Winkler, 1788
A.O. Swalue, 1796
Draisma, 1798
C. Kuipers,, 1800
P.K. Brouwer, 1800
J.H. Haversmith, 1800
LodewijkNoë,1802
J.C. Borgerlink, 1803,
N.L. Metz, 1805
Vroedvrouwen:
Trijntje Rutgers Rodenburg, 1763
Gerbregt Nicolai, 1781

Anderen:
Dirk van Gurkom, ledezetter
Petrus van Gurkom, ledezetter
1810
F. Kutsch
J.J. Draper
W. Folkertsma
H. Gonggrijp
S. Fockema
J. Vitringa Coulon
M. Simon
J.W. Questius
Sybe Koelman, MD, Franeker, 1802. Verder
HM en VM, 1803. Remmelt Radijs, nu MD,
Franeker, 1810
H. Bruinsma
J. Keiler
J.W. Struder
C. Schreuder
Trijntje Rodenburg
Toontje Asmus
Gerbregt Nicolai
Anna Leiber
Hendrikje Tiddens
De wed. Koelman, ?
Elisabeth Broman
Anna Halsema, ?
Daniel van Ruth
S. Harkema
P.B. Rodenhuis
D.P. Reneman
A.O. Swalue
Draisma
J.H. Haversmidt
G. Kuipers
P.K. Brouwer
L. Noë
J.C. Borgerink
N.L. Metz
E. van Tuinen, Utrecht, 1810
P.J. van Nes, Utrecht, 1810
J. Appeldoorn, geëxamineerd door de dep.
comm. in ?
Apart wordt genoemd Gosse Stelwagen, HM
enVM,resp. 1811 en 1813
1824
W. Folkertsma
M. Simon
H. Gonggrijp
J. Vitringa Coulon
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S. Popta, als boven
J. Agema, als boven
D. v. Hout, als boven
J. Hannema, als boven
W. Ruitinga, als boven
J. Heins, als boven
H. Addens, als boven
E. v. Assen, als boven
J. Ruitinga, als boven
Trijntje Jacobs, als boven
Hendrikje Beitschat, als boven
Geeltje Reins Klaver, VV, ?
Dirkje Brens, als boven
Wytske Gerkes, VV, als boven
Grietje Reits, als voren
Als aanvulling: Petrus Horreus Veenstra,
MD; verhuisd naar Workum

S. Fockema
J.W. Questius
J.E. Simon
J. v.d. Plaats
W. Swart
N. Ypey
AE. Vitringa Coulon
J. Gonggrijp
J. Harkema
H. Meursinge
Van Dam
Wijndels
A.O. Swalue
Draisma
Valkenburg
J.H. Haversmidt en J.N.F. Haversmidt
P.K. Brouwer en Th. Brouwer
C. Kuiper en A.P.H. Kuiper
L. Noë
J.C. Borgerink
N.L. Metz
E. van Tuinen
Harinxma
Polak
Risselada
Daarna worden nog genoemd: drogist Polak
en ledezetter van Gurkom
HARLINGEN

1824
D. Nieubuurt, als boven
J. Westra, als boven
S. Popta, als voren
P.J.F. Noyons, MD, ?
P.F. Tjallingii, MD, ?
D. v.d. Hout, als boven
W. Ruitinga, als boven
E. v. Assen, als boven
J. Appeldoorn, AP, ?
J.E. v.d. Berg, AP, ?
In de apotheek van de wed. Loman is Klaas
Kan provisor. Er zijn geen VV genoteerd

1802
Antonius van Ringh, MD, Duisburg, 1789
Didericus Niebuur, MD, Franeker, 1790
Jarich Johannes Westra, MD, Groningen,
1797
Goëthius Stinstra, MD, Groningen, 1797
Nicolaas Mnch, HM en VM, 1799. Sikke Popta, HM 1783
Johannes Agema, HM, 1800. Als VM, 1805
Sikke Popta, nu ook MD, Franeker, ?
Trijntje Jacobs, VV, 1786
Lysbeth Janse, VV, 1767
Hendrikje Cornelis Beitschat, VV, 1802
Grietje Reits, W , 1802
Anna Maria v.d. Werf, VV, 1802
Dirkje Brens, W , 1805
D. van de Hout, AP, 1771
Jan J. Hannema, AP, Utrecht, 1775
Watze W. Ruitinga, AP, 1779
Anne J. Tadema, AP, 1782, Utrecht
Jan Heins, AP, Utrecht, 1776
Hermannus H. Addens, AP, Utrecht, 1795
Ernst van Assen, AP, 1803
Johannes Ruitinga, AP, 1803, Utrecht

1802
Viglius Schultetus Anée, MD, Franeker,
1799
Gerardus G. Verlagen, MD, Franeker, 1803
Jan Koelmans, HM, 1775, als VM, 1776
G. Bredekamp, HM, 1779
R. Hermanides, AP,1774
Jan Brandenburg, AP, 1802
Hyke Jans, VV, 1781
Jouwerke Gerbens, VV, 1786
Johannes Jacobus Stelwagen, HM te Bolsward, verhuisd naar Workum

1810
A. van Ringh, als boven
G. Stinstra, als boven
D. Nieubuurt, als boven Niebuur
J. Westra, als boven

1810
G. Verlagen, als boven
J. Koelmans, als boven
J.J. Stelwagen, als boven
Godfried Bredekamp, als boven

STAVEREN
1802
Wilhelmus Keuchenius, MD, Franeker, 1765
D.U,. Schultz, HM, ?
Jesseltje Jannes, VV, 1788
Jesseltje Annes, VV, 1795
De gegevens van 1810 en 1824 ontbreken
WORKUM
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Reinicus Hermanides, als boven
Jan Brandenburg, als boven
Hyke Jans, overl. in 1810
Jouwerke Gerbens, als boven
Antje Sikkes. VV, ?
1824
G.T. Hiemstra, MD, ?
J. Koelman, als boven
G. Bredekamp, als boven
Wed. Brandenhuis; houdt apotheek
J. Meyer, AP
J. Heins. AP
SLOTEN
1802
Cornelis Gerlsma, MD, 1790, ?
Goeitske Johannes, VV, 1798
Dirk Claeses Tjessema. HM, 1782. Als VM,
1786
Trientje Cornelis Tjessinga, VV, 1796

1810
A. Buma, als boven
Sytske Martens, als boven
1824
A. Buisman, HM, ?
AMELAND
1802
Bregtje Pyters, VV, Hollum, 1780
Helena Otte, VV, Ballum, 1802
T.H. Bechstein, HM, ?
1810
Johan Herman Richard, HM, 1807
Bregtje Pieters, als boven, nu te Ballum
Elisabeth Ottens, VV, Nes, ?
1824
J.H. Richard
SCHIERMONNIKOOG

1810
Simon, MD, Leiden, 1811. Als VM, 1811
1824
J. Bruining, ?,?

1802
Mareike Worms, VV, 1786
J.W. Hollema, HM, 1804

IJLST

1810
August Wilhelm Schultze, HM, 1763
Marijke Worms, als boven

1802
DinaHelmern. VV, 1796
T.H. Boonstra, HM, 1802. Wordt.onderMenaldumadeel Boomsma genoemd

VLIELAND

1810
Jacobus T. Bomans, HM, ?
Dina Helmern, als boven
1824
H. Soet, HM
HINDELOPEN
1802
Age Ruurds Buma, HM. 1790
Willem Daniel Bruining. HM met beperkte
bevoegdheid omdat hij de eed niet wilde afleggen, 1802
Joseph Westhoff. HM. 1802
Dieuwke Binnerts, VV, 1774
Sytske Martens, VV, 1802
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zonder jaartal:
Philip Heidela, HM. 1796
Elisabeth Croese, VV, 1784

Middeleeuwse houtsculptuur
Drie beelden in de collectie van het Fries

Museum.

Dolf van Weezel Errens
Inleiding
Het Fries Genootschap begon blijkens de publicaties in De Vrije Fries na ongeveer 1850 meer aandacht te krijgen voor de materiële getuigenissen van
Frieslands verleden door archeologische vondsten bij terpafgravingen. De aandacht voor middeleeuwse kunst was eveneens het gevolg van toevallige vondsten en ontdekkingen. 1 Het waren voornamelijk steensculpturen, die door de
duurzaamheid van het materiaal de tand des tijds beter hadden weerstaan dan
houtsculptuur. Vooral bij de mobiele houtsculptuur was het verlies sedert de
Middeleeuwen enorm. De verplaatsbaarheid en de materiaalsoort zijn belangrijke minpunten voor overlevingskansen. Behalve de Beeldenstorm en andere
calamiteiten hadden minstens even desastreuze gevolgen: vervanging onder invloed van de mode en de opbloeiende kunsthandel in de 19de eeuw.
Kort na de stichting bezat het Fries Museum onder andere twee middeleeuwse houtsculpturen en vijf reliëfs (inv. nrs. FM 411,412, 413a, b, c, 413A, B; zie
bijlage). Door het legaat van de kunstschilder Chr. Bisschop (1909) kreeg het
museum een grote collectie (12!) middeleeuwse beelden, die voor het merendeel afkomstig waren uit Noord-Brabant (zie bijlage).
Echter, "aan de middeleeuwse verzameling (in het Fries Museum) was niet
die zorg besteed, die ze verdiende; door de onoverzichtelijkheid der opstelling
vielen de voorwerpen den bezoeker niet op, zoodat de reorganisatie van 1938
( . . . ) een verbeetering betekende." 2 In hetzelfde jaar werd besloten het leegstaande en vervallen kerkgebouw van Janum uit de 13de eeuw, na restauratie
in te richten als kerkmuseum met een middeleeuwse inrichting, als uithof van
het Fries Museum. 3 Het kerkmuseum werd in 1947 geopend, enige maanden
voordat in het Fries Museum de tentoonstelling 'Vijf eeuwen kerkelijke kunst'
werd gehouden, ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de kerkhistorische vereniging Frisia Catholica. Op de tentoonstelling was "zo goed als alles
wat nog van waarde over is uit de ongetwijfeld rijke Middeleeuwse kerkelijke
cultuur bijeen (. . .) gebracht" uit Friesland, Groningen en Overijssel, waarbij
de beeldhouwkunst ruim vertegenwoordigd was.4 Ter gelegenheid hiervan ontving het Fries Museum twee beelden in permanente bruikleen van notaris N.
Ottema, te Leeuwarden (nu Ottema-Kingma Stichting, inv. nrs. FM 1947-54
en 1947-55).
Van drie beelden uit de verzameling van middeleeuwse beelden in het Fries
Museum is de vroegst bekende verblijfplaats in Friesland. In het verrichte onderzoek is daarbij uitgegaan van de schriftelijke gegevens over het beeld. Veelal is de herkomst vóór de 19de eeuw niet met zekerheid vast te stellen. Uitzonderingen daargelaten, zijn gegevens over de mogelijke middeleeuwse verblijfplaats gebaseerd op de 'overleving' van het beeld op of bij die plaats, dan
wel op overleveringen daaromtrent.

De Vrije Fries, LXVIII (1988) 117-132
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Kerkhistorische context
Het Friese platteland was in de Middeleeuwen verdeeld in circa 350, meest
kleine, parochies. De opbrengsten uit het kerkbezit en schenkingen waren de
'fondsen' voor de inrichting van de kerk.5 Volgens Steensma had een dorpskerk al gauw drie, vijf of zeven altaren.6 Afhankelijk van de welstand konden
deze worden uitgerust met een altaarstuk, of een beeld. Het stijgend aantal altaren in het kerkgebouw gedurende de Middeleeuwen hield verband met de
groeiende heiligenverering en het aantal zielemissen gelezen aan het eigen altaar van de financiers: particulieren, gilden of lekenverenigingen.
Wat er zoal in kerken aanwezig kon zijn aan beeldhouwwerken is te zien op
contemporaine afbeeldingen van kerkinterieurs. Over de reële situatie in
Friesland bestaat weinig inzicht, mede doordat inrichtingsstukken anders dan
van edelmetaal niet als waardevolle kostbaarheden werden beschouwd en
dientengevolge slechts zelden zijn vermeld.7 Ook van de inrichting van de ruim
50 kloosters in Friesland is weinig bekend. Enige indruk van de inrichting van
middeleeuwse dorpskerken kan men krijgen in Oost-Friesland, waar meer bewaard is gebleven.
Friesland was, met uitzondering van Achtkarspelen, een onderdeel van de
Utrechtse diocees, maar de parochies functioneerden tamelijk zelfstandig.9 De
band met het wereldlijk gezag en de leken was veel belangrijker, met name
door het collatierecht van de patronaatsgerechtigden. De traditionele Friese
kerk, met gehuwde en samenwonende priesters, die soms niet alleen boeken
van Reformatoren bezaten, maar veelal ook sterk door de protestantse gedachten waren beïnvloed, stond in de 16de eeuw zeer ver af van de kerk van
Rome. Pastoors, die een afwijkende mening verkondigden, zelfs op algemeen
aanvaarde punten, werden niet bij de kerkelijke autoriteiten aangegeven omdat de gemeenten hen zelf hadden gekozen. Een vicaris in Leeuwarden, Hendrik Drolshagen, leerde bijvoorbeeld dat beelden in een kerk onbelangrijk waren: "van tselfde houdt maeckt men een beeldt ende een brille van tschijdthuys" zou hij gezegd hebben. Een kleine groep doelbewuste en daadkrachtige
protestanten probeerde in 1566 en 1576 Philips II te bewegen tot een verzoenende politiek ten aanzien van de godsdienst. Zijn reactie in de vorm van het
optreden van Aremberg en Alva diende niet alleen tot herstel "nae older gewoente" maar zelfs tot uitvoer van een contra-reformatorisch program. Dit
verscherpte het onderscheid tussen de traditionelen en de protestantsgezinden
en werd gezien als een aantasting van de onafhankelijkheid van Friesland in
kerkelijke en bestuurlijke zaken.
In 1577 werd Rennenberg, een katholieke edelman die Oranje welgezind
was, aangesteld als stadhouder. Zijn 'verraad', door na maanden dubbelspel in
1580 openlijk voor de koning te kiezen, ontketende een sterke anti-contrareformatorisch/koningsgezinde reactie, die zich uitte in anti-katholicisme. Het
betekende het einde van het katholicisme als erkende religie. De kloosters
werden opgeheven en afgebroken om te voorkomen dat ze door Spaansgezinde troepen als steunpunten zouden worden gebruikt. De beneficiën en eigendommen kwamen aan de overheid. Men beval "dat nyemandt (. . .), binnen
dese Landen verkeerende, in eenige Kercken, particuliere Huysen ofte Plaetsen, eenighe tsamencompsten sullen mogen houden, omme Misse ofte andere
exercitien van de Roomsche ofte Pauselycke Ceremoniën te doene ofte hooren, onder wat dexele hetzelve soude mogen geschien, soe wel int heymelyck als
int openbaer (. . .).10
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Wat ook de drijfveren geweest mogen zijn: politieke of godsdienstige11: de
Beeldenstormen in Friesland in 1566 en 1580 betekenden het einde van het
overgrote deel van de inrichtingsstukken van de (katholieke) kerken. Waardevolle voorwerpen van goud, zilver en paramenten waren soms al verdwenen
door kaperij en roverij van de Geuzen, waaronder veel kloosters en kerken in
Friesland leden12, óf werden tijdens de stormerij ontvreemd, óf werden nadien
geconfisqueerd. Soms kon een gezaghebbende trouwe katholiek nog iets in
veiligheid stellen.13 De plakkaten van de overheid bevalen zuivering van de
kerkinterieuren van de overblijfselen "des pausdoms".14 Dat die 'zuivering'
niet altijd even zorgvuldig en radikaal werd uitgevoerd blijkt uit diverse, verspreide mededelingen en vondsten.15
Nadat in 1580 het calvinisme de enige officieel toegestane eredienst werd,
bleef een kleine groep gelovigen trouw aan het katholicisme.16 De eerste 15 à 20
jaar leefden zij in een 'geestelijk isolement'. Daarna, vanaf ca. 1595, was er
sprake van missie, met name vanuit Holland. Het gevaar dat men vreesde van
de zijde der katholieken leidde tot strenge vervolging. Samenkomsten waren
voor de missionarissen en gelovigen daarom niet van gevaren ontbloot. In
Friesland waren deze rondreizende priesters vooral actief in het gebied ten
zuidwesten van de lijn Harlingen-Leeuwarden-Heerenveen. Aan het eind van
de 17de eeuw werd de permanente vestiging van priesters in de steden, na betaling van zgn. recognitiegelden, oogluikend toegestaan en ontstonden de 'staties'. Behoudens enkele acute vervolgingen was de 18de eeuw een periode van
betrekkelijke rust en geringe welvaart voor de katholieken. De staatsregeling
van 1798, na de scheiding van kerk en staat, hield in de wettelijke gelijkheid van
de kerkgenootschappen. Het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853 was het 'sluitstuk' van de volledige godsdienstvrijheid, die in de
grondwet van 1848 was vastgelegd. Bij de inboedelinventarisaties op last van
de aartsbisschop in 1854 ingevoerd, kwamen vele oude bezittingen, waaronder
middeleeuwse beelden, voor het eerst uit de 'schuilhoeken'. In Friesland zijn
acht beelden, die zeer waarschijnlijk uit 'eigen' oud Middeleeuws parochiebezit afkomstig zijn, bij de huidige 'opvolger' ervan bewaard gebleven. Andere
beelden zijn verspreid terecht gekomen in particuliere en museale verzamelingen, zoals die van het Fries Museum.
De Beelden
1. De Geseling van Jezus
Noord-Nederlands, ca. 1490-1500
Eikehout, h. 46,1 cm
Afkomstig uit Leeuwarden, St. Vituskerk?
Leeuwarden, Fries Museum, inv. nr. FM 413A

Een vijffigurig hoogreliëf, voorstellend de geseling van Jezus door twee beulen
en gadegeslagen door een soldaat en Pilatus. Op het lichaam van Jezus, waarvan de kleur, in tegenstelling tot de bruinige huid van zijn omstanders, grijzig
is, zijn enkele rode (bloed)spatten zichtbaar. Van de figuren op de achtergrond
zijn alleen de buste en het hoofd zichtbaar. De rest van hun lichaam is niet gebeeldhouwd.
De achterzijde van het reliëf is bijzonder vlak, alsof het is geschaafd. Aan de
achter- en onderkant zijn plankjes bevestigd om de twee gebarsten delen bij
elkaar te houden.
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De Geseling van Jezus.

De polychromie is niet oorspronkelijk, maar waarschijnlijk 19de-eeuws.
Hier en daar lijkt een oudere laag nog onder de huidige verf aanwezig te zijn,
zoals het incarnaat op de benen van Jezus.
Het snijwerk van het beeld is nogal beschadigd en in het verleden op tamelijk
ruwe wijze hersteld. De rechterhand van de beul aan de linkerzijde is 'verdwenen' tussen ca. 1930 en ca. 1967. Tussen de voeten van Jezus is een gedeelte van
het voetstuk vlak. Precies in het midden staat een klein houten pinnetje. Vermoedelijk is dit een rudiment van de bevestiging van de geselzuil.
In formeel opzicht doet het reliëf sterk denken aan een beeldengroep uit het
altaar van de Martini-kerk in Stadthagen, in Duitsland.
Iconografische bijzonderheden
De groepering der figuren en de vorm van het beeldhouwwerk heeft aanleiding
gegeven tot verschillende interpretaties. De onjuiste omschrijving "de steeniging van den H. Stephanus" werd snel gecorrigeerd. De vier omringende figuren zijn aangezien voor krijgsknechten. Ottema meende dat het beeld voorstelde "Jezus door de krijgsknechten, op last van Pilatus, aan het volk getoond".
Nauwkeuriger beschouwing maakt duidelijk dat het een geselingsgroep betreft. Immers, de beulen hebben hun martelwerktuigen gereed om te slaan, en
Jezus is nagenoeg ontkleed en draagt géén doornenkroon. Twee figuren nemen niet actief deel aan de marteling, maar slaan de geseling gade. De rechter
figuur is vanwege de helm gekarakteriseerd als een soldaat, de ander door zijn
hoofddeksel als een gezagsdrager. Het is geen geestelijke of schriftgeleerde,
zoals men diverse malen heeft verondersteld, maar een wereldlijk gezagsdrager en wel Pilatus zelf.
Pilatus werd vaak afgebeeld in voorstellingen van de voltrekking van het
vonnis dat hij had opgelegd. Omdat geseling een officiële handeling van zijn
rechterlijke macht betrof, vond deze plaats in het Praetorium. In aanmerking
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De Geseling van Jezus, achterzijde.

genomen dat het reliëf een onderdeel is geweest van een retabel kan de architectonische omlijsting van de nis die ruimte gesuggereerd hebben. Bovendien
zou daarin de ontbrekende geselzuil zeer goed passen. Het is onjuist te veronderstellen dat het reliëf een onderdeel is geweest van een kruiswegstatie.
Stijl en datering
Bouvy determineert het reliëf als Noord-Nederlands op grond van de "trek van
het realisme". Het beeldhouwwerk is niet zozeer realistisch als wel primitief,
zoals Bouvy ook reeds opviel: het werk is "niet van een zekere boerschheid en
stugheid vrij te pleiten". 17 De geringe kwaliteit is vooral merkbaar in de stijve
compositie en de anatomische onjuistheden: het meest opvallend zijn de grote
hoofden en de distorsie van de linker arm van de rechter beul. Redenen daarvoor kunnen gezocht worden in het feit dat het reliëf geen produkt is uit een
belangrijk cultuur-economisch centrum. In positieve zin benadrukt deze stijl
door de haast karikaturale weergave van de verschillende typen hun grofheid.
In deze karakteristieken doet het reliëf denken aan het beeldhouwwerk in de
altaren van Funnix en Hage (Oost-Friesland), die uit dezelfde tijd dateren en
respectievelijk als "Nederduits" en "Nederrijns of Noordelijke Nederlanden"
worden beschouwd.18 Hoewel de voorstellingen in de Oostfriese altaren in het
algemeen veel levendiger zijn, zijn er ook overeenkomsten in de weergave van
kleding, gezichten, kapsel, distorsies van lichaamsdelen en achtergrond. De
geselingsgroep in het Fries Museum is toe te schrijven aan een Noord-Nederlands atelier. Er is echter geen aanleiding om op grond van de verblijfplaats te
veronderstellen dat de beeldengroep "zeer wel van een Leeuwarder beeldsnider afkomstig kan zijn", zoals Ottema suggereerde. 19
De eerste vermeldingen van het reliëf omschrijven het als "antiek beeldsnijwerk", zonder nadere poging tot datering. Volgens Ottema dateert het beeldengroepje uit het derde kwart van de 15de eeuw. Bouvy meent echter op
grond van de "bijna rechthoekige schoenneuzen van de beul aan Christus' lin121
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kerzijde" dat die datering iets te vroeg is en vindt "1510 waarschijnlijker". De
vermelding in de tentoonstellingscatalogus "Vijf eeuwen kerkelijke kunst"
(Leeuwarden, 1947) als "begin 15de eeuw" moet wel een drukfout zijn.
Kostuumhistorisch is een datering tussen 1480 en 1500 goed verdedigbaar.
Het schoeisel met de nog puntige (!) neuzen van de beul, rechts, is te dateren
rond 1480-1490, daarna worden de neuzen ronder. De bonnet op het hoofd van
de andere beul, links, dateert uit het laatste kwart van de 15de eeuw. Een datering tussen 1490 en 1500 lijkt het meest waarschijnlijk.
Vroegere verblijfplaats
De beeldengroep behoort tot het vroege bezit van het museum. De traditie wil
dat het in 1566 gered is uit de voormalige St. Vituskerk bij de Oldehove te
Leeuwarden. Deze overlevering schrijft de redding toe aan voorouders van de
zilversmid A.A. Rooswinkel (1815-1888). Bij het vertrek van zijn gezin naar
Holland in 1868 werd het stuk door hen afgestaan aan de Stedelijke Kunstverzameling. Onder de verwarrende aanduiding "de steeniging van den H. Stephanus" werd het beeld op de Historische Tentoonstelling in 1877 te Leeuwarden geëxposeerd. Toen het Fries Genootschap in 1880 startte met een Provinciaal Museum deed de stadsarchivaris A. Telting het voorstel om de stedelijke
verzameling van oudheidkundige voorwerpen aan dit Genootschap in
bruikleen af te staan. Op 23 november 1882 werd het bruikleen daadwerkelijk
overgedragen. Sindsdien staat de beeldengroep in de vaste opstelling van het
Fries Museum en verscheen het in 1947 op de tentoonstelling "Vijf eeuwen kerkelijke kunst" in hetzelfde museum. Men heeft in de sedert de schenking verschenen publicaties over het reliëf het voorbehoud ten aanzien van de vroegste
verblijfplaats behouden.

De Geseling van Jezus: detail, plaats van
geselzuil?

2. Christus op de Koude Steen
Oost-Nederlands onder Brabantse invloed, of Noord-Brabants
Eerste kwart 16de eeuw
Eikehout, h. 34 cm
Afkomstig uit particulier bezit van I. Vellema (1897)
Leeuwarden, Fries Museum, inv. nr. FM 413 B

De geboeide Christus, enkel bedekt met de lendedoek, zit op gestapelde rotsblokken, die vroeger zijn aangezien voor een boomstam. De stenen zijn bedekt
door een laag mos, waarvan een gekartelde rand langs de stenen hangt. Het
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voetstuk loopt schuin op en het is als een grasbodem weergegeven. Het haar en
de doornenkroon aan de rugzijde van Jezus zijn volledig uitgewerkt. Dat geldt
ook ten dele voor de rug zelf, maar deze wordt doorsneden door een diagonale
uitsparing. Een groot deel van de armen ontbreekt. Een reparatie met een 'velpon'-achtige lijm heeft niet mogen verhoeden dat een gedeelte van de armen na
1967 is zoekgeraakt. Voor het overige zijn er wat kleinere beschadigingen o.a.
aan de doornenkroon.
Sporen van een oudere beschildering zijn zichtbaar dáár waar de latere lagen
van hun ondergrond afschilferen. Met name is de kleur groen te constateren
onder de zwarte overschildering van het mos, het voetstuk en de doornenkroon.

Christus op de Koude Steen, voor- en achterzijde.
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Iconografische bijzonderheden
De voorstelling van 'Christus op de Koude Steen' ontstond in de late Middeleeuwen, omstreeks 1400, en de vervaardiging ervan in de beeldende kunst bereikte het hoogtepunt in het eerste kwart van de 16de eeuw. De uitbeelding van
de lijdende Christus was een uitvloeisel van de groeiende aandacht voor de passiemystiek. De voorstelling 'Christus op de Koude Steen' werd vooral in de
beeldhouwkunst uitgevoerd. Typologisch en formeel is het beeld sterk verwant
aan, en afgeleid van de 'H. Job op de mesthoop'.
Onder een 'Christus op de Koude Steen' wordt verstaan een beeld van een
zittende Jezusfiguur, die (bijna) geheel ontkleed op een stapel rotsblokken,
een platte steen of het kruishout, wacht op het moment van zijn kruisiging. Hij

Jezus, 'Man van Smarten', op Golgotha
met passiesymbolen. Lindehouten beeld
uit de Stiftskerk van Borstel
(Osnabrück). Uit: Niederdeutsche
Beiträge zur Kunstgeschichte 5 (1968),
153.
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draagt een doornenkroon en de lendedoek is los om zijn heupen geslagen. Men
onderscheidt daarbij twee types: A. de 'treurende', waarbij Jezus' hoofd op
een van zijn handen steunt, en B. de 'geboeide', waarbij Jezus' handen en soms
voeten kruislings vastgebonden zijn.
Het beeld onderscheidt zich formeel van de 'Rustende Christus'-beelden
door de plaatsaanduiding en doordat Jezus geen mantel draagt. Van de voorstelling van Jezus als 'Man van Smarten' onderscheidt het beeld zich doordat
wonden aan de handen, voeten en in de zijde ontbreken. Ondanks deze verschillen zijn de beeldtypen zeer verwant en kunnen attributen onderling wel
eens wisselen.
Von der Osten spreekt over een 'historisch' beeld, omdat het Jezus weergeeft
vóór het moment van zijn kruisiging.20 De gestapelde rotsblokken duiden de
plaats aan als de heuvel Golgotha. Ook andere elementen kunnen dat doen,
zoals de schedel — van Adam —, diens gebeente, het INRI-tablet of een kruis.
Dit laatste is een interessant gegeven. Immers aan de achterzijde van het beeld
bevindt zich een (denkbeeldig) rechthoekige en vlakke uitsparing. Een metaalrest maakt het aannemelijk dat hier een (vlak?) voorwerp (van hout?) bevestigd moet zijn geweest: een schuingesteld kruis?
De roede en de gesel in Jezus' handen en de doornenkroon op zijn hoofd zijn
voorwerpen die verwijzen naar de geseling en de bespotting en zijn 'overgenomen' van de voorstelling van de 'Rustende Christus'.
Indien mijn veronderstelling juist is, dat er een kruis achter Jezus' rug heeft
gestaan, zou men kunnen stellen dat het beeld in de meest letterlijke zin de
volledige passie van de geseling tot aan de voet van het kruis samenvat.
Stijl en datering
De voorstelling van 'Christus op de Koude Steen' is in de late Middeleeuwen
bijzonder populair in Noord-West Europa, vooral in de vorm van 'levensgrote'
beelden. Mechelen heeft lange tijd een grote produktie gekend van kleinere
beelden.
Het beeld in het Fries Museum is in formeel opzicht eenvoudiger dan de
ZuidNederlandse beeldjes. Een aantal elementen (kapsel, doornenkroon,
rotspartij) pleiten eerder voor een noorderlijker herkomst. Het beeld moet beschouwd worden als Oost-Nederlands onder Brabantse invloed, ofwel als
Noord-Brabants.
Een datering rond 1500 is aannemelijk. Vermoedelijk dateert het beeld uit
het eerste kwart van de 16de eeuw.
Vroegere verblijfplaats
Het beeld behoort tot het vroege bezit van het Fries Museum. Het werd op 8
maart 1897 door het Fries Genootschap aangekocht van I. Vellema voor
ƒ 1,50. Het is niet duidelijk geworden of het beeld toevallig in Friesland aanwezig was of ook met de Friese (kerk)geschiedenis verband houdt. Het beeld
heeft merkwaardigerwijs bijna nooit in de opstelling gestaan, behalve op de
tentoonstelling in 1947 en recentelijk te Franeker.
3. Maria Magdalena onder het kruis
Westfalen, eerste kwart 16de eeuw
Eikehout, h. 38,3 cm
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Afkomstig uit de pastorie uit de omgeving van Leeuwarden (Wijtgaard?)
Leeuwarden, Fries Museum, inv.nr. FM 1947-55
Bruikleen Ottema-Kingma Stichting

Maria Magdalena onder het kruis.

Maria Magdalena is neergezegen op groen-zwarte, opeengestapelde rotsblokken waar oorspronkelijk een kruis stond opgericht. De heilige is weelderig gekleed en knielt in theatrale pose naar rechts. De armen, voor zover nog aanwezig, houdt ze voor het lichaam.
Recht voor Maria Magdalena staat op een platte steen een cibone-achtig
vaatwerk: de zalfpot, het attribuut van Maria. Direct ernaast ligt een menselijVÊ schedel.
Het hoge voetstuk van het beeldhouwwerk bestaat uit twee plateaus. Met
name aan de achterzijde is de driedelige samenstelling van de totale beeldengroep duidelijk te constateren.
De polychromie van het beeld is niet oorspronkelijk, maar dateert wellicht
uit de 19de eeuw. Vooral op de bollende vlakken aan de voorzijde is de verf erg
beschadigd en springt het van de onderlaag af. Daardoor zijn hier en daar resten van een oudere (oorspronkelijke?) beschildering zichtbaar.
Oorsprong en datering
De laatste eigenaar, notaris N. Ottema, noemt geen stilistische herkomst van
het beeld 21 De vermelding in het inventarisboek van het Fries Museum te
Leeuwarden als "Noord-Nederlands" neemt men nadien telkenmale over. Het
beeld vertoont overeenkomst met twee Maria Magdalena-beelden in het Suermondt-Ludwig Museum te Aken. Deze beelden worden gelocaliseerd in Brabant in de Zuidelijke Nederlanden. De Maria Magdalena in het Fries Museum
is in gestalte en gelaat slanker en langgerekter. Met de getordeerde houding
van het lichaam wijst dit op een herkomst uit Westfalen, waar de beeldhouwproduktie uit de Zuidelijke Nederlanden grote invloed uitoefende.
Renaissance-stijlkenmerken zijn bij dit beeld aanwijsbaar in de details van
de kleding en de zalfpot. Ottema dateert het beeld "omstreeks 1500" en in het
Fries Museum houdt men het op "omstreeks 1530". Het beeld dateert uit het
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eerste kwart van de 16de eeuw, vermoedelijk tussen 1520 en 1530.
Vroegere verblijfplaats
Gelijktijdig met een andere beeldengroep ontving het Fries Museum het beeld
van Maria Magdalena in 1947 in bruikleen van de verzamelaar notaris Nanne
Ottema (1874-1955). Hij had het beeld gekocht in een Leeuwarder antiekhandel. Het was volgens overlevering afkomstig uit de pastorie van een Roomskathoheke parochie uit de omgeving van de stad. In 1942 noemde hij de plaatsnaam: Wijtgaard, ongeveer 5 km ten zuiden van Leeuwarden.
Onderzoek de in archieven van de parochie, die zich in het Rijksarchief te
Leeuwarden bevinden, leidde niet tot een positief resultaat. Indien het beeld
werkelijk afkomstig is uit Wijtgaard, dan vond de verwijdering vermoedelijk
plaats rond 1928 ten tijde van pastoor W. de Groot (Wijtgaard 1927-1941)
toen een nieuwe pastorie werd gebouwd. De oude stond aan de Piïndyk en was
verbonden met de schuilkerk, die wegens bouwvalligheid in 1873 al was vervangen door een kerk van P. J. H. Cuypers.
De vroegere verblijfplaats is dus niet met zekerheid vastgesteld en het lijkt erop
dat men op de tentoonstelling 'Vijf eeuwen kerkelijke kunst' in 1947 weinig
vertrouwen had in de plaatsaanduiding, omdat het beeld vermeld wordt als
"Afkomstig uit een R.K. kerk in de omgeving van Leeuwarden "

Maria Magdalena, detail van het
voetstuk.

Maria Magdalena, achterzijde.
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Calvarieberg, ca. 152011530,
beeldengroep uit het SweemondtLudwig-Museum te Aken.
Meer Middeleeuwse houtsculptuur
Behalve de drie hiervoor besproken beelden bezit het Fries Museum nog meer
Middeleeuwse houtsculptuur. Deze vielen weliswaar buiten het voor de scriptie gestelde onderzoekskader, maar zijn desalniettemin (ook hier) de vermelding waard.
FM 441
Jonas door de walvis uitgespuwd
Noord-Nederlands (?). eerste kwart 16de eeuw (?)
Eikehout. fragment van een paneel
Afkomstig van de preekstoel te Drogeham (Frl.).
Bruikleen aan het Fries Scheepvaart Museum, Sneek.
FM 412
Reliëf met engelenkopjes
Noord-Nederlands (?), eerste kwart 16de eeuw
Eikehout. paneel, 36,2 x 28,5 cm
Geschenk van de heer E. Kuikstra, Stiens, ca. 1881:
"Afkomstig uit het klooster Mariëngaarde" (bij Hallum).
Wordt niet vermeld door H.M. van den Berg, Noordelijk Oostergo, Ferwerderadeel.
De Nederlandse Monumenten van geschiedenis en kunst ('s-Gravenhage 1891).
Leeuwarden, Fries Museum depot.
FM413a,b, c
Drie reliëfs met voorstellingen van de Annunciatie, de Geboorte en de Besnijdenis
Noord-Nederlands (?), eerste kwart 16de eeuw
Eikehout. ronde losgezaagde reliëfs oorspronkelijk behorende tot een fries (?).
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± 18 x ± 22,3 x ± 4,2-5,8 cm
Afkomstig uit een collectie van het Provinciaal Kabinet te Leeuwarden, ca. 1880.
Aldaar uit een huis in de stad Leeuwarden.
Leeuwarden, Fries Museum depot.
FM 5645
David ("troubadour")
Zonder locatie, zonder datum (XVI)
Eikehout, 31,5 cm
Afkomstig uit de collectie Bisschop (CB 87).
Gekocht in een dorp in Noord-Brabant voor ƒ 0,50.
Leeuwarden, Fries Museum depot.
FM 5646
Mater Dolorosa
Z . l o c , 31,5 cm
Afkomstig uit de collectie Bisschop (CB 88).
Gekocht in Breda, afkomstig uit een kerk aldaar.
FM 5735
H. Katharina(?) (Vrouw met Leeuw)
Z.loc,z.dat. (XVI)
Eikehout, 31,5 cm
Afkomstig uit de collectie Bisschop (CB 116.3).
Gekocht van een kerk te Dongen (N.-Br.).
Leeuwarden, Fries Museum depot.
FM 5736
Mansfiguur (Heilige?)
Z . l o c , 16de eeuw
Eikehout, 34 cm
Afkomstig uit de Collectie Bisschop (CB 116.4).
Gekocht van een kerk te Dongen (N.-Br.).
Leeuwarden, Fries Museum depot.
FM 5737
Man met tulband
Z . l o c , z.dat.
Eikehout, 33 cm
Afkomstig uit de Collectie Bisschop (CB 118.h).
Gekocht te Dongen (N.-Br.).
Leeuwarden, Fries Museum depot.
FM (z.nr.)
Heilige(?) (Vrouw met roos, hand en roos zijn nieuw)
Z.loc. (Z.-Nl.?), z.dat. (XVI?)
Eikehout, 85 cm
Afkomstig uit de Collectie Bisschop (CB 160.a).
Leeuwarden, Fries Museum opstelling ('atelier').
FM 5868
H. Bisschop
Z.loc. (Z.-Nl.?), z.dat. (XVII?)
Hout, 75 cm
Afkomstig uit de Collectie Bisschop (CB 200.6).
Uit het atelier van Bosboom.
Leeuwarden, Fries Museum opstelling ('atelier').
FM 5868a
H. Bisschop
Z.loc, (Z.-Nl.?), z.dat. (XVII?,)
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Hout, 75 cm
Afkomstig uit de Collectie Bisschop (CB 200.7).
Uit het atelier van Bosboom, uit een kerk afkomstig.
Leeuwarden, Fries Museum opstelling ('atelier').
FM 5877
Vrouwelijke heilige
Z.loc. (Gelders?), z.dat. (XVI)
Eikehout, 80 cm
Afkomstig uit de Collectie Bisschop (CB 206).
Uit het atelier van Bosboom, uit een kerk afkomstig.
Leeuwarden, Fries Museum opstelling ('atelier').
FM 5885
Kruisafneming
Z.loc. (Noord-Nederlands?), z.dat. (XVIa)
(Eike)houten beeldengroep in reliëf, 32 x 20 cm
Afkomstig uit de Collectie Bisschop (CB 212.6).
Gekocht in Noord-Brabant.
Leeuwarden, Fries Museum depot.
FM 5862
H. Antonius met varken
Z.loc, z.dat.
Eikehout, 47 cm
Afkomstig uit de Collectie Bisschop (CB 199).
Gekocht bij de antiquair Sarloois op het Spui te 's-Gravenhage, en uit een oud huis aldaar afkomstig.
Leeuwarden, Fries Museum opstelling ('atelier', deurpost).
FM 5895
St. Eloy
Z.loc, z.dat. (XVI?)
Eikehouten beeld in kastje, 75 cm (in kastje 93 x 41 cm)
Afkomstig uit de Collectie Bisschop (CB 212.16).
Gekocht bij antiquair Van Gelder, 's-Gravenhage.
FM 5908
Sokkel met slang en appel (van Maria-beeld)
Z . l o c z . d a t . (XVII/XVIII)
Eikehout, 13,5 x 48 x 33 cm.
Afkomstig uit de Collectie Bisschop (CB 212.32).
Geschenk van Sir Henri Howard.
FM 6023
Geboorte van Maria
Z.loc. (Z.-NL), 16de eeuw
Eikehout, 52 x 38 cm
Afkomstig uit de Collectie Bisschop (CB 163).
Gekocht te Brugge, afkomstig uit de kapel van een oud kasteel.
Leeuwarden, Fries Museum opstelling.
FM 6138
Heilige familie met stichters en patroonheiligen
Z.loc. (Z.-Nl.?), 16de eeuw
Eikehouten groep, driedelig, middengroep: 56 cm, zijgroepen: 44 cm
Afkomstig uit de Collectie Bisschop (CB 234.1-3).
Gekocht op veiling uit het bezit van baron Van Brienen ("van de groote Lindt").
Leeuwarden, Fries Museum opstelling.
FM 1947-54
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Maria Magdalena met crucifix (kruishout in nieuw)
Noord-Nederlands, eerste kwart 16de eeuw
Eikehout, h. 70 cm
Afkomstig uit het bezit van N. Ottema, nu bruikleen van de Ottema-Kingma Stichting (Leeuwarden).
Gekocht door A. de Ruiter, vervener te Wolvega, te Steenwijk (Ov.).
FM 1947-86
Anna te Drieën
Stichts, ± 1500
Eikehout, 52 cm
Bruikleen van Rijksmuseum het Catharijneconvent Utrecht, ABM h 362.
Janum, Kerkmuseum (cat.nr. 30).
FM 1947-89
Johannes de Doper
Keuls, begin 15de eeuw
Eikehout, 65 cm
Bruikleen van RMCC Utrecht, ABM h 410.
Janum, Kerkmuseum (cat.nr. 28).
FM 1947-90
Anna te Drieën
Noord-Nederlands, eind 16de/begin 17de eeuw
Lindehout, 62 cm
Bruikleen van RMCC Utrecht, inv.nr. ABM h 378.
Janum, Kerkmuseum (cat.nr. 31).

Noten
*) Dit artikel is een bewerking van een gedeelte van de doctoraalscriptie Kunstgeschiedenis van de
auteur, getiteld: Middeleeuwse beelden uit Friesland, (Rijks Universiteit Groningen, 1987). Het
onderzoek behelst de inventarisatie van losse Middeleeuwse houtsculptuur waarvan de vroegst
bekende, zo mogelijk Middeleeuwse, verblijfplaats in de provincie Friesland is.
Gelijktijdig verschijnt van de auteur in de Keppelstok, publicatie nr. 36 (april, 1988) van de
Stichting Alde Fryske Tsjerken, een artikel getiteld: "Middeleeuwse houten beelden uit Friesland."
1. Zo verschenen de volgende publikaties: L.J.F. Jansen, 'Over den St. Maartenssteen' (te Bolsward), De Vrije Fries 5 (1850) 277-312; idem, 'De grafsteen te Rinsumageest van het jaar 1341'
(zgn. Eppo-steen), De Vrije Fries 10 (1865) 144-149; P.C.J. A. Boeles, 'Een der oudste christelijke beeldhouwwerken' (zgn. Lemmersteen, opgebaggerd bij sluiswerkzaamheden), De Vrije
Fries 20 (1906) 204-207; R. Ligtenberg, 'Grafzerken der XVIe eeuw in Friesland', De Vrije
Fries 23 (1915)156-198; en H. Martin. 'Een beeldje van den Heiligen Dionysius', De Vrije Fries
26(1918)138-145.
2. A. Wassenbergh, 'Middeleeuwsche kunst in het Friesch Museum', Ons eigen land5 (1941) nr.
2,16.
3. A. Wassenbergh, Kerkmuseum Janum, een uithof van het Fries Museum (Leeuwarden
1978/1979)3.
4. Vijf eeuwen kerkelijke kunst. Tentoonstellingscatalogus Fries Museum (Leeuwarden 1947)
Ten Geleide.
5. P. Gerbenzon, 'Het patronaatsrecht over kerken en prebenden, met name in Friesland', Publikatieband Stichting Alde Fryske Tsjerken 3 (1983) 85-100.
6. R. Steensma, Vroomheid in hout en steen (Baarn 1984/1985) 37.
7. J.J. Woltjer, Friesland in Hervormingstijd (Leiden 1962) 152, noot 26.
8. G. Robra, Mittelalterliche Holzplastik in Ostfriesland (Leer 1959) 7.
9. Het navolgende gedeelte is grotendeels ontleend aan J.J. Woltjer, a.w. Daarnaast zijn geraadpleegd: H. Oldenhof, In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo (Assen 1967); L.J.
Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16de en 17de eeuw (Amsterdam 1945-1947); en J. Kleijntjens, 'De godsdienstige toestand in Friesland omstreeks
1566', Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 53 (1929) 129-155.
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10. G.F. thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg ed., Groot Placaat en Chorterboek van Vriesland, deel 4 (Leeuwarden 1782) plakkaat d.d. 15 november 1594, pp. 865-866.
11. Beiden zijn niet los van elkaar te beschouwen. Zie J J . Woltjer, a.w., 208, 307. In Nederland
verscheen bijvoorbeeld in 1554 Den Leken Wechwijser van de hand van Jan Gerrits Verstege.
Het boekje was een afwijzing van de heiligendevotie en beeldverering.
12. J.J. Woltjer, Hervormingstijd, 197,198.
13. H. Oldenhof, Schuilkerkjes, 8-10.
14. Zie noot 10.
15. Zie noot 13.
16. Voor het navolgende gedeelte is gebruik gemaakt van: J.J.O. Goddijn, Katholieke minderheid
en protestant dominant (Nijmegen 1957); J. Visser, De plaatselijke verspreiding der katholieken
in Friesland tot het begin der 19de eeuw. Frisia Catholica 18 (Den Haag 1958); en C A . van
Swigchem, T. Brouwer, W. van Os, Een huis voor het Woord ('s-Gravenhage 1984) 45.
17. D.P.R. A. Bouvy, Middeleeuwsche beeldhouwkunst in de Noordelijke Nederlanden (Amsterdam 1947) 172.
18. G. Robra, Holzplastik, 27-32.
19. N. Ottema, Het kunstambacht en de volkskunst in Friesland Heemschut, 19 (Amsterdam 1942)
52.
20. G. von der Osten, 'Job and Christ, The development of a devotional image' ,The Journal of the
Warburg institute 16 (1953) 153-158.
21. N. Ottema, 'De ambachtskunst in het oude Leeuwarden', in: Leeuwarden, 1435-1935, Gedenkboek (Leeuwarden 1935) 54, 55.
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Panorama van Friesland
Fryske Kultuer
Jan Pieter Janzen
In rêdingsboat foar it Frysk?
Ergerje de measte minsken yn Nederlân har foaral oan de buorlju, oan dy har
hûnen en katten en oan de jeugd-fan-hjoeddedei, yn Fryslân leit dat even oars.
Hjir hawwe de lju folie minder argewaasje (de helte kin net spontaan in ergernis neame, wylst dat lannelik mar tsien persint is) en at se dan wat yrritants
neame is dat yn it foarste plak de Fryske taal. Neffens in NIPO-enkète ergere
fjirtjin persint fan de ynwenners fan dizze provinsje har yn 1987 nammentlik
oan it Frysk en dat geseur deroer. Twads op de argewaasje-toptsien wienen it
Frysk nasjonalisme en de fanatike Friezen (mei seis persint), treds vandalisme
en kriminaliteit (fiif persint) en op it fjirde plak stienen (ex aequo) Fryske plaknammen, it negative oer it Frysk en fersmoarging anneks hûnestront (elk goed
foar trije persint fan it totaal). Alles byelkoar hie in fjirde part fan de Friezen
dus argewaasje fan it Frysk.
Ut dyselde NIPO-enkète, holden ta gelegenheid fan de Steateferkiezings yn
opdracht fan Friesch Dagblad, Radio Fryslân en Fryske Akademy, die bliken
dat trije fan de fjouwer ynwenners har as "Fries" beskôgje, wylst ien op de fjouwer him mear Fries as Nederlanner fielt. Ien fan de belangrykste konklúzjes
wie dat noch mar 52 persint fan de Fryske húshâldings it Frysk as fiertaai brûkt
(in achterútgong fan twa persint fergelike mei in soartgelikense opinypeiling yn
1982). "As it sa trochgiet sitte wy oer fiif jier ûnder de magyske grins fan fyftich
persint. Je kinne de fraach stelle oft it Frysk de 21e ieu oeriibje sil", wie it wat
trystige kommintaar fan in taalsosjolooch.
Eigen skuld, woe in Frysk Beweger yn in ynstjoerd stik ha: "De Friezen en
harren Haachsk tinkende politisi kinne allinne harsels fanwegen eigen sleauwens dy ûndergong ferwite. Noch altyd doarre se de feiten net ûnder eagen te
sjen. Maatregels dy't de ûndergong keare kinne, sille foarfêst net nommen
wurde." — Op it Frysk yn it offisjele ferkear nei dan, dêr't de Provinsje wakker
mei te set is, en op it aktive taalbelied fan guon gemeenten nei. Fansels, mar dat
giet soms wol och sa hoeden. Nim Tytsjerksteradiel, ien fan de fjouwer "ynfieringsgemeenten". Dat kriget nei gans reboelje net ientalich Fryske nammebuordsjes, mar twatalige: de Fryske plaknammen wurde offisjeel en komme yn
grutte letters op de buorden, de Nederlânske yn lytse derûnder. Boarnsterhim
sette de plannen wol troch; dêr binne de plaknammen mei yngong fan 1 jannewaarje 1989 Frysk (de nije stavering wurdt net tapast: Raerd bliuwt aldergeloks
Raerd).
De measte gemeenten dêr't it taalbelied ûnderwerp fan petear wie, dogge it
kalmer oan. Yn Opsterlân waard besletten om "op termyn fan trije jier te stribjen nei in twatalich belied" en yn Dongeradiel binne se — mei de wurden fan de
boargemaster — "voorzichtig op weg naar een stuk gewenning". Nee, dan de
Provinsje. Dy kaam as ekstraatsje mei de aksje "Frysk, as it heal kin". Sa grut
en fleurich fan opset dat sels it Jeugdjournaal der op ôfkaam. Deselde deis presintearre de Libelle (yn oersetting) in folslein Fryske edysje. In sukses, ek foar
de útjouwer: de hûnderttàzen eksimplaren rekken sawat skjin útferkocht.
De Vrije Fries, LXVIII (1988) 133-152
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It partikulier inisjatyf wie ek warber yn de foarm fan de Stifting Fleurich
Frysk, dy't û.o. pompeblêdspjeldsjes en Sinteklazeferskes yn 'e hannel brocht.
De aksjegroep Warns 2000 kaam oars fanwegen mei it wyt spuitsjen fan it hûs
fan de direkteur fan Prins Dokkum, in bedriuw dêr't immen ûntslein wêze soe
om't se Frysk tsjin de direksje prate. Ek op in symposium fan it Histoarysk
Wurkferbân fan de Fryske Akademy wie it Frysk tabu. It gie oer de patriotten
en dy brûkten neffens de foarsitter ek gjin Frysk. Dat sadwaande.
Nee, dan minister Brinkman fan WVC. Dy betsjinne him yn de Twadde Keamer heechst persoanlik fan de twadde rykstaal om mei te dielen dat it wat him
oangiet mei Fryske televyzje neat wurde kin. De kieswet sil al feroare wurde,
sadat it Frysk tenei op kandidatelisten foar provinsje en gemeenten net mear
ferbean wurde mei. Fierders kealle it yn Den Haach nochal swier mei it Frysk.
Kabinet en Provinsje koenen it mar net iens wurde oer in bestjoersakkoart foar
de Fryske taal en kultuer. Ta spyt fan steatssekretaris (en ald-deputearre) De
Graaff-Nauta: "Ik bin fier gien yn de striid foar it Frysk en ik kin no net fierder." Alles byelkoar foar de Fryske studinten reden genôch om in Krystkongres te halden oer ittema: "Help! ItFryskfersûpt. Wêrisderêdingsboat?" (Dy
kaam dus net.)
Wat binne ôfsjoen fan de taal eins de belangrykste skaaimerken fan de Fryske kultuer? Ofgeande op guon presintaasjes nei buten ta, is der noch altiten in
sterke folkloristyske ynslach. Want wat wienen de attraksjes op in Fryske dei
yn Belgysk Limboarch? In útstalling oer it Frysk kostúm, Makkumer ierdewurk, Hynljipper skilderwurk, kofje mei klûntsjes en Fryske koeke, folksdûnsjen, in Fryske kofjetafel, Piet de Boer mei syn Fryske hynders, fierljeppen en
keatsen. Dêr hearre fansels noch by it aaisykjen, dat wat langer wat mear yn de
knipe komt, en út en troch in Alvestêdetocht. Diskear krekt net. De koarts wie
der al, benammen om útens, mar de Súdhoeksterfeart bleau in te swak stee.
Dêrom hold de kaberetier Youp van 't Hek in alternative Alvestêde-teatertocht. Dat slagge tige. Stipe troch tal fan Fryske artysten prate Van 't Hek lyts
tweintichtûzen gûne byelkoar. Dy gongen nei iismaster Henk Kroes yn syn
funksje fan direkteur fan It Fryske Gea. En dat gea is ek al in stik fan de Fryske
kultuer dêr't it net rûnom like goed mei giet.
Mar der wie mear: keunst en kultuer yn ingere sin, ek Fryske.
Mear as koaren en korpsen
"As der in soarte fan oerkoepeljende taharker boppe ús provinsje sweve soe
(-), dan sille him nei it léste fearnsjier de earen wol tûtsje." - LC-resinsint Wiep
Zylstra yn syn jierbalâns fan it muzykjier 1987 (De S trikei fan jannewaris 1988).
Der is folie mear as koaren en koarpsen, is syn konklúzje. De provinsje stiet
stiif fan de niuzyk: "Der binne in protte minsken foar wa't it iten, drinken en
sykheljen is. Wy litte ús de strôte net tichtknipe, ek net foar in part." Dat léste
sloech op it gedonder mei it Frysk Orkest, dat troch de besunigingen yn syn
bestean bedrige waard/wurdt. It plan fan minister Brinkman om te kommen ta
ien nij symfonyorkest foar it hiele Noarden waard troch de Keamer ôfwiisd. Dy
keas foar it "twalokaasjemodel": it FO sil (mear) oparbeidzje mei it Noordelijk
Filharmonisch Orkest yn Grins.
Net los te tinken fan de striid om it bestean wie it oprjochtsjen fan it Fries
Concertkoor, in seleksje út de besteande oratoriumferienings, koaren en kantorijen, begelaat troch leden fan it FO. It sette yn desimber útein. De earste
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fase fan it muzykprojekt Villa Aria, spesjaal rjochte op skoalbern, waard feestlik ôfsluten (en krige in posityf advys fan de Raad voor de Kunst).
De oprjochte amateurs fan it Fries Kamerorkest fierden har 25-jierrich jubileum. It Fries Jeugdorkest bestie tsien jier, wylst de Bond van Zangkoren in
Friesland al trijefearns ieu dwaande is, like lang as it Mingd Koar fan Grou.
Waard bij de sjongers klage oer fergrizing, op de dagen foar ynstrumintemuzyk
fan it Samenwerkingsverband Muziekorganisatie Friesland rûn benammen de
jongerein stoarm. It SAMO wol dan ek mear jild fan de Provinsje foar opfang
en begelieding.
Muzikale manifestaasjes wienen der wer by de bulte, fan konkoersen foar
koaren en korpsen oant de earste Fryske Jazz Nacht en it tsiende festival fan
Tsjoch, de Feriening fan Fryske Folksmuzikanten (diskear mei wol hûndert
lûkharmonika's). Op Tsjoch-10 foei nei tolve jier en sân elpees it doek oer
Irolt, de bekendste folkgroep mei as konstante krêften gitarist Nanne Kalma
en sjongeres Inez Timmer. De produksje fan oaren is folie leger: de groepen
Gysbert en Jarje en de solist Doede Bleeker wienen pas oan har twadde elpee
ta. De Berkoper troubadour Karst Berkebosch makke syn debút op 'e platemerk mei Zaandgrond.
Fan folk- nei popmuzyk is noch in hiele stap. Dochs moat it even wêze, want
de Friese Bries sette troch en soarge foar in eigen lûd yn de wrâld fan de Nederpop. Net allinnich muzikaal mar ek wat de taal oangie: Pieter Sybenga fan It
Dockumer Lokaeltsje sjongt graach yn it Frysk om't it "een soort elastiek heeft
net als het Engels". Op syn twadde elpee, Moddergat, makke er syn wurden
wier. L.U.L. wûn de Kleine Prijs van Sneek en de Stalin Orgels krigen foar har
punkachtige ferzy fan it Frysk Folksliet in priis fan Radio 18, it tiisdeisprogramma fan Radio Fryslân dat de Fryske pop wakker stimulearre(t). Dat is ek it doel
fan de Stifting Earizer, dy't û.o. konserten organisearre. Kobus Gaat Naar Appelscha makke ek om utens wat langer wat mear furore. Dat die The Visitor al
earder. Dizze "peetvaders van de Friese Bries" setten der nei acht jier, trije
elpees, twa kassettes en in stikmannich singels in punt achter. (Sjoch foar saakkundige ynformaasje oer de Fryske popfenomenen Fryx VIII-2 en de LC fan 3
april 1987).
Foar it meitsjen fan platen wurdt hieltyd faker in berop op de Provinsje dien.
De Fryske Kultuerried wol dêrom ta op in spesjaal fûns. Foar in byldzjend oersjoch fan âlde platen, makke sûnder subsydzje, koe men terjochte bij de
FLMD-útstalling Waaksen ark. In opfallende muzikale produksje wie ek de
Meslânzer musical An 'e reis fan Jo Smit.
Teater, duns en beweging
It Boun fan Fryske Toanielselskippen sloech nije wegen yn. Wol toanielkrigen
(mei de Rederikerskeamer Halbertsma fan Stiens as earste yn de eareklasse),
mar gjin slútjûnen mear. Yn stee dêrfan kaam it "presintaasje toaniel", mear as
sljochtweihinne amateurtoaniel om de fierdere fernijing en ûntwikkeling te stimulearjen. In ad hoc ploech spile in synysk blijspul fan Albee, De dreamfan
heity en memmy. Ek by it provinsjaal ienakterfestival op It Hearrenfean wie
romte foar de nije ideeën fan toanieladviseuse Hilde Mulder. In nij ferskynsel
wie de Fryske Toanielkoöperaasje fan Jehannes Spyksma c.s., dy't foar it fuotljocht kaam mei Pake Sytse, in bewurking fan Rink van der Velde syn roman. It
Frysk Toaniel Ferbân, dêr't sawat alle toanielorganisaasjes yn oparbeidzje, krige in goeie rjochtsposysje foar syn meiwurkers en in nij ûnderkommen.
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Tryater hie in poerbêst jier: in positive Raad voor de Kunst, oardel ton ekstra rykssybsydzje en stikken dêr't de minsken net genôch fan krije koenen. De
feintfan twa masters wie in kassukses en moast mear as ien kear "foar it lést"
spile wurde, wylst fan it oangripende Boeren stjêre sân ekstra opfierings krige.
Moast de Skoallegroep opdoekt wurde, de bern wisten Tryater ek yn doarpshûs en skouboarch wol te finen. — It buorket dus goed mei it Frysk beropstoaniel u.l.f. Guido Wevers. Der komt no ek aloan mear net-Frysksinnich publyk
op ôf.
Ek foar it Frysktalich kabaret wie it in goed jier. By't hjerst kamen Leny
Dykstra, it Selskip Sipke Oppedyk en Samar mei nije programma's, wylst
grand old Rients Gratama yn it nije jier úteinsette mei In Fries is in Fries is in
Fries. . . Jong talint is der lykwols amper. In conference-wedstriid yn Snits
smiet alteast net folie nijs op (de typkes wienen neffens de sjuery "ryklik âldfrinzich"; priiswinner Ronald Rinia "kin in Súdwesthoekster Teake van der
Meer wurde", waard der sein).
In minne simmer, dochs libbe it iepenloftspul yn de tunen fan Burgum, Menaam en Jorwert, resp. mei Healjild fan Bertus Klazinga, Robert, Bertha en Ko
fan Heijermans en De fleurige froulju fan Shakespeare. Bûtendoar spile ek it
Fries Straatfestival him ôf, it achtste alwer, foar de wissichheid mei gans plestik. Dat wie krekt net noadich. Mei tanksij in (noch) gruttere fariaasje wie it
publyk manmachtiger as ea. Om utens liet it bewegingsteater Suver Nuver him
hearre en sjen; yn 1988 krige it ek yn Fryslân in káns.
Foar alle soarten duns, fan folklore oant jazzballet, kaam der ien organisaasje, de Stichting Duns. Dy organisearre daliks yn Drachten al de manifestaasje
Kans voor Dans, en letter yn Ljouwert nochris in Dansfestival mei grut ferskaat.
Musea en byldzjende keunst
De Federatie van Friese Musea en Oudheidkamers makke gans wurk fan har
fjirtichjierrich bestean: plakplaatsjes, folders, de jubileumútjefte Friese musea
in samenspel, it edukative boekje 65 musea yn Fryslân, in (lannelik) museumwykein (dat hjir goed tweintichtûzen besikers luts) en de manifestaasje Fryslân
wetterlân (dêr't 35 musea oan meidienen).
Fierwei it populêrste wie it Jopie Huismanmuseum yn Warkum mei hast 120
tûzen besikers. Nij iepene waard it Klompenmuseum yn Noardburgum en it
Fries Landbouwmuseum yn Eksmoarre (in fuortsetting en útwreiding fan dat
yn Oentsjerk). Ek it Fries Natuur (historisch) Museum krige in nij ûnderkommen.
Reboelje en argewaasje oer jildsaken en nij belied wienen der net te min.
Benammen oer it Princessehof (no sûnder direktrise Barbara Harrison), dat
mar gjin ryksmuseum wurde mei, en dêr't sawol de gemeente Ljouwert as de
Provinsje minder jild yn stekke woenen. It Hidde Nijland Museum yn Hynljippen krige ek al minder fan de Provinsje. Dy wol nammentlik ta op in nij Museum foar Moderne Keunst.
Yntusken gongen musea, galerys en oare keunstsinnige organisaasjes gewoan troch mei it útstallen fan byldzjende keunst. Alderberkeap hie syn sechstjinde Open Stal, in rom opsette en ôfwikseljende presintaasje, dêr't men op 'e
wite fyts bylâns koe. Yn it ramt fan de Dokumenta wienen der yn Kassei trije
Fryske eksposysjes, û.o. ien fan de Vier Evangelisten, dy't letter ek yn it Stedelijk Museum yn Amsterdam de romte krigen. Ek tichter bij hûs krigen Fryske
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keunstners, sa te sjen, wol har gerak. Al kamen guon troch it ferdwinen fan de
Beeldende Kunstenaars Regeling finansjeel wol yn swierrichheden.
Media en beliedsnota's
Nei it Friesch Dagblad makke ek de Leeuwarder Courant fan syn sneonskrante
in echt moarnsblêd — foar gans Friezen grif in grutte feroaring yn har lêskultuer. Lêstiger wie it om te wennen oan de nije útstjoertiden fan Radio Fryslân
(net mear fan seizen oant sânen, mar, útsein sneons en sneins, fan fiven oant
seizen): de helte fan de harkers liet it ôfwitte. In primeur wienen de fjouwer
Fryskje tv-produksjes op it lannelike net, "(w)aardige documentaires", neffens in resinsint. In moaie oanrin ta Fryske Televyzje. Dêr wurdt wol op alle
fronten oan wurke, mar yn Den Haach keallet it wol och sa swier.
Nij yn medialân wie Frija, it safolste besykjen om in justjes alternatyf ljocht
skine te litten op polityk, kultuer en maatskippij (tenearsten seis kear it jier).
Nij wie ek De Oanharker, in moanlikse blomlêzing fan it Sprutsen Frysk Boek
(dat no foar minne lezers ek de hiele Bibel op lûdskassette hat). It útgeanslibben waard skewiele mei In Friesland Uit, in ûndernimmen fan de belangrykste
kulturele en rekreative ynstânsjes. "Friesland is toe aan een nieuw cultuurbeleid" , sa sei de foarsitter fan de stichting dy't foar dit ynisjatyf ferantwurdlik is.
No dat ha wy witten. De iene kultuernota jage de oare. En at it oan Johanneke Liemburg, de nije deputearre foar kultuer, leit komt it lân fan de media der
ek hiel oars út te sjen. De subsydzje foar Frysk & Frij wurdt, sa wie it plan,
m.y.f. 1989 ynlutsen om romte te meitsjen foar in nij Frysktalich wykblêd dat
mear minsken berikt as de fyftûzen dy't abonnearre wienen op it wykblêd dat
him net mear "fris en fleurich" neamde. By de jierwiksel wie de stoarm fan
protest noch net belune.
Miskien hat it holpen, lykas ek de aksje tsjin it ynlûken fan de subsydzje foar
it Fries Filmcircuit fertuten die. De distribúsje fan de mear keunstsinnige film
en it Fries Filmfestival (dizze reis yn 'e mande mei de VPRO) waard úteinlik
gjin ûnderstek dien. Film en video krigen sels in plak yn de mids desimber presintearre nota In ramt foar it keunstbelied fan de Provinsje Fryslân 1987-2000.
Mei dit ambisjeuze wurkstik wol de nije deputearre in lykwicht fine tusken basisfoarsjennings op it gebiet fan de keunsten en tagelyk fleksibel ynspylje op
feroarings en fernijings. Derby moat it benammen gean om kwaliteit. En dy is
der wol, sa't ek yn 1987 wer bliken die.
Fryske taal- en letterkunde yn 1987
Tineke Steenmeijer-Wielenga
1987 wie it jier fan de betinking fan 50 jier Frysk yn it ûnderwiis. Der wie in
brede wurklist gearstald mei "voor elck wat wils" fan symposium en wittenskiplike bondel (Under-rjocht) oant in grammofoanplaat mei nije bernelieten,
dêr't in hiele téaterpresintaasje om hinne makke wie (Sipelsop en sûkelade) en
in ferfryske musical (Joazef) en it wie in wûnder hoe grut it sukses benammen
by de foarstellingen wie. Dichters en skriuwers hawwe dêroan mei teksten en
oersettingen har eigen bydrage leverje kinnen. Al earder yn it jier hiene de
stichting It Fryske Boek en de Sintrale Bibleteektsjinst yn Fryslân in symposium belein oer de takomst fan de Fryske literatuer. Trinus Riemersma en Leo
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Popma lieten har Ijocht skine oer mooglike oplossingen foar problemen as "te
min jonge skriuwers", "net-doelmjittige besteging fan middels", "te lange wei
fan manuskript oant boekútjefte", "te min profesjonele begelieding en propaganda foar skriuwers en boeken". Ta in útdragen saak koe it fansels net komme, mar der wurdt besocht ferskillende suggestjes út te wurkjen. Hoe't it provinsjale belied op it mêd fan de letteren derút komt te sjen is dit jier noch net
dúdlik wurden, mar it is wis, dat sawol yn it fjild as by de oerheid socht wurdt
nei mooglikheden om de Fryske literatuer in sterkere posysje te jaan. Dat it net
goed komt as men de saken op har berin lit, sil elk dúdlik wurde, dy't de ûntjouwing yn de boekútjeften sa't dy hjirnei sketst wurde sil, kritysk besjocht.
It oersjoch, lykas wenst gearstald troch it FLMD foar it tydskrift Trotwaer, lit
itselde byld fan jierren sjen: kwantitatyf fait it net ôf — yn 1987 105 titels, tsjinoer 93 yn 1986 — mar der is te min oarspronklik Frysk wurk by en nije nammen
kinne der hast net sinjalearre wurde. Yn de romanpriisfraach fan de KFFB
waarden ynstjoerings fan Magda van Ommen-Kuiper en Djoke Weening-Meijer bekroand; yn de Rely Jorritsmapriisfraach in koart ferhaal fan Durk van der
Ploeg en in fers fan Tsjêbbe Hettinga. Allinne de ekstra-priisfraach dy't it Rely
Jorritsma-fûns dit jier útskreaun hie foar skoallegeande debutanten smiet ien
nije namme op: Wilma Bakker fan Ychtenbrêge, fan wa't it ferhaal "Keninginnedei" as it iennige fan de âlve ynstjoeringen bekroand waard. Yn it poëzyfestival "Dichterbij-dichter", dat skouboarch De Harmonie foar de skoallen foar
fuortset ûnderwiis yn Fryslân organisearre yn 'e mande mei de Sintrale Bibleteektsjinst, de Stichting Kunstzinnige Vorming Friesland, Ubbo Emmius en de
Stichting Literaire Aktiviteiten Leeuwarden, waard ek in fers fan Wilma Bakker útkeazen foar publikaasje yn de bondel dy't de ôfsluting fan it projekt foar-

Deputearre drs. J. .Liemburg en Harmen Wind by de útrikingfan de Fedde Schurerprüs
1987 op 22 okt. yn it Provinsjehûs. Foto Frysk Letterkundich Museum en
Dokumintaasje sintrum.
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me. It wie ien fan de pear Fryske gedichten tsjinoer in oerfloed fan Hollânsktalige ynstjoerings. It te beskieden plak fan it Frysk yn it fuortset ûnderwiis
wreekt him hjir.
Wat de provinsjale literêre prizen oangiet, wiene dit jier debutanten en oersetters wer oan bar. De Fedde Schurer-priis waard útrikt oan Harmen Wind
foar syn earstlingsbondel Ut ein. Fan de winners fan de Obe Postmapriis lykwols dy't de advyskommisje takenne woe oan de oersetters dy't foar Tryater
stikken út it wrâldrepertoire yn it Frysk oerbrocht hiene en dêrmei in bydrage
levere hiene oan it sukses fan it toanielselskip, protestearren guon dy't fan betinken wiene, dat hja net diel útmakken fan in kollektyf — en dus net as groep
priizge wurde koene — en dat de advyskommisje in oersetprestaasje bekroane
moatten hie. De Obe Postma-priis waard doe net útrikt, mar dat docht fansels
neat ôf oan de prizensweardigens fan Piter Boersma, Harke Bremer, Jarich
Hoekstra, Sybe Krol, Jan Schotanus, Romke Toering en Pyt van der Zee.
De al earder neamde Stichting Literaire Aktiviteiten Leeuwarden noege op
fêste tiden Hollânske en Fryske dichters út yn it Literair Café fan Kreativiteitscentrum De blauwe Stoep en die dêrmei — sa bewiisde de grutte opkomst fan
besikers — in protte poëzyleafhawwers in deugd. Ut itselde fermidden kamen
ek de plannen foar in Slauerhoffmanifestatie, 51 jier nei it ferstjerren fan dy
Ljouwerter dichter. Fan dat tige slagge barren bleauwen in tinkstien yn it hûs
oan 'e Foarstreek dêr't er wenne hat en in samling fersen fan ûnderskate dichters ynspirearre troch Slauerhoff oer ûnder de titel Wie kan er wonen in een
gedicht.
De Fryske dichteresse Rixt — hûndert jier ferlyn berne — waard betocht mei
in útstalling oer har libben en wurk yn it Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum en in literêre poster as nûmer 3 yn de rige "Papieren útstallingen".
Yn ynformele sfear betocht Anne Wadman syn 50-jierrich auteurskip. By dy
gelegenheid ferskynden sawol in nije Nederlânsktalige roman (De terechtstelling) as in yn eigen behear útjûn egodokumint oer syn earste stappen op it paad
fan de skriuwerij.
Yn 1987 hat "de frisistyk" ôfskie nimme moatten fan in tal minsken dy't elk
nei eigen oanlis en talint in bydrage levere hawwe oan de Fryske taal- en letterkunde yn 'e romste sin. Fan har wolle wy mei tankberens neame: prof. dr. G.
Borgers dy't him altyd ynset hat foar de lykberjochtiging fan de Fryske literatuer yn "Nederlânske" rûnten, ûnderwiisman P. W. Pietersen, beweger en publisist op it mêd fan it âldfrysk, dr. J.J. van Weringh, de dichter-foardrager
W.P. Altena en de earste konservator fan it FLMD, bibleteekman en safolle
mear M.K. Scholten. Op hege jierren kaam ek de âld-Ljouwerter learaar, Piter
Jelles-priiswinner, Hartog Beem te ferstjerren; as gjin oar koe hy de skiednis
fan de Joaden yn Fryslân.
Boeken
Der fan útgeande, dat de ûntjouwing yn de Fryske taal- en letterkunde behalve
oan de hjirboppe neamde dingen, benammen ôf te lézen is oan de yn in jier
ferskynde boeken, sille wy per sjenre lykas wenst, de boekútjeften bylâns rinne. De ferdieling oer de sjenres wie yn 1987 as folget: belletry 17, poëzy 19,
berneboeken 40 en ferskaat 29.
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Belletry
Postúm kaam dit jier noch út: Gabe, ferhaalfan infeint, in boek dat benammen
fan belang is om't it boerelibben sa't dat foarhinne wie der yn beskreaun is, sa't
allinne in man as Hoatse de Jong (1884-1982) dy't alles sels noch meimakke hie,
soks koe. Om deselde reden is ek nijsgjirrich de samling sketskes oer it Boazumer doarpslibben yn 'e tritiger jierren, dat de ferver J. Lanting ûnder de titel
Kuierkes troch Boazum gearstalde út syn stikjes foar de doarpskrante. De Friese Pers Boekerij sette útein mei in rige "De beste Fryske ferhalen fan. . ." en
brocht dit jier dy fan Hylke Speerstra en Rink van der Velde út. Ferhalen joech
ek H. Heeringa-Seepma yn har boek Itgriene huodsje, wylst Douwe Kootstra
yn De moanne op 'e rêch syn reisferhalen samle, in nij sjenre yn 'e Fryske literatuer, dat fanwegen it dokumintêre karakter net earlik ûnder belletry beflapt
wurde kin. Yn Myn tocht die Willem de Haan persoanlik ferslach fan syn reis by
de âlve steden lans. Behalve de ferhalebondel fan frou Heeringa joech de
KFFB romans út fan Peggy Klinkhaemer, Harm Lodewyk, Klaas Stel, H. Y. de
Vries en Tsjalling fan Wolsum. Djoke Weening-Meijer har Lege hannen, dat
folslein yn 'e tradysje fan de Kristlike Fryske Folks Bibleteek past hie, ferskynde yn it fûns fan A. J. Osinga, wylst Lykle Jansma De Fryske kurassier fan Daan
Hanja, oerset fan E.S. de Jong, foar syn rekken naam. By deselde utjouwer
kaam ek in 7de printinge út fan wat neffens guon wol it earste Fryske romantsje
neamd wurde mei: Waling Dykstra syn De sulveren rinkelbel. Yn de jongste
Fryske romans wurdt fannijs dúdlik, dat de 2de wrâldoarloch noch hyltiid net
ôfrûn is en noch altyd trochwurket yn de libbens fan minsken, ek as dat bern of
bernsbern binne fan dejingen dy't sels in rol, moai of faai, spile hawwe yn 'e
trageedzje. Yn De histoarjefan kammeraat Hollanski krûpt Rink van der Velde
yn 'e hûd fan in jonge Fries dy't syn nederlannerskip ferspile hat trochdat er yn
'e Spaanske boargeroarloch fochten hat tsjin de fassisten. Om't er him yn eigen
lân fûgelfaai fielt sûnder papieren en ek net rjocht doel hat oer syn takomst,
tekenet er in kontrakt foar de Oostlandkompagnie mei de ferhopinge in bestean te finen as boer yn Ruslân. Yn de roman lit de auteur de jonge ferslach
dwaan fan syn wjerfarren mei de Dútsers en mei de Russen, mei wa't er te krijen krige doe't er oerrûn wie nei de partizanen, op it momint dat er yn in lyts
Russysk doarp op ferhaal komme kin. Ut oantinkens oan syn jongesjierren yn
Fryslân en de aventoeren dy't er belibbe hat yn Frankryk, Afrika en Spanje riist
it byld op fan in minskebestean dat yn 'e grutte histoarje amperoan fan belang
west hat, wylst it wol beskaat waard troch it wrâldbarren oant de dea der op
folge.
Yn Tiid fan libjen beskriuwt Willem Verf — aldergeloks in jonge skriuwer
dy't trochset en in eigentiidsk oeuvre opbout — hoe't in jonge wurkleaze learaar troch autopech twongen wurdt in skoftsje yn Dútslân te bliuwen en dêr yn
kontakt komt mei in famylje dy't, ek al wer mei troch de oarloch — yn nuodlike
omstannichheden ferkeart. Verf hat syn boek in sadanich mingsel fan spanning, skiednis, aksje en romantyk meijûn, dat it de lezer meinimt. De Fryske
literatuer hat driuwend ferlet fan skriuwers dy't fraachstikken fan ús tiid behannelje kinne yn flot lêsbere boeken dy't dochs net sûnder djipgong binne.
Poëzy
Fan de 19 poëtyske publikaasjes dy't yn 1987 byskreaun wurde koene, wiene
net minder as 11 yn eigen behear útjûn, 2 ferskynden yn de rige fan de KFFB, 2
by de Koperative Utjowerij, 1 by ïeafhawwerijútjouwerij De Hynsteblom en
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mar 3 by kommersjele bedriuwen en dêrfan naam Lykle Jansma de oersettingen út it wurk fan Catullus fan de hân fan Jan Wybenga en Sybe Sybesma foar
syn rekken, wylst de Friese Pers Boekerij in samling bisterimen fan Hoatse
Kleefstra dy't earder yn 'e Ljouwerter Krante stien hiene yn boekfoarm útjoech. De iennige dichtbondel dêr't de Friese Pers Boekerij it gewoan mei weage hat en dan ek noch stipe fan in provinsjale subsydzje, wie de tredde fan
Baukje Wytsma Heech gers. No seit hoe't in boek oan 'e merk brocht wurdt
fansels neat oer de kwaliteit fan de poëzy, mar ik sinjalearje it ferskynsel om't
dêr klear út bliken docht, dat it útbringen fan poëzy yn de lytse oplagen sa't dy
fan Fryske bondels ferkocht wurde kinne foar gjin inkelde útjouwer mear ynteressant is. Dat is ien aspekt; oan de oare kant stiet, dat troch technyske fernijingen it útjaan yn eigen behear ek makliker wurden is en guon auteurs der wol
wat jild foar oer hawwe om harsels de soargen en de argewaasje fan de lange
wei fia offisjele subsydzje-oanfragen ensafuorthinne te besparjen.
Ynteressant foar de lezers is de poëzy wol bleaun: benammen persoanlike
lyryk is en bliuwt in bloeiend sjenre yn 'e Fryske lettertún.
Apart fermelding fertsjinnet it bondeltsje Wy jouwe in rûntsje mei fersen fan
Tsjits Peanstra, Sjoerd Palstra, Akke Wybenga, Jelle Bangma, Boukje Tsjerkje de Jong en Jurjen van der Meer, dy't meiinoar it iennich oerbleaune "skriuwersrûntsje" foarmje fan de groepkes dy't in jiermannich lyn opset wiene troch
it Skriuwersboun mei it idee, dat skriuwers en dichters fan ferskillende leeftiid
en ûnderfining elkoar stypje en stimulearje kinne as hja geregeldwei mei elkoar
har wurk beprate. As dichteresse debutearre Margryt Poortstra mei de knappe
bondel Krúswetter. Twadde bondels dy't yn beide gefallen ek groei yn dichterlik fermogen toanden, wiene der fan Geart fan der Mear mei Winterkriik en
Sjoerd Palstra mei Tinhûdich jier, hoewol't de léste noch wolris stykjen bliuwt
by it fêstlizzen fan in poëtysk momint. Harsels gelyk bleauwen Swaantsje
Duursma mei Der stiet in spylman foar ús doar en Theodora Zijlstra mei Dit is
myn wrâld, beide bondels dêr't op ienfâldige wize tankberens foar God en it
fan Ffim skepene yn útsprutsen wurdt. Ta de folksdichters mei men ek rekkenje
W.B. Hylkema mei syn In hânfol raaien út de Greidhoeke dy't oer de feroaringen yn it boerebedriuw filosofearret en A. Dantuma-de Vries , fan wa't (gelegenheidsgedichten dy't hja it libben lans skreaun hie, bondele waarden. Piter Yedema joech yn Boarring in stikmannich fan syn fersen en oersettingen,
wylst Jelle Kaspersma fan de jubilearjende FNP de káns krige syn oersettingen
fan de poëzy fan de yndiaan Lance Henson te publisearjen ûnder de titel Jonger út stiennen.
Fan syn eartiids sa grimmitich dichtsjend alter ego Daniël Daen is yn de jongste poëzy fan G. Willem Abma net folie werom te finen; sawol yn Deafan de
moskefrou as yn Bist noait wa'st wieste, beide moai fersoarge útjeften, toant er
him in filosoof oer libben en dea dy't mylder, mar benammen "sadder and wiser" wurden is en dat besiket wer te jaan yn rymjende fersen, in foarm dy't him
minder leit as it frije fers, dat er foarhinne sa fûleindich klinke liet. Binne Abma
syn emoasjes maklik mei te fielen, folie kriptysker uteret Josse de Haan him yn
syn surrealistyske leafdesfersen yn syn nije bondel Geeffike pears gers. Yn har
tredde bondel Heech gers befestiget Baukje Wytsma har talint: hja hat in eigen
tématyk, it sykjen nei bliuwende wearden tusken alles wat fergonkelik is yn it
bestean, en dichtet dêroer yn in eigen byldetaal, dêr't kleur en ljocht wichtige
eleminten yn binne, op in folslein eigen toan. Under de dichters fan de tachtiger jierren is hja de meast konstante.
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Berneboeken
Hoe follesidich Baukje Wytsma is, docht ek bliken út har bydragen oan de berneliteratuer. Hja hat meiwurke oan sawol "Sipelsop en sûkelade", as oan "Villa Aria" (in skoalradioprogramma oer muzyk), as oan Heechterp en it geheim
fan de stien (in skoalradioharkspul yn ôfleveringen fan de hân fan ferskate Fryske skriuwers mei help fan bern), as oan Disse en Jinge enfrou Hilarides, it earste Fryske berneboekegeskink. It boek waard skreaun troch Baukje Wytsma
en Akky van der Veer, dy't der in programma omhinne betochten, dat hja mei
muzikale stipe fan Jaap Oosterwijk op 'e skoallen brocht hawwe. It sukses fan
dat projekt wie sa grut, dat der in ferfolch op komme sil. Om de blik te ferromjen jout de Afûk ûnder de titel "Op reis" in rige oarspronklike berneboeken út
oer oare folken en kultueren. Yn dy rige ferskynden yn 1987 Kamera op Kameroen fan J. Vledder-van der Knoop, Eagenblikje fan Anny de Jong, De binde
fan wite Harm en In Huw yn 'e trein fan Riemkje Pitstra en Ar jam fan 'e Edrei
fan Jan Schotanus. Behalve in protte oersettingen en in tal werprintingen (û.o.
fan Der wie ris in âld wyfke fan Nynke fan Ffichtum, dat wolris in moaie útfiering fertsjinje soe) joech de Afûk ek in bondel mei oarspronklike jongereinferhalen út ûnder de titel Skroei. Behalve fan skriuwers dy't har spoaren al fertsjinne hawwe op it mêd fan ferhalen, lykas Doete Stienstra-Venema, Meindert Bijlsma en Joop Boomsma, steane der ek bydragen yn fan jonge auteurs as
Reinder H. Postma, Tjitze de Jong en Jelle Bangma dy't wy út en troch yn 'e
tydskriften tsjinkomme en wurk fan debutanten as Aly Veenstra en Jaap van
Kammen. Sa'n útjefte stimulearret sawol it lézen as it skriuwen, soe men hoopje. Fan de 13 oarspronklike nije boeken kinne noch neamd wurde it ferskesboek Snobbersguod fan Froukje Annema-Noordenbos mei knipprinten fan
Gré Ysselstein-Terpstra, In ferskoppeling fan H. Heeringa-Seepma en fan
Magda van Ommen Read en reader dêr't hja by de KFFB mei yn de prizen fallen is. Fan de 23 oersette boeken de Fryske bewurking fan Marten Sikkema fan
in Grinslanner teltsje fan Gré van der Veer: Fan Slynmarta en Tisdernet. It
hoecht net altyd út de wrâldtalen te kommen om de muoite wurdich te wezen.
Ferskaat
It skift ferskaat omfettet 29 titels fan in yn eigen behear útjûn egodokumint fan
Cornelis Roersma fan Frjentsjer oant it 4de diel (deun oantfabryk) fan it Wurdboek fan de Fryske taal. Sjoen it oanwinnende tal Nynkes en Maaikes yn Hollânske rûnten koe de List fan Fryske Foarnammen, dêr't in 4de printinge fan
ferskynd is, wolris in faak rieplachte boarne wêze. De Fryske Akademy soarge
fierder wer foar it Genealogysk lierboekje, Bydragen ta de Pleatslike Skiednis,
stúdzjes oer it Midfrysk (fan S. Dyk), de sintaksis (S. Dyk en J. Hoekstra),
nammekunde (W.T. Beetstra), it ûnderwiis (Under-rjocht) en foar in Omkearwurdboek fan de Fryske taal (besoarge fan A. Dykstra en J. Reitsma). In rike
kar út de folkskundige en literêr-histoaryske publikaasjes fan Dam Jaarsma fan
Eastermar dy't ferspraat wiene yn kranten en tydskriften is troch de FA útjûn
yn Ut itgeafan Sterke Hearke; ek foar "gewoane" lezers mei nocht oan ferhalen
is it in hiel aardich boek wurden om yn om te sneupen en út en troch ris in stik te
lézen. Foar de literatuerhistoarje fan belang is it foarste dieltsje út de rige
"steds-doarps-en streekskiednissen" oer Dunegea fan Ron Postma, om't de
skriuwer dêryn ek in part fan de eftergrûn fan H.G. van der Veen syn ferneamde De kaertlizzer(1856,19652) bleat lein hat. Yn oar ferbân ferskynden boeken
oer Heech, Jorwert, Nijbeets en Lippenhuzen. It FAFK betocht syn 10-jierrich
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bestean mei Foar in kleurryk Fryslân, de FNP syn 25-jierrich mei It Tinkboek
FNP 1962-1987. De dissertaasje fan Ype Poortinga út 1940 jout in oersjoch fan
it Fryske folkstoaniel tusken 1860 en 1930. In part fan dat tiidrek, te witten de
jierren 1881-1890 is fannijs bestudearre troch in wurkgroep û.l.f. Trinus Riemersma; yn Co-frisica II in ferslach fan har befiningen.
Mei't it ûnmooglik is alles te sinjalearjen, dat der yn 'e rin fan it jier 1987 op it
mêd fan de Fryske taal- en letterkunde ferskynd is, wol ik beslute mei In bonte
luchtballon, troch Teake Hoekema yn eigen behear útjûne teksten en bewurkingen op bekende meidijen; "Dy léste duns mei dy" op 'e wize fan "The shadow of your smile" is wer ris wat oars as "Hup sûpengroattenbrij".

Geschiedenis
J.J. Huizinga
Aan het einde van het jaar promoveerde T.U. Smeding met School in de Steigers. De wording van de Friese lagere school in de periode 1800-1857. Nauwgezet gaat hij na hoe de idealen van de christelijke verlichting met succes hebben doorgewerkt in Friesland en hoe het onderwijs als een spiegel van de maatschappij per stand was en werd ingericht. De grote regionale verschillen komen
daarin nadrukkelijk tot uiting. Zij hadden invloed op de inhoud van het onderwijs en op de status van de onderwijzers. Algemene noties over de werking van
de alom geprezen schoolwet van 1806 toetst de jonge doctor concreet aan de
Friese situatie. Zijn dank gaat uit naar de Friese Nutsdepartementen, de
schoolopzieners en vooral de schoolmeesters. Zij hebben de kwaliteit van het
onderwijs in hoge mate verbeterd. Tegenover een tiental positieve effecten
plaatst de schrijver vooral de achterstelling van de Friese taal. Hiervoor kon
geen plaats zijn in het natievormende ideaal van de vernieuwers. De voor het
proefschrift geraadpleegde uitgebreide literatuur is merkwaardigerwijs in rubrieken opgedeeld, maar wat erger is, een register van namen van plaatsen en
personen ontbreekt.
Feestelijk was de bijeenkomst ter gelegenheid van de presentatie in de Grote
Kerk te Leeuwarden van J.J. Kalma's Mensen in en om de Grote Kerk. Beelden
uit de Leeuwarder kerkgeschiedenis. Het is een mooi boek geworden waarin
over de ruim acht eeuwen geschiedenis door de evenwichtige dosering in deeltijd gelezen en gekeken kan worden. De Hervormden krijgen de meeste aandacht, maar het boek is geschreven voor iedereen. De tachtigjarige historicus
en prediker wil ons bij de aangename en veelsoortige vertellingen uit het kerkelijk leven een spiegel voorhouden, waarschuwen en aansporen. Hij doelt op
onverschilligheid en middelmatigheid van de mensen in verleden en heden.
Misschien evenveel werk, maar veel minder genoegen heeft de eredoctor gehad aan Een kerk onder toezicht. Friese synodeverslagen 1621-1650. Het betreft
een transcriptie met inleiding, verklarende aantekeningen, registers en literatuurlijsten. Monnikenarbeid voor de twintigste-eeuwer die een minder interessante inhoud aantrof dan voor zijn Kerk in opbouw (de eerste classisboeken
van Sneek, Bolsward en Dokkum). Kalma heeft nu de Friese synodevergaderingen van de eerste dertig jaar na de synode van Dordrecht toegankelijk gemaakt. Als late toehoorder heeft hij de bijeenkomsten ten behoeve van de onderzoeker bijgewoond. Hij ordent de agenda en heeft enige voldoening voor
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zijn werk gevonden in het geven van commentaar op de niet altijd zo inspirerende bijeenkomsten van de orthodoxe heren.
De patriotten hebben in 1987 meer meeleven in het land gehad dan tweehonderd jaar geleden het geval was. Ook in Friesland met C L . van Beyma als
de grote roerganger is hun mislukte revolutiepoging herdacht en is over hen
gepubliceerd. For uwz lân, wyv en bern. De patriottentijd in Friesland onder
redactie van W. Bergsma e.a. bevat tussen inleiding en conclusie tien opstellen
over alles wat inzicht kan geven in de zo gecompliceerde beweging van de patriotten. De bundel is een uitstekende component van studies die over andere
delen van het land zijn verschenen. In de conclusie wordt het Friese patriottisme treffende gelijkenis toegekend met de Stenen Man aan de dijk bij Harlingen. Het wordt getypeerd als een beweging met twee gezichten, een die vooruitloopt maar intussen achteruit kijkt. Wie deze conclusie te abstract is, leze de
gehele bundel.
Over het laten verschijnen van een nieuw handboek over de geschiedenis
van Friesland als opvolger van het standaardwerk Geschiedenis van Friesland
uit 1968 is door de Fryske Akademy een principe-besluit genomen. Over de
opzet ervan is een conferentie gehouden waarvan de weerslag gevonden kan
worden in Frieslands verleden verkend. Problemen, methoden en onderzoek
met betrekking tot de Friese geschiedenis na 1750 (red. J. Frieswijk e.a.). De
bijdragen bevatten naast beschouwingen over visies, methoden en bronnen, '
opstellen over een aantal losstaand aandoende onderwerpen. Als men de inhoud van de bundel beziet, tekenen de contouren van een ideaal handboek zich
niet direct en dichtbij af. De redactie hoopt dan ook dat haar werk zal inspireren tot het doen van onderzoek.
Als eerste in de reeks steds-, doarps- en streekskiednissen van de Fryske
Akademy is verschenen Dunegea. De skiednis fan in doarp tusken de marren
van R. Postma. De schrijver heeft uitputtend de belevenissen in en van zijn
dorpje aan het Tjeukemeer nagespeurd. De rangschikking van de gegevens
rond gebeurtenissen, gebouwen, instellingen en mensen bij wijze van thema's
maken het verhaal aangenaam leesbaar. Kaarten en foto's dragen daar nog aan
bij. In de bijlagen die de helft van het boek uitmaken, kan men alles en iedereen terugvinden uit Doniaga. Jubbega, de geschiedenis van de Kompenije tot
1940 is toegespitst op de daar geconcentreerde structurele armoede. Siebrand
Krul gaat goed gedocumenteerd in op de oorsprong van de verpaupering in het
veengebied en de cumulatie van arme mensen en de problemen juist in de
Kompenije, het weeshuis van de armoede. Vergezeld van treffende illustraties
en met behulp van nog levende getuigen beschrijft hij de moeizame pogingen
van een opbouwcommissie en buurthuiswerk het veelbezichtigde probleemgebied te verhçffen. In deel twee van Bydragen taplaetslike skiednis van de Fryske Akademy neemt Harlingen een belangrijke plaats in met huis- en perceelnummering aldaar vanaf 1716 (J. Wobma) en registers van aanbreng uit 1542
en 1546/1547 (R. Heeringa en J.A. Mol). D.Th. Reitsma schrijft erin over kerken op Schiermonnikoog en H. Walsweer publiceert de registers van aanbreng
uit 1511 van Akmarijp en Ouwster Nyega. Oene G. Dykstra heeft het voormalige dorp Oud-Beets in herinnering gebracht met âld Beets, fergetten doarp yn
Opsterlân. Diepgravend heeft hij allerlei gegevens over bewoners en gebouwen vanaf de oudste tijden naar boven gebracht. Hoofdmoot van het eenvoudig uitgevoerde, goed gedocumenteerde geschrift zijn 35 "plaatsen" en hun eigenaars en bewoners.
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Jouke Walstra heeft een gedenkboekje samengesteld, 300 jaar Nederlands (!)
Hervormde Kerk Surhuisterveen, waarin armoede en de reactie daarop van
predikanten een grote rol spelen. En natuurlijk onenigheid, waarvoor in deze
tijd geen ruimte meer is. Dit laatste is ook het geval in Hervormd Holwerd in de
loop der eeuwen. Het boekje is door een werkgroep met kerkvoogd G. Herrema als woordvoerder samengesteld. Zij geeft een documentatie van de kerk
met haar gebouw, orgel, bezittingen, toren en mensen. De gereformeerde kerk
te Broeksterwoude is door een aantal samenstellers (H. Bijma e.a.) van een
jubileumboek voorzien met Omdat zij de ere Gods beoogden. Scheuring en armoede treft men erin aan.
Hein-Willem Leeraar heeft de tachtigjarige afdeling van de SDAP/PvdA te
Rauwerderhem een jubileumboekje bezorgd met Vooruit, maar velen te langzaam. Het voorwoord van Den Uyl raakt de kern van de inhoud van de fraai
uitgevoerde miniatuurgeschiedenis. Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan
van de drukkerij Jongbloed te Leeuwarden rangschikten H. Kingmans en W.
Dolk allerlei gegevens over de familie en het bedrijfin woord en beeld tot Jongbloed in dundruk.
Als twaalfde deel in de serie Overzichten van de archieven en verzamelingen
in de openbare archiefbewaarplaatsen in Nederland verscheen De Archieven in
Fryslân, red. P. Nieuwland. De redacteur heeft hiervoor vele medewerkers gehad van wie er veertien worden genoemd. Dit deel wijkt af van de overige uit de
serie: naast de archieven van waterschappen, rijk en gemeente zijn ook de Provinciale Bibliotheek, het Fries Letterkundig Museum, Fries Scheepvaartmuseum en de Sneker oudheidkamer opgenomen. J. Rinzema schreef een inleiding voor dit langverwachte werk. P.R. Dam werkte gestaag door. Nu verscheen van haar de Inventaris van de archieven van het nieuwe Stads Weeshuis te
Leeuwarden 1675-1967. Hiermee is niet alleen (mede door de instructieve inleiding) het wereldje van de wezen geopend, maar ook het archiefmateriaal
compleet geworden voor wie zoekt naar gegevens over de sociale zorg in Leeuwarden. In de Leeuwarder Courant hebben van 1984 t/m 1986 stukjes gestaan
van medewerkers van het Rijksarchief. De meesten ervan zijn — met aanduiding van het archief waaruit ze zijn voortgekomen — gebundeld tot Friesland
vroeger. Uit de archiefkast van het Rijksarchief in Friesland. Sjoerd de Haan en
de acht overige auteurs willen ermee aantonen dat er interessante gegevens in
hun archieven te wachten liggen op de geïnteresseerden, en hen aansporen een
bezoek eraan te brengen. Met het oog op het laatste zijn aanwijzingen voor het
archiefonderzoek opgenomen.
In het Leids Kunsthistorisch Jaarboek heeft Peter Karstkarel het publicistisch vruchtbare maar wat slordig uitgevoerde leven van Marijke Muoai's hortulanus Knoop beschreven in "Johann Hermann Knoop (ca. 1700-ca. 1768)
horticulturae practicus et scientiarum amator te Leeuwarden". De veelzijdige
vakman Knoop was niet alleen hovenier en publicist op het gebied van de tuinkunst, maar schreef ook over landmeetkunde en opvoedkunde.
In It Beaken beschrijft Geart de Vries hoe een aantal heren de sociale noden
in Friesland te lijf trachtte te gaan met hun vereniging "Door arbeid tot verbetering" (1883-1910). Van belang was vooral haar initiatief tot actie en het
onderzoek naar de toestand van de veld- en veenarbeider. H. Bruch moet degene die zich verheugt over het grote aantal Friezen in een nieuwe lijst van Middeleeuwse Utrechtse bisschoppen, teleurstellen. Onjuiste aanduidingen zijn
het, een gevolg van laterctoevoegingen. S . e n P . van Tuinen brengen Pibo van
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Doma (1614-1675) uit de vergetelheid door diens conflict met prins Willem
Frederik in 1664 te beschrijven. Afbeeldingen van Pibo's portret in de Fogelsangh-State, diens grafsteen in Kollum en rouwbord in Oudwoude illustreren
zijn aanwezigheid. Willem de Blécourt geeft de stand van zaken weer over het
onderzoek naar hekserij in Friesland in de zestiende tot en met de achttiende
eeuw. Er is nog veel te doen op dit gebied. Watze T. Beetstra besteedt in een
artikel over de palinghandel op Engeland, speciaal aandacht aan de rol die
Workum daarin vervuld heeft. Deze begon daar in het begin van de achttiende
eeuw en beleefde het hoogtepunt in de periode 1870-1890. Beetstra hoopt dat
zijn bouwstoffen aanleiding zullen zijn voor het verschijnen van een boek over
de totale handel. Men bezoeke hiervoor het scheepvaartmuseum te Sneek. H.
Halbertsma ten slotte maakt uitgebreide kanttekeningen bij het aanvankelijk
in Friesland onopgemerkte proefschrift van Stéphane Lebecq, Marchands et
Navigateurs Frisons du haut Moyen Age.

Monumintesoarch

S. ten Hoeve
De belangstelling foar monuminten wint noch altiten oan. Dat die yn 1987 wol
dúdlik bliken út it unike Fryske projekt Monument van de Maand dat op 'e nij
acht monumintale gebouwen of ensembles ûnder de oandacht fan it publyk
brocht. Op de Snitser Wetterpoarte kamen 2651 besikers ta, op it Poptaslot
7734 en it stoomgemaal fan Teakesyl hie leafst 17704 besikers. Ek de lannelik
organisearre Open Monumentendag op 12 septimber krige in protte oandacht,
oan 'e iene kant fan monumintenbehearders dy't gastfrij har eigendommen
foar it publyk iepenstelden en oan 'e oare kant fan de tûzenden besikers.
De media jouwe rom omtinken oan monuminten, der wurdt in protte oer
publisearre en der wurde útstallings oer holden. Foar monumintenekskurzjes
is in protte belangstelling. De measte gemeentebestjoeren en harren amtlike
meiwurkers jouwe aardich wat omtinken oan monumintensoarch en de dêr mei
gearhingjende stêds- en doarpsfernijing.
It provinsjaal bestjoer hat op 14 oktober 1987 yn 'e mande mei de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg yn Fryslân it Monumenteninventarisatieprojekt
(M. I.P.) oanfette en der wurdt op oanstjoerd dat binnen twa jier yn it kader fan
dit projekt alle monumintale bouwurken fan 1850 oant 1940 ynventarisearre
wurde. It ryk jout underhâldssybsydzjes foar grutte monuminten (tsjerken,
oargels, bûtenpleatsen) en de provinsje hat besletten tenei ek underhâldssubsydzjes te jaan. De provinsje fiert fierder ek in oanfoljend belied by monumintenrestauraasjes no 't it Ryk it mear en mear sitte lit.
It liket allegearre wakker geunstich en dochs giet it net goed mei de monumintensoarch, lannelik net en yn Fryslân al hielendal net, foaral net mei de
grutte monuminten lykas tsjerken. Noch altiten stiet in te grut part fan ús monumintale tsjerkegebouwen te fertutearzjen sûnder dat der káns op restauraasje is. De troch it Ryk foar restauraasje ta te wizen subsydzjes moatte komme út
budzjetten dy't per gemeente fêststeld binne en dy budzjetten blike sa lyts te
wezen dat der noch wolris wenhûsrestauraasjes út finansierd wurde kinne, mar
gjin grutte restauraasjes, bygelyks fan tsjerkegebouwen. De tonnen of miljoenen dy't dêr foar nedich binne kinne net út de lytse budzjetten komme, ek net

146

Wumkes.nl

as it wurk útstrutsen wurde soe oer in tal jierren. Gemeenten as Littenseradiel,
Wûnseradiel en Menameradiel mei in grut tal noch te restaurearjen tsjerken
kinne neat dwaan en ek in stêd as Snits mei de yngripend ûnder hannen te nimmen Martinitsjerke moat it oerjaan. Earder krige de Stichting Alde Fryske
Tsjerken in fêst jierliks restauraasjebudzjet fan it Ryk, mar dat is ek út en de
Stichting kin suver allinne noch mar fasearre ûnderhâldswurk útfiere litte.
Breanedige restauraasjes fan tsjerken fan bygelyks Boer, Boksum en Twellega
kin sa neat fan komme.
It is fansels moai dat der ûnderhâlds-subsydzjes jûn wurde, mar dy hawwe
pas it measte doel as de monuminten earst yn in goede steat brocht binne. It is
moai dat de nijere boukeunst ynventarisearre wurdt, mar jout dat wat as der
dochs gjin mooglikheden binne of komme om de gebouwen dy't op in útwreide
monumintenlist stean yn stân te halden? Men soe sizze dat just yn in provinsje
as Fryslân mei sa'n hege wurkleazens yn 'e bou en mei safolle noch út te fieren
restauraasjewurken in oplossing te finen wêze moast om dy wurken oan te fetsjen. Op basis fan âlde tasizzingen, bysûndere regelingen ensafuorthinne koe
hjir en dêr dochs noch wat dien wurde oan monuminten.
Oerheidsgebouwen, gast- en weeshuzen, ensfh.
Yn Snits waard foar de útwreiding fan it stedhûs oan 'e Merkstrjitte trochboud
yn en oan it âlde Grytmanshûs. Wienen foarich jier twa 17de-ieuske eftergevels
fan it gebouw ôfbrutsen, dit jier soe de foargevel dan dochs restaurearre wurde
yn de tastân fan 1761. Dat is net trochgien. De dogmatyske 19de- en begjin
20ste-ieuske opfettings om by restauraasje in ferûnderstelde oarspronklike
foarm werom te bringen binne by de Rijksdienst voor de Monumentenzorg no
omslein yn in like dogmatyske opfetting dat der neat werom restaurearre wurde mei. Sa moast de monumintale 18de-ieuske gevel syn ûntsierings (spegelruten en ruten mei T-roeden) hâlde en mocht de balustrade dy't op it útboude
middenstik heart, en dêr tige mist wurdt, net wer oanbrocht wurde.
Yn Boalsert wit men mar wakker goed om te gean mei de monumintale gebouwen. Mei respekt moat neamd wurde hoe't men káns sjoen hat twa âlde
gasthuzen in nije bestimming te jaan mei behâld fan har monumintale oansjen:
ferline jier Huize St. Martinus en yn 1987 it Hendrik Nanneshof.
Yn Ljouwert binne yn de Grutte Tsjerkestrjitte it St. Antonygasthûs en de
Hofwijck leech kommen te stean. Hoe sil it dêr mei komme? Ut de Hofwijck
(earder it Diakenijhûs) binne de byldhoude figueren, in man en frou yn gestichtsklean, út 1758 út 'e muorre helle om yn it nije gebou buten de binnenstêd
in plak te krijen. It Nieuwe Stads Weeshuis te Ljouwert is alhiel restaurearre en
ynrjochte foar it Fries Natuurmuseum. De haadyngong waard fan it Jakobiner
Tsjerkhôf ferlein nei it Skuonmakkersperk. De âlde regintenkeamer mei de
skitterende 17de-ieuske skou waard yn alde styl ynrjochte.
Klokhuzen, tuorren, tsjerken, oargels, tsjerkhôven
It ferrotte klokhûs fan Elsloo, yn 1953 boud fan ôfbraakhout, waard alhiel fernijd. Op 'e Himrik koe de klok sûnt jierren ek wer let wurde neidat de fernijing
fan it klokhûs klear komd wie. De gemeente Opsterlân sil tenei noed stean foar
it ûnderhâld. It aparte, tichte klokhûs fan Hennaard wachtet noch op de nedige
restauraasje. De gemeente Wymbritseradiel bestege de restauraasje fan de
toer fan Nijlân oan, mar der is noch net mei it wurk begûn. Lyts ûnderhâld
waard útfierd oan de toer-fan Westermar. De tuorren fan Furdgum, Langwar
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en Wommels en de dakruter fan Gytsjerk waarden goed ûnder hannen nommen. Yngripende restauraasjewurken moasten útfierd wurde oan de slim ferfallen "skraits" fan Koarnwert (fan 1898) en oan de tige robuuste toer fan Seisbierrum, dy't om de midsieuske kearn een nuveraardige ommitseling fan fel
reade, masjinale stien út 1904 hat. De gemeente Ferwerderadiel stelde jild beskikber foar it opknappen fan it dakruterke fan de eardere Griffemearde tsjerke fan Reitsum om it foar it doarpsbyld te behâlden. Tagelyk mei de toer wurdt
op 't heden de tsjerke fan Koarnwert ûnderhannen nommen. Der is jierren aksje fierd om ta restauraasje te kommen. Troch ekstra stipe fan 'e provinsje koe it
der no fan komme. It giet om in dreech wurk mei in protte technyske problemen. De midsieuske tsjerke hat nammentlik yn 1916 in ommitseling krigen en
dy is los rekke fan de âlde kearn. It tsjingean fan fersakkings dêr giet it ek om by
de grutte en yngripende wurksumheden oan 'e Martinitsjerke te Boalsert. De
stiennen ferwulften fan dit tige monumintale gebou wienen al jierren slim brekfallich. De sa breanedige restauraasje fan de wichtige romaanske tsjerke fan
Rinsumageest kaam klear wat de bûtenkant oanbelanget, op 't heden wurdt it
ynterieur noch opkreaze. De tsjerke fan Langwar ûndergiet in konsolidearjende restauraasje. Yn it lytse Sânfurd hat in warbere stichting it lang om let foarelkoar krigen dat it tsjerkje út 1732 fan buten opknapt waard. Der wurdt nei
stribbe dat it ynterieur foar 1990 ek ûnderhannen nommen wurde kin. De lytse
Herfoarme gemeente fan Aldlemmer is ek warber om har tsjerkje út 1794 opknapt te krijen en slagge der yn om jildlike stipe te krijen fan Petroland, dy't by
it doarp nei gas boarre hat.
De Stichting Alde Fryske Tsjerken kin op restauraasjemêd folie minder út 'e
wei sette as eartiids no't se har jierlikse fêste budzjet misse moat en ôfhinklik is
fan de troch it Ryk oan 'e gemeentebestjoeren tawiisde budzjetten. Der wurdt
ûnderhaldswurk útfierd en it muorrewurk fan de tsjerke fan Teridzert wurdt yn
fasen ûnderhannen nommen. De tsjerken fan Boarnwert en Raard (Dongeradiel) lit de stichting wol folslein restaurearje. It wurk is suver klear en aansten
wurdt de Raarder tsjerke dan in atelier foar in keunstner; foar dy fan Boarnwert moat noch in bestimming fûn wurde. Der binne fragminten fan in nijsgjirrige muorreskildering werom fûn. In skitterende renaissance-grêfstien, dêr't it
bestean wol fan bekend wie, is wer bleat lein. Behalven foar de tsjerken fan
Boarnwert en Raard en Teridzert hat de stichting noch gjin funksjes fûn foar de
godshuzen fan Allingawier, Ginnum, Peins, Westhim en Wier. Ek foar guon
tsjerken dy't noch eigendom binne fan in tsjerkfâdij is net mear in funksje te
finen. Yn Himpens besiket men ta oerdracht oan in doarpsynstelling te kommen. De takomst fan de tsjerken fan Baaium, Hoarnstersweach, Jislum, Ljouwert (Westertsjerke), Pitersbierrum, Skuzum en Swichum is ûnwis. It tige lytse
tsjerkje fan Nijhuzum wurdt al troch in Stichting beheard, mar in funksje hat it
suver net mear. De Waalske tsjerke yn Ljouwert wurdt amper mear brûkt foar
tsjerketsjinsten, mar de tsjerkfâdij hat wol in restauraasje útfiere litten en ferhiert it gebou no foar beskate doelen. Ferline jier skreaunen wy al oer de ferrassende okerkleur dy't de gevel krigen hat. It ynterieur is ek kleurriker wurden
trochdat de sa ryk útsnijde kast fan it Schwarzburgoargel en de kreake blau,
grien en wyt wurden binne en aksinten yn goud krigen hawwe. De opstelling
fan it meubilair (hearebanken en preekstoel) is gans feroare. De preekstoel is
fan de eastmuorre nei de noardmuorre ferpleatst. Ut histoarysk eachpunt besjoen is dat net ferantwurde, mar de tsjerkeromte is der wol funksjoneler troch
wurden.
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De tsjerke fan it lytse Longerhou ûndergie in folsleine restauraasje, dy't oan
de bûtenkant gjin feroarings meibrocht, mar oan 'e binnenkant al. Om de ryk
útsnijde 18de-ieuske preekstoel hinne kamen nije banken dy't mei gefoel foar
de âlde protestantske wize fan tsjerkeynrjochtsjen ûntwurpen binne. De koer
fan 'e tsjerke waard rom makke en dêr is ûnder glêsplaten in weromfûne, 14deieuske mozaykflier sichtber makke. Oan 'e koermuorren binne 18de-ieuske
tekstbuorden ophongen. Dy stienen al sûnt jierren efter it oargel yn'e tsjerke
fan Skettens.
In tinkstien oangeande de ynpoldering fan de Westholwerterpolder tusken
1580 en 1584 waard yn 1967 út de muorre fan 'e tsjerke fan Holwert helle. De
stien is no binnen yn de tsjerkemuorre ynmitsele, wylst oan 'e bûtenkant in kopy pleatst is. Yn it begjin fan 1987 waarden in stikmannich Fryske tsjerken it
doel fan dieven, dy't it fersjoen hienen op kostbere koperen kroanluchters. De
dieven binne letter troch de koster fan Sassenheim snapt. Yn Fryslân hienen se
har slach doe al slein yn de tsjerken fan St. Anne, Ysbrechtum en Weidum. It
wurdt heech tiid dat dit tsjerklik keunstbesit yn ús provinsje ynventarisearre
wurdt om yn gefal fan stellerij oer gegevens beskikke te kinnen. De Stichting
Kerkelijk Kunstbezit Nederland hat al yn de measte provinsjes ynventarisaasjewurk dien, mar yn Fryslân is noch neat bard omdat der gjin jild en minskkrêft
foar is. Tsjerkhôfsstekken en -muorren krije langer mear omtinken. De minsken begjinne se te wurdearjen as wichtige ûnderdielen fan it doarpsbyld. De
kosten fan restauraasje fan stekken en muorren binne bytiden troch in protte
efterstallich ûnderhâld wol skrikbarend heech. It wurk in Dronryp moast bygelyks/90.000,-kostje.
Yn Wânswert stoarte yn oktober de âlde muorre yn, flak foardat it opknapwurk begjinne soe. De gemeente Wymbritseradiel rette foar de kosten fan it
opknappen fan it stek foar de Dryltser toer. Der wurdt wurke oan de restauraasje/útwreiding fan it Schnitger/Van Dam-oargel yn de Martinitsjerke fan
Snits. It nije rêchwurk is klear. It grutte Hardorff-oargel yn de tsjerke fan Easterein is folslein restaurearre en yn de oarspronklike steat fan 1870 werombrocht, ûnder oaren mei it karakteristike carillonregister. Yn Holwert ûndergie it oargel van Scheuer/Bakker en Timmenga uit 1852/1907 in restauraasje. It
út 1867 datearjende Adema-oargel yn de R.K. tsjerke fan it Hearrenfean krige
yn 1933 yn de nije tsjerke in opstelling sûnder kast. No is it nei in rekonstruksje
wer yn in kast pleatst. In Ypma-oargel yn de Griffemearde tsjerke fan Ljussens
waard ek opknapt. It ynstrumint waard oarspronklik boud foar de Boalserter
R.K. St. Martinustsjerke, dêr 't it oan 1931 ta bespile is.
Huzen
Wenhuzen binne der yn 1987 yn guon stêdden en doarpen noch wol restaurearre. In yn it stedsbyld wol opfallende restauraasje wie dy fan it ymposante hearehûs Lytssân 42 te Snits, fan 1921 oant 1928 de pastorij fan de lettere prof. dr.
Willem Banning. De roedeferdieling, sa't dy yn 1790 yn de hege finsters ta stân
kommen wie, mar yn it begjin fan ús ieu ferfongen wie troch T-roeden, mocht
rekonstruearre wurde. By de restauraasje fan it "âld slot" te Wergea mocht der
fan rekonstruksje gjin sprake wêze. De ea geef symmetryske gevel hat no
rjochts twa finsters út it begjin fan de 18de ieu mei ûnder lûken, dan in tuskendrompel en dêrboppe lytse rútsjes, wylst lofts de yn de 19de ieu oanbrochte
empire-ruten mei in roedeferdieling yn seizen sitten bleaun binne. Harinxma-
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state op 'e Sweach kaam yn 'e stegers foar in grutte ûnderhâldsbeurt. De Slotpleats te Bakkefean sil syn wenbestemming ferlieze en restaurant wurde. Sa
kin it gebou faaks beholden wurde. De takomst fan grutte wenhuzen is oars
faai. Dat bliek bygelyks yn Ternaart, dêr't de sa geve en goed yn it doarpsbyld
passende pastorij út 1868 bedrige wurdt mei ôfbraak.
Bedriuwsgebouwen
Monuminten fan bedriuw en technyk krije aloan mear omtinken. De koperjitterij fan Keverling op 'e Jouwer — in jiermannich ferlyn redden en restaurearre — kaam op de simmerpostsegel fan 75 sint. De Buismanstichting yn
Harns kaam yn aksje tsjin it gemeentebestjoer om in 16de-ieusk pakhûs oan de
Krússtrjitte fan sloop te redden. Spitigernôch koe de sa karakteristike doarpsherberch De Drie Botten te Parregea net redden wurde. It hege, wite gebou,
dat ieuwen in sintraal plak hie yn it doarpslibben, is sloopt. Ek in monumintale
boerepleats waard ôfbrutsen en wol yn Smelle Ie oan 'e Kleasterkampen. De
geve foarein wie noch fan 1781. Unwis is it noch wat der barre sil mei it steatlike
Fockenssate te Beetstersweach. De pleats en it beamrike hiem lizze op in tear
punt yn it doarp. Ofbraak fan it spul of bebouwing fan it hiem kinne it doarpsbyld slim skeine.
It doarpsbyld fan Burdaard/Wanswêrt oan 'e Streek is tige ferrike no't de
ymposante houtmolen De Zwaluw it silhouet fan it doarp wer behearsket. De
molen út 1875 barnde yn 1972 nei bliksumynslach folslein út, mar is nei in jierrenlange krêftsynspanning wer alhiel opboud mei binnenwurk en al en kin wer
funksjonearje.
Yn Koudum ferriisde yn de Molenbuert in Spinnekopweetmolen, dêr't ûnderdielen foar brûkt binne fan in ferfallen molen oan it Op, ûnder Snits.
Wettermolens waarden restaurearre te Hatsum oan 'e Keimptilsterdyk te
Skarsterbrêge (de Skarren Molen) en Nijemardum (Het Zwaantje). De Stichting de Fryske Mole is aktyf belûtsen by tal fan restauraasjes. De stichting naam
de molens yn eigendom oer yn Stiens, Aldeleie (Balkeinsterspolder mole) en
Lekkum (Bullemole). De Warkumer Molenstichting naam nei tuskenkomst
fan de gemeente Nijefurd de Nijlânder Mole yn de Heemstedepolder oer fan it
Wetterskip Tusken Mar en Klif. Nei hiel wat muoite kamen it Zwaantje te Nijemardum en de Hersteller te St. Jansgea op 'e monumintenlist. De grutte
Amerikaanse wynmotor oan de Thaborwei ûnder Turns stiet noch net op dy
list, mar de gemeente Snits joech wol subsydzje foar restauraasje.
Literatuer
Yn de Bijdragen tot het bronnenonderzoek naar de ontwikkeling van Nederlandse historische tuinen, parken en buitenplaatsen ferskynde fan U.M. Mehrtens Oranjestein te Oranjewoud. De famylje De Beaufort-van Sminia stelde it
buten de hiele simmer iepen foar publyk dat yn mannichte opsetten kaam.
Yn de ynlieding op de katologus by de útstalling Mensen van macht en aanzien
(Museum Willem van Haren, Hearrenfean) publisearren R.L.P. Mulder-Radetzky en B.H. de Vries it artikel Aspecten van de bouwgeschiedenis van de
huizen, bewoond door voorname geslachten. Mefrou Mulder skreau yn deselde
katalogus oer Twee eeuwen tuinaanleg in Friesland. De lannelike belangstelling
foar âlde tunen en parken is fansels ek yn Fryslân te merkbiten en Fryske túnarchitekten krigen oandacht. Yn Antiek XXI (8 maart 1987) skreau Ulbe Mehrtens oer Lucas Pieters Roodbaard en Gysbert Laar; architecten van landschap-
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pen in miniatuur. Rob van Leeuwen analisearre it oeuvre fan de Frysk/Grinslanner túnarchitekt yn syn artikel Roodbaards Canon yn Groen 1987-718. Peter
Karstkarel gie der yn de Leeuwarder Courant (14-11-1987) op yn doe't er
skreau oer Roodbaard, de schepper van de swingende tuinstijl. Karstkarel behannele yn het Leids Kunsthistorisch Jaarboek 1985 (utjefte yn 1987) Johann
Hermann Knoop (ca. 1700-ca. 1768) — Horticularae Practicus et scientiarum
amator te Leeuwarden. Deselde auteur publisearre yn Jaarboek 1987 van het
Oranje-Nassau-Museum syn twadde diel Nassause sporen in Leeuwarden oer
De Prinsenstallen en het orgel in de Waalse Kerk. Hy skreau ek de tekst oer De
bouwgeschiedenis van de raadzaal van Leeuwarden by in bouplaat dy't utjûn is
ta gelegenheid fan de Open Monumentendag.
Der ferskynden yn it kader fan it Fryske projekt Monument van de Maand ek
wer acht ynformative boekjes: De Sneker Waterpoort troch S. ten Hoeve, Een
adelspad in Marssum (oer Poptaslot, Poptagasthûs en Ned-Herf. tsjerke) troch
Hugo Kingmans, Scheepstimmerwerf "De Hoop" in Workum troch Gosse
Blom, Stellingwerfse boerenplaatsen troch Kai Bouma, De Late Middeleeuwen
aan de Grote Kerkstraat troch Peter Karstkarel en Rienk Terpstra, PaesensModdergat troch Maaike Kuipers en Het stoomgemaal van Tacozijl troch
Arend Jan Wijnsma. Oer tsjerken waard skreaun yn de rige Publikaasjes fan de
Stichting Alde Fryske Tsjerken oer De Minderbroeders en hun klooster te Bolsward tot 1580 door H.A.M. Andela. De architectuur van de Broerekerk te Bolsward door drs G. Vermeer, De lotgevallen van een voormalige kloosterkerk
door dr. Regn. Steensma, De grafzerken (in de Broerekerk) troch D J . van der
Meer en oer De H. H. Vitus, Maria en Catharina — de verdwenen middeleeuwse
parochiekerken in Leeuwarden troch Peter Karstkarel. D J . van der Meer
skriuwt yn De Vrije Fries 67 (1987) oer de ferneamde kreake fan Easterein en
oer in bleatleine grêfstien yn: 'Kunstenaar en opdrachtgevers van twee monumenten in Oosterend'. De skiednis fan De R.K. St. Martinustsjerke Reahûs,
stichte yn it doarpsgebiet fan Easterein, is troch pastoar M.H. de Vries behannele yn Het Geheim van de Oude Polle. Gegevens oer de skiednis fan it tsjerkegebou fan Holwert binne te finen yn Hervormd Holwerd, dêr't M. Geertsma,
D. Geertsma, W. van der Mey, H.P. Plekkringa, P. Soepboer, H.S J . Zandt,
W.T. Keune en G. Herrema bydragen yn leverje. Prof. dr. G.M.G. van de
Poel ynventarissearre yn syn Scheepsmodellen in Nederlandse kerken Fryske
tsjerkeskipkes yn Eastersee en Snits (beide ferdwûn) en yn Moddergat, Wâldsein, Hollum, Westerskylge en op Flylân. Prof. dr. C A . van Swigchem publisearre oer in Frysk wen- en winkelhûs (de winkel van Van Balen neist it Planetarium) yn it 68ste Jaarverslag van de Vereniging Hendrick de Keyser: Het huis
Eise Eisingastraat 2 te Franeker (dl II — De kunstzinnige vormgeving). R J .
Wielinga levere in bydrage oan 'e diskusje oer restauraasje-etyk yn Boud 12
(jannewaris 1987) mei Toren van de v.m. Hervormde Kerk te Firdgum (een restauratie uit 1922 geconserveerd).
It sil goed wêze dat dizze diskusje de kommende jierren fierder fierd wurdt.
Lykas hjirfoar al skreaun waard liket it der in protte op dat de eartiids bytiden
tige dogmatysk tapaste wize fan weromrestaurearjen fan monuminten yn in
(fermiende) oarspronklike steat ferfongen wurdt troch in like dogmatysk tapaste wize fan restaurearjen, dy't net talit dat wizigings dy't in monumint yngeand skeinden, teneate dien wurde.
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Jaarverslagen
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Fries Genootschap van Geschied-, Oudheiden Taalkunde
Beschermvrouwe

H.M. Koningin

Beatrix

159e verslag, over 1987
Het bestuur van het Genootschap vergaderde vier maal. Daarnaast waren er
twee bijeenkomsten met het bestuur en de directeur van de Stichting Het Fries
Museum. In de algemene ledenvergadering op 27 april is voorzitter drs. A.C.
Bosch herkozen; drs. J. Woudstra werd bij enkelvoudige kandidaatstelling benoemd tot penningmeester in de vacature-Efdée. Andere mutaties kwamen
niet voor, zodat het bestuur aan het eind van het verslagjaar als volgt was samengesteld:
drs. A.C. Bosch, voorzitter (definitief aftredend 1990)
dr. A.J.M.L. Bomers-Marres, vice-voorz. (def. aftr. 1989)
W. Dolk, secretaris (aftredend 1989)
drs. J. Woudstra, penningmeester (aftredend 1990)
drs. W.A. Bangma, Dokkum (definitief aftredend 1989)
Jhr. G.G. Witsen Elias (aftredend 1988)
ir. H. Fetter (aftredend 1988)
H. Kingmans (aftredend 1988).
Het jaarboek De Vrije Fries kwam reeds einde mei gereed. Aan dit 67e deel,
150 jaar na de eerste 'Mengelingen' verschenen, droeg redactievoorzitter dr.
J.J. Huizinga een kort overzicht bij van de ontwikkeling van dit tijdschrift. In
de loop van het jaar namen afscheid de redacteuren dr. J. Swart, in 1980 daartoe benoemd, medewerker aan het Rampennummer 1984, en dr. J.J. Kalma,
die sedert 1960 achtereenvolgens als secretaris, voorzitter en lid van de commissie 24 delen mee-redigeerde en voor vrijwel alle daarvan één of meer artikelen schreef.
De Nieuwjaarsattentie, ditmaal een kalender met afbeeldingen van archeologische vondsten, kwam medio december van de pers. De archeoloog/numismaat G. Elzinga schreef een toelichting bij foto's van een aantal in deze provincie opgegraven voorwerpen, die wijzen op langdurige en veelvuldige relaties
tussen Angelsaksen en Friezen. Voor de financiering van deze publicatie is mede geput uit de opbrengst van het legaat-Hora Siccama van de Harkstede.
Het Fries Museum Bulletin bestond, in zijn huidige vorm, tien jaar. De vier
afleveringen bevatten in totaal tachtig pagina's, waarvan er acht gevuld waren
met berichten over het Fries Museum en 59 over de bij de Federatie van Friese
Musea en Oudheidkamers aangesloten instellingen.
De traditioneel om het andere jaar gehouden meerdaagse excursie voerde ditmaal van 11 t/m 15 mei naar het land Hessen, weer onder de beproefde leiding
van het driemanschap H. G. van Slooten - G. Elzinga - J. A. Mulder. De belangstelling voor deze, als altijd instructieve en genoeglijke, tocht naar het stamland van Marijke-meu en Bonifatius was zeer groot; het aantal deelnemers
moest tot tachtig worden-beperkt.
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Onder aanvoering van meergenoemde heer Elzinga bezochten 6 juli dertig leden de expositie in de Spaar- en Voorschotbank te Surhuisterveen van een verzameling gesneden stenen uit het Koninklijk Penningkabinet.
Na afloop van de algemene ledenvergadering deed dr. C. Boschma op uiterst
boeiende wijze verslag van zijn onderzoek naar leven en werken van de Franse
schilder Anton Ignaz Melling (1763-1831).
De voor de vier winterlezingen gekozen onderwerpen en sprekers zorgden
voor gevulde zalen (in Oranjehotel, Provinciale Bibliotheek en Fries Museum). 19 januari hield drs. R.E.O. Ekkart, conservator van het Rijksmuseum
Meermanno-Westreenianum, een causerie over 'Adriaen van Cronenburch en
zijn tijdgenoten; Friese schilderkunst in de 16e eeuw'. 9 maart sprak S. ten
Hoeve, directeur van het Fries Scheepvaartmuseum, onder de titel 'Krullen,
slingers en landschappen' over de invloed van bouw en inrichting (1761) van
het Sneker stadhuis op die van woningen etc. in de Friese zuidwesthoek. 5 oktober bleek dr. Jos M.M. Hermans, docent Westerse Handschriftkunde aan de
R.U. Groningen, geen antwoord te hebben op de vraag 'Wat lazen de Friezen
aan het einde der Middeleeuwen?'. 9 november waren er, in plaats van de aangekondigde, doch ziek geworden inleider, twee sprekers: dr. J.K. Haalebos
van het Rijksmuseum G.M. Kam te Nijmegen over opgravingen uit de Romeinse tijd aldaar, en de provinciaal archeoloog G. Elzinga over Romeinse
vondsten in Friesland.
Mede door het gunstige resultaat van de voortgezette ledenwerfcampagne
steeg het ledental van het Genootschap voor het eerst weer sedert 1977 (toen
telde het 1846 leden). In het verslagjaar konden 108 nieuwe leden worden ingeschreven (vorig jaar 93), waartegenover een verlies stond wegens overlijden
van 19 (34), wegens bedanken van 30 (38) en door schrapping wegens contributieschuld van 15 (35) leden. Door de ledenwinst van 44 (-14) personen zijn er nu
vier ereleden, 1607 leden (waaronder drie buitengewone) en tien begunstigers.
Het bestuur betuigt gaarne zijn dank voor de steun, opnieuw van zo vele zijden
ondervonden.
Leeuwarden, 25 april 1988.

156

Wumkes.nl

De secretaris,
W. Dolk

Nieuwe leden

mw. A.G. van Aalst, Leeuwarden
drs. M. Abma, Witmarsum
J. Adema, Buitenpost
A.C. Asjes, Leeuwarden
ir. IJ. Bakker, Sneek
dr. W. Bergsma, Tzummarum
A.M. Beijer, Groningen
L. de Boer, Leeuwarden
E. Boersma, Leeuwarden
F.P. Boersma, Stadskanaal
N. Boevé, Leeuwarden
J. Boomgaard, Sneek
Jenne Born, Berlikum
drs. J.H. van den Bosch, Bergum
mw. mr. J.M. Bosma, Heerenveen
ds. J.J. Botma, Leeuwarden
mw. C. Bouma, Surhuisterveen
M.R. Braaksma, Leeuwarden
mw. T.F. Braunius, Leeuwarden
mw. R.M. Brolsma, Leeuwarden
J.J. Brouwer, Castricum
F. Brouwers, Heerenveen
M.A.N. Bruchman-Fransz,
Giekerk
A. Cuperus, St. Annaparochie
D.H. Diephuis, Leeuwarden
P.F. Dillingh, Enschede
P.R. v. Dijk, Bolsward
mw. N. van Eijk, Drachten
R. Fennema, Oosterbeek
Th. van der Gaast, Beetsterzwaag
mw. dr. M.C. Galestin, Warfhuizen
mr. G. Gast, Leeuwarden
M. de Groot, Spijk
K. van der Hoek, Groningen
P.U. Hoekstra, Beetsterzwaag
T. Hofman, Drachten
P. Houtsma, Waskemeer
P. van Huls-van den Dool,
Leeuwarden
K.R. Jeelof-Ter Horst, Leeuwarden
J. de Jong, Gorredijk
W. de Jong-Bakker, Leeuwarden
W. de Jong-Kuipers, Moordrecht
H.J.C. Jongbloed, Leeuwarden
J.P. van der Kam, Drachten

J.R.J. Keijsers, Leeuwarden
ir. D.H. Kiewiet de Jonge, Arnhem
W. van Koldam, Makkum
A. Koornstra, Heerenveen
R. van der Ley, Tolbert
Joh. A. Magré, Franeker
mw. A.C. Mallon, Peize
dr. K.W. Marck, Goutum
T. Marseille, Leeuwarden
G. van der Meer-Douma, Enschede
A.A. van der Mei, Leeuwarden
J. Meijer, Snakkerburen
dr. S. Meijer, Haren
R.W. van der Molen, Dwingelo
H. Mollema-Roede, Leeuwarden
N.A. van de Nadort, Leeuwarden
F. Nauta, 's-Gravenhage
drs. P.N. Noomen, Meppel
drs. A.A. Noorman-Boersma,
Leeuwarden
M. Offringa, Leeuwarden
H. Okkema, Leeuwarden
M.A. van Ooijen-Kuipers,
Gorredijk
D. Osinga, Wier
mr. A.E. du Perron, Dronrijp
H.J. Piersma, Leeuwarden
S. Postma, Leeuwarden
T.A.M. Randolph-Koetstra,
Leeuwarden
J.G. Raven, Stiens
A. Reidinga, Goutum
P. de Reyke, 's-Hertogenbosch
G.N.J. Rolf, Stiens
ing. S. Schaap, Voorschoten
J. Scheffer, Winsum
J. Schipper, Steenwijk
O. Schreuder, Leeuwarden
F.H.K. van der Schuit, Heerenveen
J.D. van Seijst, Drachten
D. Sipkes, Dokkum
P. Slaterus, Leeuwarden
dr. H.J. Sluiter, Groningen
ing. J.M. Smorenburg, Hoofddorp
S. Spijkstra, Warga
R.A. Steenhuis, Veenwouden
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F. Sijtsma, Ommen
O.S. Sijtsma, Berlikum
mr. H.P. Talsma, Epse
A. Toren-de Vries, Joure
F. van der Veen, Bolsward
H. Veenema-Bruins, Joure
Metske Veenstra, Brockville Ont.,
Canada
J.M. Venema, Makkum
M.S. Venstra, Dokkum
J. Visser, Veenwouden

J. de Vries-de Jong, Heerenveen
R. van der Wal, Roden
A. van der Wal-Smids, Leeuwarden
H. Walsweer, Leeuwarden
mw. M. Westerveld, Surhuisterveen
mw. E.T. Wiarda, Heerenveen
Tj. Wierdsma, Franeker
F.A. Wiersma, Delden
M. Wijchman-de Groot, Nuenen
J. Zijlstra, Leeuwarden
H.J. Zwart, Kollum
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Stichting Het Fries Museum
Jaarverslag 1987
In de loop van 1987 verscheen de lang verbeide "Skets fan in nij provinsjaal
museumbelied", waaraan constructief en consciëntieus was gewerkt door een
ambtelijke werkgroep. De inhoud van deze "skets" werd op 10 september aan
het bestuur bekend gemaakt door mevrouw drs. J. Liemburg, die na de statenverkiezing de heer drs. J. Walsma was opgevolgd als gedeputeerde van cultuur.
De kern van dit beleidsstuk is dat de provinciale verantwoordelijkheid zich
moet toespitsen op de algemene velden cultuur-historie en natuur-historie en
op de specialistische thema's scheepvaart, landbouw en moderne beeldende
kunst. Voor elk veld of thema bestaat één museum, waarvoor de provincie
(mede) verantwoordelijk is. Het Fries Museum past in dit beeld als het centrale
cultuurhistorische museum, waarin het Verzetsmuseum dient te worden geïntegreerd. In verband met de bevordering van een goede samenhang van het
museumbestel in Friesland wordt tevens gedacht aan het onderbrengen van de
museumconsulent in de organisatie van het Fries Museum.
De behandeling van dit beleidsstuk in provinciale staten was voorzien in het
najaar van 1987, maar moest worden opgeschoven naar begin 1988 in verband
met de tot op het laatste moment nog heersende onduidelijkheid over het rijksbeleid met betrekking tot het museum Princessehof. Voor de eerste maanden
van 1988 werd evenwel een interim-beleid vastgesteld, gebaseerd op de te verwachten uitkomsten van de "skets".
Het rapport inzake de reorganisatie van het museum, opgesteld door de heren
drs. W.L. Mertens en Th. Jellema, werd door het bestuur en Gedeputeerde
Staten geaccepteerd. In de zomer vond een aantal gesprekken plaats tussen
een bestuurscommissie en individuele personeelsleden met de bedoeling mogelijk nog aanwezige weerstanden uit de weg te ruimen. Begin oktober had een

213 mei: museumweekend

,
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tweedaagse startconferentie plaats, waarna twee werkgroepen ingesteld werden om de in het rapport aangegeven uitgangspunten organisatorisch uit te
werken.
De huisvesting van het museum blijft zorgelijk, met name na het ontruimen van
de Kanselarij en de daarop gevolgde tijdelijke opslag van museumgoederen in
het pakhuis Zuiderplein. Het bestuur is van mening, dat er een concept moet
komen, waarin de totale huisvestingsproblematiek tot in de 21e eeuw geformuleerd wordt, en heeft aan architect ir. Gunnar Daan gevraagd een schetsmatige
verkenning van mogelijkheden te geven. Deze verkenning werd in juli gerealiseerd en vormt voor het bestuur de grondslag voor nader overleg met het provinciaal bestuur.
De heer J.D. van der Velde gaf te kennen zijn functie als bestuurslid te willen
beëindigen. Het bestuur is hem veel dank verschuldigd voor zijn inbreng, met
name als gedelegeerd bestuurslid in de Stichting Fries Landbouw Museum. De
ontstane vacature werd opgevuld door de benoeming van drs. R.D. Diamant.
Het bestuur van de stichting was op 31 december als volgt samengesteld:
drs. C. Vlas, voorzitter
mevr. mr. H.N. Bogtstra-van der Zee, vice-voorzitter
mr. E.J. Kliphuis, secretaris
dr. S.J. Detmar, penningmeester
drs. W.A. Bangma
mevr. dr. A.J.M.L. Bomers-Marres
drs. R.D. Diamant.
Het bestuur vergaderde 11 maal. Het totaal aantal bezoekers aan de door de
stichting beheerde musea bedroeg 41.466 (1986: 43.420).
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Fries Museum
Personeel
Op 19 mei overleed, nog onverwacht, de heer J. Hofstra (geb. 1916), die van
1931 tot 1977 in het museum werkzaam was. In zijn lange loopbaan kreeg hij
een grote betrokkenheid bij het museum en toonde hij zich ten opzichte van het
publiek een beminnelijke gastheer.
Mevrouw Elise Schipper-van Weeren, die als kunsthistorica veel vrijwilligerswerk in het museum gedaan heeft en bovendien een belangrijk deel van de cursussen kunstgeschiedenis voor haar rekening heeft genomen, overleed onverwacht op 19 februari. Wij verliezen in haar een enthousiaste en inspirerende
collega, die het museum zeer toegedaan was.
Thom Mercuur beëindigde per 1 september zijn werkzaamheden voor de tentoonstellingen in het museum, nadat hij gedurende bijna tien jaar voor een belangrijk deel het beeld van het Fries Museum op tentoonstellingsgebied bepaald had.
Mevrouw A. van Ineveld werkte vanaf 1 september administratief in een z.g.
MOA project (32 uur per week), mevrouw M. de Bie werd per 31 december
ontslagen als fotografe.
Als vrijwilligers werkten in 1987 mevrouw A. Potter (rondleidster bij de educatieve dienst), mevrouw M. Stoter (educatieve dienst), mevrouw W. J. Niemeyer-Huysse (textielafdeling) en S. Postma (bibliotheek). Mevrouw T. de
Wal beëindigde in 1987 haar werk aan de topografische atlas.
De personeelssamenstelling per 31 december 1987 was:
C. Boschma, directeur
J.A. Bosmans, conservator, adjunct-directeur
G. Elzinga, conservator archeologische afdeling
S.I.E. Wille-Engelsma, conservatrice textielafdeling (deeltijd)
G. Arnolli, conservatrice textielafdeling (deeltijd)
G. Elzinga, conservator prentenkabinet
M.R. Nauta, hoofd interne dienst
J.K. Eisen, medewerkster educatieve dienst (deeltijd)
S. Zijlstra-Dijkstra, administratrice
J.P.W. Stoelinga, museumassistent
J.G. de Wal, museumassistent
R.H. Dol, museumassistent
J. Mozes, toegevoegd medewerker: museumassistent
Z. de Boer, toegevoegd medewerker: museumassistent
H. Reitsma, conciërge
J. del Grosso, museumassistent (I.S.P.)
J. Andringa, medewerker 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
K.J. Bekkema, toegevoegd medewerker archeologische afdeling
C.J. Bontekoning-Barendrecht, typiste-telefoniste (deeltijd)
J. van der Meer? typiste-telefoniste (deeltijd)
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H.B. Dekkinga-van Dijk, administratief assistente (deeltijd)
A. van Ineveld, administratief assistente (M.O.A.)
M. Fokkema, medewerkster educatieve dienst (deeltijd) (I.S.P.)
F. Brinksma, encadrice (deeltijd)
M. de Bie, fotografe (deeltijd).
Werkzaamheden
Naast het verkennend onderzoek van Ir. Gunnar Daan inzake een nieuw concept voor het Fries Museum werden schetsontwerpen voor de herindeling van
de archeologische afdeling gemaakt door respectievelijk Dick Letema te Almere en Beb Mulder te Wieuwerd. Uitvoering van enig plan zal onderdeel
moeten uitmaken van een totaalplan voor het museum.
Voor twee grote tentoonstellingen welke in 1988 gehouden zullen worden,
vonden al voorbereidingen plaats in 1987. Dit betrof ten eerste de tentoonstelling 'Meesterlijk vee', het Nederlandse geschilderde veestuk van de 17e tot de
19e eeuw, welke onder auspiciën van de Rijksdienst Beeldende Kunst gehouden zal worden in het Dordrechts Museum en het Fries Museum. Ten tweede
de tentoonstelling 'Putten uit het verleden', te houden ter gelegenheid van 100
jaar georganiseerde drinkwatervoorziening in Friesland.
Aan het einde van het jaar kreeg de interne reorganisatie een hoge prioriteit en
werd veel tijd gestoken in de twee werkgroepen, die belast waren met de uitvoering van het gekozen model.
Prentenkabinet
De aanwinsten zijn minder talrijk dan in andere jaren. In de lijst van 1987 is
bovendien een aantal aanwinsten opgenomen die reeds in 1986 zijn binnengekomen.
Door aankoop en bruikleen werden de verzamelingen vooral uitgebreid met
werk uit deze eeuw. De heer S. van der Velde gaf een gouache en twee zwartkrijttekeningen van Gerrit Benner in bruikleen; een andere zwartkrijttekening
van Benner werd in 1986 door aankoop verworven. Met steun van het ministerie van W.V.C, kon eveneens in 1986 werk van eigentijdse kunstenaars aangekocht worden, o.a. van Anne Feddema, Pim Lenos, André de Jong, Tjibbe
Hooghiemstra, Jan Ros en Sjouke Schaafsma. Van een oudere generatie is
werk aangekocht van Johannes Elsinga (twee portrettekeningen van Ids
Wiersma), Piet Hein van Asperen, Johannes Hendricus Jurres, Sipke van der
Schaar en Thijs Rinsema (een aantal portrettekeningen). De al aanwezige collectie grafiek van Tames Oud is uitgebreid met de linosnedes 'Geit aan een
touw' en 'Moeder en kind'.
De verzameling kinderprenten, een der grootste van Nederland, is door schenking en aankoop uitgebreid. Interessant is de kinderprent voorstellende 'Prins
Willem de V Erfstadhouder' enz., waarbij gebruik gemaakt is van een ouder
houtblok met het portret van koning/stadhouder Willem III.
Mevrouw R. Pranger legateerde vijf daguerreotypieèn aan het museum met
portretten van leden uit haar familie. De daguerreotypie is een eenmalige afbeelding op een gepolijste verzilverde koperplaat. Door verschillende bewerkingen ontstaat een beeld van zilveramalgaam, dat gefixeerd wordt met een
oplossing van keukenzout. Deze oudste fototechniek is in gebruik geweest van
1839 tot omstreeks 1860.
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Mevrouw M.H.H. Kuiper-van Giessen legateerde een erg aardig naïef geschilderd gezicht op Grouw, dat omstreeks de eeuwwisseling is vervaardigd.
Gedurende het verslagjaar is aan verschillende tentoonstellingen meegewerkt.
In het kader van het 40-jarig jubileum van de Federatie van Friese Musea en
Oudheidkamers werd uit het bezit van het prentenkabinet een tentoonstelling
over de trekschuit in Friesland samengesteld; de heer J. Andringa heeft deze
tentoonstelling ingericht.
Het patriottenjaar 1787 werd in het museum gevierd met de tentoonstelling
'Revolutie in Friesland?', waarbij vooral gebruik is gemaakt van materiaal uit
het prentenkabinet.
De Topografische Atlas van Friesland is gedurende de laatste maanden van het
jaar opnieuw geordend; een begin is gemaakt met de ordening van de andere
verzamelingen. Hierbij komt duidelijk naar voren hoe schrijnend het ruimtegebrek in het prentenkabinet is. Veel kostbaar materiaal ligt opgestapeld, omdat
het niet in dozen of laden kan worden opgeborgen; voor ingelijste tekeningen
e.d. is nergens plaats. Bovendien werkt de grote glaswand in het prentenkabinet zeer nadelig op het klimaat. Een grotere en klimatologisch beter toegeruste
ruimte is beslist gewenst.
Goede voortgang vond ook dit jaar het encadreren en restaureren van tekeningen en prenten door mevrouw F. Brinksma. Gedurende haar zwangerschapsverlof is zij vervangen door de heer J. Wolters. Mevrouw T. de Wal heeft haar
werkzaamheden aan een thematische index op de Topografische Atlas van
Friesland in 1987 voltooid.
Textielafdeling
Voor de textielafdeling waren in 1987 veel werkzaamheden verbonden met
voorbereidingen voor en nasleep van tentoonstellingen.
Het prachtige hemelbed met de wapens Schwartzenberg en Holdinga uit 1549,
dat in 1986 in z'n geheel als bruikleen werd aangevraagd voor de tentoonstelling 'De eeuw van de Beeldenstorm' (Rijksmuseum Amsterdam), bleek niet
demontabel. Bovendien werd duidelijk dat de rabatten bij nadere beschouwing
in zo slechte staat verkeerden, dat restauratie urgent was. Het rabat van het
voeteneind, dat, na een eerste conserverende behandeling, werd uitgeleend, is
nadat het nog te zien was op twee tentoonstellingen in eigen huis 'Oproer ende
murmuratie' en 'Op de raempte off mette brodse' weer naar Amsterdam vervoerd voor restauratie. De andere delen zullen in 1988 volgen en er zal een
oplossing moeten komen voor een nieuwe opstelling aangezien vertikale expositie van de stukken niet meer verantwoord is. Daarmee zal helaas een markant
object uit de vaste opstelling verdwijnen.
Met de tentoonstelling 'Op de raempte off mette brodse', 22 mei - 6 juli, is een
unieke collectie 17e-eeuws professioneel borduurwerk in Friesland te zien geweest. Deze tentoonstelling was overgenomen van het Amsterdams Historisch
Museum en aldaar georganiseerd naar aanleiding van het uitkomen van het gelijknamige boek geschreven door Saskia de Bodt. In Leeuwarden werden 17eeeuwse merklappen uit de eigen collectie en enkele andere stukken toegevoegd, waaronder een zwart op wit geborduurde 'borst', onderdeel van een
vroeg-17e-eeuws vrouwenkostuum. Door gebrek aan financiële middelen en
technische mankracht had de presentatie een wat geïmproviseerd karakter, die
door de grote kwaliteit van de stukken gelukkig overtroefd werd.
Naast de werkzaamheden voor de twee landelijk georganiseerde tentoonstel-
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lingen 'Sits - oost-west relaties in textiel', reeds in het vorige jaarverslag genoemd, werd het werk voortgezet aan de bestandscatalogus 'sits' en de voorbereidingen voor een grote overzichtstentoonstelling van sits uit eigen bezit. Mevrouw W.J. Niemeyer-Huysse heeft haar archiefonderzoek in dit kader vervolgd.
Behalve voor de al genoemde tentoonstellingen werden nog uiteenlopende
bruiklenen geleverd aan andere exposities, variërend van achttiende-eeuws
kant tot een twintigste-eeuws Sundeklaas kostuum.
Depotwerkzaamheden zijn uitgevoerd voor zover ze noodzakelijk bleken om
ruimte te scheppen voor de voorbereidingen van de sitsententoonstelling. De
beschikbare ruimte is te klein voor het overzichtelijk bijeenbrengen van de
stukken, wat een soepele voortgang bemoeilijkt.
Door mevrouw Wille werden diverse lezingen verzorgd, o.a. over merklappen
en andere handwerktechnieken.
Bij het inventariseren en beschrijven van dit jaar en afgelopen jaren binnengekomen voorwerpen is een achterstand ontstaan.
Begin dit jaar zijn twee aardige collecties hoeden ingeschreven die prachtig
aansloten bij de sfeer van de Piet van der Hem-tentoonstelling, respectievelijk
afkomstig van mevrouw A. Oterdoom-Ubbink uit Haren en mevrouw T. van
Rijs-Tiersma uit Sneek, binnengekomen via het Scheepvaartmuseum te
Sneek.
Van mevrouw C.J.W. Leupen uit Amsterdam ontvingen we handwerken die
tijdens de Tweede Wereldoorlog door leerlingen van de Eerste Leeuwarder
Huishoudschool zijn vervaardigd van bijelkaar gesprokkeld materiaal en met
motieven, gebaseerd op Friese volkskunst.
Met de verzameling textilia van de familie Helle uit Vaassen zijn opnieuw enkele voorwerpen in de collectie opgenomen, gemaakt van vroeg-achttiendeeeuwse sits, welke in Friesland blijkens uiteenlopende stukken in ons bezit
vaak toegepast is.
Tot slot willen we graag de collectie door mevrouw Wijma te Leeuwarden aangeklede en/of zelfgemaakte poppen noemen, die ook daarom zo aardig is, omdat mevrouw één van de eersten was die van de Kostúm-kommisje van de Fryske Kultuerried een certificaat ontving voor haar werk.
Aanwinsten
Het aantal landschappen van de Friese schilder Jacobus Sibrandi Mancadan
(1602-1680) in het Fries Museum werd op aantrekkelijke wijze aangevuld door
een schenking van mevrouw G.H. Vrij-Ledeboer te 's-Gravenhage. Het betreft een klein maar karakteristiek paneel met koeien en een herder in een
landschap (1987-57). Mevrouw schonk dit werk ter nagedachtenis aan haar
echtgenoot, prof. mr. M.P. Vrij, raadsheer in de Hoge Raad.
Ook de zilvercollectie werd weer uitgebreid met enkele belangrijke stukken.
Een Japanse Imari kan met gemonteerd zilveren deksel (1987-56), die door
aankoop verkregen werd, vormt een mooie aanvulling op de collectie met zilver gemonteerde voorwerpen. Merkwaardig is ook een 18e-eeuwse serpentijnstenen beker met zilveren montuur uit 1796, geschonken door Hong Mandarijn
in Kanton aan Eybrand Ides en voorzien van een toast op Napoleon. Ook deze
werd door aankoop verkregen (1987-53). Een mooi 17e-eeuws huwelijksbekertje van de hand van Anne Heerkes, Bolsward (1639) kon eveneens worden
aangekocht (1987-49). Bijzonder interessant zijn de op gelijke wijze verworven
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J. S. Mancadan, Landschap met koeien en herder (inv.nr. 1987-57)

twee koperen miniatuur kanonnetjes, gedateerd 1745 en afkomstig van Epeus
Wielinga (1702-1773), sedert 1728 raadsheer in het Hof van Friesland (198758).
Ook dit jaar konden met steun van het ministerie van W.V.C, werken aangekocht worden, en wel van de kunstenaars Jan Maaskant (1987-63) en Jan Roeland (1987-64). De Groninger kunstenaar Marten Klompien schonk enkele
van zijn karakteristieke werken uit de jaren '60 (1987-60/62).
Op 24 juli overleed te Akkrum mevrouw M.H.H. Kuiper-van Giessen, die aan
het Fries Museum alle roerende goederen uit haar woning vermaakte. Enkele
stukken daarvan zijn in de inventaris opgenomen. Wat niet voor het museum
van belang was werd geveild ten behoeve van het aankoopfonds.
Tentoonstellingen
10 jan. -23febr.
28 febr. -13 april
17 april - 25 mei
23 mei - 6 juli
30 mei - 6 juli
11 juli - 24 aug.
11 juli - 31 aug.
5 sept. - 9 nov.

'Groot oproer ende murmuratie', Friesland in de 16e
eeuw
Piet van der Hem, schilderijen, tekeningen, grafiek
hedendaagse beeldende kunst
'Op de raempte off mette brodse', 17e-eeuws borduurwerk
Ids Willemsma, plastieken
Met de trekschuit door Friesland, n.a.v. 40 jaar Federatie van Friese Musea en Oudheidkamers
Douwe Idema en Hans Selie, schilderijen
'Revolutie in Friesland?', de patriottenbeweging rond
1787
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14nov. -17 jan. 'S

Drie Laboratoria, werk van Cornelis Rogge, Zoltin Peeter en Frank Sciarone.

Uitgegeven bruiklenen
Voor de volgende tentoonstellingen werden door het Fries Museum bruiklenen verstrekt:
Goltzius Museum Venlo
125 jaar 'Venlose krant'
Historisch Museum Rotterdam
Patriotten
Bijbels Museum Amsterdam
350 jaar Statenvertaling
Centraal Museum Utrecht
Voor Vaderland en Vrijheid
Museum 't Coopmanshûs
Kaatsen . . . wat een kunst
Franeker
Wat wil Rome met Friesland
Frans Walon
Museum Willem van Haren
De watersnoodramp van 1825
Heerenveen
Mensen van macht en aanzien
Amsterdams Historisch Museum
Een kind onder het hart
Op de raempte off mette brodse.
Bezoek
Op 27 maart vond in het museum een drukbezocht symposium 'Musea nu en in
de toekomst' plaats, georganiseerd door en naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van de Federatie van Friese Musea en Oudheidkamers.
Op 2 en 3 mei trok het nationaal museumweekeinde 2619 bezoekers naar het
Fries Museum.
Op 14 oktober bezochten enige tientallen aan Haagse ambassades verbonden
culturele attaché's het museum onder leiding van de heer M. Mourik, ambassadeur voor internationale culturele samenwerking. Na een uitgebreide dag
Friesland vond een diner plaats in de porseleinzaal.
De open dag op 19 december trok 529 bezoekers. Het totale aantal bezoekers
was 36.487 (1986: 34.890).

30 mei - 6 juli: tentoonstelling plastieken
van Ids Willemsma
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Catalogi en gidsen
Van het bezoekersboek Fries Museum werden 895 (672) exemplaren verkocht.
Er werden 8048 (8296) prentbriefkaarten en 110 (93) diasets verkocht.
Kerkmuseum Janum
In de loop van de zomer trad de heer Aalzen Everts als beheerder in dienst.
Nadat de beheerderswoning een grondige opknapbeurt had ondergaan, kon hij
die samen met Ingrid Wagenaar betrekken.
Het museum is maar beperkt toegankelijk geweest voor bezoek, zodat het aantal bezoekers 844 (2070) bedroeg. Er werden 210 (422) gidsen verkocht.
Museum Fogelsangh state
Het totale aantal bezoekers was 3572 (5938). Er werden 216 (322) gidsen verkocht.
Fries Munt- en Penningkabinet
Het kabinet werd door 563 (522) personen bezocht. Er werden 35 (11) gidsen
verkocht.
C. Boschma
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Educatieve dienst
Educatieve projecten
De Educatieve dienst heeft een programma over Friesland in de 16de eeuw gemaakt bij de tentoonstelling 'Groot oproer ende murmuratie' (van 10 jan. t/m
23 febr.). Voor de presentatie van dit educatief programma werd een informatieve bijeenkomst voor leerkrachten gehouden.
Ook de tentoonstelling '3 Laboratoria' met werk van Cornelis Rogge, Zoltin
Peeter en Franck Sciarone (14 nov. t/m 17 jan. '88) is door de Educatieve dienst
verzorgd. De bedoeling van de tentoonstelling was iets zichtbaar te maken van
de werkprocessen die aan het definitieve kunstwerk voorafgaan. Hiervoor
werd uit het oeuvre van iedere kunstenaar een thema gelicht, waar hij zich al
langere tijd mee bezighield. De tekeningen, krabbels en modellen die aan het
uiteindelijke product voorafgingen, waren in de tentoonstelling te zien. In een
videoproductie, die ondergetekende maakte in samenwerking met het Steunpunt Kunstzinnige Vorming Groningen, wordt het belang van een goede werkplaats (laboratorium, atelier) geïllustreerd. Tevens vertellen de kunstenaars in
de videofilm iets over hun thema en waarom dit hen zo bezighoudt.
Om het belang van schetsboeken, tekenblokken en werkaantekeningen te benadrukken is bij de vormgeving van de catalogus gekozen voor een losbladig
systeem. De vormgever Willem Velthoven ontwierp een kartonnen doos met
mapjes tekeningen van de kunstenaars. Het drukwerk is van zo hoge kwaliteit
dat de reproducties nauwelijks van de echte tekeningen zijn te onderscheiden.
De achtergrondinformatie over de tentoonstelling, geschreven door Gerard
Lakke, is aan de binnenkant van de mapjes afgedrukt.
De tentoonstelling richtte zich in eerste instantie op de individuele bezoeker,
die vaak meer wil weten over kunstenaars, de manier waarop ze werken en wat
hen bezig houdt. Daarnaast was zij vooral bedoeld voor de scholen waar iets
meer dan normaal gedaan wordt aan het tekenonderwijs en/of kunstgeschiedenis. Voor deze scholen werd nog een apart educatief programma ontwikkeld.
Ook is er een mailing aan de scholen verstuurd en een voorlichtende lerarenbijeenkomst gehouden.
Ten toonstellingen
Het hoofd van de Educatieve dienst was in 1987 betrokken bij de organisatie
van de tentoonstelling van Ids Willemsma (30 mei t/m 6 juni) en de 'Zomersalon' met werk van Douwe Idema en Hans Selie (11 juli t/m 31 aug.), waarvoor
tevens een vouwblad werd geschreven en samengesteld.
Ook is een catalogusartikel geschreven voor de tentoonstelling van werk van
Frans Walon, die begin 1987 in het Coopmanshûs in Franeker werd gehouden.
Lezingen
Door de Educatieve dienst werden weer vele lezingen gegeven, een activiteit
die vooral bedoeld is om meer mensen bij het museum te betrekken. Nieuwe
doelgroepen werden met name aangeboord tijdens de lezingen voor 'serviceclubs' en verenigingen die in het museum bijeenkomsten hielden.
Cursussen
Na het plotseling overlijden van mevrouw drs. E. Schipper is de cursus kunstgeschiedenis voortgezet door de heer drs. B. Renes. Vanwege de overweldi168
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9 maart: vergadering Leeuwarder Cityclub

gende belangstelling voor deze cursus werd in de tweede helft van 1987 besloten om een overzichts- en een vervolgcursus te houden, waarvan de eerste —
op veler verzoek — in de middag.
Ook voor de cursus moderne kunst die door het hoofd van de Educatieve
dienst werd gegeven, was veel belangstelling.
Concerten
De samenwerking met het Conservatorium in Leeuwarden resulteerde in een
reeks lunchconcerten die goed bezocht werd. Bij deze concerten kon eveneens
geconstateerd worden dat op deze wijze een nieuw publiek in het museum
komt.
Ook de AVRO verzorgde een concert in het museum. Dat was een geslaagde
middag daar men zich bij de presentatie vooral ook richtte op het jongere publiek. De uitzending van dit concert voor de radio was een prettige vorm van
(gratis) publiciteit.
Publiciteit
De Educatieve dienst verzorgde afgelopen jaar de publiciteit voor alle tentoonstellingen. Naast het opstellen en versturen van persberichten werden vooral
de huis-aan-huis bladen benaderd om berichten van het Fries Museum op te
nemen. Bovendien zijn bij bepaalde tentoonstellingen gerichte mailingen verzorgd.
Om het effect van deze activiteiten enigszins te kunnen registreren is er een
abonnement genomen op de knipseldienst Vaz Diaz. Het adressenbestand
blijkt bij het voeren van publiciteit een voortdurende zorg. Mevrouw A. van
Ine veld heeft zich hierover het afgelopen jaar ontfermd en werkt het bestand
verder uit.
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Organisatie
Aangezien de werkzaamheden van de Educatieve dienst zich steeds meer uitbreiden, is in het verslagjaar een extra werkruimte voor de dienst gecreëerd in
de bibliotheek.
Gelukkig bleek er ook enig geld te zijn om de diaprojectoren te laten opknappen en aan te vullen met de juiste lessen. Uit de nalatenschap van mevrouw
M.H.H. Kuiper-van Giessen kreeg de Educatieve dienst een video-recorder,
die onder andere van pas kwam bij de tentoonstelling '3 Laboratoria'. Voor
deze tentoonstelling werden grote tafels gemaakt die in de gehoorzaal kwamen
te staan en waaraan leerlingen hun eigen creatieve uitingen vorm konden geven.
De algemene documentatie van de afdeling vroeg ook in 1987 weer veel aandacht en is nu redelijk op orde, mede dankzij de bereidwillige hulp van mevrouw drs. M. Stoter.
De diadocumentatie vraagt langzamerhand een meer professionele opzet. De
medewerksters van de Educatieve dienst hebben hiermee een begin gemaakt,
na overleg met professionele instellingen.
Aan het eind van het jaar is mevrouw L. Fokkema met zwangerschapsverlof
gegaan.
Stagiaires en vrijwilligers
Mevrouw drs. M. Stoter was het afgelopen jaar een onmisbare steun voor de
Educatieve dienst. Zij bleek bereid om naast haar andere activiteiten ook het
onderzoek naar zilver op Ameland op zich te nemen.
Mevrouw A. Potter heeft in het verslagjaar vele algemene rondleidingen gehouden op momenten dat de Educatieve dienst de aanvragen zelf niet meer
kon verwerken. We hebben dit jaar helaas afscheid genomen van de dames E.
van Kützem en L. Tonckens, die andere werkzaamheden kregen.
Overige activiteiten
De Educatieve dienst had zitting in de redacties van In Friesland Uit en De
Tweebakstrommel.
Ondergetekende maakte deel uit van de redactie van Boud, werd als lid benoemd van de Provinciale 1% commissie en was bestuurslid van Marktcontact
Friesland. Als gevolg van laatstgenoemde functie zijn vele contacten met het
bedrijfsleven gelegd.
Elina Taselaar
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Archeologische afdeling
In het verslagjaar had een aantal gebeurtenissen plaats die aanleiding geven er
kortbij stilte staan.
Zo betreuren wij het heengaan van de heer J. Klein, oud-medewerker van de
tekenafdehng van het B.A.I. te Groningen die begin jaren zestig ook voor
Friesland zijn sporen verdiende als tekenaar en technisch assistent van Dr. A.
Bohmers, o.m. bij diens opgravingen van diverse vuursteenateliers waaronder
Siegerswoude II.
Op 11 oktober 1987 overleed de amateurarcheoloog Tjerk Vermaning op 58jarige leeftijd. Vermanings zoekactiviteiten strekten zich uit tot in de zuidoosthoek van Friesland; het door hem bij Ravenswoud ontdekte neolithische
vondstcomplex werd door het Fries Museum aangekocht. Enkele jaren geleden kon het museum ook zijn particuliere verzameling steentijdmateriaal uit
dit gebied aankopen, maar tenslotte kreeg deze collectie een definitieve bestemming in het Bleekerhûs te Drachten.
Op 10 december promoveerde mevrouw M.C. Galestin (Klassiek-Archeologisch Instituut, Groningen) op het onderwerp 'Etruscan and Italic Bronze Statuettes'; de directeur en de beide archeologen woonden deze plechtigheid bij.
Ter gelegenheid van het met vervroegd pensioen uittreden van professor dr.
H.T. Waterbolk (B.A.I.) werd 19 en 20 oktober te Groningen een afscheidssymposium gehouden met als thema 'Archeologie en landschap'; het is door
diverse medewerkers van het Fries Museum bijgewoond.
Werkzaamheden op de afdeling
D.M. Visser verwerkte de aanwinsten van dit jaar in het inventarisatiesysteem,
terwijl J.K. Boschker gegevens over steentijdvondsten in het aparte kelderdepot aanvulde. K.J. Bekkema slaagde voor het examen kadercursus veldwerkcoördinator dat door de A.W.N, werd afgenomen. Boschker werd een aantal
malen als vuursteenspecialist ingeschakeld bij determinaties op z.g. antiekkeuringen in plaatselijke oudheidkamers. Frans Pol (Bergum) was weer ettelijke
malen als vrijwilliger behulpzaam bij het restaureren van aardewerk. Mevr. A.
Kooistra-Bokkinga assisteerde bij het reinigen en nummeren van vondsten die
bij het onderzoek naar resten van het Amelandshuis zijn vrijgekomen.
Het rubriceren en beschrijven van opgravingsvondsten voor de studiecollectie
zal voorlopig niet meer geschieden; voor het verwerken van deze vondsten op
een dergelijke gedetailleerde manier ontbreekt ons de tijd. Naar het voorbeeld
van het archeologisch depot van het Drents Museum, waar de vondsten eveneens per vondstcomplex en op datum van binnenkomst worden opgeborgen,
neigen ook wij naar een vermindering van de uitbouw van de thans beschikbare
studiecollectie. Het tijdrovende onderzoek naar een thematisch overzicht van
.bepaalde vondstcategorieën wordt dan afgewenteld op de onderzoeker zelf,
terwijl ons eigen personeel meer tijd voor dringender werkzaamheden kan vrijmaken.
Voor de personele bezetting op het archeologisch depot is nog geen definitieve
oplossing aangereikt. Problemen rezen dit verslagjaar bij het terugzoeken van
onderdelen uit destijds opgegraven collecties uit Kolderwolde (onderzoek Lagerwerf), Speelmansstraat (De Langen) en de vroege middeleeuwen (Knol).
Aangezien bestendige invulling van deze vitale plaats binnen het museum
voorlopig niet tot de prioriteiten behoort werd met Bekkema overeengekomen
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dat hij de meest noodzakelijke werkzaamheden voor zijn rekening neemt. Vijftig houten depotkistjes werden aangeschaft; een deel van de door houtworm
aangetaste verpakking in het tijdelijk depot aan het Zuiderplein onderging een
behandeling. Drs. E. Taayke maakte een wetenschappelijk verantwoorde selectie voor definitieve opslag van daarvoor in aanmerking komende terpvondsten uit het grote onderzoek te Tritsum (1959-1961).
Monumentenzorg
Op verzoek van diverse instanties vonden ook dit jaar vele verkenningen en
waarnemingen plaats inzake monumenten en meldingsgebieden, vaak in overleg met drs. R.H.J. Klok, hoofd Monumentenzorg (R.O.B., Amersfoort).
Terwijl ondergetekende de gemeente Wonseradeel voor zijn rekening nam,
was G. Elzinga vooral betrokken bij de besprekingen over de toekomstige bestemming van beschermde percelen in Dongeradeel, Franekeradeel en het
ruilverkavelingsgebied De Bjirmen. Helaas moest weer worden geconstateerd
dat op verschillende terreinen die als beschermd gebied op de Archeologische
Meldingskaart Friesland staan aangegeven, illegale graverijen, dempingen of
egalisaties hadden plaats gevonden. Zowel bij Firdgum, Donkerbroek als Oudega vonden grondwerkzaamheden plaats waarover geen overleg met de afdeling was geweest.
Particuliere collecties
Ondergetekende trad in contact met J. Zijlstra (Leeuwarden), wiens gedurende jaren verzamelde collectie archeologica uit Friese terpen, na een definitieve
inventarisatie van onze kant, een aanzienlijke verrijking van de archeologische
kennis over dit tijdvak uit de prehistorie van onze provincie zou betekenen.
Om een globale indruk van de diversiteit van deze collectie te geven, zijn per
gemeente al een aantal van zijn meldingen weergegeven.
Stadsarcheologie
Er werd slechts één vergadering gewijd aan het in 1986 geuite voornemen om

Ogenfibulae uit collectie J. Zijlstra,
Leeuwarden: vroege varianten uit beç,
eerste eeuw. Het linker exemplaar is
afkomstig uit overslibde terp bij de
Slachte, het rechter uit andere terp in
gem. Franekeradeel. Tekening H. R.
Roelink (B.A.I.)
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tot de aanstelling van een stadsarcheoloog voor de elf Friese steden te komen;
op de bij de provincie ingediende voorstellen te dien aanzien is door deze nog
niet gereageerd.
Studiecollectie
Veelvuldig werd gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot bestudering van onze studie- en opgravingscollecties. Allereerst door vier onderzoekers die een
relatief breed opgezet onderzoek over bodemvondsten uit Friesland voorbereiden: drs; E. Knol, met als onderwerp de vroegmiddeleeuwse grafvelden in
noord-Nederland, drs. G.J. de Langen (B.A.I.), die de bewoningsgeschiedenis van Oostergo in de vroege middeleeuwen als onderwerp van studie heeft
gekozen, drs. H. Fokkens (I.P.L., Leiden) met zijn studie over neolithische
bewoning op het Fries-Drents plateau, en drs. E. Taayke, die een studie over
het terpenvaatwerk uit de eerste duizend jaar van terpbewoning (ijzertijd en
Romeinse tijd) van een deel van Westergo verricht.
Bij het Klassiek-Archeologisch Instituut (Rijksuniversiteit Groningen) sloot
mej. B. Nienhuis dit voorjaar haar stageperiode af met een materiaalstudie
over terra sigillata. Amateurarcheologe mej. Dj. Pruim bewerkte een deel van
de vondsten van een noodonderzoek (1986) in een terpje bij Laad en Zaad onder Bolsward. Mevr. drs. A.L. Brindley en drs. J.N. Lanting (B.A.I.) bestudeerden een kleine collectie scherven van de Trechterbeker-cultuur uit het helaas al in de 19e eeuw opgeruimde hunebed te Rijs en uit de terpzooi van Oostrum. Het bottenmateriaal van een opgraving in 1981, in de dorpsterp van Jelsum verricht, werd op de archeo-zoölogische afdeling van het B.A.I., onder
supervisie van mevr. dr. A.T. Clason, bewerkt door drs. Agung Soekardjo
(National Research Center of Archeology Djakarta). J. Arjaans, student historische geografie aan de V.U. te Amsterdam, rondde een hoofdvakscriptie af
over de geschiedenis van commerciële terpafgravingen in Friesland en putte
daarbij ook uit bij ons voorhanden archiefmateriaal. A. Jager (student prehistorie B.A.I.) verrichtte archiefonderzoek ter voorbereiding op een scriptie
over stadskernonderzoek in Leeuwarden. In Tietjerk werd de bewerking van
terpvondsten uit het noodonderzoek bij Tzum (1984) met leden van de afd.
Noord van de A.W.N, voortgezet. Van onze kant is Visser nauw bij dit onderzoek betrokken, terwijl van de zijde van de A.W.N, medewerkten de dames G.
Vermeer en B. Rozema-Früchnicht en de heren S. Woudstra, B. Zijp en A.
Rozema. Mej. B. Kamlag (studente B.A.I.) bezocht onze afdeling voor een
nadere kennismaking met de studie-collectie en de vaste opstelling van onze
bodemvondsten.
Tentoonstellingen, voordrachten, excursies, rondleidingen en publicaties
Naar aanleiding van de oplevering van de nieuwbouw werd in het nieuwe provinciehuis een selectie van bodemvondsten geëxposeerd die daar tijdens graafwerk te voorschijn waren gekomen. Aan het gedeeltelijk vernieuwde museum
Schokland (N.O.P.) werd een bruikleen verstrekt voor een expositie over enigmata uit de Nederlandse bodem. Een deel van de archeologische voorwerpen
uit IJlst, gevonden in 1974 en daar tentoongesteld, keerde wegens plaatsgebrek
in het nieuwe gemeentehuis naar het museum terug. Voor een door It Fryske
Gea te Olterterp opgezette tentoonstelling 'Friesland in doorsnee' werd een
aantal terpvondsten uit Jouswier beschikbaar gesteld. De eerste twee maanden
van dit jaar werd de tentoonstelling over archeologische vondsten in de ge-
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meente Ooststellingwerf, gehouden in het gemeentehuis te Oosterwolde, ook
nog voortgezet, nu met voorwerpen uit de z.g. brons- en ijzertijd.
De heer G. Elzinga en ondergetekende werkten een schematisch overzicht uit,
dat binnen een chronologisch kader de belangrijkste facetten van de Friese archeologie omvat en kan dienen als leidraad bij een nieuwe vaste opstelling van
archeologische vondsten in ons museum. De ontwerpers D. Letema (Lelystad)
en B. Mulder (Wieuwerd) maakten daarna, onafhankelijk van elkaar, een eerste schetsontwerp voor die nieuwe opzet. De huidige vaste opstelling dateert
uit 1952; sedertdien vond een aantal toevoegingen plaats die het geheel er niet
fraaier op hebben gemaakt (o.a. raamvitrine Stavoren, skeletten, vitrines
steentijd en de verbouwing t.b.v. een nieuwe wenteltrap in 1978). Algemeen
wordt dringend de behoefte gevoeld aan een opfrissing van het geheel.
Onze kleine expositie 'Botweg bezig', tijdelijk ondergebracht in het B.A.I.,
werd dit jaar afgebroken. Een omvangrijk bruikleen benen voorwerpen werd
verstrekt aan drs. V.T. van Vilsteren (Drents Museum te Assen) ten behoeve
van de door hem opgezette tentoonstelling 'Het benen tijdperk', welke het komende jaar ook in een aantal andere plaatsen in Nederland zal zijn te bezichtigen. Aan het in het najaar heropende Fries Natuurmuseum werd een tweetal
neolithische bekers, een collectie mesolithische vuursteenartefacten en een
grafurn afkomstig uit de terp van Hogebeintum in bruikleen gegeven voor vaste opstelling aldaar. In Buitenpost woonden beide archeologen de presentatie
bij door de Stichting Oud-Achtkarspelen van een tijdelijke expositie over de
eenjaar tevoren opgegraven houten 'pomp' of kolk van laat-middeleeuwse ouderdom. Voor de tentoonstelling 'Van pre-cambrium tot pre-historie' in Wolvega, werd een tijdelijk bruikleen van enkele Hamburg-artefacten verstrekt.
Enkele voorwerpen, uit de middeleeuwen daterend, vonden tijdelijk onderdak
in een expositie over de geschiedenis van het dorp Terzool. Voor de historische
tentoonstelling, in het eigen museum, 'Groot oproer ende murmuratie' (Friesland 1500-1600) werden ook enige stukken uit de archeologische collectie aangewend.
Een aantal lezingen werd dit jaar gehouden voor de Christelijke boeren- en
tuindersbond, afd. Leeuwarderadeel (onderwerp terpenonderzoek), de afdeling Noord van de A.W.N, (stinsen), Argeologysk Wurkferbân (recent onderzoek hege wieren); op een speciale bijeenkomst georganiseerd door de stichting Alde Fryske Tsjerken en gehouden in de kerk te Hogebeintum, werden
door G. Elzinga en drs. E. Knol lezingen verzorgd over resp. de geschiedenis
van het terpenonderzoek en dat van Hogebeintum in het bijzonder.
Met studenten van de lerarenopleiding Ubbo Emmius ondernam ondergetekende weer een tweetal fietstochtjes door het terpengebied van Leeuwarderadeel; studenten van de Open Universiteit werden door Elzinga op de vaste expositie van de archeologische afdeling rondgeleid. Dit vond eveneens plaats
voor studenten uit Frankfurt en van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Wij
brachten een bezoek aan de opgraving te Vriescheloo in zuidoost Groningen,
waar drs. H. Groenendijk de resten van een middeleeuws steenhuis blootlegde. Ook het onderzoek bij de Martinikerk in Groningen o.l.v. drs. J. Schoneveld werd met belangstelling gevolgd. Tevens brachten wij een bezoek aan de
exposities in museum Schokland en Drents Museum te Assen, waar een deel
van het tentoongestelde materiaal uit onze eigen collectie afkomstig is.
De jaarvergadering van de Vereniging voor Terpenonderzoek, dit jaar gehouden in het Princessehof, werd door beide archeologen bijgewoond; drs. G. J. de
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Langen hield een voordracht over de resultaten van het bodemonderzoek aan
het Gouverneursplein. De provinciaal archeoloog G. Elzinga bezocht de dit
jaar te Nijmegen gehouden Reuvensdagen. Met de volledige staf van het museum bezochten wij drie vernieuwde en gereorganiseerde musea in Rotterdam.
Een door de Stichting ARCHON belegde studiedag over de voortgang van
promotie-onderzoeken, in het Allard Pierson museum te Amsterdam gehouden, werd eveneens door beide archeologen bijgewoond.
Samen met K.J. Bekkema werd een friestalige publicatie voorbereid over de
resultaten van het onderzoek naar sporen van een middeleeuwse huisplaats bij
Oosterboorn; voorjaar 1988 valt de verschijning ervan in It Beaken te verwachten. In Helinium verscheen dit jaar een engelstalig overzicht van in Friese terpen gevonden ogenfibulae, een type mantelspeld uit de eerste eeuw na Chr.
daterend. Van een in Palaeohistoria te verschijnen engelstalige studie over een
jong-paleolithische steentijdcultuur, door P. Houtsma in 1962 te Siegerswoude
opgegraven, zijn inmiddels de drukproeven gecorrigeerd en valt de verschijning ook binnenkort te verwachten.
Drs. E. Knol wijdde een publicatie in Helinium aan bikkels als bijgaven in grafurnen. Samen met Elzinga werden de teksten voor de nieuw opgezette expositie steentijdvondsten uit de collectie Hein van der Vliet in de Oudheidkamer
Opsterland geredigeerd; helaas bleek wegens tijdgebrek de uiteindelijk door
ons verkozen versie niet meer te realiseren. Elzinga stelde een als nieuwjaarsattentie 1988 bedoelde kalender samen, die aan de leden van het Fries Genootschap werd gestuurd, handelend over de veelvuldige relaties tussen Friezen en
Angelsaksen in voorbije eeuwen. Het komende jaar hopen wij met mevr. dr.
M.C. Galestin (K.A.I.) tot een afronding van een voorgenomen publicatie
over recent in Friesland gevonden bronzen te komen. Het artikel 'Romeinse
bronzen beeldjes in het Fries Museum', van de hand van G. Elzinga, dat vorig
jaar in De Vrije Fries verscheen, is inmiddels ook als overdruk nr. 15 verkrijgbaar in de serie 'Fries Museum Facetten'.
Metaaldetectors
Als reactie op de aanzienlijke toename van vondstmeldingen, die als gevolg
van de inschakeling van detectors door amateurs in dit verslagjaar kon worden
geconstateerd, is het nuttig om nog eens een aantal gedragsregels t.a.v. de
praktische toepassing van dit betrekkelijk nieuwe 'speelgoed' te memoreren.
Wij willen er nogmaals op wijzen dat het bij de 'Monumentenwet 1961' verboden is om op deze wijze bodemvondsten aan een beschermd monument te
onttrekken; slechts daar waar sprake is van zodanig grondverzet en -verplaatsing dat onderling verband van het gevondene met de rest van het monument
zoek is, mag na toestemming van de grondeigenaar worden gedetecteerd. Dan
zijn we er nog niet, want voor het vinden van archeologica geldt een meldingsplicht, ook weer in dezelfde wet geregeld. Ons klemmend verzoek aan zoekers
met detectors is dan ook, dat zij van alle vondsten een goed register bijhouden
waarin datum, aard van de vondst, vindplaats en de nadere vondstomstandigheden worden vermeld, en dat geregeld contact over deze activiteiten wordt onderhouden met professionele archeologen om zodoende bepaalde
scheefgroei te kunnen bijsturen. De zucht naar snel gewin drijft nog menig zoeker spoedig in handen van handelaren. Een dergelijke handelwijze belemmert
het museum in zijn zorg voor een goede documentatie als provinciaal depot
voor bodemvondsten. Eerlijkheidshalve vermelden we dat in Friesland geluk-
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kig van de meeste interessante voorwerpen een eerste melding aan het Fries
Museum plaats heeft.
Opgravingen, verkenningen, vondstmeldingen en schenkingen
Achtkarspelen. In een 'gediepploegd' perceel land langs de weg BuitenpostTwijzel vonden vader en zoon L. en M. Postma (Buitenpost) aanwijzing voor
neolithische bewoning; in hetzelfde perceel troffen zij tussen het opgeploegde
keizand ook stukken gepatineerd vuursteen aan, die aan een midden-paleolithische ouderdom doen denken. Op verzoek van de Stichting Oud-Achtkarspelen werd een vondst uit 1933, te Sürhuizum gedaan, nagetrokken; in een
drie steken diep omgespit perceel land waren destijds resten van kogelpotten
op een vloertje van steen aangetroffen door H. Bouma. De vondsten werden in
december 1934 aan het Fries Museum overgedragen door bemiddeling van J.
Siebinga (destijds arts te Opeinde). In Stanialand bij Buitenpost onderzocht G.
Elzinga met leden van deze stichting en van het Argeologysk Wurkferbân resten van een laat-middeleeuwse huisstede; het onderzoek zal in de nabije toekomst worden voortgezet.
Ameland. H. J. Veenstra meldde de vondst van scherven, aangespoeld langs de
vloedlijn van het zuidstrand bij Hollum; naast wat Pingsdorf en Siegburg aardewerk in fragmenten komen 16e/17e-eeuwse scherven voor. Misschien mogen
we hier rekening houden met verspoeld materiaal van het vroegere dorp Sier.
Collega D.M. Visser vond tijdens een strandwandeling langs het noordstrand

Benen disselbijl van het noordstrand op
Ameland, lengte 14,5 cm
een gave benen disselbijl met ronde doorboring, vervaardigd van het bovenstuk van een spaakbeen van een oeros. Op grond van gegevens uit de literatuur
zijn dergelijke werktuigen in het boreaalmesolithicum (ca. 8000 jaar oud) te
dateren. Er wordt overwogen om via een klein monster uit het bot een C14datering uit te laten voeren. Binnen onze vuursteencollectie uit deze periode
vormt dit werktuig van been een prachtige aanvulling. De vondst, zeer waarschijnlijk in een kluit veen aangespoeld, onderstreept het al eerder bekende
gegeven dat grote delen van de Noordzee in vroegere tijd bewoond werden,
toen de zeespiegel aanmerkelijk lager lag.
Het Bildt. P. Dijkstra (Sint Annaparochie) meldde de vondst van o.a. een 6eeeuwse vierkante bronzen schijffibula uit een perceel land bij Minnertsga; uit
hetzelfde terrein kwam een loden muntfibula te voorschijn. Ér worden pogingen in het werk gesteld om beide voorwerpen voor het museum te verwerven.
Boornsterhem. In gezelschap van A. Bosma, werkzaam bij het waterschap
Middelseekrite, werd een verkenning uitgevoerd bij Flansum, waar de later ge-
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graven tochtvaart een huisterp, uit de Romeinse tijd daterend, doorsnijdt. Bij
Poppingawier konden dankzij de inzet van leden van de Geakunde Commissie
Boarnsterhim en ons Argeologysk Wurkferbân talloze vondsten, uit het begin

Vroeg-middeleeuwse vierkante bronzen schijffibula uit de omgeving van Minnertsga.
Tekening H. R. Roelink (B.A.I.)

van de jaartelling daterend, worden geborgen op een helaas met een diepploeg
bewerkte huisterp. Opmerkelijk was de vondst van een bakplaat, weliswaar in
gebroken toestand, van zachtgebakken aarde. Naast enkele zilveren denarii
vormen fragmenten van been en aardewerk uit de eerste eeuwen na de jaartelling het grootste bestanddeel der vondsten. Via H. Hiemstra (Grouw) vond
overdracht van vondsten plaats, afkomstig uit een terprestant bij Yntahûs,
door leden van deze geakundeclub op vrije zaterdagen verzameld uit de aldaar
verplaatste terpgrond. A. Bosma (Sijbrandaburen) meldde tevens vondsten bij
het vroegere Sixmastate bij Terzool, waar een diepgeploegde akker een aantal
puinbanen en talloze aardewerkvondsten opleverde, uit de late middeleeuwen
daterend. Vermeldenswaardig is de vondst van fragmenten van een grote bolpot (45 cm hoog) met een aftapopening onderaan de buik; een gave tegenhanger is bekend uit de collectie in het Groninger Museum.
Dantumadeel. In de gotische beuk van de kerk te Rinsumageest werden door
Visser en Boschker waarnemingen verricht tijdens graafwerkzaamheden die
voor de aanleg van vloerverwarming moesten worden uitgevoerd. Via bemiddeling van W. Duijf (Rinsumageest) werd een 16e-eeuwse te Groningen geslagen bracteaat ontvangen. De familie Postma (Buitenpost) traceerde een
aantal nieuwe vindplaatsen, uit het mesolithicum daterend, in de omgeving van
Veenwouden.
Dongeradeel. Vondstmelding door J.W. van den Brink (Dokkum) van een
geëmailleerde schijffibula, door hem gevonden langs een oud kloosterpad tussen Wetzens en Niawier. Hein Drost (Buitenpost) meldde de vondst in een perceel land bij Anjum van een dekseltje, mogelijk van ivoor, van een z.g. klapzonnewijzer; datering eind 15e, begin 16e eeuw. In de kerk van Raard werd
vanwege de R.O.B. (Amersfoort) onderzoek verricht naar resten van het vroegere altaar; interessant was de vondst van een aantal betrekkelijk zeldzame
voet- of kelkbekertjes van bolpotbaksel. Het onderzoek onder supervisie van
drs. H. Sarfatij (R.O.B.) werd uitgevoerd door drs. P. Bitter; Visser (F.M.)
detecteerde een kleine hoeveelheid munten waaronder enkele laat-middeleeuwse.
Te Holwerd kon een kleine proefsleuf worden gegraven terwijl tevens toezicht
bij de rioleringswerkzaamheden werd gehouden. De opgraving, die onder leiding van G. Elzinga en drs..G. J. de Langen werd uitgevoerd, leverde geen aan-
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wijzingen op voor een vroeg-middeleeuwse datering als mogelijke handelsterp.
Van M. Post (Dokkum) werd een gave 9e-eeuwse bronzen sleutel aangekocht,
door hem gevonden langs een bermsloot in de terp van Bornwird; een goede
tegenhanger van dit sleuteltype is bekend uit Dorkwerd. Post schonk een drietal bronzen schijffibulae, door hem gevonden bij Haniastate, terp Burmania en
elders in deze gemeente. Via Van den Brink werd nog een drietal schijffibulae
met emailinleg uit de omgeving Wetzens in bruikleen genomen. Te Bornwird
vond onder leiding van G. Elzinga onderzoek plaats in een gedeelte van de
terpzooi naast de kerk; in 1908 meldde Van Giffen twee urnen van een mogelijk grafveld aldaar uit de overgang bronstijd-ijzertijd. De resultaten van het
jongste onderzoek konden de genoemde veronderstelling helaas niet onderbouwen; de vondsten die nu werden gedaan duiden op bewoning vanaf de late
ijzertijd. Interessant was de geassocieerde vondst van een benen fluit en een
bolpot in een middeleeuwse tonput. Het bestudeerde profiel wijst op een ophoging met zand over een ontwikkeld heidepodzol door de eerste bewoners.
Ferwerderadeel. Van J.B. Boerma (Leeuwarden) ontvingen wij ter bestudering een gesneden steen (corneliaan) voorstellende Mercurius; de steen was
destijds door zijn vader verworven tijdens de afgraving van de terp Hogebeintum. Deze mogelijk 2e/3e-eeuws te dateren steen is tamelijk ruw afgewerkt,
wat volgens sommige onderzoekers zou kunnen duiden op haastwerk tijdens
fabricage. Sj. de Haan (Twijzelerheide) schonk een grafurntje met crematieresten, door hem aangetroffen in aarde afkomstig uit een in het najaar 1986
verbrede kavelsloot langs een beschermd terprestant te Oosterbeintum. Enkele latere waarnemingen door ons resulteerden in nog enkele losse crematieresten met een verbrand spinklosje en een fragment van een menselijk schedeldak. Het vermoeden bestaat dat hier nog een deel van een vroeg-middeleeuws
grafveld is gelegen; afgraving in 1914 van een groot gedeelte van deze onbebouwde terp leverde ook al enkele vroeg-middeleeuwse grafurnen op. J. Zijlstra meldde de aankoop van een bronzen drakenkopje uit grond bij Hallumerhoek afkomstig; zeer waarschijnlijk vormt het een onderdeel van een 8e/10eeeuwse riemgesp.
Franekeradeel. Op verzoek van de Dienst Landinrichting werd onderzoek verricht naar mogelijk nog aanwezige resten van een rond 1580 verlaten kloosteruithof bij Tzummarum. Boer A. Lootsma (Bruniastate) verleende alle medewerking voor dit onderzoek, dat een week in beslag nam. Het leverde sporen

Helft van een bronzen gietvorm uit terp
bij Dongjum; Romeins?
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van bewoning op in de vorm van putten, kuilen en uitbraaksleuven die voldoende aanleiding vormen om het terrein in de huidige staat te handhaven. De
aanwezigheid van een keldervloertje van estrikken wijst nog op latere bebouwing in de 17e/18e eeuw. Van deze klooster-uithof Bethanië werden geen intacte muurfundamenten aangetroffen in de gegraven proefsleuven. Drs. J.A.
Mol wist te berichten, dat de vestiging van rond 1474 in 1572 door de Geuzen
werd verwoest.
A. van der Kooi schonk een fragment van een mogelijk ijzeren 'springaal'; de
punt met schacht is nog 15 cm lang en gevonden noordoostelijk van Roptazijl.
Van K. Dijkhuis ontvingen wij een stukje terra sigillata en een fragment reliëfband-amfoor uit de terp Zwaardeburen bij Tzummarum. Een door hem gevonden bronzen eendje (?), dat goed vergelijkbaar is met een vondst uit de terp van
Lichtaard en uit een nederzetting van de Cananafaten bij Rijswijk, vond zijn
weg naar een particuliere collectie. Uit dezelfde terp (bij Dongjum) verwierven
wij van hem een vrij zeldzame bronzen gietmal waarvan de precieze datering
nog onzeker is; G. v.d. Roest (R.O.B.) verricht momenteel studie naar dergelijke metaal vondsten. Misschien werd deze mal voor het gieten van spijkers gebruikt.
Uit restanten van de terp Westerend bij Groot Lankum (Franeker) werd op
aanwijzing van K. Dijkhuis nog een groot aantal scherven uit de Ie eeuw geborgen; deze waren vrijgekomen tijdens nieuwe boomaanplant aldaar.
J.W. van den Brink (Dokkum) gaf ons van deze plek een kleine bronzen schijffibula (met ingelegd email in concentrisch gelegen uitsparingen) in bruikleen.
Tijdens graafwerkzaamheden in het kader van de ruilverkaveling De Bjirmen
trof veldassistent Boschker in stort langs een verbrede kavelsloot, grenzend
aan het terrein waarop de hegewier van Ottemaleane is gelegen, een groot bodemfragment van een laat-middeleeuwse bronzen grape aan; later werden nog
enkele bijpassende stukken, tevens met een van beide oren, gevonden door A.
van der Kooi (Franeker). Gelukkig is nu een gehele reconstructie van het voorwerp mogelijk geworden. Meer westelijk van deze enige nog intacte wier in deze omgeving, troffen later H. de Jong, J. Scheffer en R. Devilee in nieuwgegraven sloten bij Eelsmastate wederom talrijke sporen uit de late middeleeuwen aan; een representatief monster scherven en botmateriaal uit oude grachtvullingen en putten werd door hen verzameld. J. Zijlstra (Leeuwarden)
meldde de aankoop van een klein bronzen bokje, uit een terp bij Peins afkomstig; pootjes en staart van dit exemplaar zijn afgebroken evenals de horens. Dit
exemplaar lijkt qua uitvoering op het bokje uit Franjumburen bij Marssum,
maar is wel bijna twee keer zo klein; datering wellicht Romeins.
E. Schaaf (Menaldum) schonk een twintigtal Romeinse munten, uit een overslibd terpje ten noorden van Herbaijum, dat in 1981 tijdens de aanleg van
Rijksweg 9 werd doorsneden. Uit deze terp werd destijds bij het uitgraven van
de bermsloten en het cunet ook door het museum een groot aantal vondsten uit
de Romeinse tijd verzameld. Van deze plaats is tevens de vondst van een bronzen beeldje (Mars) bekend geworden; ook dit exemplaar zal in een binnenkort
te verschijnen publicatie worden beschreven.
I. Boonstra (Franeker) meldde de vondst van zowel een bronzen gelijkarmige
fibula als van een grote kruisboogfibula zonder veerrol, uit vergraven terpgrond ter hoogte afslag Dongjum langs R.W. 9. Uit de terp Lutkelollum werd
een groot aantal vondsten van K. Dijkhuis (Tzum) voor het museum verworven, waaronder een bronzen gietmal, een kapfibula zonder naald en naaldhou-
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der, een drietal draadfibulae (een van hetzelfde type als uit de terp bij Schatzenburg), fragmenten aardewerk; munten uit dezelfde terp afkomstig en nog in
zijn bezit bestrijken eveneens de vroeg-Romeinse tijd. Enkele maanden later
kregen wij nog een fragment van een bronzen kapfibula en een stukje bronzen
beslag o.i.d. in de vorm van een vogelkop van hem ten geschenke, weer uit
dezelfde terp.
Harlingen. J. Halff (Harlingen) schonk vier stuks loden blokgewichtjes en een
bronzen mensenkopje, afkomstig uit stort in deze plaats. De familie E.A. van
Dalen (Laren) droeg vondsten over van majolica (17e-eeuws en jonger) verzameld langs de zeedijk in 1976 (aanleg nieuwe haven). Tijdens graafwerkzaamheden langs de Raamstraat werden door vrijwilligers en met medewerking van H. ter Avest, conservator van het gem. museum Hannemahuis, vondsten geborgen en waarnemingen verricht van nog te elfder ure ontdekte resten

Beugel plus versierde voet van een vroeg-middeleeuwse dierkopfibula uit terp bij
Harlingen

van een mogelijke tegelbakkerij uit de 17e eeuw; vanuit het museum verleenden Bekkema en Boschker assistentie.
Eveneens uit deze gemeente afkomstig is een boeiend vondstcomplex bestaande uit voorwerpen van vroeg-middeleeuwse ouderdom die mogelijk wijzen op
een verploegde grafinventaris. Om een indruk van het geheel te geven noemen
wij de volgende voorwerpen: fragment dierkopfibula waarvan nog slechts één
vergelijkbare variant uit Denemarken bekend is, fragment Frankische fibula,
halve glazen kraal, tonvormig stukje goudblik met filigrain oplegsel dat als onderdeel van een munthanger kan hebben gediend (vergelijk voorbeelden uit
goudschat Wieuwerd), bronzen hamer van klein model (mogelijk gereedschap
van een edelsmid?), bronzen sleutelfragment van een type dat dit verslagjaar
uit Bornwird bekend werd, en tenslotte een gouden barbaarse imitatie triens
naar voorbeeld van de Byzantijnse munten uit de 6e eeuw. Om begrijpelijke
redenen zien wij deze keer af van nadere vindplaatsaanduiding. Het tonvormige voorwerpje van goudblik werd inmiddels welwillend door de vinder voor
expositie beschikbaar gesteld.
Heerenveen. Met name dankzij de inspanningen van H. de Jong, secretaris van
het Argeologysk Wurkferbân, konden in een aantal bouwputten aldaar enkele
oudheidkundige waarnemingen worden verricht; het betreft voor het merendeel sporen van bewoning uit de laatste eeuwen.
Tijdens een veldverkenning langs petgaten bij Tjalleberd in de polder De Deelen, waar momenteel graafwerkzaamheden door firma T. de Leeuw (Tijnje)
worden uitgevoerd, wist Boschker de aanwezigheid van oude drinkwaterputten en kleine sleuven van mogelijk middeleeuwse turfwinning aan te tonen; of
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Uitgegraven middeleeuwse waterputten in een volgelopen petgat bij Tjalleberd

beide grondsporen onderling verband houden valt nog niet met zekerheid vast
te stellen. Waarschijnlijk zullen deze petgaten van circa 30 x 1.5 x 0.6 meter
niet erg veel jonger zijn gezien het in de vulling aangetroffen bolpot-aardewerk. Van een grootschalige turfwinning behoeft hier overigens ook geen sprake te zijn; de grootte van de gaten wijst op een ééndags-productie waarbij alleen het bovenste veen dat niet uiteen viel werd gestoken; dieper kreeg men
teveel wateroverlast en het veen is daar ook te los van structuur. Met veendeskundige dr. W. A. Casparie (B.A.I.) werd hierover contact opgenomen, terwijl
tevens afspraken over toekomstige waarnemingen werden gemaakt met hem,
Staatsbosbeheer (ing. G.M. van der Meulen) en de firma De Leeuw. Door
Boschker en H. de Jong (Heerenveen) werd een aantal waterputten op de inhoud onderzocht. Naast een tweetal gave bolpotten leverde dit tientallen fragmenten lle/12e-eeuwse bolpot-, Pingsdorf en Paffrath aardewerk op, benevens een houten schopsteel en enkele tanden van een hark.
Leeuwarden. Het bodemonderzoek naar resten van vroegere bewoning ter
plaatse van het Amelandshuis aan de Voorstreek is dit jaar definitief afgerond;
op vrije zaterdagen werd onder leiding van G. Elzinga met leden van het Arg.
Wurkf. graafwerk verricht om het verloop van een aantal stukken fundering
vast te leggen, waarbij nog interessant aardewerk uit de 15e eeuw werd aangetroffen in een oude grachtvulling. De Commissie Archeologisch Stadskern Onderzoek Leeuwarden besloot af te zien van onderzoek aan de Vijzelstraat. Bij
Aegum werd door Visser in een verbrede kavelsloot een aantal grondsporen
(resten van beschoeiing met palen en daartussen een boogvormige bedding van
puin) in de vorm van een later overslibd pad vastgelegd; datering vermoedelijk
laat-middeleeuws.
Littenseradeel. In samenwerking met tal van leden van het Arg. Wurkf. vond
onderzoek plaats naar de aard en ouderdom van twee mogelijke wierpercelen
in deze gemeente, die in de jaren vijftig een rol speelden in discussies tussen
Halbertsma en Van der Molen: De eerste dacht bij deze wieren aan burchtheu-
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Onderzoek met leden van het Argeologysk wurkferbân naar resten van hege wier en
stins (Wobbinga) bij Beers

veltjes, de tweede eerder aan een soort vluchtbergjes, opgeworpen tegen hoge
waterstanden. De onderzoeksresultaten bij Spokershout (tussen Weidum en
Jorwerd) waren teleurstellend, in die zin dat er nauwelijks grondsporen en losse vondsten werden aangetroffen, terwijl op het terrein van de vermoede stinsplaats Wobbinga bij Beers eerder het omgekeerde het geval was en een situatie
werd aangetroffen die sterke overeenkomst vertoont met die van een verdwenen stinswier bij Zweins (De Vrije Fries 1982). Puinresten in de vorm van een
afgerond vierkant, langs het binnentalud van een later gedempte gracht, en het
vrijwel ontbreken van grondsporen op het rond 1930 afgegraven middenterrein, wijzen in die richting. In de nabije toekomst zal getracht worden een deel
van de grachtvulling nader te onderzoeken. Voor een meer gedetailleerde verslaggeving verwijzen wij naar de Nijsbrief van het Wurkferbân, 'Diggelmjs'. nr.
3, dec. 1987.

Bronzen gelijkarmige fibula met o.a.
nog de aanhechting van de gietprop;
datering: 10e-eeuws; herkomst: Klooster
Anjum bij Berlikum. Tekening H. R.
Roelink (B.A.I.)

Menaldumadeel. Door H. Sloots werd een bronzen gelijkarmige fibula gemeld,
gevonden op de plaats van het vroegere klooster Anjum onder Berlikum; de
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Gerestaureerde streepbandpot van
omstreeks begin jaartelling uit terp bij
Schatzenburg gem. Menaldumadeel,
hoogte 26 cm

naaldvormige versieringen op de beugel duiden op een type dat in de 10e eeuw
in gebruik was. Bij dit exemplaar is kennelijk tijdens de fabricage iets fout gegaan waardoor de speld te dik is uitgevallen en er zelfs gietsel langs de naden
van beide malhelften is weggelopen. Een dergelijke vondst hier zou op locale
productie kunnen wijzen.
Dankzij een vondstmelding van G. Venema (Dronrijp) vond nader onderzoek
plaats bij nieuwverkavelde percelen in een terprestant bij Schatzenburg. Onze
verkenningen leidden tot de conclusie dat deze terp al vanaf de voor-Romeinse
ijzertijd bewoning moet hebben gekend, getuige een aantal scherven van geometrisch versierd aardewerk (geïncrusteerd, d.w.z. met schelpgruis in de versieringsgroeven) en zelfs een stukje Harpstedt-achtig aardewerk (welwillend
afgestaan door de familie Siegersma te Berlikum). Interessant waren verder de
volgende vondsten: klein bronzen beslagstuk (onderdeel paardetuig?), diverse
zilveren en bronzen Romeinse munten uit de 2e/3e eeuw, schedeldak van een
mens, vrij volledig te reconstrueren streepbandpot, fraai bewerkt wangstuk
van een paardebit (hertshoorn), fragmenten van meerdere fibulae (gelijkarmige, oog- en draadfibulae; bij deze laatste een ovaalvormig oplegsel ter versiering op de gekromde beugel, zoals bij een fragment van eenzelfde type mantelspeld uit Lutkelollum). Verder bolpotaardewerk en stukjes Pingsdorf (schenking G. Venema, Dronrijp). Tenslotte vermelden wij een wel zeer bijzondere
vondst, namelijk een menselijke schedel met daaronder een tweetal gekruiste
botten, aangetroffen pal onder de graszode. Een gelijkenis met de beeltenis op
een boekaniersvlag ligt hier voor de hand en wij vragen ons dan ook af, of vroegere terpafgravers hier niet de hand in hebben gehad toen zij een oud inhumatiegraf uit deze vroegere terpentijd aansneden; in de directe omgeving werden
namelijk meerdere botten van vermoedelijk hetzelfde individu aangetroffen.
Bij het zoeken naar en de overdracht van vele hierboven genoemde vondsten
waren naast onze eigen medewerkers vooral betrokken J. Scheffer, H. de Jong
en R. Devilee van het Arg. Wurkf.
Nijefurd. Na telefonische melding van M. Scholten (Hindeloopen) dat resten
van een houten scheepswrak waren ontdekt op een zandplaat achter een rietkraag langs de kust bezuiden Hindeloopen, werd in overleg met drs. R. Reinders van de Rijksdienst IJsselmeerpolders te Lelystad een kleine verkenning
uitgevoerd. Definitieve resultaten van dit onderzoek zullen door deze Dienst
worden gepubliceerd.
Ooststellingwerf. Op aanwijzing van de veldassistent Boschker vond met drs.
J.N. Lanting (B.A.I.) een kleine verkenning plaats van een aantal langgerekte
heuveltjes in een bebost perceellangs de Veenweg bij Fochteloo; zeer waar-

Wumkes.nl

183

schijnlijk zijn zij als gronddepot op te vatten van een jaren geleden gegraven
nieuwe kavelsloot.
Op een vindplaats van jong-paleolithisch vuursteenmateriaal op de heide bij de
Blauwe Bosk (bij Haule), waar P. Houtsma in 1955 een opgraving deed en welke collectie in het verslagjaar door het Fries Museum werd aangekocht, werden
door ons nog enkele aanvullende waarnemingen verricht. Na het schoonschaven van de oude werkputrand bleek dat de artefact-voerende laag boven een
laagje Jong Dekzand I was gesitueerd; onder een lemiger dekzand bevond zich
keizand. De artefacten zelf lagen in een vuile, gebandeerde zone d.w.z. op een
uitgestoven niveau dat met recent stuifzand is aangevuld. Bewerking van deze
collectie voor toekomstige publicatie vindt momenteel plaats, in samenwerking met de toenmalige onderzoekers.
Opsterland. Uit de omgeving van Gorredijk exposeerden de gebr. L. en O.
Kooistra een interessante collectie metalen voorwerpen in de Oudheidkamer
Opsterland: naast een gave kapfibula ook enkele bronzen ruitersporen, die als
bodemvondsten in dit gebied slechts kunnen worden verklaard door aanvoer
tussen terpmodder vanuit het terpengebied te veronderstellen. Een tiental loden blok- en schijfgewichten in slatmodder in Gorredijk gevonden, bevreemden op het eerste gezicht minder.
Scharsterland. Vondstmelding van 12e/13e-eeuws aardewerk (bolpot-, Paffrath en steengoedfragmenten) van een vijftal verploegde middeleeuwse huisplaatsen door de familie G. Jonker (Heerenveen), in een perceel land bij
Broek onder Joure. Ter plaatse van de voormalige Heremastate verrichtten
medewerkers van het museum, in samenwerking met de historicus drs. H.
Spanninga, een noodonderzoek; naast enkele nog intacte funderingen, vermoedelijk tot deze state behorend, werd veel jonger materiaal geborgen. De
verleende medewerking vanwege de gemeente wordt door ons zeer op prijs gesteld.
Smallingerland. Ten oosten van Houtigehage vond M. Postma (Buitenpost)
een forse vuurstenen afslag waarvan de precieze datering (jong-paleolithisch of
nog ouder) onzeker is; het zoeken op deze interessante plek wordt voortgezet.
Via onze veldassistent werd de melding van een stenen bijl, door R. Faber
(Drachten) in deze omgeving gevonden, ontvangen (mededeling tijdens antiekkeuring te Drachten).
Sneek. Op aanwijzing van dr. H. Halbertsma (Amersfoort) verkende Boschker
een bouwterrein aan de Hemdijk en bij de Oude Burchtstraat; de mogelijkheid
tot het doen van nader onderzoek was beperkt. De familie Ekhart (Sneek) stelde een zeldzaam gaaf 14e-eeuws tripje (houten kinderschoen met leren
riempjes) in bruikleen beschikbaar, door haar enkele jaren geleden tussen stort
uit de binnenstad aangetroffen; gerestaureerd door O. Goubitz (R.O.B.,
Amersfoort).
Terschelling. De familie E.A. van Dalen (Laren) schonk een collectie 17eeeuws aardewerk, door haar rond 1971 gevonden in stort uit de Commandeurstraat te West-Terschelling.
Tietjerksteradeel. Op verzoek van O. Kloetstra (Noordbergum) werd een collectie door hem gevonden vuursteenartefacten uit deze plaats nader gedetermineerd. Tijdens graafwerkzaamheden bij nieuwbouw van woningen in Oostermeer verzamelden L. en M. Postma (Buitenpost) artefacten van de Tjongercultuur; de vindplaats was tamelijk verstoord en reeds grotendeels in de bouwvoor opgenomen. Een door laatstgenoemde gevonden mogelijk midden-pa-
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leolithische afslag (zie verslag over 1986) is inmiddels als zodanig erkend door
drs. D. Stapert (B.A.I.). Het exemplaar werd welwillend voor tentoonstellingsdoeleinden in bruikleen beschikbaar gesteld. Met amateur-archeoloog
K.R. Henstra (Bergum) werd een verlaten state-terrein in Noordermeer verkend, waar volgens mondelinge overlevering ca. 60 jaar geleden een hoogte
moet zijn afgegraven; nader onderzoek zal moeten uitwijzen wat de precieze
aard van deze hoogte kan zijn geweest. Diens vroegere vondsten uit de nabije
omgeving, waaronder een geslepen bijltje en een z.g. Cheddar- of kerfspits
(jong-paleolithisch) werden nader gedocumenteerd.
Vlieland. Melding van een vondst tijdens een strandwandeling door de familie
R. Rollingswier van een benen 'amulet' in de vorm van een ring met hangoog,
versierd met puntcirkels; van een tweetal vergelijkbare exemplaren uit onze
collectie is de datering en functie niet precies bekend.
Weststellingwerf. Dankzij bemiddeling door provinciaal archeoloog G. Elzinga
werd een collectie vuursteenartefacten aan het museum overgedragen, indertijd verzameld door J.H. Koops in de omgeving van Boijl.
Wonseradeel. In land van veehouder M.G. Gerbrandij bij Hartwerd werden
waarnemingen verricht toen tijdens het graven van bermsloten vele skeletresten en scherven van laat-middeleeuws aardewerk te voorschijn kwamen, afkomstig van het voormalige klooster Bloemkamp. Tijdens afgravingen in 1914
waren hier reeds vondsten voor het museum verworven. Uit een door Boschker onderzochte stenen put werd o.a. een ronde natuurstenen maalsteen, met
opstaande rand en gat onderin, geborgen. Mr. H.W. Kuipers (Wommels)
meldde de vondst van fragmenten terpen-aardewerk en menselijke skeletresten uit een middeleeuws grafveld dat gedeeltelijk werd aangesneden tijdens
herstelwerkzaamheden langs een afscheidingsmuur van het kerkhof aldaar.
W. Douma (Pingjum) zond ter determinatie een bronzen voorwerpje, voorstellende een slang die een klein zoogdier naar binnen slokt. Qua stijl zou het
vroeg-middeleeuws kunnen zijn, wat niet in tegenspraak is met vondsten die
wij in 1985 in dezelfde terp, de Rijgeterp bij Rommerdastate, deden; ook naar
de precieze betekenis van dit voorwerpje zal nader onderzoek worden gedaan.
J. Halff (Harlingen) schonk een bronzen riemtong (gevonden in de omgeving
van Kimswerd) en een bronzen schijf met afbeeldingen in reliëf in de vorm van
een soort jachttafereel (twee ruiters op steigerende paarden tegen een stralende zon met op de voorgrond een drijver met honden), gevonden op het terrein
van de vroegere Sytsemastate (tussen Kimswerd en Arum), vermoedelijk
15e/16e-eeuws en als versiering aan een paardeteugel gebruikt. J. Zijlstra
(Leeuwarden) attendeerde ons op een vergelijkbaar voorwerp uit Tongeren,
dat in een oude catalogus Romeins wordt gedateerd. Ing. A. van Weeren
(Hichtum) meldde een aantal aardewerkvondsten uit zijn woonplaats die de
voor-Romeinse ouderdom van deze terp onderstrepen.
Van W. Leistra (Tzum) werd een loden blokgewichtje (1743, gewicht 236
gram) in bruikleen genomen, gevonden bij Meilsmastate boven Pingjum; vaag
waarneembaar is het stadswapen van Harlingen.
E. Kramer
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Lijst van aanwinsten
Inv.nr.
1987
1-31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

53

54

55

56

Orgelonderdelen en orgelmakersgereedschap. Afkomstig van de orgelmakerij
Gebr. Adema te Leeuwarden.
Geschenk N.J. Adema, Franeker.
Glansstrijkijzer. Lang 22 cm.
Geschenk mevr. A. Yntema, Sneek.
Kerkboek met zilverbeslag. H. Pater, Leeuwarden, jl. G (1816), 15,5 x 9 cm.
Geschenk mevr. J. Haakma-van der Laan, Oenkerk.
Houten beschilderd tobbetje. Hoog 17,5 cm, diam. 22,5 cm.
Tabakspot met deksel van beschilderd aardewerk. Hoog 31,5 cm, diam. 20,5 cm.
De nrs. 34 en 35 legaat mevr. N. Seret Opzoomer-Talma, Arnhem.
Kussenkast op drie bolpoten. Hoog 197 cm, breed 206 cm, diep 82 cm.
Ronde tafel op poot met vierkant voetstuk. Hoog 76 cm, diam. 125 cm.
Kastje met drie laden. Hoog 76,5 cm, breed 90 cm.
Friese staartklok. Hoog 125 cm, breed 43 cm.
Theestoof. Hoog 37,5 cm, diam. 37,5 cm.
Ketel van geel koper met hengsel. Hoog 24 cm, diam. 21 cm.
Lollepot van koper. Hoog 26 cm, diam. 19 cm.
Pan met deksel van koper. Hoog 14,5 cm, diam. 28,5 cm.
Balans met 8 gewichten van koper. Hoog 42,5 cm.
Beschilderde plaquette van aardewerk met scheepshelling en stadsgezicht. Hoog
36,5 cm, breed 32 cm.
Miniatuur stoommachine. Hoog 37 cm, lang 38 cm, breed 30 cm.
Bronzen scheepsbel. Hoog 24 cm, diam. 23 cm.
Portret op doek voorstellende Marianne Hendrika Helena van Giessen (1911-1987),
doorP. Overhaus, 1971. Afm. 100 x 81 cm.
De nrs. 36-48 legaat mevr. M.H.H. Kuiper-van Giessen, Akkrum.
Zilverenhuwelijksbeker. AnneHeerkes, Bolsward, jl. H (1639). Hoog 10cm, diam.
7,8 cm.
Aangekocht.
Zilveren pepermuntdóosje. S.F. Reitsma, Sneek, jl. V (1880). Lang 6 cm, breed 5
cm, hoog 2,4 cm.
Aangekocht.
Mes met zilveren heft. Opschrift: WAPKE GOITIEN DR. 1688. Bodemvondst uit
Friesland. Lang 15 cm.
Aangekocht.
Zilveren tabakspot met deksel. Opschrift: Liefdegeschenk aan onze waarde leeraar
J.J. Knap te Heeg 16 Dec. 1849. Y. Bruinings, Joure, jl. O (1848). Hoog 18 cm, lang
15 cm, breed 11 cm.
Aangekocht.
Serpentijnstenen beker met zilverbeslag. Opschrift: 'TOAST/Hommage! au Napoleon Ie grand qui tiera une fois Ie nord froid à la Chine chaude./Gheschenk aan Eybrand Ydes van den Hongh, Mandarijn Canthon 1796./Gheschenk van Napoleon de
groote aen Eijbrand Ydes'. Hoog 16,5 cm, diam. 8,2 cm.
Aangekocht.
Zilveren brandewijnskom met deksel en staande oren. Op de wanden gedreven
voorstellingen van de kraamkamer en de kamer met visite waar de 'lytse poppe'
wordt getoond. Gerhard Heimans, Leeuwarden, jl. m (1806). Hoog 14 cm, lang 23
cm, breed 12,7 cm.
Aangekocht.
Zilveren kruidenbusje met deksel. Op de wanden voorstellingen van Mozes met stenen tafel en een joodse voorganger met wierookvat gegraveerd. Eise Andeles II,
Leeuwarden, jl. K (1762). Hoog 12,5 cm, lang 8,5 cm, breed 7,2 cm.
Aangekocht.
Porseleinen Imari kan met oor en gemonteerd zilveren deksel. Fonger Douma, Stavoren, c. 1750. Hoog 20 cm.
Aangekocht.
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58

59
60
61
62
63
64

Schilderij in olieverf op paneel voorstellende een landschap met koeien en herder,
door J.S. Mancadan (1602-1680). Afm. 48 x 63 cm.
Geschenk mevr. G.H. Vrij-Ledeboer, 's-Gravenhage.
Twee gegoten koperen miniatuur kanonnen op affuiten. Opschrift: 'E.W. Raad
O.I.D.H. / V: Frieslandt/1745' (Epeus Wielinga (1702-1773) Raad Ordinaris in den
Hove van Frieslandt 1745). Lang 47 cm, breed 16 cm.
Aangekocht.
Zakmes met zilveren heft. Lucas Oling, Leeuwarden, c. 1800. Lang 17 cm.
Aangekocht.
Schildering in tempera op papier, voorstellende boerderij met twee bomen, door
Marten Klompien, 1961. Hoog 50 cm, breed 57,5 cm.
Schildering in tempera op papier, voorstellende boerderij met boom en wagen, door
Marten Klompien, 1966. Hoog 50 cm, breed 53 cm.
Schildering in tempera op papier, voorstellende boerderij met boom en weg, door
Marten Klompien, 1966. Hoog 53,5 cm, breed 50,5 cm.
De nrs. 60-62 geschenk van de kunstenaar, Groningen.
Jan Maaskant, 'samengesteld reliëf met grijze en gele vormen 1978'.
Jan Roeland, doos, groen, met geel vertikaal, olieverf op linnen.
De nrs. 63 en 64 aangekocht met steun van het ministerie van W.V.C.
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Lijst van aanwinsten
Inv.nr.
PK 1987
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

22

Prentenkabinet

Drie paarden, gouache in blauw en zwart, ondertekening in zwart krijt, door Gerrit
Benner, gesigneerd r.o, Bnr, afm. 62,8 x 48,3 cm.
Paard met sjees, tekening in zwart krijt door Gerrit Benner, gesigneerd r.o. Bnr,
afm. 42,4 x 30,7 cm.
Landschap, tekening in zwart krijt door Gerrit Benner, gesigneerd r.o. Bnr, afm.
4 2 , 4 x 3 0 , 7 cm.
De nummers 1-3 bruikleen S. van der Velde, Leeuwarden.
Portret van Ids Wiersma, tekening in potlood door Johannes Elsinga, gesigneerd l.o.
Joh. Elsinga, afm. 20,4 x 14,8 cm.
Aankoop.
Portret van Ids Wiersma, tekening in zwart krijt door Johannes Elsinga, gesigneerd
l.o. Joh.E., afm. 15,8 x 12 cm.
Aankoop.
Landschap, tekening in zwart krijt door Gerrit Benner, gesigneerd r.o. Bnr, afm. 22
x 33 cm.
Aangekocht in 1986.
Geit aan een touw, linosnede door Tames Oud, 1/18, gesigneerd l.o. T. Oud, afm.
25,8 x 29,6 cm.
Aangekocht in 1986.
Vrouw, tekening in bruin krijt door Tjerk Bottema, gesigneerd r.o. Tk Bottema,
afm. 47,7 x 35,7 cm.
Aankoop.
'Perpetuum mobile', tekening in krijt op schuurpapier door Anne Feddema, 1986,
gesigneerd en gedateerd r.o. A.H.B. Feddema jr '86.
'Dichotomie V', gouache door André de Jong, 1986, gesigneerd en gedateerd
AdeJ'86, afm. 39 x 36,8 cm.
'Masqué larmoyant', collage, gouache door André de Jong, 1984, gesigneerd en gedateerd AdeJ'84, afm. 61 x 33 cm.
'Lassers', tekening in zwart krijt door Jan Roos, 1986, gesigneerd en gedateerd m.o.
Roos 86, afm. 50,1 x 49,7 cm.
'Pijplasser', gemengde techniek op papier, door Jan Roos, 1986, gesigneerd en gedateerd l.o. Roos 86, afm. 50,1 x 53,2 cm.
'Lassers', tekening in zwart krijt door Jan Roos, 1986, gesigneerd en gedateerd r.o.
Roos 86, afm. 50,1 x 50,7 cm.
De nummers 9-14 in 1986 aangekocht met steun van het ministerie van W.V.C.
Houten cassette met grafisch werk van de kunstenaarsgroep Cia te Groningen (6 bladen van Hans Boer, Desiree Henkes, Johan Oskam, Ruud de Rode, Martin Tissing
en Drewes de Wit).
Aankoop.
'Woonschip aan aanlegsteiger', linosnede door Marten Klompien, 15/15, 1967, gesigneerd en gedateerd r.o. Marten Klompien'67, afm. 38,5 x 29,9 cm.
'Nieuwbouw', linosnede door Marten Klompien, 7/10, 1968, gesigneerd en gedateerd Marten Klompien'68, afm. 35,4 x 25,6 cm.
De nummers 16 en 17 geschenk van de kunstenaar, Groningen.
'Aan 't eind van de lijn', ets door Reinder Homan, 15/26, 1984, gesigneerd en gedateerd l.o. F.R. Homan'84, afm. 10,9 X 16,4 cm.
Stroomdraden, zeefdruk door Lode Pemmelaar, 7/25, 1987, gesigneerd en gedateerd r.o. Lode Pemmelaar 1987, afm. 50 x 25 cm.
Energie, kleurets door Jan Hofman, 4/25, 1984, gesigneerd en gedateerd r. Jan Hofman'84, afm. 44,5 cm in diameter.
Vormen van energieverbruik, kleurets door Anne Huitema, 6/25, 1987, gesigneerd
en gedateerd r.o. Anne Huitema '87, afm. 50 x 37,3 cm.
De nummers 18-21 geschenk N.V. Provinciaal Elektriciteitsbedrijf Friesland, Leeuwarden.
Landschap, aquarel door Sipke van der Schaar, gesigneerd r.o. S. v.d. Schaar, afm.
22,8 x 31 cm.
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Gezicht op een houtstek te Leeuwarden, aquarel met accenten in krijt door G.H. van
der Meulen, gesigneerd r.o. G.H. van der Meulen, afm. 24,4 x 27,5 cm.
Scheepswerf te Harlingen, tekening in zwart krijt door P.H. van Asperen, gesigneerd l.o. P.H. v. Asperen, afm. 34,9 x 47,9 cm.
Paard, schetstekening in zwart krijt door J.H. Jurres, gesigneerd l.o. Jurres, afm. 7,8
x 9 cm.
Historietafereel, tekening met pen in zwarte inkt door J.H. Jurres, gesigneerd r.o.
J.H. Jurres, afm. 28 x 38,1 cm.
Tekening in Siberisch krijt door Ids Willemsma, 1987, gesigneerd en gedateerd l.o.
Ids Willemsma '82-'87, afm, 70 x 100 cm.
Tekening in Siberisch krijt door Ids Willemsma, 1987, gesigneerd en gedateerd l.o.
Ids Willemsma '82-'87, afm. 70 x 100 cm.
Tekening in Siberisch krijt door Ids Willemsma, 1987, gesigneerd en gedateerd l.o.
Ids Willemsma '82-'87, afm. 70 x 100 cm.
Gezicht op de zuivelfabriek 'Freia' te Veenwouden, tekening met pen in zwarte inkt
door M.J. van de Weijer, 1987, gesigneerd en gedateerd r.o. M.J. v.d.Weijer '87,
afm. 4 3 , 2 x 5 4 , 2 cm.
als voren, anders.
als voren, anders.
'Stamboom van het huis Oranje Nassau' enz., kleurenlitho door L. van Leer en Co te
Amsterdam naar tekening van T. van der Laars, 1901, afm. 72 x 53 cm.
De nummers 22-33 aangekocht.
Gezicht op Grouw, gouache, anoniem, c. 1900, afm. 32 x 46 cm.
Oorkonde schietvereniging 'Hertog Hendrik', Leeuwarden, 1975, gedrukt, afm.
29,7 x 21 cm.
Zestien diverse kaarten, voornamelijk van Friese wateren, 1905-1971, diverse afmetingen.
Drie ingelijste foto's van de heer en mevrouw Kuiper, diverse afmetingen.
'Tableau Mosáique' enz., leermiddel bij het Daltononderwijs, Parijs, afm. 15 x 15
cm.
De nummers 34-38 legaat mevr. M.H.H. Kuiper-van Giessen, Akkrum.
Portretfoto van Antje Brouwer, foto in lijst, c.1900, afm. 38,5 x 28,5 cm.
Schenking mevr. W. van der Goot-Brouwer, Apeldoorn.
33 wenskaarten en 123 visitekaartjes, afkomstig van de familie K.T. Westra te Witmarsum, c.1910, diverse afmetingen.
Schenking de heer en mevr. H. de Vries, Witmarsum.
Twee poësiealbums van mevr. R. Pranger, c.1890 en c.1910, diverse afmetingen.
Jongensportret, daguerreotypie, c.1850, afm. 9,1 x 7 cm.
Vrouw met Friese muts, daguerreotypie, c.1850, afm. 9 x 6,9 cm.
Portret van een man, daguerreotypie, c.1850, afm. 9,1 x 6,8 cm, pendant van volgende.
Vrouw met Friese muts, daguerreotypie, c.1850, afm. 9,1 x 7 cm, pendant van vorigeEchtpaar, zittend, daguerreotypie, c.1860, afm. 9,1 x 7 cm.
Jongen, zittend, amphitypie, c.1860, afm. 8,3 x 6,9 cm.
Twee genrevoorstellingen, foto's achter glas met achterschildering in kleuren,
c.1880, afm. 13,8 x 10,5 cm (beide).
De nummers 41-48 legaat mevr. R. Pranger, Leeuwarden.
Diverse diploma's betreffende tentoonstellingen van huisvlijt (Zwolle 1907), vee
(Londen 1880) e.d., diverse afmetingen.
'De echte afdruk van eenen zilverling', gedrukt, met adres van Joseph Liebich, München, afm. 16,2 x 21,7 cm.
De nummers 49 en 50 ingekomen via het munt- en penningkabinet.
'Zaden', catalogus door Hélène Keil, nr. 131 uit serie van 200 genummerde exemplaren, 1987, omslag handgemaakt papier met zaden, afm. 22 x 25,5 cm.
Schenking van de kunstenaar, Hasselt, België.
Compositie in grijs, zwart en wit door Frank Hutchison, 1985, gouache, gesigneerd
F.M. Hutchison, afm. 21,8 x 16,8 cm.
Schenking van de kunstenaar.
'Brocopondo/Gearresteerd', affiche gedrukt door Jan van der Zee, 1962, afm. 50 x
30,7 cm.
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55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

66
67
68
69

70
71
72
73
74
75
76

Schenking van de kunstenaar, Groningen.
Twee poësiealbums en een zestal knipsels, c.1900, diverse afmetingen.
Schenking A. en S. de Jong, Groningen.
'Geschenk voor de leergrage jeugd', kinderprent, houtsnede, c.1840, afm. 38,6 x
31.1 cm.
'Een Indiaansche Man en Vrouw/de Penekaas geheeten', enz., kinderprent, houtsnede, gedeeltelijk ingekleurd, met adres van Clement de Vri en Van Stegeren te
Zwolle, c.1820, afm. 40 x 33 cm.
'Na dat gij zoete Jongelingen, Altijd tragt na nieuwe dingen: enz.', kinderprent,
houtsnede, met adres van Dirk van der Sluis, Franeker, 1783, afm. 41,5 x 32,5 cm.
'Morgenstond', enz., kinderprent, houtsnede, gedeeltelijk ingekleurd, met adres
van J. de Lange, Deventer, c.1820, afm. 39,8 x 32,4 cm.
'Vaderlandsche Geschiedenis', no. 9 uit serie 'Prenten tot nut van het algemeen',
uitgave A.W. Sijthoff, Leiden, afm. 43 x 34,5 cm.
'Allerlei uit het leven', no. 4 (verder als 59).
Drie vogels, pennekunst, tekening met pen, inkleuring met waterverf, 1799, afm.
19,5 x 24,3 cm.
Titelprent uit bijbel, gedrukt door Jan Jacobs Bouman, Amsterdam, 1661, afm. 32,5
x 21,2 cm.
De nummers 55-62 aangekocht.
Gezicht in Veenwouden, foto door F.O. Strüppert, Leeuwarden, c. 1920, afm. 32 x
44 cm.
Schenking J.R. Haites, Amstelveen.
Slager J. van der Weide met personeel, foto door Strüppert en Van Duyl, Leeuwarden, 1905, afm. 16,9 x 23 cm.
Schenking via munt- en penningkabinet.
Collectie van 58 foto's op carte-de-visite formaat en 4 grotere foto's met adressen van
o.a. de fotografen R. Lammers Drachten, G.D. Siewers Sneek, H.P.E. de la Roche
Busé Heerenveen, W. Kuipers Wolvega, De Jong Leeuwarden, LH. Slaterus Leeuwarden, L. van der Feer Sneek, M.Th.J. v.d. Hoek Leeuwarden en J. Bonga Aalsum, diverse afmetingen.
Schenking ds. C.G. Waringa, Leeeuwarden.
17 prentbriefkaarten, Friesland, begin deze eeuw, afm. ± 9 x ± 14 cm.
Schenking J. Vinkhuyzen, Amersfoort.
Zes foto's en prentbriefkaarten, Friesland, begin deze eeuw, afm. ± 9 x 14 cm.
Schenking R. Struikmans, Delft.
Portret van Fonger de Vlas, voordrachtskunstenaar te Sneek, 1937, foto door B.
Tromp, Sneek, afm. 13,9 x 8,8 cm.
Schenking J. de Vlas, Sneek.
'Uitbeelding / der / Heerlijkheit /Friesland;' enz., atlas door B. Schotanus à Sterringa, heruitgave François Halma, 1718 (in deze atlas opgenomen de Vegelinkaart van
Friesland uit 1739), titelprenten en kaarten ingekleurd, afm. 54 x 34,5 x 4,5 cm.
Schenking mevr. J. Verkouteren-Holthuis, Zeist, 1986.
'Buurvrouw Neeltje', tekening in zwart krijt door Thijs Rinsema, gesigneerd l.o. Th.
R., afm. 29,9 x 25,1 cm.
'Evert Rinsema', tekening in potlood door Thijs Rinsema, niet gesigneerd of gedateerd, verso portretstudie van man met bril, afm. 23,8 x 17,5 cm.
Portret van Thijs Rinsema, tekening in penseel in inkt door Jaap Nieweg, 1923, gesigneerd en gedateerd, JN23, afm. 37,4 x 27,5 cm.
'Djurre Duursma', tekening in zwart krijt door Thijs Rinsema, niet gesigneerd of
gedateerd, afm. 32,6 x 24,8 cm.
De nummers 70-73 aangekocht in 1986.
Portret van Grietje Stellingwerf in Fries kostuum, foto, c.1930, afm. 60,3 x 47,5 cm.
Schenking D. Jansen, Weesp.
Brug in Wommels, pentekening, c. 1920, gesigneerd r.o. J.M., afm. 15,6 x 12,9 cm.
Schenking drs. J. van der Valk, Javea, Spanje.
'Prins Willem de Vde Erfstadhouder der Vereenigde Nederlanden', enz., kinderprent, houtsnede, met adres van de erven Hendrik van der Putte, Amsterdam, afm.
35.2 x 28,2 cm.
Aankoop.
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Getuigschrift van het l.o, aan gemeenteschool no. 4 te Leeuwarden voor Pier Bonnema, 1902, lithografie door S. Baron, afm. 40,2 x 48,2 cm.
Schenking mevr. N. Smit-de Haan, Damwoude.
'Spiegeldans', map met tien zeefdrukken en gedichten van Wim Bors en Ferenc van
Damme, 32/100, afm. 38,8 x 29,3 cm.
Schenking van de kunstenaars.
Zeven mapjes met dokumentatie van het werk van Sjouke Schaafsma behorende bij
diens serie '11 installaties', diverse afmetingen.
Aangekocht in 1986 met steun van het ministerie van W.V.C.
'Ziet Kindren! hier verschiet van veelerhand Zaaken', kinderprent, houtsnede, getamponneerd, met adres van Noman, Zaltbommel, 1824, afm. 40,5 x 33,5 cm.
'Bijbelserie geschiedenis', no. 89 uit serie 'Prentenmagazijn voor de jeugd', houtgravure, met adres van J. Schuitemaker, Purmerend, afm. 44,4 x 33 cm.
'Ambachten/Bedrijven', no. 2 uit serie 'Prenten tot nut van het algemeen', uitgave
A.W. Sijthoff, Leiden, afm. 42,4 x 33,5 cm.
'De Vertelling van Asschepoester', kinderprent, houtsnede, getamponneerd, met
adres van de erven H. Rijnders, Amsterdam, afm. 40,5 x 33 cm.
'Vaderlandsche Mannen en Vrouwen', kinderprent, houtsnede, getamponneerd,
met adres van de erven H. van Munster, Amsterdam, afm. 41,8 x 34 cm.
'Stielen en Ambachten / Arts et Metiers', kinderprent, houtsnede, ingekleurd, met
adres van P.J. Brepols, Turnhout, afm. 39,5 x 32 cm.
'Bijbelserie Geschiedenis', no. 113 uit serie 'Prentenmagazijn voor de jeugd', houtgravure, getamponneerd, uitgave D. Noothoven van Goor, Leiden, afm. 42 x 29
cm.
'Bijbelserie Geschiedenis', no. 161 uit serie 'Prentenmagazijn voor de jeugd', houtgravure, met adres van J. Schuitemaker, Purmerend, afm. 41,5 x 34 cm.
'Der Sieg des Bacchus', kinderprent, kleurenlithografie, met adres van G. Renner,
Neurenberg, afm. 43 x 35 cm.
'Deze Kramer veilt zijn waren', enz., kinderprent, houtsnede, getamponneerd, met
adres van J. de Lange, Deventer, afm. 41,5 x 33 cm.
'Eens Christens A.B.C.', drukwerk met sierrand, met adres van J. de Lange, Deventer, afm. 34 x 41,2 cm.
De nummers 80-90 geschenk J. de Jong, Leeuwarden.
'Souvenir aan het bezoek van H.M. Koningin Wilhelmina . . . Leeuwarden op 25-27
September 1905', lithografie naar tekening van B. Goedemoed, afm. 65 x 50 cm.
'Gedenk- enFeestplaat', lithografie door P.C.M., uitgave J.M. Bredée, Rotterdam,
1898, afm. 74 x 53,5 cm.
'Neerlands Vorstenpaar', lithografie, uitgave J.M. Bredée, Rotterdam, 1904, afm.
55 x 75 cm.
De nummers 91-93 geschenk H. Kuperus, Leeuwarden.
Album met poësieplaatjes, c.1900, afm. 20,7 x 17 x 0,5 cm.
Schenking N.N.
'Moeder en kind', linosnede door Tames Oud, gesigneerd T. Oud, afm. 57,5 x 40,9
cm.
Aankoop 1986.
'boot', gemengde techniek op papier door Tjibbe Hooghiemstra, 1985, afm. 96 x 65
cm.
'Jump in-out with the Reds', serie van 3, gemengde techniek op papier door Pim
Lenos, 1986, gesigneerd Pim Lenos '86, afm. 110 x 80 cm.
De nummers 96 en 97 in 1986 aangekocht met steun van het ministerie van W.V.C.
Koningin Wilhelmina, foto door H. Deutman, 's-Gravenhage, afm. 38,5 x 32 cm.
Koningin Wilhelmina, foto, 1896, afm. 13,2 x 8,3 cm.
De koninklijke familie omstreeks 1930, foto door H. Lieven, afm. 16,2 x 22,2 cm.
'Ter herinnering / aan het / 25 jarig huwelijksfeest / van Koningin Wilhelmina / en
Prins / Hendrik /1901-1926', lithografie met adres van Blankwaardt en Schoonhoven, Rijswijk, afm. 49 x 56,5 cm.
'Ter herinnering aan den moord op Willem den Zwijger/10 Juli 1584', kleurenlithografie door Tresling en Co., Amsterdam, afm. 43.9 x 54.2 cm.
Koningin Juliana en Prins Bernhard, 1948, kleurenlithografie naar foto door Meyboom, Amsterdam, uitgave De Bezige Bij, Amsterdam, afm. 49,5 x 37,9 cm.
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Koningin Juliana, ets door Dick Osinga, 13/25,1949, gesigneerd en gedateerd Osinga '49, afm. 42 x 32,7 cm.
Prinses Juliana, c. 1930, lithografie naar foto door A.C. Stokhuijzen, Apeldoorn, uitgave N. Samson, Alphen a/d Rijn, afm. 56 x 42 cm.
Koningin Juliana, kleurenfoto naar schilderij van Karel van Veen, 1973, afm. 51 x
33 cm.
Prinses Juliana, foto door Ziegler, c.1937, afm. 48,5 x 38 cm.
Koning Willem II, lithografie door J.W. Kaiser naar schilderij van N. Pieneman,
1856, uitgave Frans Buffa en Zonen, Amsterdam, afm. 77,5 x 54 cm.
Prinses Juliana en prins Bernhard, lithografie naar foto door Ziegler, c. 1937, uitgave
Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam, afm. 71 x 50,5 cm.
Koningin Wilhelmina, lithografie naar foto van Godfried de Groot, Amsterdam, c.
1937, uitgave Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam, afm. 73,5 x 47,5 cm.
als nr. 109.
Koningin Juliana en prins Bernhard, foto door M.C.M. Meyboom, Amsterdam,
1948, afm. 98 x 76 cm.
Huwelijk koningin Wilhelmina en prins Hendrik, lithografie naar schilderij van Mari
ten Kate, 1901, uitgave A.W. Sijthoff, Leiden, afm. 55,5 x 77 cm.
Willemspark te 's-Gravenhage, lithografie door S. Lankhout, 's-Gravenhage, 1863,
afm. 55 x 87 cm.
Koningin Wilhelmina, foto door H. Deutmann, 's-Gravenhage, 1923, afm. 122 x
73,5 cm.
Willemspark te 's-Gravenhage, lithografie, zonder verder adres, 1869, afm. 61 x
94,5 cm.
Koningin Wilhelmina en prins Hendrik, foto door Emile Tahl, 1901, afm. 119 x 73
cm.
De nummers 98-117 bruikleen gemeente Wymbritseradeel, IJlst.
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Lijst van aanwinsten
Inv.nr.
TK 1986
1
2
3
4
5
6
7
8-32
33
34
35
36
37-38
39-46
47
48
49
50-52
53
54
55
56
57
58
59
60-66
67
68
69
70
71
72
73
74-75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Textielafdeling

Luierbroekje.
Geschenk mevr. G. ter Haar, Leeuwarden.
Ovaal gouden broche met haarwerk.
Goud filigrain broche met granaten.
Beursbeugel, goud, mt. J89N, J.B. Netelenbosch, Amsterdam 1828-1873.
Gouden ring XIX.
De nrs. 2-5 geschenk mevr. G.A. Meindersma-Borgesius, Renkum.
Ronde plastic dobbelstenen.
Aankoop.
Vrouwenjak, c. 1905, geruite zijde.
Collectie baby- en kindergoed, waaronder hemdjes, mutsjes, kraagjes, schortjes.
De nrs. 7-32 bruikleen Fryske Kultuerried.
Veelkleurig sitsen vrouwenjak, c.1810, glanzend.
Kroplap, sits.
Kroplap, sits, geborduurd linnen.
Kroplap.
Schort.
Collectie sjaals en omslagdoeken.
Paars-zwart geruite taftzijden rok.
Paar kousen.
De nrs. 33-48 geschenk dr. J.H. Sypkens Smits, Hattem.
Laken M.C. 1739 met tekst betrekking hebbend op kraambed.
Laken.
Lettermerklap.
Proeflap.
Wiegekoord.
Wikkeldoek voor baby.
Gehaakte mouwtjes.
Mutsje.
Mouwtjes.
Collectie mouwtjes en mutsjes, sits.
Kroplap.
De nrs. 49-67 legaat mevr. R. Pranger.
Reiswieg van gevlochten riet, 1934.
Papieren feestmuts.
Borduursels op geperforeerd karton. Tekst A: Het Woord des Levens; B: Het is volbracht.
Koffer, zwart zeildoek.
Diverse accessoires.
De nrs. 68-72 geschenk mevr. A. Engelsma-de Vries, Sneek.
Wol borduursel op stramien (1861), gemaakt door Dina Batelaar, geb. 4.9.1850.
Geschenk C A . Wille, Heerenveen.
Palempore, bedrukt katoen, XIX, afbeelding van bloeiende boom.
Onderrok kind, katoen geborduurd met zijde, c.1730.
2 slopen, F.I., 1819.
Europees bedrukt katoenen rok, XVIIId.
Vest man, XVIII, wit linnen, geborduurd in point clair techniek.
Vrouwenkostuum 1825-1830, lichtblauwe zijde.
Tipdoek, witte tule, platsteekborduursel.
Floddermuts.
Kraag, linnen met tule.
Tipdoek, doorgestopte tule.
Groene bedsteegordijnen en rabat.
Vrouwenkostuum, midden XIX, bruin met zwarte bloemmotiefjes.
Skooldermantel, Europese katoendruk.
2 slopen, AG 1811.
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90
91
92
93
94
95
96
97
98
99-100
101
102
103
104
105
106
107
108-113
114
115
116
117
118
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120
121-124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
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147
148
149

Vrouwenjak, sits, XVIIId, florale motieven.
Vrouwenjak, sits, XVIIId, losstaande roosmotieven.
Vrouwenjak, XVIIIe-eeuws model, machinaal genaaide kopie.
Vrouwenjak, sits, bedrukt, XVIIId.
Wit katoenen jak met geborduurde randen en plaatjes, c.1800.
Tasje van gewatteerde zijde.
1 paar babymouwtjes.
2 zijden borduursels op perkament in lijst: SM 1715 CC en 053 GP 35 J.
De nrs. 74-96 bruikleen ir. I. de Vries, Haifa.
Kypske (2).
Mannenvest.
Frontje.
Rouwfalie.
Sjaaltje.
Vrouwenjak, 1850-1855, met rokfragmenten.
2 schorten.
3 floddermutsen.
Mutsfragmenten (3).
2 kindermutsjes.
De nrs. 97-107 geschenk erven A.J. Zwaagstra-Nijenhuis, Nijehoarne.
Collectie babykleding, waaronder jurkjes gedragen door Petronella Maria Hoving
(1919-1985).
Geschenk mevr. D. Eilander-Kerkhof, Leeuwarden.
Lettermerklap, 1722, initialen G.O.
Borduurstuk, wol op stramien, 1883-1885, Grietje Klazes Westra.
Merkletterlap A.D.G. = Antje Dirks Gorter, 1835.
De nrs. 114-116 geschenk mevr. T. Oterdoom-Rienks, Leeuwarden.
Paar zilver-brocaat schoenen, 1926.
Trouwsluier, met 1986-117 gedragen door Jitsche Aaltje Schurink-Bakker, Sneek,
1926.
1 paar rijglaarzen, man.
1 paar vrouwenrijglaarsjes.
Divers vrouwen ondergoed.
De nrs. 117-124 geschenk.H. Schurink, Rotterdam.
5 floddermutsen, zuidwesthoek Friesland.
Geschenk mevr. B. van der Meer, Groningen.
Zilveren chatelaine.
Zilveren garenwinder.
A. zilveren breipenhouder; B en C. haaknaaldhouders.
De nrs. 126-128 aangekocht.
Lettermerklap, 1956, initialen S.K.B.
Korfje, o.a. celluloid met schildpadmotief.
Meisjesjurk, ± 1910.
Leren tasje.
A. rouwfalie; B. rouwsjaal.
Ceintuur.
Pelerine.
2 verschillende sitsen babymouwtjes.
Paar babymouwtjes.
2 schortjes.
Paar gespen.
Frontje voor baby.
Sjaal.
Sjaaltje.
2 stropdasjes.
Paar gordijnhouders.
Kinderhemd.
Sloop, gemerkt E.W.
Babylaken.
Frontje.
Sjaal.
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151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167-170
171
172-206
207
208
209-212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222-228
229
230
231
232
233
234
235
236

Kraag.
2 doeken.
Hemdboord.
Tas.
Lint.
Band.
De nrs. 129-155 geschenk mevr. R.R. Spanjaard-van der Leen, Hilversum.
2 sjaaltjes.
Mandje.
De nrs. 156 en 157 geschenk B. van der Herst, Rauwerd.
Paar schoenveters.
Geschenk dhr. Meyer, Leeuwarden.
Handschoenspanner.
Geschenk mevr. A.M. van der Koogh-van Kregten, Leeuwarden.
Knopenhaak.
Breidop of breipenhouder.
De nrs. 160 en 161 geschenk G.H. A. Roeterdink, Utrecht.
2 paar leesten.
Oranje stropdas.
Stofbril.
Hoge schoenen.
De nrs. 162-165 geschenk N.N.
Mutsje van imitatiesits.
Geschenk H. Feenstra, Groningen.
4 puzzles met afbeeldingen van dieren.
Geschenk dr. C. Boschma, Wijns.
Naaldenboekje.
Geschenk mevr. R.M. Dijkstra, Irnsum.
Collectie textilia: kinderkleertjes, naaiproeven etc. voor akte NA van K. van der
Sluis.
Geschenk J.F.R. de Boer, Leeuwarden, en mevr. A. Maarse-de Boer, Aalsmeer.
4haaknaalden.
Geschenk T. Bakker, Leeuwarden.
2 lakens en een sloop.
Geschenk N.N.
Collectie textilia betrekking hebbend op de Elfstedentocht.
Aangekocht.
2 messing oorijzers, zonder knoppen.
Europese kashmir omslagdoek.
Rouwfalie.
De nrs. 213-215 geschenk fa. van der Mey, Apeldoorn.
Poppewagen.
Geschenk J. Jonkman, Leeuwarden (reeds eerder binnengekomen).
Pop in bruidskleding van geheel handgekloste kant.
Geschenk mevr. E. de Vries-Hillegers, Beetsterzwaag.
Paar benen beschilderde manchetknopen.
Geschenk D.P. Bosch, Hiaure.
Linnen theemuts met perzisch ajour.
Kanten frontje.
De nrs. 219 en 220 geschenk mevr. F. de Ruiter, Leeuwarden.
Schort van witte tule, tamboereerwerk.
Diverse fichu's en kragen.
Valhoedje van riet.
5 floddermutsen.
Zwart kunstzijden sjaal, breiwerk.
Tule sjaal met machinaal borduurwerk.
Diverse stukken zwart kant.
Proefstukken borduren.
Lichtblauw zijden meisjeskostuum.
Diverse linten en kant.
De nrs. 221-236 legaat mevr. M. van der Burg-Borger, Emmeloord.
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Collectie sits, w.o. kroplappen, babykleertjes.
Diverse vrouwenjakken.
Vrouwencape.
Pelerine.
Onderrokken.
Werkrok.
Schort.
Luier.
Ondergoed vrouw.
Rood baaien hemd.
Schort.
5 (onder)rokken.
3 verschillende rabatten, bedrukt katoen.
Sloop TP 1819.
Laken ST 1709.
Laken WS 1769.
Collectie mannenkleding.
Onderjurk.
Nachtjapon kind.
Vrouwennachtjak.
Boezelaar kind.
Kinderjak.
Paar leren beenbeschermers.
2 buikbeschermers.
Kindermuts, zijden tricot met kunstbontrand.
Kindermuts.
Kinderdirectoire.
2 paar kousen.
Bivakmuts.
Tricot badpak XXa.
2 bonte slopen.
Mannenhemd CA 1770.
Vrouwenhemd LA 1776.
'Redenkleed': rouwkleed over kist.
Onderjurk.
Vest of jak.
Mannenjasje.
Schort.
Vrouwenjasje.
Diverse mannenkostuums.
Paar slobkousen.
3 kypskes.
Korset.
Riem of gordel.
3 kraagjes.
5 paar manchetten.
Blouse wit keperkatoen, c.1915-1920.
Fichu.
Kinderblouse.
Voorbedrukte stof.
Pelerine.
Tipdoek.
Jongensbroek.
Voorspanzak.
Omslagdoek.
Floddermuts.
Slaapmuts vrouw.
2 morgenmutsen.
Zijden doek (slecht!).
Tipmuts.
Wollen kaper, c. 1900.
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318
319
320
321
322
323-330
331
332
333-337
338-340
341-343
344
345
346
347
348-349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366

2 paar mitaines.
Mannendas.
Gedenkdoek bedrukt katoen, c.1876: 'het kanaal door Holland op zijn smalst'.
Gedenkdoek, bedrukt katoen 1898: kaart van Nederland, gekroond portret van koningin Wilhelmina.
De nrs. 237-321 bruikleen Streekmuseum Opsterland, Gorredijk.
Onderjurk met naaldplooitjes en machinaal kloskant.
Geschenk N.N.
Collectie doopjurken, lang en kort, doopkleden en mutsjes.
Geschenk mevr. D.A. Camphuis-Pierson, Paterswolde.
Donkerblauw fluwelen vaandel met draagstok, Muziekver. De Volharding Huizum,
opgericht 1923, met medailles.
Wijnrood velours chiffon vaandel met draagstok, Fanfarecorps Volharding, met medailles.
De nrs. 331-332 legaat H. Elzinga via mevr. H.G. Elzinga, Harlingen.
Vaandels van geheelonthoudersafdelingen en SDAP in Friesland.
Bruikleen Rijksarchief Leeuwarden.
Vaandels en vlag SDAP, Geheelonthouders Brantgum.
Bruikleen P.v.d.A. Dongeradeel-West.
Vaandels en vlag SDAP.
Bruikleen Gewestelijk Bestuur P.v.d.A.
Laken, 1830, D.I.
Zilveren oorijzer, mt. HA/56, fa. H. Adema, Leeuwarden 1873-1928, jl. V (1880).
Tipmuts en twee zwarte ondermutsen.
Kaper.
2 schortjes.
De nrs. 344-349 geschenk mevr. H. van Wigcheren, St. Anna Parochie.
Poppe-oorijzer met bloempotknoppen.
Geschenk via zr. van Amstel, Gemeentemuseum Zutphen.
Tule patroon.
Geschenk mevr. P. Dudok van Heel-Hingst, Baarn.
Rouwsluier.
Geschenk mevr. J. Beukenkampf, Elburg.
Bézique kaarten en kaartspel.
Geschenk P. Kuiper, Giekerk (via Gemeentearchief).
Stropdas, Leeuwarden 700.
Geschenk dr. C. Boschma, Wijns.
Laken T.I. 1729.
Laken A.C.
Sloop.
De nrs. 355-357 geschenk mr. dr. M.F. Polak, Maarn.
Handdoek.
Geschenk mevr. C.J. Bontekoning-Barendrecht, Franeker.
Voorspanzak.
Kookmuts.
Vrouwenjak, 1860-1870, wolsatijn.
Vrouwenjak.
De nrs. 359-362 geschenk mevr. Wijma, Leeuwarden.
Vrouwenjak, bruin-wit gestreepte tafzijde, 1850-1860.
Vrouwenjak, blauw-wit geruite tafzijde, 1850-1860.
De nrs. 363-364 geschenk mej. ds. B.J.C. Piso, Beilen.
Verzameling proefstukken textiele technieken.
Geschenk mevr. B.L. Vonk, Oosterbeek.
Sundeklaas kostuum 'Sandy Hook'.
Geschenk D. van der Laak, Hollum, Ameland.
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Lijst van aanwinsten Numismatische afdeling
Det.nr.
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1379
1385
1387
1388
1389
1392
1393
1395
1396
1397
1398
1399
1401
1404
1405
1408
1409
1410

Zilveren grosso van 5 soldi Milaan o.n.v. Galeazzo Maria Sforza (1466-1476).
Geschenk A. van der Kooi, Franeker, gevonden Sexbierum.
Gegoten tinnen plaquette naar oud voorbeeld met afb. en tekst betr. Anna Maria v.
Schurman.
Geschenk J.B. Westerhof, Sneek.
Zilveren turnose (Frankfurt) o.n.v. Karel IV van Luxemburg (1346-1355); idem Gulik onder Willem II (1361-1393).
Aankoop, gevonden bij Wetzens.
Vernikkelde reclame-penning van Spaar- en Voorschotbank/Muntenmuseum Surhuisterveen.
Aankoop.
Vergulde penning op jubileum 50-jaar Ned. Bond v. Vogelliefhebbers 1983.
Geschenk Buurtver. 'Trebol', Harlingen.
Bronzen penning 1986 betr. oprichting Loge 'Het Azuren Gewelf Leeuwarden.
Geschenk van deze Loge.
Bronzen gietpenning 1986-2 van de Ver. v. Penningkunst.
Geschenk G. Elzinga, Leeuwarden.
Barbaarse imitatie koperen antoninianus van Claudius II of Tetricus I (270-295); zilveren denarius van Caracalla Caesar gesl. te Rome (196-198).
Vondst F.M. (D.M. Visser) bij Ferwerd.
3 stuks medailles hardlopen in Heerenveen, Leeuwarden en Sneek, 1946.
Geschenk G.W. Veldman, Leeuwarden.
2 stuks zilveren denarii AntoniusPius o.n.v. Faustina, na 141 geslagen.
Vondst F.M. (D.M. Visser) bij Dronrijp.
Zilveren 50-gulden 1987 o.n.v. Beatrix t.g.v. 50-jarig huwelijk Juliana en Bernhard.
Aankoop.
Zilveren denarius Marcus Aurelius o.n.v. Faustina II (161-176).
Vondst F.M. (D.M. Visser) bij Poppingawier.
Bronzen penning betr. Afscheid staatsbedrijf der P.T.T. van Wijtze de Jong (19101958).
Geschenk mevr. T. de Jong, Oosterbeek.
Fragmenten zilveren bezemstuiver 1739 West-Friesland.
Geschenk B. Wiersma, Leeuwarden, gevonden aldaar.
Fragment zilveren denarius Antonius Pius gesl. 150-151 n.C.
Geschenk J. Zijlstra, Leeuwarden, gevonden bij Dongjum.
Fragment bronzen sestertius Antonius Pius gesl. 161 n.C.
Vondst F.M.-Arg. Wurkf. (J. Scheffer) bij Dronrijp.
21 stuks Duitse bankbiljetten uit de jaren 1914 t/m 1923.
Geschenk mevr. T. de Jong, Oosterbeek.
Verzilverde antoninianus Philippus I (244-249).
Vondst F.M. (D.M. Visser) bij Dronrijp.
Zilveren turnose o.n.v. Conrad I van Oldenburg (1345-1368).
Geschenk L. Heeringa, Metslawier, gevonden Holwerd.
Koperen penning z.j. Menno Simons van de Mennoniten Gemeinde zu Hamburg
und Altona.
Geschenk Dr. O. Regier, AhrensburgB.R.D.
Gehalveerde 2/3-groot met adelaar geslagen te Aalst voor Vlaanderen o.n.v. Margaretha (1244-1280).
Vondst F.M. (D.M. Visser) bij Hitzum.
Zilveren dubbele stuiver 1505 Friesland o.n.v. Georg van Saksen.
Geschenk A. Roest, Goutum.
58 stuks eretekenen en -prijzen tussen 1923 en 1951 behaald door Muziek- en Fanfare-korps 'Volharding' Huizum.
Geschenk mevr. H.G. Elzinga, Harlingen.
Gehalveerde bronzen as met Januskop Ie eeuw v.C.
Geschenk K. Dijkhuis, Tzum, gevonden Lutjelollum.
24 stuks koperen muntjes en penninkjes Nederland en Ned. Indie, 18e en 19e eeuw.
Geschenk T. van der Werf, London, Ontario, Canada.
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1412
1413
1414
1417
1418
1419
1423
1425
1426
1430
1431
1432
1434

Aluminium religieus penninkje (skapulier).
Geschenk mevr. J. Zeinstra-Wolbers, Harlingen.
Gehalveerde zilveren denier lle/12e eeuw gesl. in de Nederlanden.
Geschenk J. Halff, Harlingen, gevonden Egmond-B.
Medaille met insigne op lint betr. wandel/fietstocht 1987 Sneek.
Geschenk W. Adema, Sneek.
2 stuks verzilverde insignes o.n.v. Friesche Bond van Harmonie en Fanfare Corpsen.
Geschenk G. Bremer, Stiens.
Gehalveerde denier of kopje Holland o.n.v. Floris V (1266-1296).
Geschenk J. Halff, Harlingen, gevonden Egmond-B.
Koperen penning nr. 152640 betr. Hondsdolheidinenting.
Geschenk A. van der Kooi, Franeker.
Bronzen gietpenning 1986-1 van de Ver. v. Penningkunst.
Geschenk G. Elzinga, Leeuwarden.
Zilveren rundvee-penning 1906, 2e prijs Klaas 3014 van R. Kramer te Wirdum.
Geschenk J. Zijlstra, Leeuwarden,, bodemvondst.
Doosje met klein ridderkruis van de Orde van de Nederlandse Leeuw.
Legaat mevr. M.H.H. Kuiper-van Giessen, Akkrum.
Bronzen penning eeuwfeest Ie Ned., Pharmacopee (1636-1936); bronzen penning
1933 Kerstvlucht van de Pelikaan.
Geschenk mevr. R. Pranger, Leeuwarden.
Zilveren erepenning nr. 040 Leeuwarden 700 jr. stad (1285-1985); idem in brons nr.
0918; bronzen erepenning met stadhuis Leeuwarden.
Geschenk Afd. Voorlichting, Leeuwarden.
2 lauwertakken en 13 medailles tussen 1950 en 1964 behaald met sierduivenfok.
Geschenk S. Visser, Leeuwarden.
Zilveren denier graafschap Gelderland o.n.v. Otto II (1229-1271) geslagen te Arnhem.
Vondst F.M./Arg.Wurkf. (H. v.d. Meer) bij Weidum.
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