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St. Magnus van Holluni en 
Celdui van Esens 
Bijdrage tot de chronologie van de Magnustraditie 

P.N. Noomen 

1. Inleiding 

De vrijheid van de Friezen in de middeleeuwen was zowel voor henzelf als voor 
anderen een probleem. Vaak was er onenigheid over wat die vrijheid nu pre
cies inhield. Bovendien waren er verschillende meningen over hoe die vrijheid 
verworven was.1 De geschiedenis van de Friese vrijheid is daardoor steeds ook 
de geschiedenis van de rechtvaardiging van die vrijheid. Eén van de tradities 
met een rechtvaardigende, legitimerende functie is die rond 'Sint Magnus, 
vaandrager van de Friezen'. 

De heilige Magnus leefde in de derde eeuw. Eigentijdse bronnen zijn met 
betrekking tot hem niet overgeleverd. Hij was, volgens latere levensbeschrij
vingen2, bisschop van Trani en Fondi; genoot de bijzondere bescherming van 
de engel Michaël; en stierf als martelaar tijdens de christenvervolgingen onder 
keizer Decius (248-251). In de twaalfde eeuw kreeg hij op verschillende plaat
sen bijzondere verering. Zo te Anagni, waar een gedeelte van zijn relieken te
recht was gekomen.3 Andere relieken kwamen terecht in de San Michele dei 
Frisoni, de kerk bij het Friezenlogement dat sinds de negende eeuw op het Va-
ticaan bestond. Een nog aanwezige inscriptie in die kerk vermeldt dat drie met 
name genoemde Friese milites samen met een vrouw, die als ancilla Dei wordt 
betiteld, in Fondi deze relieken vonden toen zij Karel de Grote en de paus te
gen de Saracenen te hulp kwamen. Een wonder dwong hen het grootste deel 
ervan in de Friezenkerk achter te laten. Een kleiner deel mochten ze mee naar 
Friesland nemen.4 

In Friesland zelf bestond een tegenhanger van deze overlevering. Het betreft 
de Magnuskeuren, in- en uitgeleid door de zgn. Magnussage, die verhaalt hoe 
de keuren tot stand kwamen. Magnus zou de vaandrager van de Friezen ge
weest zijn, die Rome en de paus verdedigden. Van keizer Karel en de paus ver
kreeg Magnus daarop als beloning de Friese wetten, waardoor alle Friezen vrij 
zijn, 'de geborene en de ongeborene, zolang de wind van de wolken waait en de 
wereld staat'. Deze wetten omvatten de in de sage opgenomen 7 Magnuskeu
ren, en verder de 36 Seendrechten, de 17 Keuren en de 24 Landrechten. Al 
deze wetten zouden volgens de sage door Magnus in de St. Michaëlskerk van 
Harlingen-Almenum gebracht zijn.5 In de vijftiende en zestiende eeuw groeide 
de Magnustraditie in Westerlauwers Friesland voortdurend verder aan.6 De 
kerken van Almenum, Oldeboorn en Ferwoude of Eernewoude7 zouden ook 
andere Magnusrelieken hebben bezeten: een deel van zijn arm en de Magnus-
vaan, die bovendien eerder in het bezit van Willibrord geweest zou zijn. Mag
nus zou graaf van Bentheim zijn geweest of zou tot een - geheel aan de fantasie 
ontsproten - Friese familie Fortema of Forteman hebben behoord, waarvan 
men uiteindelijk zelfs de stamboom en het familiewapen meende te weten.8 

De Vrije Fries, LXIX (1989) 7-32 1 
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Magnus ontwikkelde zich in de loop van de middeleeuwen op deze wijze tot de 
grote bevrijder van het Friese volk. 

Het probleem van de verhouding tussen de inscriptie over St. Magnus in de 
San Michele en de Friese Magnussage is sinds de humanistische geschiedbeoe
fening van de zestiende eeuw vaak behandeld.9 In onze tijd heeft daarbij met 
name de ouderdom van beide teksten veel aandacht gekregen.10 Een tweede 
probleem dat herhaaldelijk aan de orde kwam, is de relatie tussen de Friese 
Magnustraditie en Magnuspatrocinia in en buiten Friesland. Gelet op de popu
lariteit van de Magnussage, trok daarbij het geringe aantal patrocinia in Wes-
terlauwers Friesland de aandacht:11 slechts van de jonge parochie Hoornster-
zwaag was tot nu toe bekend, dat ze onder Magnus' bescherming stond.12 El
ders in Friesland zijn nog patrocinia te Gross-Faldern, Esens, Ahm, Sande en 
Tating bekend.13 Door verschillende auteurs werden daarnaast Magnuskerken 
buiten Friesland, in Drenthe en in Saksen, met de Friese traditie in verband 
gebracht. Over beide problemen, de chronologie van de Friese Magnustraditie 
en de relatie tussen Magnussage en Magnuspatrocinia handelt dit opstel. De 
aanleiding was tweeërlei. Voor Hollum op Ameland kon een Magnuspatroci-
nium worden vastgesteld. Daarnaast bleek er door een nieuwe interpretatie 
van de Vaticaanse inscriptie een niet eerder opgemerkte relatie te bestaan tus
sen de San Michele dei Frisoni en de Magnuskerk te Esens. Een dergelijke lijn 
tussen Rome en Harlingen-Almenum, door Van Buijtenen in 1953 verdedigd, 
moest daarentegen worden geschrapt. In de volgende paragraaf zal ik de im
plicaties van het patrocinium van Hollum voor de geschiedenis van Ameland 
trachten uiteen te zetten. In paragraaf 3 wordt vervolgens naar aanleiding van 
beide 'vondsten' ingegaan op de chronologie van de traditie rond St. Magnus. 

2. St. Magnus van Hollum 

Als patrocinium van Hollum gold in de litteratuur tot nu toe Onze Lieve Vrou-
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we. Men meende dit uit de vermelding van use lyauwe Vrou tho Hollum in 1485 
te mogen afleiden.14 Een tekstje dat in het zogenaamde Burmaniaboek is op
genomen verdringt haar nu door Magnus, zodat zij met een nevenaltaar genoe
gen moet nemen. Het stuk (zie bijlage), waarin Magnus overigens slechts zijde
lings wordt genoemd, bevat informatie over zeer uiteenlopende perioden. Het 
document zelf en de vindplaats ervan confronteren ons met de liefde die veel 
Friese edelen in de zestiende eeuw koesterden voor de geschiedenis van hun 
familie, hun stand en hun gewest. De inhoud van de tekst betreft een adelsvete 
in de late vijftiende eeuw, waar uiteindelijk heel Friesland in betrokken raakte. 
De ondertekening van de tekst geeft de herkomst ervan uit het psalterium van 
de ecclesia sancti Magni in Hollum insula ab Aemlandt aan en voert ons zo terug 
naar de kerkwijding in de volle of vroege middeleeuwen. Alvorens echter na
der op St. Magnus van Hollum in te gaan is het, voor een goed begrip van de 
achtergrond en de aard van de bron, nuttig eerst enige aandacht aan de vind
plaats van de tekst en aan de inhoud ervan te geven. 

2.1. De vindplaats: het Burmaniaboek 

Tussen de drie hierboven genoemde, chronologisch uiteenliggende, aspecten 
van het document (vindplaats, inhoud en herkomst) bestaat een duidelijke re
latie, doordat zij in hun combinatie de weerspiegeling zijn van de continuïteit 
van het milieu dat men zou kunnen typeren als de 'hoge adel' van Westerlau-
wers Friesland. Sinds het einde van de veertiende eeuw is deze kring van onder
ling nauw verwante families te traceren. Van de overige adel onderscheidden 
ze zich doordat hun machtspositie niet tot één of enkele kleine dorpen beperkt 
was, maar bestond uit een hegemonie in grotere gebieden en in plaatsen met 
centrale functies ten opzichte van de omgeving.15 Uit deze kring is het hand
schrift, waarvan het stuk deel uitmaakt, afkomstig; de beschreven adelsvete 
woedde eveneens binnen deze families; en ook voor het Amelandse parochie
wezen is dit milieu van belang.16 

Ons document is een bijlage in het zogenaamde Burmaniaboek, dat nu deel 
uitmaakt van het familie-archief Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen.17 Dit 
Burmaniaboek bestaat uit een verzameling genealogieën van Friese adellijke 
families, voorafgegaan door een Tractatus de nobilitate, een betoog over de 
eervolle plaats die de adel sinds de tijd van de legendarische prins Friso in Fries
land innam. De auteur is de edelman Upcke van Burmania, in 1601 en 1609 lid 
van gedeputeerde staten, die in 1615 overleed.18 

De waarde van dit boek ligt allereerst in het vlak van de mentaliteitsgeschie
denis. Het is een document dat kan worden gezien als uiting van het streven van 
de Friese adel om zijn positie op een nieuwe wijze te formuleren en te legitime
ren. In de tijd van ontstaan, rond 1600, was veel in Friesland in beweging: niet 
in de laatste plaats de machtsverhoudingen.19 Er was de adel veel aan gelegen 
ook onder de nieuwe verhoudingen de toon te blijven aangeven. Herhaaldelijk 
wordt in het handschrift, dat werd samengesteld voor eigen privé-gebruik en 
ter informatie van verwanten en vrienden, dan ook benadrukt dat de Friese 
adel niet alleen een adel van geboorte is, maar zowel in heden als in verleden, 
tevens een adel is door deugd en verdiensten voor het land.20 

Behalve als neerslag van de adelsideologie rond 1600, is het handschrift 
waardevol door de overvloed aan feitelijke gegevens die Burmania in zijn ge
nealogische schema's vermeldt. Burmania's werk onderscheidt zich namelijk 
gunstig van dat van andere genealogen in de zestiende en zeventiende eeuw 
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De families Jelmera-Camminga, Hottinga en Juwinga 
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doordat hij veelvuldig verwijst naar allerlei primaire bronnen waarover hij als 
afstammeling, verwant en vriend van de belangrijkste adellijke families kon be
schikken: testamenten, boedelscheidingen, huwelijkscontracten enz. Een deel 
van deze stukken kennen we ook nu nog. Over het algemeen blijkt dat Burma-
nia ze op een betrouwbare wijze heeft gehanteerd. We mogen daarom aanne
men dat hetgeen hij in de vorm van uittreksels meedeelt uit niet bewaarde stuk
ken, die hij aantrof in zijn eigen archief en in dat van familie en vrienden, even
eens niet zonder waarde is. Verdienstelijk is ook, dat hij eerlijk aangeeft wan
neer iets hem niet duidelijk is of wanneer de beschikbare bronnen elkaar 
tegenspreken. Samen met een genealogisch handschrift uit de tweede helft van 
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de zeventiende eeuw, dat - ten onrechte overigens - wordt toegeschreven aan 
Sybolt van Adelen van Cronenburch, is het Burmaniaboek de hoofdbron ge
weest voor het in 1840 in druk verschenen Stamboek van den Frieschen Adel.21 

In tegenstelling tot het Burmaniaboek is het handschrift 'Van Cronenburch' 
niet op primaire bronnen gebaseerd. Toch hebben De Haan Hettema en Van 
Halmael, de auteurs van het Stamboek, geprobeerd de informatie van beide 
handschriften met elkaar in overeenstemming te brengen. Een deel van de 
roep van onnauwkeurigheid, die het Stamboek heeft, is het gevolg van het feit 
dat door deze werkwijze de vaak betrouwbare informatie van het Burmania
boek op vele plaatsen werd verknoeid. Waar het Stamboek voor de oudere, 
vijftiende-eeuwse generaties echter alleen op het Burmaniaboek is gebaseerd 
en dergelijke harmonisatiepogingen achterwege zijn gebleven, zijn de genealo
gieën vaak relatief betrouwbaar. 

Zoals gezegd nam Upcke van Burmania de meeste van zijn bronnen niet in
tegraal op, maar beperkte hij zich tot genealogische verwijzingen en uittrek
sels. Enkele voorbeelden met betrekking tot de afstamming van Rints Roorda, 
Upcke's vrouw: voor het huwelijk van Sibrand Roorda en Haring Hottinga, 
haar grootouders, verwijst hij naar een huwelijkscontract van 1497; voor hun 
overlijden naar grafstenen in het Klooster Anjum; en voor het overlijden in 
1502 van Here Hottinga, haar overgrootvader, naar het rekenboek van Si-
brand Roorda.22 Alleen voor de, vanuit Burmania's optiek, belangrijkste za
ken nam hij de bronnen letterlijk over. De oudheid van zijn eigen familie23 illu
streert hij bijvoorbeeld door de volledige oorkonde van 1300 met betrekking 
tot het patronaatsrecht van de Burmania's op de kerk van St. Vitus van Olde-
hove af te schrijven.24 In de begeleidende toelichting verzuimt hij bovendien 
niet te wijzen op de ligging van het domus Burmaniana direct ten zuiden van die 
kerk, en op het voor-christelijke heiligdom Aula Dei, waaraan de Oldehove 
volgens Hamconius zijn naam zou hebben ontleend.25 Het notariële afschrift 
uit het psalmboek van Hollum, dat op een los velletje in het Burmaniaboek bij 
de genealogie Hottinga ligt, mag als een dergelijke documentatie met primaire 
bronnen worden opgevat. Here Hottinga, wiens lof er in gezongen wordt, was 
zoals gezegd de overgrootvader van zijn vrouw. Ook Burmania's bekendheid 
met deze weinig voor de hand liggende bron kan uit haar familierelaties ver
klaard worden: haar grootvader van moederszijde, Wytse Camminga van 
Cambuur, stamde via zijn moeder uit de hoofdelingen van Ameland.26 De aan
tekening uit het psalmboek van Hollum verschaft ons zo een blik op de werk
wijze van Upcke van Burmania en op de grondige documentatie die aan het 
Burmaniaboek ten grondslag ligt. 

2.2. Anno domini 1496 

Op zichzelf brengt het stuk weinig nieuws over de vijftiende-eeuwse partijtwis
ten. Alle feiten, waaraan wordt gerefereerd, kan men uitgebreider in contem
poraine oorkonden27, in de zestiende-eeuwse kronieken28 en in de recente we
tenschappelijke litteratuur vinden.29 Na de dood van Tjaert Juwinga, de stads-
hoof deling van Bolsward, in 1479, wilde zijn weduwe Wytje bij minderjarig
heid van haar zoon Goslick Juwinga het feitelijke bestuur van de stad opdragen 
aan haar schoonzoon, de Schieringer stadshoofdeling van Franeker Sicke 
Sjaerda. De Bolswarders zelf verkozen echter Juw Juwinga, een neef van 
Tjaert, als hoofdeling. De volgende jaren golfde door Westergo een oorlogje 
heen en weer tussen Franeker en Bolsward, waarbij Juw en zijn broer Tjerck in 
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het Vetkoperse kamp terecht kwamen. Toen Sicke in 1487 stierf volgde zijn 
neef Here Hottinga hem op als hoofdeling te Franeker. Deze zette tevens de 
vete tegen de Bolswarders voort, die nu weldra de hulp van de stad Groningen 
inriepen. De drie versterkingen, waar - zoals onze tekst meedeelt - de Frane-
kers zich in 1496 buiten hun stad tegen de Groningers wisten te handhaven, 
waren oude Schieringer steunpunten: vanouds hadden de Sjaerda's te Pingjum 
een bolwerk, de Hottinga's stinzen te Wommels en Nijland. Zo was de toe
stand in 1496 toen de gebeurtenissen plaats vonden waarvan het Hollumer 
psalmboek verhaalt. 

Niet de inhoud, maar de toon van de aantekening uit het psalmboek is inte
ressant. Zoals gezegd bevatten verschillende kronieken uit de vroege zestiende 
eeuw hetzelfde verhaal zeer uitgebreid: met name die van Worp en Petrus van 
Thabor, van wie men op basis van hun milieu kan aannemen dat zij aan de 
Schieringer kant stonden, en die van Jancko Douwema, die uit traditioneel 
Vetkoperse kring kwam. Uiteraard vertellen ze het verhaal ieder met wisselen
de accenten, maar welbeschouwd is het opvallend hoe evenwichtig en onpartij
dig ze de gebeurtenissen verslaan. Ongeacht hun partijkeus bekritiseren ze on
hebbelijke karaktertrekjes van de hoofdelingen van de eigen kant en hekelen 
ze zonder aanzien des persoons begane wreedheden. Ook de kwalijke gevol
gen van het aangaan van bondgenootschappen buiten Friesland door beide 
partijen worden door de kroniekschrijvers gelaakt. 

De toon van onze aantekening wijkt sterk af van die van de kronieken. Dat 
Here een werktuig van de goddelijke voorzienigheid was vinden we alleen hier. 
Worp van Thabor vermeldt bijv. weliswaar dat 'all Westergoo was blyde, datsy 
van Gronigers ende den knechten waeren verlost', maar voegt toe dat ook de 
Hottinga's en hun knechten 'groten schaede ende ouerlast' bezorgden, en daar
bij zelfs het zilver uit de kerken niet spaarden.30 Dat Westergo 'tot de vrijheid 
werd teruggebracht' wordt door Worp van Thabor juist ontkend. Doordat He
re Hottinga de hulp, die hij van hertog Albrecht van Saksen tegen de Gronin
gers kreeg, in feite kocht door Albrecht te steunen in zijn streven naar lands-
heerlijkheid over Friesland, ging de vrijheid uiteindelijk juist verloren. Het re
sultaat was immers 'datter grote heeren int lant ghecoemen syn, die ghene partye 
hebben angesien, maer hebben 't allgenoemen'.31 Tactisch verzwijgt onze aante
kening dan ook dat Here zijn steun in het gehate Holland haalde: er wordt 
slechts vermeld dat hij 'uit het westen' kwam. De militaire prestatie van Here, 
die door de aantekening rhetorisch wordt omschreven als het verjagen van 'zo
vele duizenden als hij zelf honderden had', is bij Worp van Thabor veel be
scheidener: die spreekt van respectievelijk tweeduizend en achthonderd man.32 

Worp laat tenslotte niet, zoals onze aantekening, onvermeld dat Juw Juwinga 
pas werd gedood nadat hij reeds gevangen was.33 De conclusie moet daarom 
zijn dat onze aantekening, veel meer dan de Thaborse kronieken die uit het
zelfde politieke milieu afkomstig zijn, een sterk Schieringer partijdigheid ver
raadt. 

Hoe komt deze aantekening nu in het psalmboek van Hollum? Allereerst is van 
belang dat al sinds de vroege middeleeuwen belangrijke teksten van allerlei 
aard dikwijls werden ingeschreven of ingebonden in liturgische boeken. Dat 
had een dubbele reden. Liturgische boeken waren vaak de enige boeken die 
aanwezig waren. Daarnaast gaf zowel de liturgische inhoud als de bewaarplaats 
dicht bij het altaar een extra wijding en bescherming aan alle ingeschreven teks-
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ten.34 In de liturgische boeken zelf waren het vooral de kalenders waarin aller
lei niet-liturgische berichten een plaats kregen tussen en naast de namen van 
heiligen en aantekeningen over tijdelijke en eeuwige memories. Bij de memo-
rie-inschrijvingen werden vaak toelichtingen opgenomen: over de schenkingen 
die de persoon voor wie gebeden moest worden de kerk had gedaan35, of over 
wetenswaardigheden omtrent het leven of de dood van die persoon. Een vol
gende stap was dat ook historische berichten werden opgenomen die geen di
recte relatie met de liturgie hadden: mededelingen over overstromingen, tijden 
van honger, duurte en oorlog etc.36 

Onze aantekening is waarschijnlijk een dergelijk, meer historisch dan litur
gisch, bericht. Het gaat duidelijk niet om de overleden Juw Juwinga, maar om 
de roem van Here Hottinga. De zinsnede over het zieleheil van de gedoden en 
de verwijzing naar het Onze Vader lijken vooral frases, die ertoe dienden het 
bericht uiterlijk niet te veel te laten verschillen van de echte memorie-inschrij-
vingen. De gebeurtenissen van het jaar 1496 gaven aanleiding tot meer van der
gelijke aantekeningen in liturgische boeken: zonder toevoeging van quasi-li-
turgische frases stond in het missaal van Berlikum beschreven dat 'Bauck, de 
huisvrouwe van Doecko Hemmema, na dezen overval te Groningen gevoert 
wierde, daar ze in de gevangenisse geworpen is, waar in zy twee kinderen baar
de'.37 We mogen veronderstellen dat de Schierings gezinde hoofdelingen Hem
mema te Berlikum en Camminga op Ameland dergelijke aantekeningen door 
een geestelijke, die ongetwijfeld niet zonder hun toedoen of instemming was 
benoemd, op prijs hebben gesteld.38 

2.3. Ecclesia sancti Magni in Hollum insula ab Aemlandt 

De vermelding van de herkomst van de tekst uit het psalmboek van de St. Mag-
nuskerk van Hollum zal naar het idee van de zestiende-eeuwse lezer inhoude
lijk mooi hebben aangesloten op het verhaal over de gebeurtenissen van 1496. 
St. Magnus is, zoals vermeld, in de laat-middeleeuwse geschiedschrijving na
melijk de beschermer en verdediger bij uitstek van de Friese vrijheid. Voor de 
geschiedenis van Ameland heeft dit nieuwgevonden patrocinium mogelijke 
implicaties die ik hierna uiteen zal proberen te zetten. 

Vijftien jaar geleden vroeg D.P. Blok in een artikel de aandacht voor de ker
ken die de abdij Echternach in Holland en Friesland heeft bezeten.39 Kerken-
lijstjes van deze abdij uit de elfde eeuw delen mee dat ze op Ameland een kerk 
bezat: 'In Ambulon Iecclesia'. Blok stelde zich de vraag waar op Ameland deze 
kerk had gestaan. Zijn conclusie was dat de aanwijzingen weliswaar bescheiden 
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zijn, maar dat de kerk van Nes het meest in aanmerking komt. Hij voerde daar
voor de volgende argumenten aan. Allereerst wees hij op de traditie dat het 
benedictijner klooster Foswerd bij Ferwerd, dat op Ameland met name rond 
Nes uitgebreide bezittingen had, eerst op het eiland gestaan zou hebben. Blok 
veronderstelde dat het Echternachse goed op Ameland, mogelijk te Nes, de 
historische kern van deze traditie zou kunnen zijn. Bovendien lag te Nes bij de 
begraafplaats een dobbe die heette naar St. Willibrord, de stichter van Echter-
nach.40 

Bij deze veronderstelling kunnen enige kanttekeningen worden geplaatst. 
Ten eerste moet bij de ouderdom van de twee door Blok aangehaalde tradities 
een vraagteken worden gezet. Met betrekking tot de kerk van het nabije Hol
werd bestond in de vroege zeventiende eeuw een dergelijke traditie, die tot in 
de vijftiende eeuw terugreikt en die inderdaad een kern van waarheid bevat. 
Schotanus meende in 1664 namelijk dat Holwerd 'is so veel gesegt als Heylige 
Weerdt'.41 Een laat-middeleeuws kroniekje weet verder dat Willibrord het 
eerst in Holwerd voet aan land zette en er de Friezen begon te bekeren.42 Als 
historische kern van deze traditie kan men ongetwijfeld het Holwerder Willi-
brorduspatrocinium beschouwen, dat op zijn beurt verklaard kan worden uit 
het feit dat Holwerd een eigenkerk van de abdij Echternach was.43 Anders dan 
in Holwerd gaan de tradities rond Foswerd en de St. Willibrordusdobbe waar
schijnlijk niet op een tot in de vroege middeleeuwen terugreikende kern van 
waarheid terug, maar moet de historische aanleiding ertoe in de late zestiende 
eeuw zelf gezocht worden. Bij de secularisatie van de kloostergoederen in de 
Noordelijke Nederlanden was het namelijk regel dat de goederen ter beschik
king kwamen van het gewest waar het betreffende klooster stond.44 Om zich de 
Amelander goederen van Foswerd te kunnen toeëigenen hadden de Cammin-
ga's, soevereine heren van Ameland, er daarom belang bij Foswerd als een in 
wezen Amelands klooster voor te stellen. De stelling over de Amelandse origi
ne van Foswerd duikt in 1581 dan ook voor het eerst op in een request van de 
Camminga's over de Foswerder goederen op het eiland aan de Staten van 
Friesland.45 De berichten van Andreas Cornelius over Foswerd en Ameland 
dateren van nadien, uit 1597. Ze kunnen als een uitbreiding en legitimatie van 
de bewering van de Camminga's worden beschouwd. Een verrijking van de le
gende betekende met name de identificatie van Foswerd op Ameland met het 
eiland Fositesland, waar volgens Alcuins Vita sancti Willibrordi Willibrord ko
ning Redbad had ontmoet.46 Op deze gewijde plaats zou naderhand het oor
spronkelijke Foswerd gesticht zijn.47 Het eigenbelang van de Camminga's zou 
op zichzelf uiteraard niet behoeven uit te sluiten dat men voortbouwde op een 
oudere traditie. Bewijzen voor een dergelijke traditie ontbreken echter. De 
dobbe van St. Willibrord mag in dit verband niet als bewijs worden aange
voerd. De eerste vermelding ervan dateert van 1867 en gaat terug op een mon
delinge traditie die mogelijk sinds het midden van de achttiende eeuw be
stond.48 Zolang geen vermeldingen van voor 1597, het j aar van verschijnen van 
Andreas Cornelius' kroniek, gevonden zijn, moet de dobbe naar mijn mening 
worden beschouwd als een verdere aankleding van het verhaal van Andreas 
Cornelius, waarin door de identicatie van Foswerd en Fositesland reeds de re
latie met Willibrord was gelegd. Van belang bij het ontstaan van de overleve
ring rond de Willibrordusdobbe was ongetwijfeld het feit dat de meeste katho
lieken op het eiland woonden in Buren en Nes, waar ook de katholieke kerk 
stond.49 Het lijkt er dan ook op, dat het bericht van Andreas Cornelius in de 
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De kerk van Hollum in het einde van de 18de eeuw (collectie Fries Museum) 

nieuwe tijd tot twee tegenstrijdige tradities aanleiding gaf: een katholieke, die 
voor Nes koos50, en een protestantse, die meende dat in Hollum hadden ge
staan het 'oud kasteel, door koning Radboud in den jaare 690 ter eere van zy-
nen afgod Fosto gebouwd'51 en - ter plaatse van de kerk - 'het oude klooster 
Foswerd'.52 Het Camminga-request van 1581 is dus waarschijnlijk niet de neer
slag van een bestaande Willibrordustraditie te Nes, maar juist het eerste begin 
ervan. In tegenstelling tot de tradities rond Holwerd hebben die met betrek
king tot Foswerd op Ameland en Willibrord te Nes daarom geen retrospectieve 
waarde. 

Evenmin als de Foswerd-legende kunnen de - historische - patronaatsrech-
ten van Foswerd op Ameland als argument worden aangevoerd in de discussie 
waar de Echternachse kerk stond. Uiteraard is het niet onmogelijk dat Fos
werd goederen en kerken van Echternach overnam. Ook Mariengaarde, Dok-
kum, Oldeklooster en de Johanniters wisten bezit te verwerven dat eerder aan 
de oude buitenlandse abdijen behoorde.53 Foswerd had echter niet alleen rech
ten op de kerk van Nes, maar ook op die te Hollum.54 Ook de archeologie laat 
ons in de steek bij de keus tussen Nes en Hollum: in beide dorpen werden klei
ne tufstenen kerkjes opgegraven.55 

De patrocinia bieden daarentegen wel enig houvast bij het opstellen van een 
hypothese. Allereerst moet vastgesteld worden dat het patrocinium dat vaak 
voor de kerk van Nes wordt opgegeven, Johannes de Doper56, op bijna even 
zwakke aanwijzingen berust als dat van Willibrord voor de dobbe. Primaire 
bronnen ontbreken namelijk. Het werd waarschijnlijk afgeleid van de beginda-
tum van de Nesser jaarmarkt.57 Het Magnus-patrocinium van Hollum maakt in 
combinatie met de testamenten van Ritske Jelmera van 1450 en van Doed He
ringa van 1485 de relatie tussen de parochies Hollum en Ballum duidelijker. In 
1450 legateerde Ritske, wonend op Jelmera State te Ballum, namelijk aan 'sin-
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te Magnus zyn patroen hir ter kercken' drie en een half schild. Tot nu toe werd 
dit patrocinium niet opgemerkt, omdat er geen plaatsnaam wordt genoemd.58 

Nu bekend is dat Hollum onder Magnus' bescherming staat is de schenking dui
delijker en bevestigt ze de mededeling van de twee notarissen in het stuk uit het 
Burmaniaboek. Verder bepaalde Ritske nog dat 'zyn erffnamen zullen wyen 
laten die capelle in de (eere) Goden ende sunte Barbara',59 In het testament van 
Doed Heringa uit 1485 komt Magnus niet meer voor en figureren alleen de in 
de late middeleeuwen geliefde vrouwelijke heiligen.60 De St. Barbarakapel te 
Ballum bij de Jelmerastins blijkt namelijk inmiddels tot een kerk met begraaf-
rechten te zijn uitgegroeid: daar wil zij begraven worden. De patroon van Hol
lum krijgt geen legaat meer; wel de persona en Onze Lieve Vrouwe (een vicarie 
of andere prebende dus)61 aldaar. Aan de reeds in 1786 uitgesproken conclusie 
dat de kerk van Ballum uit de kapel van de Jelmera's is gegroeid62 kan nu dus 
worden toegevoegd dat ze ontstond binnen de oude parochie Hollum. Het ou
de Hollum wordt daarmee verreweg het grootste kerspel van het eiland. 

De argumenten ten gunste van Nes zijn hierboven terzijde geschoven. De aan
wijzingen zijn ook nu nog bescheiden, maar de vraag rijst of de ligging op de 
'kop' van het eiland aan de mond van de Boorne63, de wijding aan een heilige 
met een oude cultus (waarover hierna meer) en de grootte van de oorspronke
lijke parochie de weegschaal niet ten voordele van Hollum doen doorslaan. In
dien de Echternachse kerk inderdaad die te Hollum was impliceert dit dat St. 
Magnus, de heilige die tenminste sinds de dertiende eeuw de verpersoonlijking 
was van de Friese vrijheid, ook een verbinding met de oude rijksabdij Echter-
nach zou hebben. Daardoor rijst de vraag naar de ouderdom van de Friese 
Magnussage. Hoe is, met andere woorden, het verband tussen oude Magnus-
kerken, zoals te Hollum en eventueel elders, en de vrijheidstraditie rond Mag
nus? 

3. De ouderdom van de Magnussage 

Door verschillende auteurs is de laatste decennia een directe relatie gelegd tus
sen de populariteit van onze heilige in het Friese gebied en elfde-eeuwse of nog 
oudere Magnuskerken in streken die met Friesland in contact stonden. De ba
sis voor dergelijke veronderstellingen leverde in 1953 Van Buijtenen, toen hij 
in zijn proefschrift over De grondslag van de Friese vrijheid, in afwijking van 
eerdere onderzoekers, een zeer vroege datering van de Magnussage, in de elf
de eeuw of nog eerder, verdedigde.64 Zowel het in de Magnussage gepropa
geerde vrijheidsidee als de wijze, waarop de persoon van Magnus wordt gete
kend, geven evenwel aanleiding om de sage later te dateren en daarmee te be
twijfelen of zij van invloed is geweest op oude kerkpatrocinia. Ter verduidelij
king diene het volgende. 

'Patrozinienforschung' is een beproefde en vaak vruchtbaar gebleken me
thode om de relatie terug te vinden of te illustreren tussen parochiekerken en 
hun stichters. Ook lijnen van beïnvloeding in ander opzicht vallen met behulp 
van patrocinia te trekken. De mogelijkheid om op deze wijze relaties en lijnen 
vast te stellen is evenwel niet onbeperkt. Zij is vooral succesvol als het om rela
tief 'zeldzame' heiligen gaat, die duidelijk naar één of enkele uitstralingspun-
ten wijzen.65 De kans om met succes dergelijke lijnen of, zoals Van Buijtenen 
het uitdrukte, 'heiligenwegen'66 te reconstrueren of althans waarschijnlijk te 
maken is daarom geringer naarmate de cultus van een heilige algemener was. 
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Maria en Petrus, en in de latere middeleeuwen Nicolaas, Barbara, Catharina 
en Anna, zijn voorbeelden van dergelijke heiligen die zich door hun grote po
pulariteit slecht lenen voor deze 'lineaire' tak van patrociniumonderzoek. De 
vraag naar de algemeenheid van een heilige moet dan ook steeds vooraf gaan 
aan het zoeken van beinvloedings- en stichtingslijnen op grond van patrocinia. 

3.1. Uitstraling vanuit Friesland van de Magnus-cultus? 

Magnus heeft in de wetenschappelijke litteratuur reeds enkele malen een rol 
gespeeld bij pogingen dergelijke lijnen van beinvloeding tussen verschillende 
regio's op het spoor te komen. Slicher van Bath67, Van Buijtenen68 en Kever-
ling Buisman69 verklaarden zo het voorkomen van Magnus in Drenthe, waar hij 
patroon van Anloo is™ en waar op zijn feestdag de Etstoel bijeenkwam, uit 
Friese invloed. Van Buijtenen stelde in 196971 dat het bovendien waarschijnlijk 
is dat de Magnuspatrocinia in Saksenland, bijv. te Everswinkel72 en (als neven-
patroon) te Nottuln in het bisdom Munster, mede te danken zijn aan de uit
straling van de Magnusverering in Friesland, dat deels tot dit diocees behoor
de. Daarnaast zou volgens hem Niedermarsberg, dat naast een Petrus- ook een 
Magnus-patrocinium kent, een verspreidingspunt geweest kunnen zijn. Zoals 
in Friesland Karel de Grote en Magnus een bekende combinatie is, zo duikt 
Karel ook daar op. Hij had er zijn belangrijkste steunpunt in Saksen, de Eres-
burg73, en veroverde van daaruit het land. In Van Buijtenen's voetspoor trad 
twee jaar later Querfurth.74 Hij wees op de St. Magnuskerk in de oude handels-
wijk Altwiek in de stad Brunswijk, die in 1031 werd gesticht. Twee lijnen lopen 
vandaar naar Friesland. In de elfde eeuw bezaten de Brunswijker graven name
lijk tevens de grafelijkheid in Westerlauwers Friesland. Verder ligt vlak langs 
de Magnuskerk de Friesenstrasse, waar in de middeleeuwen mogelijk Friese 
kooplieden waren gevestigd.75 Gezien de populariteit van St. Magnus in Fries
land, meende Querfurth dat dit patrocinium waarschijnlijk de neerslag is van 
de banden die er tussen Friesland en Brunswijk bestonden. Zelfs in het konink
rijk Denemarken, dus buiten het Roomse rijk, bracht men al vroeg Magnus-
kerken met de Magnussage in verband: de St. Magnuskerk van Tating76 in het 
Noordfriese Eidersted zou volgens zeventiende-eeuwse kroniekberichten haar 
patrocinium aan de sageheid Magnus te danken hebben.77 

De vraag moet naar mijn mening gesteld worden, of de Magnuspatrocinia 
zich wel lenen als basis voor het traceren van dergelijke specifieke en exclusie
ve beinvloedingslijnen. Magnus behoort namelijk tot de heiligen die in de vroe
ge middeleeuwen in de omgeving van Rome algemene verering vonden en die 
ook in later tijd in die zin 'algemeen' genoemd kunnen worden, dat ze, door de 
wijde uitstraling van de Romeinse liturgie, in zeer uiteenlopende plaatsen en 
tijden in kalenders figureren (zij het vaak in zwart) en hier en daar blijkens 
kerk- en altaarpatrocinia ook bijzondere verering genieten.78 In het vijfde-
eeuwse Martyrologium Hieronymianum en in het Sacramentarium Gelasia-
zevende eeuw had Magnus al zijn plaatsje.79 Ook toen na de achtste eeuw de 
gelasiaanse liturgie door de gregoriaanse werd verdrongen, bleef Magnus hier 
en daar in de kalender vermeld. Met name de oude benedictijner abdijen en de 
bisschopskerken speelden bij deze verbreiding van de herinnering aan Magnus 
ten noorden van de Alpen een intermediaire rol. De bisschop van Munster ont
ving in 867 zo relieken van de paus.80 De bisschop van Meissen gaf na 1021 Mag-
nusrelieken aan Quedlinburg.81 In verschillende bisdommen, bijv. in Trier82, 
Utrecht83 en Munster84 stond Magnus in de late middeleeuwen nog in de kalen-
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der (19 augustus). Het in 1098 gewijde St. Mauritiusaltaar in Prüm stond mede 
onder bescherming van andere heiligen, waaronder St. Magnus.85 De door Van 
Buijtenen aangevoerde St. Magnuskerk te Niedermarsberg-Horhusen tenslot
te blijkt een stichting van Corvey uit het begin van de elfde eeuw te zijn.86 Van 
een directe relatie met Karel de Grote's Eresburg is dus geen sprake. In dezelf
de streek bezat Corvey trouwens later te Höringhausen en Lüthorst nog twee 
andere Magnuskerken.87 In Europa benoorden de Alpen waren er dus vele 
plaatsen vanwaaruit de verering zich verbreid kan hebben.88 Het is alleen daar
om reeds een hachelijke zaak alle patrocinia op één of enkele uitstralingspun-
ten terug te voeren.89 

Wil men Friesland als uitstralingsgebied zien, waarmee de Magnuspatroci-
nia te Anloo, Brunswijk en in Munsterland in verbinding staan, dan is het, om
dat het hier deels oude kerken betreft, noodzakelijk dat de Friese verering ook 
oud is. Van Buijtenen's dissertatie leverde een pleidooi voor een vroege date-
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ring van de Magnussage, de tekst waarin de relatie tussen Magnus en de Friese 
vrijheid uitgebreid wordt verhaald. Zijn redenering kan als volgt worden sa
mengevat. De inscriptie in de Friezenkerk wordt algemeen, ook door Van 
Buijtenen, als dertiende-eeuws gedateerd.90 Hij wist er echter verschillende 
elementen in aan te wijzen die op oudere tradities en op historische feiten geba
seerd zijn en meende op grond daarvan te kunnen stellen dat de inhoud van de 
inscriptie voor een aanzienlijk deel op de vroege elfde eeuw kan teruggaan.91 

Hij voerde daarbij evenwel geen dwingend tijdstip ante quem aan. De Magnus
sage en de bijbehorende Magnuskeuren zijn eveneens moeilijk te dateren. Ze 
komen voor in oudfriese rechtshandschriften, die alle uit de vijftiende eeuw 
dateren. Ondanks de inhoudelijke verschillen tussen de inscriptie in de Frie
zenkerk en de sage, nam hij - ook chronologisch - een nauw verband tussen 
beide aan. Een belangrijk argument daarvoor was zijn veronderstelling dat in 
de plaatsnaam Slinga in de inscriptie een verschrijving van Herlinga, Harlin-
gen, gezien mag worden. Deze laatste plaats speelt in de sage een belangrijke 
rol. Een ander argument voor de oudheid van de sage ontleende Van Buijtenen 
aan de stijlvorm, waarin hij de oorspronkelijke mondelinge voordracht van de 
tekst meende te herkennen. De sage vermeldt expliciet de Keuren en Land-
rechten, die meestal als elfde-eeuws worden gedateerd. Traditioneel werd dit 
beschouwd als bewijs dat de Magnussage jonger is dan de Keuren en Landrech-
ten. Van Buijtenen typeerde de betreffende passage als een latere interpolatie 
en vatte de Magnuskeuren op als voorlopers van de Keuren en Landrechten. 
De Magnussage en -keuren zouden volgens Van Buijtenen daarom uit de vroe
ge elfde eeuw dateren.92 

Van Buijtenen's vroege datering, die afweek van de eerdere litteratuur, is 
niet onaangevochten gebleven.93 Hoewel hij met vele voorbeelden beschrijft 
hoe de Friezen sinds hun kerstening hun vrijheid met de paus en de Roomse 
keizer in verband hebben gebracht en zo aantoont dat de Magnussage en -keu
ren in een oude traditie staan, gaf Van Buijtenen noch voor de inscriptie, noch 
voor de sage dwingende argumenten voor een zo vroeg ontstaan. Noch de oude 
stijlvorm, noch de oude elementen impliceren immers dat de sage zelf ook oud 
moet zijn. 

Zoals Schmidt94 reeds uiteenzette, leidt een vergelijking van het vrijheids
idee in de Keuren en Landrechten enerzijds en in de sage anderzijds juist eer
der tot een late datering. Het vrijheidsidee van de Keuren en Landrechten is 
dat van de volle middeleeuwen. De vrijheid wordt in verband gebracht met de 
kerstening, waardoor men vrij werd van het heidendom en de heidense onder
drukking. Als symbool daarvan geldt de band met Rome in de personen van de 
paus en de keizer (vaak Karel de Grote). Men erkende de keizer en de door 
hem gezonden graaf. Concreet bestond de vrijheid er uit dat men in het door de 
graaf geleide gerecht het recht mocht vinden volgens de eigen, door de graaf en 
de keizer erkende, wetten. Een dergelijk vrijheidsbesef was niet exclusief 
Fries. Ook in andere streken leefde het. Aansluitend bij deze actieve deelname 
aan de jurisdictie organiseerde het 'volk' in juridische zin zich sinds de late 
twaalfde, vroege dertiende eeuw in de meeste steden en ook in sommige platte-
landsstreken, waaronder Friesland, in corporaties met een eigen rechtsper
soonlijkheid (universitates, communitates). In de steden werden deze corpora
ties een macht naast, en dikwijls tegenover, de landsheer. In Friesland droegen 
de landsgemeenten (universitates terrae), toen de grafelijke macht in de veer
tiende eeuw feitelijk geheel was verdwenen, het landsbestuur zelfstandig ver-
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der.95 Terwijl de Keuren en Landrechten nog verhalen dat de keizer de Friezen 
de vrijheid gaf toen en omdat zij christenen werden, vertonen, aldus Schmidt, 
de Magnussage en -keuren reeds de eerste sporen van een veel actiever vrij
heidsbegrip, dat als de neerslag van de ideologie van de landsgemeenten is te 
beschouwen: niet door onderwerping aan de keizer en het geloof is men vrij, 
maar door eigen militaire prestaties. 'Sie deutet eher auf die Selbständigkeit 
der friesischen Landesgemeinden des 13. Jahrhunderts vor, als auf die Königs-
abhängigkeit der Friesen des 11. Jahrhunderts zurück'.96 

De wijze waarop Magnus in de Magnussage wordt getekend, wijst er naar 
mijn mening eveneens op dat de tekst in de bloeitijd van de landsgemeenten 
ontstond. Een verkenning van de chronologie van de Magnusvermeldingen in 
Friesland en Drenthe moge dit verduidelijken. 

3.2. Van kerkpatroon tot landspatroon, van landspatroon tot sageheid 

Niet zonder reden heeft het onderzoek naar de receptie van antiek en vroeg
christelijk materiaal in de middeleeuwen de roep het vragen naar en het vinden 
van de bekende weg te zijn. Toch kan een dergelijk onderzoek historisch inte
ressant materiaal leveren, mits men de aandacht richt op verspreide testimonia 
in niet-litteraire teksten. Diachroon kunnen in dergelijke teksten de variaties 
op eenzelfde thema in onderlinge vergelijking mentaliteitshistorisch waarde
volle informatie opleveren over hoe elke tijd hetzelfde materiaal, vaak met dui
delijke oogmerken, op andere wijze bewerkte, aanpaste en - vooral - 'gebruik
te' . Hierna wil ik de vraag proberen te beantwoorden welke stadia de relatie 
tussen de middeleeuwse Friezen en de vroeg-christelijke martelaar Magnus 
heeft doorlopen en hoe die stadia globaal te dateren zijn. Daartoe zal ik de Va
ticaanse inscriptie en de Magnussage vergelijken met die testimonia betreffen
de Magnus als kerkpatroon en als zegelbeeld in Friesland en aangrenzende 
streken, waarvoor enig chronologisch houvast bestaat. Ondanks de schaarste 
van de bronnen zijn er in Friesland en Drenthe verschillende van dergelijke 
testimonia. Opmerkelijk is dat ze voldoende aanknopingspunten bieden voor 
een reconstructie in grote lijnen van Magnus' ontwikkeling van Rooms heilige 
tot Friese held. 

10e-lle eeuw: Anloo en Hollum 

De vermelding van de Magnuspatrocinia van Anloo en Hollum dateert pas uit 
de vijftiende en zestiende eeuw.97 Beide kerken zijn echter veel ouder. Er is 
geen reden om aan te nemen dat de patrocinia minder oud zouden zijn.99 De 
seendkerk van Anloo was een eigenkerk van de bisschop van Utrecht. Evenals 
de andere twee bisschoppelijke seendkerken op de Hondsrug, Emmen en Gro
ningen, gaat zij op een elfde-eeuwse en mogelijk nog oudere kerk terug. Het 
Magnuspatrocinium zal, evenals dat van St. Willibrord bij Anloo's oudste 
dochter Borger100 en dat van St. Pancras101 en St. Maarten resp. te Emmen en 
Groningen, uit Utrecht afkomstig zijn. Magnus figureerde daar, zoals gezegd, 
in de kalender. Nog in de late middeleeuwen werd hij er, volgens een niet on-
aangevochten hypothese van Van Buijtenen en De Meijer102, in de Buurkerk 
afgebeeld. De kerk van Hollum is, blijkens de opgravingen, eveneens oud. 
Daarbij sluit aan de hierboven door mij bepleite identificatie met de Echter-
nachse kerk op Ameland. Het patrocinium behoeft, ook al is van Echternach 
geen bezit van Magnusrelieken bekend103, tegen de achtergrond van de betrek
kelijke algemeenheid van de Magnuscultus en ook gezien de plaats van de heili-
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ge in Echternachs zusterkerken te Utrecht, Prüm en Corvey104, geen verbazing 
meer te wekken. Evenals op de Hondsrug heeft Magnus in Hollum gezelschap 
van Martinus en Willibrord in naburige oude parochiekerken: resp. in de bis
schoppelijke eigenkerk te Ferwerd, tot het seendbereik waarvan Ameland be
hoorde105, en in de Echternachse kerk van Holwerd.106 De aanwezigheid van 
Magnus te Hollum en Anloo kan naar mijn mening onmogelijk verklaard wor
den uit de vrijheidstraditie rond zijn persoon, eenvoudig omdat er geen aanwij
zingen zijn dat deze in de tiende en elfde eeuw reeds bestond. De bekendheid 
en verering in de volle middeleeuwen van onze heilige, met name in bisschops-
en abdijkerken, bieden voldoende verklaring voor zijn aanwezigheid in het 
noorden van het diocees Utrecht. 

12e eeuw: Esens 

Evenmin als te Anloo en Hollum is in de inscriptie te Rome sprake van de Frie
se vrijheid. In wezen is de inscriptie het verslag van de overbrenging van de 
Magnusrelieken naar de Friezenkerk en deels naar Friesland door de 'tres mili-
tes de Frisia Ilderado de Groninga et Leomot de Stavera et Hiaro et Celdui an-
cilla Dei de Slinga', die onder Karel de Grote Rome tegen de Saracenen te hulp 
waren gekomen, en van de stichting door hen van een rijk beneficie van 300 
mark zilver jaarlijks in de Friezenkerk.107 Inhoudelijk is er dus nog een grote 
afstand met de Magnussage. Van Buijtenen meende desondanks een zeer nau
we relatie tussen de inscriptie en de sage te mogen aannemen, vooral omdat hij 
SLINGA in de inscriptie interpreteerde als een verschrijving door de italiaanse 
steenhouwer ten gevolge van onbegrip van H(ER)LINGA, dus Harlingen.108 

Naar Harlingen nam Magnus volgens de sage de verkregen wetten mee; en 
daar borg hij ze in de St. Michaëlskerk. De uit Rome bekende nauwe relatie 
tussen Magnus en Michaël kreeg daarmee in Van Buijtenen's optiek een Friese 
tegenhanger. Niet alleen inhoudelijk, maar ook wat betreft SLINGA is naar 
mijn mening het verband tussen de inscriptie en de sage echter minder direct 
dan Van Buijtenen aannam. Er bestaat namelijk een eenvoudiger, en daarmee 
waarschijnlijker, verklaring van DE SLINGA. De oudste vermelding van 
Esens in Harlingerland is namelijk Es(e)linge.109 De verandering van DE 
SLINGA uit DE ESLINGA is een veel kleinere dan uit DE H(ER)LINGA. 
Het is zelfs maar de vraag of men gelet op de taalkundige verschijnselen van 
prothese en apherese in met s + consonant beginnende woorden (in iscuola 
naast la scuola, storia naast lat. historia)110 wel van een verschrijving door de 
italiaanse steenhouwer spreken moet. 

De voor de hand liggende verklaring van Slinga uit Eslinga, die bij mijn we
ten merkwaardigerwijs nog niet eerder werd voorgesteld110", wordt krachtig on
dersteund door het feit dat de Esenzer kerk, anders dan die te Harlingen (en 
die te Groningen en Staveren), wèl aan St. Magnus gewijd was.111 Men bezat er 
zelfs zeer belangrijke relieken van de heilige. De zogenaamde Oestringer 
Chronik, die op een dertiende-eeuwse latijnse kroniek uit het klooster Oe-
stringfelde terug gaat, verhaalt in een episode betreffende de late twaalfde 
eeuw: 'do hebben de Herlinger uthgesandt S. Magnus schrein in Norderlandt, 
umme geldt darmede to bidden1. De Norderlanders braken de schrijn toen 
open, om 'tho besichtigenn, off te ock warhafftige hilligedom darinne were\m 

Pas toen de Norderlanders zagen dat het inderdaad de relieken van Magnus 
waren, stuurden ze de schrijn met rijke geschenken terug. Een oorlog was het 
gevolg van de belediging die de Norderlanders door hun ongeloof St. Magnus 
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en daarmee Harlingerland hadden aangedaan. 
De datering van de inscriptie in Rome blijft ook nu problematisch. Maar de 

verklaring van Slinga uit Eslinga rechtvaardigt de conclusie, dat in Friesland 
zelf niet de Magnussage rond Harlingen-Almenum de meest directe aanslui
ting op de inscriptie in Rome vormt, maar het kroniekbericht over de beleve
nissen van de relieken van St. Magnus te Esens. De min of meer passieve rol 
van Magnus in reliekvorm in beide verhalen sluit daarbij aan. Het Êsenzer ver
haal is als het ware het vervolg op het Vaticaanse. Ondertussen blijft het een 
open vraag of de inscriptie inderdaad de herinnering is aan een translatie in de 
negende eeuw; of dat een latere overbrenging naar een reeds bestaande kerk te 
Esens hier wordt geantidateerd. Indien we de tekst, tenminste in de vorm 
waarin hij is overgeleverd, als uitgangspunt nemen, zou de aanduiding van de 
vier Friezen voor het laatste kunnen pleiten. De drie milites lijken gezien hun 
optreden en hun stichting van een rijk beneficie geen gewone 'soldaten', maar 
eerder 'ridders' of tenminste 'ridderlijk levenden' te zijn geweest. Gezien de 
betekenisontwikkeling van het woord milesm gaan de gedachten dan eerder uit 
naar de late twaalfde of de dertiende eeuw, dan naar de vroege elfde. 

De strijder Hiaro heeft in de litteratuur tot nu toe vrijwel alle aandacht op
geëist. Zijn ondertussen wat in de schaduw gebleven vrouwelijke metgezel Cel-
dui, dienstmaagd Gods, levert indirect evenwel een aanwijzing die eveneens 
naar Esens en naar de late twaalfde of de dertiende eeuw wijst. Ancilla Dei kan 
namelijk moeilijk anders dan als 'non' worden geïnterpreteerd.114 De vraag wat 
een Friese non in Rome te zoeken had laat ik nu terzijde: daarvoor was zij haar 
abt en priorin verantwoording schuldig. 'Non uit Esens' is, in tegenstelling tot 
'non uit Harlingen-Almenum', heel goed mogelijk. Onder Esens lag namelijk 
het benedictijner klooster Esingfelde115, dat in 1420 door augustijner koorhe
ren zou worden overgenomen en sindsdien Marienkamp heette.116 Wanneer 
het gesticht is 'bleibt im Dunkel der Geschichte'.117 Algemeen neemt men ech
ter aan dat het in ieder geval in de vroege dertiende eeuw reeds bestond118 en 
niet eerder dan in de late twaalfde eeuw werd gesticht. Uit de gekende platte
grond heeft men afgeleid dat het waarschijnlijk, zoals alle benedictijner kloos
ters in het Friese gebied, een dubbelklooster was. Niet alleen de belangrijke 
Magnusrelieken te Esens, maar ook het benedictijner dubbelklooster aldaar 
ondersteunen zo dus de localisatie van SLINGA te Esens. 

(1237) 1324: Harlingerland 

Het verhaal uit de Oestringer Chronik staat nog ver af van de Magnussage. Eén 
element is echter toch al aanwezig: de relatie tussen Magnus en de eer van de 
(in dit geval Harlingerlander) Friezen. Magnus heeft, met andere woorden, al
les in zich om de patroonheilige van Harlingerland te worden, en inderdaad 
blijkt hij dit enkele decennia later ook te zijn. In de vroege dertiende eeuw or
ganiseerden de Harlingerlanders zich namelijk, zoals men dat overal in het 
kustgebied deed, tot een formele corporatie, de universitas terre Herlingo-
rum.119 Eerst in deze tijd, waarin, zoals Slicher van Bath het uitdrukte, de oude 
universitas, de gemeenschap van alle gelovigen feitelijk uiteenviel in vele - in 
dit geval territoriale - deelgemeenschappen120, ontstond de behoefte aan een 
speciale eigen patroonheilige van het land. In vele gevallen koos men daarvoor 
de patroon van de kerk die als centrum van het land fungeerde: vaak een seend-
kerk, soms - zoals in Harlingerland - een andere, centraal gelegen, oude kerk. 
Vaak valt de landspatroon af te leiden uit het zegel van de landsgemeente, het 
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tastbare symbool van de zelfstandigheid van het land. Het zegel van de iudices 
Herliggorum vertoont zo Magnus als bisschop, samen met St. Willehad, de eer
ste bisschop van het Bremense diocees.m In de St. Magnuskerk van Esens, een 
van de grootste kerken van Ostfriesland, werden waarschijnlijk de bijeenkom
sten gehouden van de rechters van Harlingerland.122 Bij die gelegenheid wer
den de eden op de relieken, waarvan in de oudfriese rechtsteksten zo vaak 
sprake is, mogelijk op de Magnusschrijn afgelegd. Toevallig biedt in de late 
middeleeuwen St. Magnus te Anloo in Drenthe, waar hij het overigens niet tot 
landspatroon bracht, een aanwijzing dat hij daar over de eed waakte. Traditio
neel werd de bijeenkomst van de etstoel daar op St. Magnusdag (19 augustus) 
in de St. Magnuskerk gehouden; op een tijdstip dus, dat men mag aannemen 
dat de relieken in verband met de viering van de kerkpatroon te voorschijn wa
ren gehaald. 

In Harlingerland is Magnus' ontwikkeling van patroonheilige van de kerk 
van Esens tot patroonheilige van de landsgemeente van Harlingerland dus 
goed te volgen. Magnus' rol in de Magnussage als beschermer van de Friese 
vrijheid is het eenvoudigst te verklaren als men aanneemt dat hij eerst in één of 
meer terrae landspatroon was, en daardoor tot beschermer van de vrijheden 
van die landen werd. In dit verband verdient het de aandacht dat de Magnussa
ge ook andere aanwijzingen bevat dat de landsgemeenten reeds bestonden. De 
vermelding van de zeven zeelanden is daar een van. In de zelfde richting wijst 
het feit dat de Friezen die de paus verdedigden over een eigen vaan beschik
ten.123 Ook dat impliceert immers dat reeds van een zelfstandige organisatie 
sprake was. Voor de volgende stap in de ontwikkeling: namelijk de voor de 
hand liggende associatie van de patroonheilige van de landsgemeente met de 
vaan van het land kan gewezen worden op de Keuren van Humsterland, die 
bepalen dat wanneer de rechters optreden tegen weerspannigen, zij sunte Lud-
gersfaene in de hand moeten nemen.124 

1270: Wonseradeel 

Het zegel van Wonseradeel van 1270 vormt het bewijs dat toen ook de laatste 
stap naar de actieve Magnus, de aanvoerder van de Friezen in de Magnussage, 
was gezet. Het zegel is als het ware de brug tussen zijn rol als heilige en als 
aanvoerder van de Friezen. De ene zijde vertoont een tronende bisschop met 
het randschrift SCS MAGNVS DVX FRISONVM, de keerzijde vertoont een 
strijder met een vaan en een schild met een adelaar.125 De vraag of ook de strij
der Magnus voorstelt laat ik hier terzijde, omdat zij mijns inziens onoplosbaar 
is. Wèl kan worden gesteld dat aan beide zijden van het zegel de essentiële ele
menten uit de sage zijn verzameld. Mijn conclusie is dat de figuur van Magnus 
als vaandrager van de Friezen het eenvoudigst te verklaren is tegen de achter
grond van de zelforganisatie van de landsgemeenten, dus pas sinds het begin 
van de dertiende eeuw. Als terminus ante quem voor het ontstaan van de Mag
nussage in hoofdlijnen kan daarbij 1270, het jaar van het zegel, gelden. 

Van Buijtenen veronderstelde dat St. Magnus in Wonseradeel is gekomen 
vanwege de band die hij in de Magnussage met Harlingen-Almenum heeft.126 

Dat is niet waarschijnlijk. Het oude land Westergo, dat vergaderde te Hart-
werd127, viel in de dertiende eeuw uiteen in verschillende delen waaronder de 
Vijfdelen, met Franeker als centrum, en Wildinge oftewel Wonseradeel, met 
Wons als vergaderplaats.,128 Harlingen behoort tot de Vijfdelen.129 In tegenstel
ling tot hetgeen Van Buijtenen meent, maken noch de grens met Wonseradeel, 
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Keerzijde zegel Wonseradeel uit 1270 met 
St. Magnus als bisschop. Randschrift: 
SCS-MAGNVS'DVX'FRISONVM (uit: 
De Vrije Fries 1842, p. 34) 

noch de bodemkundige gesteldheid het waarschijnlijk dat het ooit onder Won
seradeel behoorde. Het zegel van de Vijf delen refereert aan de Friese vrij-
heidstraditie, doordat het Karel de Grote vertoont, die de Friezen vrij maakt. 
Tegelijk is het ook meer in het bijzonder toepasselijk voor Franeker, omdat 
daar vanouds de graaf vanwege de keizer recht sprak, waardoor nog in de vijf
tiende eeuw het gerecht te Franeker dat keysers riocht heette.130 Zolang het pa-
trocinium van Wons, dat een oude tufstenen kerk heeft gehad131, onbekend is, 
dringt zich mede gezien de keuze van de landspatroon in zoveel andere lands-
gemeenten de vraag op, of Magnus met Wonseradeel niet een vergelijkbare 
bijzondere band heeft gehad: als patroonheilige van Wons. 

Nu de identificatie van Slinga met Harlingen-Almenum is geschrapt en de 
Magnussage is gedateerd in de vroege dertiende eeuw, is ook het belang van 
Almenums St. Michaëlskerk132 voor de vroege Magnustraditie vrijwel verdwe
nen. Het is het meest waarschijnlijk dat de vermelding van Harlingen in de sage 
als een stukje fictie of misverstand mag worden afgedaan. Mogelijk dat frag
menten van de dertiende-eeuwse voorloper van de Oestringer Chronik, of an
dere berichten over de Harlingerlanders en hun Magnusverering fout zijn geïn
terpreteerd en op Harlingen in Westergo zijn betrokken. Tegen de achter
grond van het nauwe culturele en politieke contact dat de Friese zeelanden juist 
in de dertiende eeuw onderling onderhielden behoeft een dergelijke uitzaaiing 
in het Westerlauwerse geen verwondering te wekken. 

4. Besluit 

De vraag naar de relatie tussen de Friese Magnussage en elfde-eeuwse en eer
dere patrocinia buiten Friesland kan nu beantwoord worden. De bekendheid 
met en de verering van de heilige Magnus bereikte Friesland en Drenthe in de 
volle en misschien al in de vroege middeleeuwen. Bisschopskerken en oude ab
dijen kunnen daarbij een bemiddelende rol hebben gespeeld. Het Magnuspa-
trocinium was daardoor verbonden aan relatief oude kerken: aan de kerk van 
de Utrechtse bisschop te Anloo, aan de mogelijk Echternachse kerk te Hol-
lum, aan de kerk te Esens en misschien aan die te Wons. Esens bezat in de 
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twaalfde eeuw in elk geval belangrijke Magnusrelieken, waarvan de inscriptie 
in de San Michele in Rome waarschijnlijk de translatie beschrijft. De tekst van 
deze inscriptie, die de translatie in de negende eeuw plaatst, blijkt zelf waar
schijnlijk rond 1200 gedateerd te mogen worden. 

Doordat oude kerken in de late middeleeuwen dikwijls de centra van de 
nieuwgevormde landsgemeenten werden, ontwikkelde de kerkpatroon St. 
Magnus zich hier en daar tot heilige die een bijzondere relatie met het land en 
de autonomie van het land had. In Wonseradeel en in het Harlingerland rond 
Esens was hij landspatroon en figureerde hij op het landszegel, in Anloo speel
den zijn relieken waarschijnlijk een rol bij de eedaflegging. De verdere ont
plooiing van landspatroon tot actieve aanvoerder is daarna een begrijpelijke. 

De Magnussage verbond de volmiddeleeuwse traditie van Karel de Grote als 
schenker van de Friese vrijheid met de misverstane inscriptie in de Friezenkerk 
over een translatie van Magnusrelieken ten tijde van Karel de Grote. De func
tie van Magnus als aanvoerder en vaandrager van de Friezen in de sage valt 
echter niet te verklaren zonder de achtergrond van de landsgemeenten die juist 
in hun bloeitijd onderling een nauw contact onderhielden. De Magnussage 
moet daarom in de dertiende eeuw worden gedateerd. Van een, door verschil
lende auteurs veronderstelde, invloed van de Friese Magnusverering op de 
keuze van - deels veel oudere - patrocinia in en buiten Friesland kan daarom 
geen sprake zijn geweest.133 

Bijlage: Aantekening uit het psalterium van Hollum 

Anno àomim millesimo quadringentesimo nonagesimo sexta tota / terra de westergoe fuit subiuga-
ta per groeningenses & Oostergoe / excepta sola Franeker cum tribus castris scilicet castrum In 
noua /terra, In Wommels & Pingum, sed & illi de groeninge cum / suis infinita mala fecerunt. In 
westergoe per incendia per spolia /& Rapinas et aborsos multos fecerunt & multa castra / destruxe-
runt et ecclesias multas spoliaverunt et infinita / mala tam in spiritualibus quam secularibus fece
runt sed per divina /providentia Vestergoe reductus est libertati per Heronem /Hottingha qui ve-
niebat ab occidente cum paucis et fuga vit / multos, bene tot milia quot ipse habuit centos et op-
pidum / Bolsuardiense per Heronem cum suis fuit captum et destructum / in die sancti Francisci & 
Iulius Iunge interfectus & frater / eius Tyerck captus, animae occisorum et animae omnium / fide-
lium defunctorum pro quibus est orandum Requiescant in sancta pace. Amen pr nr 

Auscultata & collationata est presens copia 
cum suo originali scripto in libro psalmorum 

ecclesiae sancti Magni in Hollum insula 
ab Aemlandt & concordat cum eadem 

de verbo ad verbum per nos notarios 

(was getekend:) BORNIS GAATHYE PETERS 

In dorso (met de hand van Upcke van Burmania): Van dat de Groningers hier int landt geweest syn 
in ao 1496 

Vindplaats: Rijksarchief in Friesland, Familiearchief Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen, 
inv.nr. 1323B, fol. 51a. 

Vertaling: 

'In het jaar onzes Heren 1496 was geheel het land van Westergo onderworpen door de Groningers, 
en Oostergo eveneens. Behalve alleen Franeker met drie versterkingen namelijk die te Nijland, te 
Wommels en Pingum. En die.van Groningen met de hunnen bedreven in Westergo oneindig veel 
kwaad door brandstichtingen, plunderingen en ontvoeringen. Zij veroorzaakten vele miskramen, 
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vernietigden veel versterkingen, beroofden veel kerken en bedreven oneindig veel kwaad zowel in 
geestelijke als wereldlijke zaken. Maar door goddelijke voorzienigheid is Westergo tot de vrijheid 
teruggebracht door Here Hottinga, die met weinigen vanuit het westen kwam en die velen verjaag
de: wel zo veel duizenden als hij zelf honderden had. En de stad Bolsward is door Here en de zijnen 
ingenomen en verwoest op de dag van de heilige Franciscus en luw luwinga is gedood en zijn broer 
Tyerck gevangen genomen. Mogen de zielen van de gedoden en de zielen van alle gestorven gelovi
gen, waarvoor moet worden gebeden, rusten in heilige vrede. Amen. Onze Vader ... 

Deze copie is door ons, notarissen, geausculteerd en gecollationeerd met het origineel, geschre
ven in het psalmboek van de kerk van de heilige Magnus in Hollum op het eiland Ameland en komt 
daarmee van woord tot woord overeen. Bornis. Gaathye Peters'.134 

Noten 
Dit onderzoek maakt deel uit van het project 'Adel en boeren' van de vakgroep Mediaevistiek aan 
de Rijksuniversiteit te Groningen. 
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KaMnistysk krewearjen yn Molkwar 
yn de 17de ieu 

W. Bergsma 

1. Ynlieding. Suster Hid 
Yn 1611 wurdt yn Molkwar suster Hid it mannewaar opsein. De bruorren fan 

de tsjerkeried sjogge by Hid in "godlosen schijn van moetwille", dy't laat hat ta 
de "affhoudinghe van Godes H. Woort ende 't gebruyck van sijn heilighe Sa
cramenten". Boppedat hat Hid in soad kontakt mei de werdopers. De bruor
ren stelle út om Hid nochris mei "bedeckten naam" foar te stellen oan 'e ge
meente yn 'e hope dat Hid beskamme wurdt en op 'e nij de wiere godstsjinst 
sykje wol. In stikmannich moannen letter docht bliken dat Hid har libben noch 
net feroare hat, want yn 'e tsjerkeriedsakten léze wy in margine oer lidmaten 
dy't nei de fermoanje rinne. Hid har stiiffêstens ferbjusteret de tsjerkeried: Hid 
wol nammentlik sneins net mear nei tsjerke ta. Yn stee fan de herfoarme tsjer
ke giet se no nei de fermoanje fan de menisten. As reden jout Hid dat se giet, 
dêr't de Geast har hinne bringt. Omt Hid sels besletten hat om har ofte sûnder-
jen, beslút de tsjerkeried dat Hid "met openbaren name" oan de gemeente as 
sûnder foarsteld wurde sil. 

Yn septimber 1612 wurdt der noch klage oer Hid, dy't "haer affhoudende 
van die vergaderinge der gereformeerde gemeynte ende 't gebruyck des H. 
Avontmaels ende haer bijvoegende die heylose vergaderinge der wederdope-
ren". De tsjerkeried hat no kontakt socht mei de klassis om fierdere maatregels 
te nimmen tsjin dit ferdwaalde skiepke. Twa dûmnys, ien út Koudum en ien út 
Hylpen, hawwe mei Hid praten. Ek de beide predikanten hat Hid meidield dat 
se giet, dêr't de Geast har hinne liedt. De beide dûmnys stelle út om Hid, dy't 
har sels dochs ôfsûndere hat, te ekskommunisearjen út de herfoarme tsjerke 
fan Molkwar: "so behoorde die gemeynte einlijck met die utsluytinge voort te 
gaen".1 

Hid har lytse skiednis yllustrearret ûnder oaren de spjalt tusken de idealen 
fan de kalvinisten en de praktyk fan it deistich libben, in konstatearring dy't 
fansels al ieuwen âld is. Har skiednis ropt by my de fraach op wat de nij e kal-
vinistyske tsjerke no betsjutten hat foar de Molkwarders. Op grûn fan in foar 
de histoarikus nijsgjirrige boarne, de foar Fryslân iere tsjerkeriedsakten, wol ik 
besykje dy fraach te beanderjen. 

2. Histoarysk ramt 
It ferhaal fan Hid yn it "Friessche doolhof" Molkwar makket dúdlik dat it kal-
vinisme ek trochkrongen is yn 'e Súdwesthoeke. Wy witte fansels dat Fryslân 
nei 1580 yn 'e herfoarme of grifformearde tsjerke in befoarrjochte tsjerke kri-
gen hat. De katolike tsjerke waard ferbean, de kleasters waarden sletten, de 
mûntsen en oare geastliken gongen foar in part de provinsje út en de besittings 
fan 'e âlde tsjerke moasten brûkt wurde foar de nije kalvinistyske tsjerke. Yn 
1580 setten de grifformearden, foar in part mei stipe fan 'e Steaten en de steed-
halder, útein mei de opbóu fan 'e nije tsjerke. Yn Frjentsjer waard in universi-
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teit oprjochte om foargongers op te lieden, tsjerkerieden waarden foarme, 
klasses kamen ta stân en op synodaal nivo waard tasjoen op it hiele tsjerklike 
barren. Dy presbyteriaanske foarm fan organisaasje (tsjerkeried, klassis en sy-
noade) stie yn tsjinst fan de reformaasje fan lear en libben. Reformatio doc-
trinae ac vitae wie it biedwurd fan de kalvinisten. In strange tsjerklike tucht wie 
needsaaklik om de tsjerke suver te halden, dat wol sizze dat der in mienskip 
kaam dy't it wurdich wie om it Nachtmiei te fieren. Koartsein is dit de refor
maasje yn grutte halen, mar wat wie no de praktyk?2 

••f 

Molkwar, sjoen fanút de see 

In histoarikus kin yn dit ramt ûnderskate fragen stelle. Hoe wie bygelyks it 
halden en dragen fan de Frjentstjerter professors? Hja hawwe ommers gans pu-
blisearre oer teologyske saken. Wat fan de kateders ôf ferkundige waard witte 
wy wol, mar wy witte ek dat der in grutte spjalt is tusken de teologyske noarmen 
en de tsjerklike praktyk. Wy kinne foar in part neigean wat de dûmnys yn 'e 
"houten broek" tocht hawwe. De rabies theologorum hat soarge foar in grutte 
skriftlike rispinge. Mar bringt it lezen fan dy boarnen ús tichter by de Friezen 
yn 'e tsjerke? De organisaasje fan de nije tsjerke kin yn kaart brocht wurde, 
klassikale akten en ferslaggen fan synoaden binne bewarre en foar in part prin-
te en kinne ûndersocht wurde, plakkaten mei foarskriften fan it bewâld binne 
der by de rûs, mar de histoarikus sit lykwols mei in probleem. De akademy yn 
Frjentsjer wie oprjochte "foar Kristus en de Tsjerke", de predikanten waarden 
beroppen om it Wurd te bringen oan 'e harkers yn 'e tsjerke en minsken der 
buten en boppedat wie de presbyteriaanske organisaasje fan de tsjerke mei in 
strange tucht gjin doel yn him sels. It is wichtich om dit yngeand te besjen, mar 
in andert op 'e fraach wat it kalvinisme foar de Friezen har libben betsjutten hat 
krije wy net. Wêrom gongen de Friezen bygelyks wol of net nei de nije tsjerke? 
Hokker ideeën hiene se oer de preek? 

It is in klisjee en skriuw dat der skraachoan boarnen binne om dy fragen te 
anderjen. Wy kinne de lidmaten wol telle, mar dan hawwe wy allinnich noch 
mar statistysk materiaal en gjin minsken fan fleis en bloed. Skriuwende ge
meenteleden, dy't meidiele wat se leauwe en tinke binne der net in soad. Lyk
wols binne der boarnen dy't direkt, mar meastentiids yndirekt, in byld jaan kin
ne fan it deistich libben fan it tsjerkefolk, stikken dy't hannelje oer minsken 
lykas suster Hid, te witten de acta ecclesiastica, de notulen fan de tsjerkerie
den.3 Yn Fryslân binne foar in part de iere akten bewarre bleaun fan Snits, 
Makkum, Koudum, Dronryp en Molkwar. Yn ferliking mei Hollân is dat per-
foarst net in soad, mar dochs genôch om in skym fan in byld te krijen. 
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3. "Jimme kenniink-riike komto; Jimme Wolle geschied op d'Jierde alliik as 
iin de Hummel" 
Sa't bliken docht út it Frysk fan dit sitearre gebed, praten de Molkwarders in 
oare fariant fan de Fryske taal.4 Ek de skiednis fan dit doarp is foar in part oars. 
Molkwar wie benammen yn de 17de ieu in bloeiend sintrum fan skipfeart, 
maklik tagonklik foar skippen. Taalkundich, kultureel, agrarysk en tsjerklik 
hat Molkwar in nijsgjirrige skiednis. Fansels behein ik my no ta it léste, it wol of 
net barren fan "Jimme Wolle" út it Molkwarder "Us Heit" yn 'e deistige prak-
tyk. Oer de skiednis fan 'e Molkwarder herfoarme tsjerke yn de 16de en 17de 
ieu witte wy net it measte, mar de fragmentaryske tsjerkeriedsakten begjin-
nend yn 1611 smite wol wat op. Ik begjin mei in fjouwertal sprekkende foarbyl-
den út dy boarne: kastlein Ffendrick dy't op snein tapet, Sicke dy't net nei tsjer
ke giet, Griet dy't huorket en syfilis hat en it wiif fan Jan Wyberts dat oan 
tsjoenderei docht. Dêrnei besykje ik de fraach te beanderjen wat it kalvinisme 
betsjutte foar de ynwenners fan Molkwar. 

3a. Hendrick de taper 
Yn septimber 1612 moat kastlein Hendrick Lammerts foar de tsjerkeried fer-
skine yn ferbân mei "die godtlose hanteringe, als namelijck tappen". De leden 
fan de tsjerkeried fine dat Hendrick wroeging hawwe moat, mei it each op it 
berop dat er hat, en se wolle eins dat Hendrick syn wurk delleit: "ofte hij gee-
nen affstant en begeerde te doen van alsulcke hanteringe". Hendrick anderet 
dat der gjin kristen, of yn syn wurden, "te weten een ledemaet der gemeynte", 
is yn Molkwar dy't op 'e selde wize taapje kin as Hendrick sels. Boppedat dielt 
Hendrick mei dat hy in tige djoer hûs hierd hat en net bysteat is om op in oare 
wize jild te fertsjinjen foar syn wiif en bern. Mar takom jier wol er wol besykje 
om oare nearing te finen en dêrom hopet Hendrick dat de tsjerkeried geduld 
mei him hawwe sil. 

De tsjerkeried wol "met die geest der sachtmoedicheyt" Hendrick fermoan-
je. Hja wize him mei help fan Gods Wurd op it goddeleaze fan syn nearing en 
op 'e fruchten dy't alle dagen ûntstean troch syn herberch. Hendrick jout dat 
ta, mar hy wol him lykwols net ôfhâlde fan "het gehoor des godtlijcken 
Woorts" en it Nachtmiei. De tsjerkeried wol geduld hawwe op betingst dat 
Hendrick net dronken wurdt of oare iepenbiere sûnden docht. 

Yn jannewaris 1614, likernôch oardel jier letter, is der blykber noch neat fer-
oare, omt de skriba notearret dat de "godtlose hanterynge van tappen" der ta 
laat hat dat de jongerein oantrúnd wurdt ta gans "heilose vruchten", lykas 
dûnsjen en oare sûnden. Omt de sûnden fan Hendrick en syn frou iepenbier 
binne en de hiele tsjerke him steurd hat oan harren halden en dragen, is de 
tsjerkeried fan betinken dat Hendrick en syn wiif beide yn it iepenbier foar de 
hiele tsjerke harren sûnden beliede moatte. Hja moatte tasizze om kristlik te 
libjen en allinnich in kanne bier te taapjen foar reizigers en foar de âlderein fan 
Molkwar, sadat de gemeente him net hoecht te steuren oan it berop fan Hen
drick en syn frou. Mar Hendrick, dy't wol sein hawwe sil dat hy ek troch de tiid 
moat, wol net harkje nei itjinge de tsjerkeried him trochdien hat en dêrom sil de 
klassis ynskeakele wurde foar fierdere tuchtmaatregels.5 

3b. Sicke Marten 
De tuchtkwesje yn ferbân mei Sicke is wichtich foar in goed ynsjoch yn de aard 
fan 'e kalvinistyske tucht en de wize sa't dy stal krige yn 'e praktyk. 
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"Acte van Sicke Marten. Alsoo Sicke Marten ende sijnde een Broeder on-
ser Gemeente eeniche jaeren herwert hem ut het gehoor des Goddelijcken 
Woorts ende van 't gebruyck des H. Avontmaels heeft onthouden, tot 
schande ende naedeel van de gansche gemeente. Hij, van verscheyden en
de tot verscheyden tijden daerop aengesproken sijnde, nochtans nae lanck-
duyrighe patientie met der daet geen boetveerdicheyt heeft bewesen, soo 
ist dat wij kerckenraedt raetsaem gevonden hebben, hem opt nieu eens 
voor ons te ontbieden om d'oorsaecke hier van te vernemen ten eynde wij 
christlijck ende kerckelijck met hem mochten handelen, 't Welck wij dan 
gedaen hebben, maer ontboden sijnde heeft niet willen compareren, waer-
omme wij hertlick sijn bedroeft geworden waerom wij genootsaeckt wor
den hem openbaerlijck voor die gemeynte met leetwesen onser herten als 
onboetveerdich te verclaeren. 't Welck gedaen is den eersten mael den 27 
january 1622, doch met bedeckten name." 

Mar Sicke bliuwt fuort út de tsjerke en dêrom sil er mei syn namme oan 'e ge
meente foarsteld wurde as in man dy't neat fan boete witte wol, lykas dat yn 
prosedueres yn Emden yn 1571 fêstlein wie.6 

3c. Griet en har sykte 
Op 26 septimber 1646 komt Griet Reijers oan 'e oarder op in gearkomste fan 'e 
tsjerkeried. It docht bliken dat se "een groote ende geruyme tijt een schande-
lijcke ende smettelijcke siecte (de Spaensche pocken) onder de leeden heeft 
gehadt". Neffens de tsjerkeried hat Griet dy sykte troch Gods rjochtfeardich 
oardiel krigen omt se ûnearsum omslacht en huorket. Mei de Spaanske pokken 
waard syfilis bedoeld - de iepentlike oantsjutting is opfallend. Yn 'e gemeente 
is, hoewol't it in tal jierren net bekend wie, grutte kommoasje ûntstie, benam-
men ek omt Griet wol nei Gods tsjerke giet en dielnimt oan it Nachtmiei. Yn 'e 
freze fan 'e Hear wolle de leden fan de tsjerkeried Griet mei it kommende 
Nachtmiei mei iepene namme oan de gemeente foarstelle en meidiele dat de 
tsjerkeried "kerckelijk met haer ooc tot den laetste trap toe sal handelen", yn 
'e hope dat Griet beskamme wurde en berou krije sil. Griet wurdt dus drige 
mei ekskommunikaasje. 

3d. "It heksershol" 
"Flokken en swarren, is 't wapen fan Molkwarren". Dat adagium is fansels lite
rare fiksje, bekend û.o. troch de Rimen en teltsjes fan de bruorren Halbertsma. 
Halbertsma hie lykwols oan in histoaryske foarm fan tsjoenderij tinke kinnen. 
Foar tal fan Friezen joech de tsjerke net in andert op alle libbensfragen en wy 
sjogge dan ek dat guon Friezen har dwaande halden mei tsjoenderij, duvelban-
nen, kwaksalverij en wiersizzerij.8 Yn Molkwar wie dat ek it gefal. 

Wy leze oer de frou fan Jan Wyberts, dy't yn 1657 al lange tiid slim syk blykt 
te wezen, troch "onlijdelijcke pijnen van God besocht sijnde". Har leauwen 
wie sa lyts wurden dat se har ferliede litten hat ta tsjoenderij, alteast neffens de 
skriba. Mei har man hat se it hûs fan Gale Nannes besocht. It wiif fan Gale hat 
Jan syn frou seinige en dêrtroch binne in tal "sinistre ende quade" saken ûnt-
stien. Neffens de tsjerkeried is Gale syn frou skuldich oan tsjoenderij. Wylst de 
beide froulju syk op bed lizze, moatte de beide manlju foar de tsjerkeried fers-
kine. Jan docht tynge fan syn eigen swakkens en syn ûnleauwigens en hy jout ta 
dat dêrtroch ûnfoechsume en ûnbehoarlike middels troch him en syn frou 
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brûkt binne. Ta eintsjebeslút binne de beide partijen ree om elkoar de rjochter-
hân te jaan ("de rechterhand des freedes") en hja wurde kristlik fermoedsoe-
ne" 

Wat men trochstrings yn oare grifformearde tsjerkeriedsakten fine kin, lést 
men yn oare foarm fansels ek yn de Molkwarder notulen. It is winliken net de 
baas om alle tuchtkwesjes te neamen omt dat in saak wurdt fan de wet fan de 
ôfnimmende mearopbringst. Men lést, wat men ferwachtsje kin: rabberij, lid
maten dy't nei de fermoanje gean, fjochteraasje, absinsje fan de tsjerketsjin-
sten, dronken bruorren, huorkerij, sûnders dy't ta ynkear komme, berou toane 
en op 'e nij falie, ensf. Dat hinget gear mei de aard fan it boarnemateriaal; it 
argyf fan in dokter omfiemet ornaris gjin list fan sûne minsken lykas it plysje-
argyf ek gjin listen opsmite sil fan minsken dy't wol betelje foar narren boads-
kippen. Sa moetsje wy Heyne Backer dy't jierrenlang it liderke fan de tsjerke-
ried is. Wy léze oer Sibbel, dy't har man yn septimber 1613 gjin bôle jaan wol. 
Dêr is Tuenis Pieters, in grut freon fan Bacchus (septimber 1613), dy't syn lid-
maatskip fan 'e tsjerke kwyt rekket omt er de "christelijcke vermaninge" be
spot hat. Wy sjogge Hylck foar de bruorren ferskine, dy't de tsjerkeried mei-
dielt yn novimber 1613 "dat sij niet begeerde met de gereformeerde gemeente 
eens te sijn" en dêrom nei de menisten giet. Wy sjogge de doarpsrjochter Seerp 
Sibrand yn syn swakke mominten; hy blykt in skoftlang alle dagen dronken te 
wezen, dat men krijt de yndruk dat hy de Aldehou foar in piipútpluzer oan-
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Klacht yn it 'Kerckenboeck' fan Molkwar oer in lidmate dy't nei de fermoanje giet 

sjocht. Seerp mei fansels net nei it Nachtmiei. Sa komme in tal lju yn Molkwar 
ta libben, al binne it fansels in beheind tal, nammentlik lidmaten fan 'e nije 
tsjerke en dan wer dy lidmaten dy't ôfwike fan de tsjerklike noarmen (sjoch ek 
de taheakken). 

De ferhalen oer suster Hid dy't nei de menisten ta giet, kastlein Hindrick, 
Sicke dy't net nei tsjerke giet, huorkjende Griet en de frou fan Jan dy't oan in 
foarm fan tsjoenderij docht, binne fansels ek nijskjirrich op harren sels, mar 
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dêrom fertel ik se net. Dy foarbylden sizze neffens my in soad oer de betsjutting 
fan it kalvinisme yn Molkwar, as men se alteast mar yn in histoarysk ramt 
sjocht. 

4. Tusken iverigens en oergeunst 
Op grûn fan de tsjerkeriedsakten fan Molkwar kin men de fraach stelle oft it 
Kalvinisme in grutte betsjutting hân hat foar de befolking en in wichtige rol 
spile yn it deistich libben. Hoewol't it yn dy akten om lju giet dy't troch harren 
halden en dragen ôfwike fan 'e noarmen, kin men lykwols dy fraach foar in part 
beanderje. 

Lykas bygelyks yn 'e Snitser tsjerkeriedsakten wurdt der net in soad skreaun 
oer de menisten. Soe men allinnich ôfgean op de akten fan 'e tsjerkeried, dan 
wurdt it histoarysk byld gans fertekene. It docht bliken dat de measte ynwen-
ners fan Molkwar mear fielden foar ien fan de tûken fan Menno's folk dan foar 
it geastlik neiteam fan de Geneefske reformator Kalvijn. Suster Hid en oare 
Molkwarders, dy't yn stee fan nei 'e herfoarme tsjerke neide fermoanje geane, 
binne perfoarst gjin útsûndering. Al yn 'e sechtiger jierren fan de 16de ieu soe 
de meniste sindeling Leenaert Bouwens 92 minsken yn Molkwar doopt ha. Dêr 
wiene nei 1600 twa meniste gemeentes lykas yn Starum, Harns, Warns, Kou-
dum en Hylpen. De Waterlanders of de jonge Friezen foarmen de lytse fer
moanje, de Flaamsken of de Alde Friezen foarmen de grutte fermoanje. Nef
fens skattingen wiene der om 1650 hinne mar leafst likernoch 1000 menisten yn 
Molkwar.10 Wy witte dat hjir yn 'e 17de ieu in grut tal rike menisten wie, dat 
foar in grut part de Molkwarder skipfeart yn hannen hie, sa't Faber dat ek dúd-
lik bewust. De menisten wiene sels sa ryk dat se in kear jild joegen oen de 
grifformearden foar harren kalvinistyske bruorren en susters yn de Palts en 
Piemont. Mar dy foarm fan oekumene wie net it gebrûklike byld: ornaris wie 
der in grutte kleau tusken beide farianten fan it Kristendom. 

De menisten wiene in konkurrint foar de grifformearden en yn de skriftlike 
delslach fan de gearkomsten fan de herfoarme tsjerkeried kin men de angst léze 
dy't de grifformearden hiene foar de oanlûkingskreft fan 'e werdopers. Njon-
ken soarch spilen ek oare saken in wichtige rol, mar it elemint fan konkurrinsje 
wie lykwols oanwêzich. Wannear't wy no op 25 novimber 1613 léze dat de al 
neamde Hylck Pieters wijff "niet begeerde met de gereformeerde gemeente 
eens te sijn" en dat se "haer heeft verfoeget bij de mennonieten en haere ver-
maeninge" dan witte wy dat hja net de útsûndering is dy't de regel befestiget, 
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Grafyk fan it tal lidmaten yn Molkwar yn in pear peiljierren yn de 17de ieu. It docht 
bliken dat it tal benammen tanommen is tusken 1611 en 1638 

mar dat se yn Molkwar de regel is, en de kalvinisten, alteast de lidmaten, de 
útsûndering yn de earste helte fan de sântjende ieu. Hoewol't de tucht by de 
menisten yn guon gemeenten folie stranger wie - tink oan 'e gemeente sûnder 
wryt of slyt - hiene de menisten op tal fan grûnen lykwols in grutte oanlûkings-
kreft.12 

Ut de notulen krije wy de yndruk dat der net altiten in grutte flecht op 'e 
grifformearde koai is by de ynwenners fan Molkwar. Wy léze geregeldwei oer 
absenteïsme en der binne tal fan klachten oer de lytse belangstelling foar it 
Wurd Gods. Dy klachten kin men net ôfdwaan mei te sizzen dat dy fan alle 
tiden binne. De histoarikus kin dy klachten ek oars besjen. Ut de lidmatelisten 
docht bliken dat it tal lidmaten beheind wie en dat hinget gear mei it ambivalin-
te karakter fan it kalvinisme. Oan 'e iene kant woene de grifformearden in soad 
ynfloed ha en sochten se de stipe fan it bewâld fan de Steaten en de grytmannen 
om bygelyks mear minsken yn 'e tsjerke te krijen, oan 'e oare kant wie de drom-
pel foar it lidmaatskip heech, want de leden kamen ûnder de tsjerklike tucht.13 

Sicke de skûltsjemakker is yllustratyf: hy is lidmaat, mar giet net nei tsjerke ta 
en dêrom wurdt er troch de tsjerkeried ûnder de tucht pleatst, of, better formu-
learre, Sicke lit him yn prinsipe frijwillich ûnder de tucht pleatse. 

De klachten fan de bruorren fan de tsjerkeried oer it lytse tal minsken dat 
niget hat oan it harkjen nei Gods Wurd wurde, as men it sa sizze mei, befestige 
troch it beheind tal lidmaten. Yn it grutte plak Molkwar wiene yn 1611 byge
lyks mar 76 minsken lidmaat fan de tsjerke, in tal dat yn 'e rin fan de jierren net 
sterk tanommen is (sjoch de grafyk).14 Lykas yn in grut tal oare plakken yn 
Fryslân en yn 'e oare provinsjes wiene der om 1600 hinne noch net in soad lid
maten. Omt de leafde foar de nije lear net altiten grut wie, sochten de griffor
mearden bytiden ek yn Molkwar help fan it regear en de grytman. Trije foar-
bylden kinne dat dúdlik meitsje. 

Yn 1607 moat de skriba fan Molkwar nei Deputearre Steaten om de hearen 
yn Ljouwert oan te trunen om de wei nei tsjerke ta te ferbetterjen "tot bevor-

39 



deringe des kerckendienst streckende".15 It wie fansels in ferlechje fan de Mol-
kwarders, want de tsjerke koe men grif wol mei in boatsje berikke, mar de le
den fan de klassis, dy't dit probleem behannelje, nimme it dochs earnstich. It 
jout fansels wol in byld fan de belangstelling fan de Molkwarsters foar de nije 
tsjerke. 

Doe't Molkwar in selsstannige gemeente waard, wiene der noch problemen 
mei it beteljen fan predikanten. Yn 1608 beslute de Deputearre Steaten dat de 
hearen Sappema en Tyssens prate moatte mei de folmachten fan Molkwar om 
harren te freegjen oft der yn de gemeente fan Molkwar gjin middels te finen 
binne foar dûmny syn "notelycke onderhoudt". 

Twinge wolle de Steaten lykwols net, want yn 'e resolúsje stiet "ofte de ge
meente aldaer niet en soude syn te bewegen omme vuytt vrijen wille eenen om-
slach te maecken, tsy ouer de huysen offte andersins".16 

Ek de grytman Douwe Hessels van Epema (1603-1624) fan Koudum moat de 
tsjerke skewiele, alteast, dat wol de klassis. Yn 1609 wurdt der yn 'e klassis fan 
Boalsert oer Molkwar meidield: "Is besloten ouer de sake van Mulikweerum 
dat an de greetman sal geschreven worden angaende de verbeterung der kerc-
ke opkumste aldaer".1 Mar it bleau foar de bruorren fan 'e klassis "wishful 
thinking", want de grytman wie net fan doel om him hjir mei dwaande te hal
den. Wol ferbetteret er letter yn Koudum it tsjerkegebou. 

Nimt men as kritearium it lidmaat-wêzen dan wie der yndie net in grutte be
langstelling foar de nije tsjerke. Mar de minsken dy't net lidmaat waarden, of 
dy't dopersk wiene, koene harren lykwols ferbûn fiele mei de herfoarme tsjer
ke. De kalvinisten makken doedestiids nammentlik in grut ferskil tusken de 
lidmaten dy't ûnder de tsjerklike tucht foelen en de saneamde leafhawwers fan 
'e grifformearde religy. In leafhawwer gong wol nei tsjerke ta, hy koe wol in 
trou besiker fan 'e tsjerketsjinsten wêze, hy wie wol belutsen by it tsjerklik 
wurk, mar hy doar of mocht net lidmaat wurde. It ûnderskied tusken in lidmaat 
en in leafhawwer wie, dat de earste oan it Nachtmiei dielnaam en de léste net. 
In leafhawwer mocht op it plattelân wol de dûmny mei beroppe - dat mochten 
bytiden ek de menisten en de katoliken - , mar de gong nei it Nachtmiei wie der 
net by. Dat ferskil rekket de kearn fan it grifformeard protestantisme.18 

De lidmaten makken neffens de kalvinisten diel út fan in mienskip dy't it 
wurdich wie om oan te sitten oan de "Disch des Heren". In lidmaat makke diel 
út fan it lichem fan Kristus. Dy mienskip fan hilligen moast in suvere gemeente 
wêze. Om dat te berikken kamen de minsken mei grutte sûnden ûnder de 
tucht. Fan de lidmaten waard easke dat se earnst makken mei in hillige libbens-
rin, de âlde Adam ôfstjerre lieten, en kamen ta in reformatio vitae. Wa huorke 
oft yn it iepenbier dronken wie, kaam ûnder de tucht. De saneamde excerci-
tium disciplinae ecclesiasticae koe liede ta lange, mar dúdlike en fêstleine tucht-
prosedueres. Foar de dragers fan tsjerklike amten wie der noch in bysûndere 
foarm fan sensuer, de censura morum.19 

Hendrick de taper wie in sûnder omt er minsken oantrune ta it drinken fan 
mear as winsklik wie, Griet wie in frou dy't huorke en syfilis hie, de frou fan Jan 
Wybes makke gjin earnst mei de Heidelbergske Kategismus omt se oan tsjoen-
derij die en Hid woe har ôfskiede. Dy fjouwer sûnders en harren tuchtkwesjes 
liede ta de kearn fan it Kalvinisme: de grifformearden woene net primer in kris-
tianisearring fan 'e maatskippij, mar hja stribben nei in hillige mienskip, dy't 
nei it Nachtmiei koe. Wichtich wie yn dit ramt it idee fan inpurior ecclesia. Al 
wie de praktyk faaks oars, mei moralisme of etysk rigorisme hie dy tucht neat te 
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krijen. It Nachtmiei stie sintraal yn Molkwar, lykas foar de oare kalvinistyske 
tsjerken yn it Dútske ryk: "So war das Abendmahl auch im äusserlich-prakti-
schen Sinne Ursprung und Zentrum der Kirchenzucht" is de konklúzje fan 
Heinz Schilling. Ek mei de saneamde "systematyske selskontrôle", sa't Max 
Weber dy beskriuwt, hat de tucht neat fan dwaan.21 Ut dy tuchtprosedueres 
docht oars wol bliken dat de tsjerkeried tige hoeden is mei it nimmen fan maat
regels. De sûnder kin op ûnderskate wizen boete dwaan. De tsjerkeried yn 
Molkwar hâldt him oan de prosedueres sa't dy fêstlein binne op de synoade fan 
Emden yn 1571. Der is in hiel skala fan mooglike straffen, fan foarsteld wurde 
mei "bedeckte name" en "openbare name" ta ekskommunikaasje.22 Ut Sicke 
syn ferhaal sprekt dúdlik in geast fan leafde foar de tsjerke. De tsjerkeried is 
bliid mei de boete fan eltse sûnder, in bliidskip dy't yntrinsyk is, mar fansels ek 
gearhinget mei de konkurrinsje mei de menisten en harren mienskip fan hilli-
gen.23 

5. Ta eintsjebeslút 
"Een groot vier van twist ende oneenighheid is ut een cleyn voncke ontstaen 
ende voortgecomen" wurdt byldend meidield yn de Molkwarder notulen. Sûn
der fonk gjin fjoer én gjin notulen en sûnder notulen amper beskriuwbere 
Molkwarder tsjerkeskiednis. It Molkwarder priuwke lit - gearfetsjend - sjen 
dat mar in lyts part fan 'e ynwenners fan Molkwar in kar makke hie foar de nije 
kalvinistyske tsjerke. Dat hinget gear mei it karakter fan de grifformearde 
tsjerke sels en de strange tucht. Mar ek de konkurrinsje fan de menisten wie 
grut. De Molkwarders dy't gjin kar makken út de fermoanje of 'e herfoarme 
tsjerke koene leafhawwers wêze. De oaren dy't gjin belangstelling hiene, wiene 
der fansels ek, mar dy dogge der it swijen ta. Foar de measte Molkwarders wie 
de kar foar de kalvinistyske tsjerke net in gebrûklike, dat is no wol dúdlik. Ut-
sûnderlik is it grutte tal menisten, mar de Molkwarder sitewaasje is yn grutte 
halen wol yllustratyf foar de skiednis fan it kalvinisme yn Fryslân. Tsjerklike 
idealen en it deistich libben wiene ek yn Molkwar bytiden in meunsterferbûn. 
It sil de Molkwarder kalvinisten yn de 17de ieu gjin treast jaan, mar de histoari-
kus is wiis mei de sûnden fan Hid en oaren. Sa ûntstiet proaza dat it Molkwar
der ferline ta libben bringe kin. 

Taheakke: trije tuchtkwestjes 

1. Griet Segerts. Griet har kwestje makket dúdlik dat it by de tucht net giet om de straf foar it yndivi-
du, mar om de mienskip. 

Also Griet Segerts in langhduiryghe obstinaeticheyt so neffens Godt, so neffens sijn kercke is ge-
steken(?) ende sij daerover tot verscheydene tijden vermaent is geweest, maer geen hope van be-
keeringhe gegeven, so ist dat sij met bedeckten name den gemeynte is voorgedragen. Maer nadien 
sij sulcks heeft verstanden, so schijnt het dat sij een inval heeft gecregen, waeromme sij begeert 
heeft van den broederen dat sij boetveerdich mach van den predickstoel voorgestelt werden, welc-
ke voorstellinge sij begeerde, dat sij mochte bestaen in twie dingen. Ten 1. so daer eenige mochten 
wesen die yets wat van haer geseyt hadde, dat sij haeren naesten sulcks van reyner harten begeerde 
te vergeven. Ten 2. so sij die ganschen gemeynte eenige ergernisse hadde gegeven, dat die gemeyn
te hun niet sulckes en wilde gedencken, maer van herten haer om Christi wille vergeven ende dae-
renboven hun aen haeren persoon niet meer en wilden ergeren, belovende na haeren swacken ver
mogen beeterschap van haeren leven. Dit alles na te comen, hebben den kerckenraet belooft hier-
entuschen den gemeynte aendienende dat so sij haer ernstelijck hout ende draecht ten naestenmael 
tot den avontmael des Heren toe te laten. Actum, den 29. septembris anno 1612. 

41 



2. Acte des kerckenraets van Molcquerum van Suert Jolles ende Sibbel Aarlens sijn wijff. De tsjerke-
ried wol tsjûgen ha, eart der yngeande tuchtmaatregels nommen wurde tsjin it kreauwende troud 
pear. 

Suert Jolles ter eenere ende Sibbel Aariens sijn huysvrou ter anderen sijde enige ruchtbaere moeite 
hebbende aengaende haeren huishoudinge, als te weten dat Sibbel sijn huisvrouwe althoemets niet 
consenteerde hem eenige broot te copen ofte te leenen, niettegenstaende als sij geen broot en had
den, waermede hij sijn honger mochte laven ende ten tweden als sij hem al eeten hadde toege-
maeckt dat sij Sibbel sijn huysvrouwe voorgeroert hem geen eten heeft opgeschafft, doch van hem 
gelopen, hetwelcke sij seggende waerachtich te wesen, sij het eenen heeft gelochent ende het an
dere niet heeft ontkent nochte bekent, maer gesecht daer niet van te weten ofte sulckes geschiet 
waere. Ende also wij hierin niet hebben connen bevynden wie den schuldigen man mochte sijn, 
vermits daer geen getuigen en waeren, so sijn wij besloten met malcanderen haer beide te ver-
maenen, hem als haeren wettelijcken man ter eenere, dat sij hem geestelijck ende godsalichlijck 
wolde dragen (?), haer als sijnen wettelijcken huisvrouwe ende haer dat sij hem als haer wettelijc
ken man behoorlijcke reverentie solde bewijsen, geenen occasie geven om hem tot quade te ver
wecken, maer in alles te gehoorsamen, hetwelcke sij beiden (met malcanderen versoent wesende) 
hebben aengenomen, mits dat sij met bedeckten name boetvaerdich solden voorgestelt worden 
ende haer allebeiden overmits het geruchte nu seer geweldich op den baen is, voor desen van den 
tafel des Heren onthouden. 
Actum, den 19 novembris 1613. 

3. Acte des kerckenraedt ghehouden den 26. september 1646 van Griet Reljers. 

Alsoo Griet Reijers een groote ende geruyme tijt een schandelijcke ende smettelijcke siecte (de 
spaensche pocken) onder de leeden heeft gehadt, die sij ooc ghelijc gemeenelijc door Gods recht-
veerdich oordel pleech te geschieden uyt schandelijcke ende oneerlijcke ommeganck off hoererije 
haer heeft veroorsaect ende alsoo kennelijck is geworden 't geene eenige jaren verborgen is ge
weest ende daerdoor groote ergernisse in de gemeente Jesu Christi is ontstanden. Gelijc dan inson-
derheyt dat sij met soodanighe smettelijcke siecte bevangen sijnde, haer niet ontsien heeft in 't 
midden van Gods kercke haer te begeven, ende aen de tafel des Heeren aen te dringen. Soo ist dat 
wij in de name ende vrese des Heeren, opdat de voorverhaelde smette ende laster niet verder 
loope, resolveeren om haer dit Avontmael met oopenbare name sullen voirdragen ende de ge-
meynte bekent maken datt men voorts kerckelijc met haer ooc tot des laetste trap toe sal handelen, 
opdat sij alsoo beschaemt gemaect sijnde berou ende leetweesen mooge bethoonen. 

Boarne: Ryksargyf yn Fryslân (RAF), Argyf Nederlânsk Herfoarme Gemeente Molkwar, ynv. nr. 
1: tsjerkeboek (sjoch noat 1), s. 7-8,12 en 31. 

Noaten 
Graach wol ik hjir frou L. Doeleman, N. Boevé en C. Zijlstra tank sizze foar harren stipe. Dit 
artikel is in lyts priuwke fan it Kalvinisme-ûndersyk op 'e Fryske Akademy en in illustraasje by it yn 
noat 2 oanhelle artikel oer Snits. Omt de boarnen nijsgirrich binne, is wiidweidich dokumentearre. 

1. RAF, Argyf Ned. Herf. Gemeente Molkwar, ynv. nr. 1: Kerckenboeck voor die Gemeynte 
Jesu Christi in Molcquerum, s. 2, 4, 6. 

2. Sjoch foar it gruttere ramt W. Bergsma, 'Kalvinisme yn Snits om 1600 hinne' yn W. Bergsma 
e.o. red., Frysk from en frij. In oantal aspekten fan leauwe en polltyk yn Fryslân (Ljouwert 
1988) 95-119. Oer kalvinisme yn 'e Republyk is wichtich A. Th. van Deursen, Bavianen en 
Slijkgeuzen. Kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en Oldebarnevelt (Assen 1974). 

3. Ferl. Van Deursen, Bavianen, passim. Sjoch foar in yngeande stúdzje oer tsjerkeriedsakten 
Heinz Schilling, 'Reformierte Kirchenzucht als Sozialdisziplinierung? Die Tätigkeit des Em-
der Presbyteriums in den Jahren 1557-1562' yn: W. Ehbrecht und H. Schilling, Niederlande 
und Nordwestdeutschland (Keulen 1983) 261-327. Dêr in evaluaasje fan de literatuer. Hoe-
wol't de presbyteriaanske organisaasje fan de grifformearde tsjerke yn prinsipe oeral gelyk 
wie, ferskilde de sitewaasje de facto per plak gauris. Sjoch bygelyks J. J.Woltjer, Een niew ende 
onghesien dingh. Verkenningen naar depositie van de kerkeraad in twee Hollandse steden in de 
zestiende eeuw (Leiden 1985). In skôging oer de betsjutting fan 'e tsjerkeriedsakten en fan de 
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tucht jout M.G. Spiertz, 'Die Ausübung der Zucht in der Ijsselstadt Deventer in den Jahren 
1592-1619 im Vergleich zu den Untersuchungen im Languedoc und in der Kurpfalz', Rheini-
sche Vierteljahrsblätter 49 (1985) 139-172. Neffens Spiertz hawwe de tsjerkeriedsakten "als all-
gemeiner Indikator für Mentalität und Verhalten (...) nur relative Bedeutung, weil sie nur 
einen Bruch, eine Tendenz oder eine Randsituation wiedergeben. Sie zeigen uns in der Haupt-
sache, wie von einer Norm abgewichen wird, wie sich die Norm ändert oder wie repressiv ge-
gen andere Äusserungen von Religiösität vorgegangen wird", s. 151-152. Op himsels is dat wol 
wier, mar as men ta jins foldwaan fiat wiidweidige notulen dan is it ek mooglik nei te gean hoe't 
de tsjerkegongers sels de noarmen belibbe hawwe, yn Molkwar bygelyks. Sjoch foar in ferli-
king fan 'e Dútske en Frânske sitewaasje J. Estèbe en B. Vogler, "La genese d'une société 
protestante. Etude comparée de quelques registres consistoriauz languedociens et palatins', 
Annales. Economies. Sociétés. Civilisations 31 (1976) 362-388. 

4. Oanhelle yn G. A. Wumkes, Bodders yn de Fryske striid (Boalsert 1926) 307. 
5. Sjoch noat 1, s. 7, 14-15. De 'acte van Hendrick Lammerts ende sijn huisvrouwe' waard troch 

de skriba op 7 jannewaris 1614 skreaun: "Also Hendrick Lammerts ende sijn huysvrouwe in 
lanckdurige godtlose hanterynge van tappen haer hebben verlopen, als te weten in 't setten van 
jongeluiden ende andere diergelijcke, waerdoor veel heilose vruchten als dansen, spelen ende 
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Een briefwisseling tussen Saeckma en 
Barlaeus, 1630 

M. H. H. Engels 

Natuurlijk drukt overdag de last van de ambtswerkzaamheden op me, 's avonds 
echter neem ik menigmaal de tijd voor mezelf om me aan gedegen studie te wij
den. Dat schreef de belangrijke Friese regent Johannes Saeckma op 25 oktober 
1630 in een brief zonder adres, die bewaard wordt in de bibliotheek van de uni
versiteit van Amsterdam.1 Dat de geadresseerde niet Constantijn Huygens2 

was, maar Caspar Barlaeus, bleek ons uit het antwoord dat zich in de Provin
ciale Bibliotheek van Friesland te Leeuwarden3 bevindt. 

De brieven, beide originelen en in het Latijn, zijn typische voorbeelden van 
de 'respublica litterarum'. Ook leren zij ons Saeckma weer iets beter kennen.4 

Saeckma en Barlaeus 
Johannes Saeckma (Kollum 1572 - Leeuwarden 1636) dankte zijn opvoeding 
aan zijn ooms van moederszijde: zijn vader was in 1581 als katholiek in balling
schap te Oldenzaal overleden. Saeckma liet zich op 8 augustus 1588 aan de uni
versiteit van Franeker inschrijven als student in de rechten. In 1591 behaalde 
hij daar als een van de eersten de nog nieuwe graad van baccalaureus. In 
1594/1595 maakte hij een buitenlandse studiereis (peregrinatio academica). 
Hij bezocht de universiteiten van Heidelberg, Bazel - waar hij op 29 maart 1595 
cum laude promoveerde tot doctor in de rechten - en Genève. Op 5 november 
1595 liet hij zich als advocaat inschrijven bij het Hof van Friesland te Leeuwar
den. Een professoraat in de rechten te Franeker, waarvoor zijn leermeester 
Henricus Schotanus zich sterk maakte, ging niet door. In 1597 werd Saeckma 
secretaris van de Friese admiraliteit te Dokkum. Verder maakte hij carrière in 
het Hof van Friesland: procureur generaal (1600), raadsheer (1603), preside
rend raadsheer (1631). Enige malen werd hij als buitengewoon lid afgevaar
digd naar de Staten Generaal in Den Haag. Sedert 1625 was hij curator van de 
Franeker universiteit, maar ook voordien al gold hij voor de hoogleraren in de 
universiteitsstad als vertrouwensman en pleitbezorger in het bestuurscentrum 
Leeuwarden. Saeckma was een veelzijdig geleerde, een man van aanzien, met 
veel invloed, gematigd en bescheiden en met sympathie voor de remonstran
ten. 

Caspar van Baerle of Barlaeus (Antwerpen 1584 - Amsterdam 1648) was nog 
heel jong toen zijn ouders zich te Leiden vestigden. Na de dood van zijn vader 
(1595) werd hij onder de hoede genomen door zijn oom Jacobus. Hij studeerde 
theologie en sloot zich aan bij de remonstranten, zij het niet openlijk. Hij was 
een Erasmiaan.5 Van 1617 tot 1619 was hij hoogleraar in de logica te Leiden. 
Daarna onderhield hij zijn grote gezin door les te geven, jongelui bij zich in huis 
te nemen en boeken te schrijven. In 1625 kwam Barlaeus toevallig in aanraking 
met Constantijn Huygens en zijn zij grote vrienden geworden. Door Huygens, 
die secretaris was van prins Frederik Hendrik en zo velen geholpen heeft, werd 
Barlaeus geïntroduceerd aan het Hof in Den Haag. Voortaan zong hij de lof 
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van Frederik Hendriks krijgsdaden en schreef hij ook gelegenheidspoëzie bij 
andere belangrijke gebeurtenissen in de Republiek. Barlaeus werd de meest 
bekende Neolatijnse dichter van zijn tijd. Hij heeft talloze gedichten opgedra
gen aan de groten der aarde, waarvoor hij zich liet belonen. Vele gedichten zijn 
eerst afzonderlijk verschenen, daarna in bundels met de titel Poemata: 1628, 
1630,1631,1645-1646,1655,1689. Op 8 januari 1631 aanvaardde Barlaeus zijn 
benoeming tot professor in de geschiedenis van de wijsbegeerte aan de op te 
richten Illustere School te Amsterdam. Hij was als geen ander thuis in de klas
sieke oudheid. Voor de filosofie van Descartes voelde hij weinig.6 

Johannes Saeckma (Kollum 1572-Leeuwarden 1636), raadsheer in het Hof van 
Friesland en curator van de Franeker universiteit. Detail uit de begrafenisstoet van 
Ernst Casimir 3113 januari 1633, een in 1634 door boekdrukker Claude Fonteyne te 
Leeuwarden uitgegeven serie gravures naar tekeningen van J. Reijners 
(Gemeentearchief Leeuwarden) 

Wanneer Saeckma en Barlaeus, die veel gemeen hadden, bevriend zijn ge
raakt, weten we niet. Mogelijk in 1628, toen Saeckma als buitengewoon afge
vaardigde ter Staten Generaal via Leiden naar Den Haag reisde of op de terug
reis naar Friesland? 

Hieronder geven wij de brief van Saeckma in vertaling weer; de transcriptie 
van het Latijnse origineel vindt men in de bijlage. Het antwoord van Barlaeus 
wordt op dezelfde manier behandeld. Tenslotte lichten wij beide brieven nog in 
het kort toe. 

Brief van Johannes Saeckma aan Caspar Barlaeus, Leeuwarden 25 oktober 
1630 (oude stijl) 

Gegroet, zeer doorluchtige heer. 

Je brief heb ik eergisteren ontvangen samen met een nieuwe dichtbundel en in 

46 



beide heb ik op meerdere gronden zeer veel behagen gehad; een deel van de ge
dichten heb ik ook al met genoegen gelezen. Natuurlijk drukt overdag de last van 
de werkzaamheden op me, 's avonds echter neem ik menigmaal de tijd voor me
zelf om me aan gedegen studie te wijden. Maarzeker hebben jouw gedichten zich 
bij mij om meerdere redenen aangenaam gemaakt en ook hebben ze me niet licht 
geroerd, omdat het jou beliefd heeft dat onder anderen de naam van mijn zoon 
(Suffridus) vereeuwigd werd. Dat ik me slechts gedeeltelijk, zeg ik, een oordeel 
over je gedichten veroorloof, zul je niet gedaan krijgen van mij, die zijn eigen 
doen en laten naar eigen maatstaf en standaard weet te meten (cit. Horatius). Wat 
meer? Dat al je geschriften de oude tijd waardig zijn, hebben kundige beoorde
laars gezegd en zullen ze zeggen, zovelen er geweest zijn of nog zullen komen. 
Ook onze zeer grote vorst (Frederik Hendrik) zal het tot zijn niet geringe geluk 
gerekend hebben, dat hij met jou een Homerus verkregen heeft. 

Intussen, beken ik, heb ik niet éénmaal ook gehoopt, datje de geschiedenis die 
je vorig jaar begonnen was, voltooid had. Duidelijk hebben wij de heer Heinsius 
nauwelijks oponthoud veroorzaakt, wij die vurig hopen dat zo grote met Gods 
hulp verrichte krijgsdaden uitvoeriger verteld worden en zowel tot eer van de Ne
derlanders als tot roem van de zeer goede vorst zo spoedig mogelijk uitgebracht 
worden tot een helder licht voor Europa. Hieraan zal ik nu verder niets toevoe
gen, tenzij je dit ene opnieuw bevestigd wilt hebben, dat ik de wetten van de ware 
en zo goed begonnen vriendschap op mijn beurt en plechtig in ere houd, zolang 
ik hier op aarde leef, en dat ik nooit in gebreke zal blijven, als door mij of de 
mijnen jou iets nuttigs of aangenaams bewezen kan worden. 

Intussen maak ik echter ten bate en ten gunste van iemand anders melding van 
een nieuwe opdracht, niet onbelangrijk, eerlijk gezegd: als ik zondig, vergeef me 
dan mijn vrijmoedigheid. Onze heer (Douwe van) Aylva is al enige tijd ter nage
dachtenis aan zijn vader (Ernst), een zeer aanzienlijk man, een gedenkteken ver
schuldigd en wil het nu laten aanbrengen. Hij wil dat in verhouding tot zijn waar
digheid een inscriptie volgens het oude gebruik ter ere vamdezelfde geplaatst 
wordt en hij weet dat er niemand anders gevonden kan worden die meer geschikt 
is dan jij om die op te stellen. Daarom wilde hij dat ik dat in zijn naam van jou zou 
vragen en dat ik tegelijk het onderwerp zou voorstellen. Ik heb dit gaarne ge
daan, zoals je in de bijgevoegde opzet ziet; en ik vraagje op indringende wijze, 
om je niet bezwaard te voelen een vriend hierin ter wille te zijn, die naar ik zeker 
weet zich niet ondankbaar zal betonen. Een groet aan hem van jou heb ik ge
daan, zodat hij graag wilde dat ik een groet en zijn eerbewijzen op zijn beurt 
vriendelijk aan jou zou overbrengen. Hij betreurt dat hij onlangs met echtgenote 
en kinderen daar voorbij is gegaan en vertrouwt erop dat als je de reden van zijn 
haast kent, die door jou goed gekeurd zal worden. Evenwel ben ik er van over
tuigd dat hij bij de eerste de beste gelegenheid zelf met genoegen en metterdaad 
zal bewijzen, hoe hoog hij de moeite, die je je hebt gegeven voor zijn zoon, en de 
overige aan dezelfde bewezen diensten waardeert. Overigens ontken ik niet dat 
onze tijden zodanig zijn, dat tegen de geringschatting en ondankbaarheid door 
voorbeelden van standvastigheid van anderen de mensen vaker beschermd moe
ten worden. 

Ik eindig met de wens dat God wel zo vriendelijk wil zijn je nog heel lang voor 
ons te behouden. 

Leeuwarden, 25 oktober 1630. 
Jou zeer toegedane 
Johannes Saeckma 
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Antwoord, Leiden 14 november 1630 (nieuwe stijl) 

Zeer geachte heer, 

Ik stuur wat de zeer edele heer Aylva gevraagd heeft, een gedenkschrift voor het 
graf van zijn vader, waarin wij de hoofdpunten van de verdiensten van een zo 
groot man samengevat hebben volgens jouw voorschrift. Ik betwijfel overigens 
of ik aan jullie verwachting beantwoord heb. Tussen de woorden heb ik naar 
eigen gewoonte hier en daar een punt gezet, opdat voor hen die ze voor het eerst 
lezen de betekenis duidelijker is, welke te lijden heeft van ongelukkigerwijze aan 
alle woorden toegevoegde punten. Als u het gebruik van de ouden liever is, kunt 
gij gemakkelijk punten toevoegen. Als onze formulering toch te breedvoerig is — 
het is immers noodzakelijk haar in hoofdletters uit te beitelen —, kan zij tot een 
compactere vorm samengetrokken worden door enkele woorden te schrappen 
die ik erbij heb geschreven, opdat de tekst uitgebreider zou zijn. Geschrapt wor
den kunnen de volgende woorden: fideliter, pie, immunitatibus, fundavit, dig-
nissimo etc. Ook kunnen de woorden Ordd. General, afgekort worden evenals 
de superlatieven studiosiss., incorruptiss. Maar dit alles zij aan u om te beslissen. 
Bekijk en herzie het zo vaak gij wilt. 

Ik heb nog enkele jamben toegevoegd; als ze u meer waard lijken dan betaald 
werk, zal ik zorgen dat ze te zijner tijd een plaats krijgen in mijn Gedichten. Ik 
pleeg te pronken met namen van grote mannen, en op die wijze purperen stoffen 
aan een nogal goedkope lap te naaien (cit. Horatius). Daarvan komt het, dat ik 
het gewaagd heb ook U Edele met een gedicht aan te spreken. Ik hoor dat de heer 

Caspar Barlaeus, 1625, aet. 41. Gravure 
door R. Vinkeles, 1786, naarj. Buys 
(Portrettencollectie Provinciale 
Bibliotheek Leeuwarden) 
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Heinsius nu de laatste hand heeft gelegd aan zijn geschiedenis. 
Als gij wensen hebt met betrekking tot mijn grafschrift, waarschuw dan. Ik zal 

wijzigingen aanbrengen, totdat het bevalt. Doe de hartelijke groeten aan de zeer 
edele heer Aylva, die ik deze dienst gaarne heb bewezen. Het ga u goed, zeer 
geachte heer: houd me in ere. 

Leiden, 14 november 1630. 
U Edele zeer toegedane 

C. Barlaeus 

Het toegevoegde 'lofdicht' op Saeckma (vertaling in proza) 

Aan de zeer geachte, zeer wijze en zeer geleerde heer, Doctor Johannes Saeckma, 
zeer eerwaardig raadsheer in het gerechtshof der Friezen en curator van de uni
versiteit 

Zeer illustere raad van het Hof, door wie Minos de wetten voorschrijft, Aeacus 
de verordeningen, en Astraea de strenge regels van het gerecht verzacht, oogap
pel (oogje) van Friesland, jij die je bijna als enige in de schitterende landstreek de 
Muzen toeeigent tot haar lof, en als een aanvoerder de richting bepaalt van de 
lotgevallen van de letteren, noch de gebieden van de niet-klassieken, noch de 
tempels van Phoebus door matte meestertjes laat bevuilen, handhaver van de At
tische en Romeinse geest en beschermer van alle gratie en innemendheid, 

Zie, welke vormen ik voor de eerwaardige zielen der afgestorvenen heb ge
bruikt, treurige woorden en een lijkrede, en een groots kleed van prijzende woor
den, die misschien het marmer of het treurende grafbeeld verlangt, of de wande
laar vroeg in de morgen of laat op de dag ziet over de lijken in de graven. Als een 
verachtelijk vertolker volg ik je voorschrift en geef ik in jouw formulering woor
den weer, die later op de lezer de indruk zullen maken van een reutelen en samen
trekken. Dit is gewoonte en gebruik van de goede oudheid en de lopende eeuw, 
dat een posthume getuige de lofprijzingen voor een graf opstelt of zingt. Als je 
meent dat ik ver ben van de rol van een gehuurde huilebalk en door middel van 
benijdenswaardige grote woorden het pad van de lofredenaar betreed, vergeef 
dan de schrijver de treurige woorden. Als ik de geleerde rechter en raadsheer wel
geval, en de oogappel van Friesland die woorden niet als ongelukkig ziet, zal het 
mij genoegen doen datje deze hinkende jamben hebt afgewacht. 

C. Barlaeus 

Toelichting op de brieven 
In 1630 verscheen een nieuwe, de tweede uitgave van Barlaeus' gebundelde 
Neolatijnse gedichten.7 Saeckma dankt voor het hem met een brief8 toegezon
den exemplaar. Het boek komt voor in de veilingcatalogus van de bibliotheek 
van zijn tweede, langstlevende zoon Theodorus.9 In de bundel treft Saeckma 
de disticha aan die Barlaeus in het album amicorum10 van zijn oudste zoon Suf-
fridus heeft geschreven, toen die op studiereis naar Frankrijk ging. 

Suffridus Saeckma (1607-1655) liet zich op 24 mei 1624 als student in de rech
ten inschrijven in het register van de universiteit van Franeker. Daar promo
veerde hij tot doctor in de rechten.11 Zijn naam komt voor in het matrikel van 
de Germaanse natie in Orleans onder de ingeschrevenen van het derde kwar
taal van 1630.12 Op zijn reis naar Frankrijk is hij blijkbaar bij Barlaeus in Leiden 
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E P ! GRAMMAT A. I J J 

Stet Letda aram, mmtibuj% Belgarum 
Subtsmt luborts, btlla Kaf ov agent ii, 
Sthohfy r.oftrtfiUudor, & écmgrtmdiu. 
Ef inter illnyji Tûeûm vacat ntttU 
Memiwfevatum, cogitattj, BarUum 
jy.btrc vobit, ó< Slupefkios votis, 
Animofy daros long'm fequifratres. 

In ALBO emditifïïmiadolefcentis, 

SUFFRIDI SAECKEMA, 
Gallias adeuntis. 

G AUia, quijuveais Trifis tibi mittitur cris, 
Vt placeat-i, titulo nobiliore vcnit^. 

Crtde, alttpiidgenitoris habes. pars Mz Senatus 
Dignw hoc vultMcxphcat on !uos, 

Dilige ikpofitum. mc,jîtibï nosira probantur 
Ftdzra, quem cammus,fit tik Bega gravïst 

At DrutiMnpoïlqu&m voces & -verba loqttetur, 
BeïlitHM patrit pigmra tmtafuz, 

Hiclaudispursmsgndtiuiift, forma fse jnventum'' 
GaUia, psfi vaas, vivere pofte faau. 

Ir, 

Barlaeus' Poemata. Links: titelblad van de uitgave 1630, waarvan de auteur een 
exemplaar aan Saeckma stuurde. Rechts: bladzijde 159 van Heroicorum liber (I) -
Epigrammata. (Exemplaar Universiteitsbibliotheek Leiden, foto Provinciale 
Bibliotheek Leeuwarden) 

op bezoek geweest. Op 20 december 1630 liet hij zich bij het Hof van Friesland 
te Leeuwarden als advocaat inschrijven. Hij woonde te Akkerwoude op het 
Saeckma-landgoed. Op 6 oktober van het volgende jaar werd hij grietman van 
Dantumadeel. Tevens was hij gecommitteerde ter admiraliteit in Dokkum. 
Van 1632 tot 1635 was hij lid van de Staten van Friesland. 

Hoewel niet alle, is toch veel correspondentie van Johannes Saeckma door 
zijn eigen toedoen bewaard gebleven c.q. bekend: meer dan 350 brieven aan 
hem. Brieven van hem echter nog geen 10: deze briefis er één van en ook daar
om belangrijk, omdat er iets van Saeckma persoonlijk uit blijkt. 

Zijn werkzaamheden als raadsheer in het Hof van Friesland zijn een belas
ting voor hem. 's Avonds pas heeft hij tijd om zijn interesse voor de wetenschap 
na te komen. Saeckma leeft in de tijd van het late humanisme. Hij kent zijn 
klassieken zoals hier blijkt uit zijn (gedeeltelijke) Horatius-citaat.13 

Zoals gezegd was Barlaeus sedert 1625 de dichter die de lof zong van Frede-
rik Hendriks krijgsdaden. Saeckma noemt hem een Homerus. In de tweede 
alinea van de brief is sprake van een geschiedenis die Barlaeus in 1629 begon
nen was. Barlaeus heeft dit werk gestaakt14, omdat Daniel Heinsius als officiële 
historiograaf opdracht had gekregen, de gebeurtenissen van 1629 te beschrij
ven. Voor dit laatste hebben velen materiaal aangedragen, onder anderen 
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Huygens en, zoals uit deze brief valt op te maken, Barlaeus en Saeckma. 
Heinsius had in zijn Friese tijd als student te Franeker in 1596/1597 verschil

lende duurzame vriendschappen aangeknoopt.15 Saeckma heeft hij leren ken
nen door toedoen van professor Henricus Schotanus, toen hij in 1599 weer in 
Friesland kwam op zoek naar een advocaat ten behoeve van zijn ouders.16 

In 1631 verscheen te Leiden bij Elzevier Heinsius' Rerum ad Sylvam-Ducis 
atque alibi in Belgio aut a Belgis anno 1629 gestarum historia, waarop nogal wat 
kritiek kwam.17 

De tweede alinea besluit Saeckma met een hernieuwde bevestiging van 
vriendschap. Ook dit is kenmerkend voor de 'respublica litterarum'. 

In de derde alinea komt Saeckma op het hoofdthema van zijn brief. Het gaat 
om een inscriptie die Douwe van Aylva wil laten aanbrengen op de grafsteen 
waaronder zijn ouders begraven liggen: Ernst van Aylva, overleden 28 novem
ber 1627, en ld Heerma, overleden 9 december 1596. Ernst van Aylva was 
grietman van Oostdongeradeel en lid van de Staten Generaal geweest, maar 
had de laatste jaren van zijn leven op Herwey te Ternaard in Westdongeradeel 
gewoond. De Aylva's behoorden tot de machtigste families van Friesland. De 
zerk in de kerk van Ternaard is gedateerd 1599. De schilden van de alliantiewa-
pens zijn blank gehakt.18 Het veld onderaan op de zerk, bestemd voor een in
scriptie, is nooit bewerkt.19 

Saeckma vraagt in naam van Douwe van Aylva, die als grietman van West
dongeradeel de opvolger is van Saeckma's oom Ritske van Rinia, of Barlaeus 
de inscriptie aan de hand van het meegezonden ontwerp20 wil opstellen. Aylva 
meent dat niemand dat beter kan doen dan Barlaeus; hij zal zich erkentelijk 
tonen, m.a.w. ervoor betalen. Ook zal hij nog zijn dankbaarheid bewijzen voor 
de diensten die Barlaeus heeft bewezen aan een van zijn zonen.21 Tegelijk laat 
hij zich ervoor verontschuldigen, dat hij onlangs met echtgenote en kinderen 
op doorreis Barlaeus vanwege haast22 niet in Leiden heeft opgezocht. 

Barlaeus reageert snel: Saeckma verzond zijn brief op 25 oktober oude stijl, 
Barlaeus antwoordt op 14 november 1630 nieuwe stijl, dat is 4 november oude 
stijl. Daar liggen maar tien dagen tussen, waarvan er naar schatting vijf voor 
het brieftransport werden opgeëist. Het grafschrift in jamben heeft Barlaeus 
binnen enkele dagen klaar en daarnaast stuurt hij zelfs nog een lofdicht op 
Saeckma mee. 

Aan het grafschrift23 heeft Barlaeus punten toegevoegd om de leesbaarheid 
te vergroten, met opzet niet tussen alle woorden, maar volgens eigen gewoonte 
alleen na logische zinsdelen. Indien gewenst kan Saeckma natuurlijk traditio
neler tussen alle woorden punten zetten. De in hoofdletters uit te beitelen 
woorden werden door punten, meestal op halve regelhoogte, onderscheiden. 

Ook kunnen woorden geschrapt of afgekort worden. De hiervoor in aanmer
king komende woorden, die Barlaeus in zijn brief noemt, ontbreken in de ge
drukte versie van het grafschrift in de Poemata editie 1631. Barlaeus heeft het 
gedicht dus minstens eenmaal herzien.24 

Toch moet de tekst nog te lang gebleken zijn om hem (in hoofdletters) te 
kunnen uithakken in het gereserveerde veld van de grafsteen. 

Door het eveneens jambische lofdicht op het tweede blad van de brief zal 
Saeckma aangenaam verrast geweest zijn. Alleen de aanhef, gevormd door de 
eerste tien regels, is een lofprijzing op Saeckma; het grootste gedeelte van het 
gedicht verwijst naar het grafschrift. Om die reden gaat het lofdicht voor 
Saeckma, zoals we het voor de duidelijkheid maar blijven noemen, in de druk 
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aan het epigram, d.i. het grafschrift, vooraf. Het is met instemming van Saeck
ma in de Barlaeus-bundel van 1631 opgenomen, nadat er waarschijnlijk op 
voorstel van Saeckma nog enige veranderingen25 in zijn aangebracht: Saeckma 
wist bij voorbeeld dat het om een grafsteen ging, Barlaeus had eerst over een 
borstbeeld geschreven. 

In het lofdicht heeft Barlaeus juridische uitdrukkingen gebruikt om rechter 
Saeckma te prijzen. Uit de klassieke mythologie stammen de namen van twee 
rechters uit de onderwereld en van de godin van de gerechtigheid. Phoebus 
Apollo, de god van de wijsheid, van muziek en poëzie, wordt geciteerd om 
Saeckma als man van de letteren te prijzen. 

Bijlage: de brieven van Saeckma en Barlaeus 

1. Brief van Johannes Saeckma aan Caspar Barlaeus, Leeuwarden 25 oktober 1630 (oude stijl) — 
Origineel, hs. 29 At, in UB Amsterdam, collectie Diederichs. 

S. Vir Clarissime 

Literas tuas unaque Poematum librum novum nudiustertius accepi et gratissime utraque habui non 
uno nomine; istorum quoque partem iam legi cum voluptate. Nimirum ut interdiu negotiorum mo-
les me premat, sub vesperam tarnen horas nonnunquam succido, ut me mihi et melioribus studiis 
adseram. At enimvero pluribus argumentis mihi se probarunt tua Poemata neque leviter item af-
fecerunt, quod inter caeteros filii mei nomen aeternatum ire tibi visum. Partem inquam mei judi
cium alioqui de iis mihi sumam, non impetrabis, qui memet ipsumnovi meopede ac modulometiri. 
Quid quatenus? Scripta tua omnia dixerunt et dicent posthac quotque fuere aut erunt periti iudices 
digna prisco aevo. Qum et in foelicitatis suae parte minima haud quaquam posuerit maximus noster 
Princeps, quod te Maeonidem nactus fuerit. 
Interim, fateor, non semel etiam optavi, ut historiam, quam superiori anno inchoaveras, pertexuis-
ses. Plane D. Heinsii moram vix fecimus, qui tantas res cum bono Deo gestas uberius narrari et ad 
decus cum Belgarum tum optimi Principis gloriam in Europae claram lucem produci quamprimum 
vehementer desideramus. 
Nihil his nunc addam amplius, nisi hoc unum denuo confirmatum velis, me amicitiae verae et tam 
bene coeptae leges vicissim et sancte culturum, quamdiu in hisce terris colam, neque praetermissu-
rum unquam, si quid a me aut meis tibi utile aut gratum proficisci queat. 
Interim in aliena caussa et gratia nomen novum, haud nihilus, ut libere dicam, iterum facio: si pee-
co, dabis ir|s 7cappnffias veniam. D. Aylva noster memoriae patris, viri summi, monimentum du-
dum debet et iam ponat. Pro dignitate inscriptionem ad morem veterem honori eiusdem poni vellet 
neque qui componat, alium magis idoneum quam te reperiri posse scit. ld igitur ut suo nomine a te 
peterem voluit simulque materiem suggerem. Feci istlîuc lubens, uti in schediasmate iuncto vide-
bis, et peto maiorem in modem, uti amico hic gratificari non graveris, quem sat scio non ingratum 
experiere. Salutem ei a te dixi, ut salutem et officia tibi vicissim sua deferrem, prolixe cupiebat. 
Quod nuper cum uxore et filiis isthac transierit, dolet et, festinationis caussam si nosses, probatum 
iri tibi confidit. Equidem persuasissimum mihi habeo in occasione, quamprimum data fuerit, testa-
turum ipsum lubenter et reapse, quanti operam tuam filio navatam, caeteraque officia eidem 
praestita faciat. Alias non nego tempora nostra talia esse, ut adversum contemptum et ingratitudi-
nem constantibus aliorum exemplis saepiuscule muniendi sint animi. 
Finio cum voto, ut Deus te vel amicissime nobis diutissime sospitet. 
Leoverdiae 25° Octobr. 1630. 
Tui studiosissimus 
Joannes Saeckma 
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2. Brief (antwoord) van Caspar Barlaeus aan Johannes Saeckma, Leiden 14 november 1630 (nieu
we stijl). — Origineel in PB Leeuwarden, collectie Gabbema; eerste blad van dubbelblad in folio. 

Amplissiine vir, 
Mitto, quod petiit Nobilissimus Dominus Alua, monumentum tumuli paterni, quo laudum tanti 
viri fastigia ex praescripto tuo perstrinximus. An responderim expectationi vestrae merito dubi-
tem. Interstinxi verba more nostro, ut primum legentibus sensus pateat magis, quem flagellant mi
sere annotata singulis verbis puncta. Si mos veterum vobis arrideat, facile est puncta apponere. 
Quod si verbosa nimis est formula haec nostra (maioribus enim characteribus incidi eam necesse 
est) in succinctius corpus contrahi potest, quibusdam vocibus expunctis, quas adscripsi, ut numero-
sior esset oratio. Expungi possunt haec verba: fidejiter, pie, immunitatibus, fundavit, dignissimo 
etc. Contrahi etiam possunt haec voces Ordd. General, ut et superlativa studiosiss., incorruptiss. 
Sed hoc omne arbitrarii vestri erit. Figite, refigite, ut libuerit. 
Addidi ego ultro Jambos aliquot, qui si vobis superrogatorii operis videbuntur, faxo ego, ut ali-
quando in poematis meis locum inveniant. Titulis magnorum virorum superbire soleo, et istiusmo-
di purpuras assuere viliori panno. Hinc profectum, quod etiam A.T. carmine affari in animum in-
duxerim. 
D. Heinsium iam ultimam manum historiae suae imposuissse audio. Si quid in inscriptione mea 
funebri desideratis, monete. Mutabo usque dum placeat. NobilissimumD. Aluaplurimumsalvere 
iube, cui libens hoc officium praestiti. Vale vir amplissime et me ama. 
Lugd. Batavor. XIV Novemb. MDCXXX. 
A.T. observantissimus 
C. Barlaeus 

3. Het toegevoegde "lofdicht" op Saeckma (tweede blad van bovengenoemd dubbelblad) 

Amplissimo, prudentissimo, doctissimoque viro 
D. Johanni Saeckema, Curiae Frisiorum Senatori 
ac Academiae Curatori dignissimo 

Aulae Senator, Curiaeque praelustris, 
Cui iura Minos dictat, Aeacus iussa, 
Astraea duras temperat fori leges: 
Ocelle Frisiae, qui f ere unus in clara 
Tellure Musas asseris suae laudi, 
Et litterarum fata dirigis ductor; 
nee barbarorum regna, nee veternosis 
Sordere Phoebi templa fers magistellis, 
Vindex leporis Attici atque Romani, 
Omnisque tutor gratiae ac venustatis: 

En, quae verendis iusta manibus solvi, 
Atrasque voces, funebremque discursum, 
Laudantiumque grande syrma verborum: 
Quae forte marmor poscet, aut dolens bustum, 
Aut ambulator mane vel die sero 
Cadaverosis cernet in sepulcretis. 
Interpres adsum rancidus tuae chartae, 
Tuisque verbis verba reddo, singultum 
Quae lectitanti, syncopenque mox faxint. 
Hic mos et usus optimae vetustatis, 
Et seculi, quod currit, ut rogi laudes 
Aut scriptitet canatve posthumus testis. 
Si praeficae me deesse partibus credis, 
Et invidendas ingredi per ampullas 
Encomiastem; ingnosce moesta scribenti: 
Si placeo docto Iudici ac Senatori, 
Frisiaeque ocellus illa non videt laevus, 
Juvabit hos expectorasse Scazontes. 

C. Barlaeus 
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Noten 

1 Deze brief kwamen wij op het spoor dank zij de nationale geautomatiseerde brievencatalogus, 
een project van de wetenschappelijke bibliotheken en letterkundige musea en documentatie
centra in Nederland. 

2 Volgens de Catalogus der handschriften, vol. I: Schenking Diederichs, Nederlandsche Afdee-
ling. Bewerkt door de conservator J. Hellendoorn (Amsterdam 1899). De collectie van P. A. 
Diederichs berust sinds 1892 in de UB Amsterdam. De brief heeft de signatuur hs. 29 At. 
Vriendelijke mededeling van de huidige conservator mevr. drs. Carla M. Faas. 

3 Catalogus der brief verzameling van S. A. Gabbema (Leeuwarden 1930), 30. Ook deze brief 
bevat geen adres, wel echter een gedicht van Barlaeus op Saeckma. De brief van Saeckma 
komt natuurlijk niet voor in K. van der Horst, Inventaire de la correspondance de Caspar Bar
laeus, 1602-1648 (Assen 1978). 

4. Onze belangstelling voor Saeckma dateert van 1978, toen wij een Inventaris codex Saeckma 
(Leeuwarden, Provinciale Bibliotheek van Friesland) samenstelden en in De Vrije Fries een 
eerste artikel aan stukken uit deze (brieven)collectie wijdden. Sedertdien hebben wij meerde
re malen over Saeckma gepubliceerd. Alle brieven uit de codex Saeckma willen wij voorzien 
van regesten en een register uitgeven. 

5 In zijn Bogermannus elenchomenos, Lugd. Bat. 1615, weerlegde hij op blz. 46-47 de beschuldi
gingen van M. Slade aan het adres van Erasmus. 

6 Meer over Barlaeus vindt men in NNBWII, 67-70 en bij F. F. Blok, Caspar Barlaeus. Fromthe 
correspondence of a melancholie (Assen 1976). 

7 Casparis Barlaei Poemata, turn quae antehac editafuerunt, turn quaejam singulari libro nova in 
lucemprodierunt. Lugdun. Batav., apud Andr. Clouquium, 1630. 

8 Onbekend. 
9 Catalogus rarissimorum in omnia materia, facultate & lingua librorum bibliothecae . . . Theo-

dori Saeckma, in suprema Frisiae Curia senatoris dum viveret . . . quorum auctio habebitur in 
aedibus nobil. defuncti die27. mensis Septembris stylo vet. & sequentibus. Franekerae, excudit 
Johannes Wellens, illustrium Frisiae Ordinum & eorundem acad. typogr. ordinarius, 1666. 

10 Niet bekend. Vgl. C. L. Heesakkers en K. Thomassen, Voorlopige lijst van alba amicorum uit 
de Nederlanden voor 1800 ('s-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 1986). 

11 Volgens Van der Aa. Niet in Th. J. Meijer, Album promotorum Academiae Franekerensis 
(1591-1811) (Franeker 1972). Ook niet in M. Ahsmann, 'De juridische faculteit te Franeker 
1585-1635. Een studie over de professoren en hun onderwijs met lijsten van verdedigde dis
putaties', Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis LIV (1986), 3-72. 

12 Mededeling van prof. mr. R. Feenstra. 
13 Epistolae 1,7,98. Erasmus, Adagia, 789. Barlaeus citeert in zijn antwoord Horatius, Ars poëti

ca, 16. 
14 In zijn Poemata ed. 1630 treffen we in Heroicorum lib. (II) op blz. 49 vv. wel een Panegyricus 

(lofrede) op Frederik Hendrik aan en op blz. 66 vv. een episch gedicht De obsidione Silvae 
Ducis liber unus, ad Principem Auriacum. 

15 D. J. H. ter Horst, Daniël Heinsius (1580-1655), (Leiden 1934) 14/15. J. H. Meter, De literaire 
theorieën van Daniël Heinsius (Proefschrift Leiden 1975) 25, 29. 

16 Codex Saeckma, nr. 62. 
17 D. J. H. ter Horst, Daniël Heinsius, 105. J. H. Meter (blz. 70) vindt dat "eerder een specimen 

van Taciteïsche welsprekendheid dan van historisch inlevingsvermogen". 
18 H. M. van den Berg, Noordelijk Oostergo. De Dongeradelen. De Nederlandse monumenten 

van geschiedenis en kunst. ('s-Gravenhage 1983) 176 en 188. 
19 Dat constateerden wij bij ons bezoek op 15 oktober 1988. 
20 Niet bewaard gebleven. 
21 Douwe van Aylvahad vier zoons: Hessel, Douwe, Ernst en Scipio. Welke hier bedoeld wordt, 

is onbekend. Geen van hen komt voor in het Album studiosorum academiae Lugduno Batavae 
MDLXXV-MDCCCLXXV, Hagae Comitum 1875. Douwe volgde zijn gelijknamige vader op 
als grietman van Westdongeradeel, de andere drie maakten carrière in het leger. 

22 Een verklaring voor die haast hebben wij niet gevonden. 
23 Het origineel van de hand van Barlaeus is niet bij de brief bewaard gebleven; het was immers 

voor Douwe van Aylva bestemd. 
24 Correspondentie daarover ontbreekt. 
25 Vergelijk de transcriptie van de autograaf met de afgebeelde gedrukte tekst. 

Transcriptie regel 2: iura - flruk: verba; 3: duras - sacras; 4: Frisiae - Frisonum; 6 en 7: Et littera-
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rum fata dirigis ductor; Nee barbarorum regna, nee veternosis - Nee litterarum regna, nee veter
nosis, of is hier sprake van een zetfout?; 8: fers - vis; 11: solvi - seripsi; 14: bustum - saxum. 

26 Dank aan drs. P. van Tuinen, Hilversum, voor zijn adviezen met betrekking tot de vertaling 
van de brieven. 
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Jacobijnen en sansculotten in Friesland 
De volkssociëteit van Leeuwarden en de Bataafse Revolutie* 

J.R. Kuiper 

"In geene provincie is zoo regelmatig de revolutie van 1795 geregeld uit
gevoerd. De verandering der besturen in de steden en ten plattelande is 
over het algemeen door het Comité Revolutionair (en) door de medewer
kende bevelen van de Staten van Friesland uitgevoerd (...);ten plattelan
de zijn volgens oude gebruiken (...) uit elk dorp twee volmachten naar de 
hoofdplaats van elk landdistrict gezonden en door twee commissarissen 
van het Comité over het aanstellen van leden van het nieuwe bestuur ge
raadpleegd. In sommige steden heeft men aan de woelingen der volks
sociëteiten en uit hoofde der oude min regelmatige aanstelling der vroed-
schrappen min regelmatig kunnen werken, doch de duurzaamheid was 
kortstondig om door wettelijke kiesreglementen de volgende besturen te 
vormen. Na zulks zijn de Staten der provincie afgetreden en vervangen 
door provisionele Representanten des Volks benoemd op eene instructie 
voor eenen korten [tijd] met raadpleging van notabelen, welke door het 
Comité daartoe uit alle oorden van het gewest waren opgeroepen (...); 
daarna heeft het Comité zich terstond ontbonden en zulks aan den volke 
bij eene proclamatie bekend gemaakt." 

Dit schreef Daam Fockema, secretaris van het Comité Revolutionair Provin
ciaal (C.R.P.) van Friesland, in de notulen van de laatste bijeenkomst van het 
comité op 20 februari 1795.1 Gedurende de voorgaande dagen had het C.R.P. 
in opdracht van de te Leeuwarden vergaderde gecommitteerden van de herop
gerichte exercitiegenootschappen vanuit diezelfde stad de revolutie in Fries
land in goede banen geleid. Nu die taak was volbracht, werd teruggeblikt op de 
recente gebeurtenissen. Waren de comitéleden, enige tientallen vooraanstaan
de Friese patriotten, uiterst voldaan met het uiteindelijk resultaat van hun 
werkzaamheden, helemaal tevreden konden ze kennelijk toch ook weer niet 
zijn. In sommige, niet nader genoemde steden waren de provinciale revolutie
makers nogal tegengewerkt. Met name het zeer roerige optreden van de plaat
selijke volkssociëteiten moet hen wel onaangenaam hebben verrast. De leden 
van die genootschappen waren toch immers politieke geestverwanten, die de 
nieuwe orde goed gezind hadden moeten zijn. 

Wat waren de volkssociëteiten, wat waren hun politieke idealen en verlan
gens, hoe waren ze georganiseerd, welke rol speelden ze in de plaatselijke en 
provinciale politiek en wie waren hun leden? Dat zijn de vragen waarop in deze 
bijdrage een antwoord wordt gezocht. De officieel op 22 februari opgerichte 
volkssociëteit onder de zinspreuk "Ter Handhaving der Rechten van den 
Mensch" te Leeuwarden staat daarbij centraal. Deze volkssociëteit, weliswaar 
één van de vele Friese revolutionaire genootschappen, was zondermeer de 
grootste en invloedrijkste in het toenmalige Friesland.2 Dat juist de volkssocië
teit van Leeuwarden onze aandacht trekt, heeft nog een reden in het feit dat 
haar voormannen ook buiten de provincie, op landelijk politiek niveau nog een 
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zekere rol speelden. Verder vormen de tamelijk dramatische gebeurtenissen in 
Friesland gedurende het eerste revolutiejaar, die mede door toedoen van de 
hoofdstedelijke volkssociëteit resulteerden in de vestiging van een Jacobijns 
bewind, een extra aanleiding om die volkssociëteit nader te bezien. 

Dat deze beschouwing een uitgesproken lokaal karakter heeft, is volgens ons 
geen bezwaar. De revolutie van 1795 voltrok zich immers binnen het vertrouw
de federatieve staatsbestel van de oude Republiek en was in de eerste plaats 
een lokaal fenomeen. De vernieuwingsdrang kenmerkte zich dan ook door een 
grote plaatselijke verscheidenheid. De Britse historicus Simon Schama bena
drukt in zijn Patriots and Liberators de daaruit voortvloeiende gebrekkige uni
formiteit als hij schrijft: "Just as in France in 1789, the disruption of constituded 
authority resulted not in the instantaneous creation of a new order in the Ne
derlands but in the splintering of the community into its component parts".3 

De nieuwe Republiek ontbeerde nog duidelijk een centraal orgaan dat lei
ding gaf aan de ontwikkelingen in de vroegere gewesten.4 Op hun beurt be
schikten de nieuwe provinciale bestuurders over onvoldoende gezag om de 
plaatselijke ontwikkelingen volledig naar hun hand te zetten. De provisionele 
representanten van Friesland bijvoorbeeld golden nauwelijks als de wettig ge
kozen volksvertegenwoordigers om de doodeenvoudige reden dat hun positie 
niet op een vrije volkskeuze berustte. Ze waren door het C.R.P. benoemd, een 
benoeming die naderhand door de plaatselijke comités werd goedgekeurd. In 
deze situatie, een soort gezagsvacuüm, maakten de volkssociëteiten zich mees
ter van de revolutie op plaatselijk niveau. Toen in juni 1795 de Friese represen
tanten eindelijk waren gekozen - de meeste stedelijke en alle districtsbesturen 
kregen zelfs pas in 1796 hun definitieve samenstelling - leek het eigenlijk al te 
laat. De soevereiniteitsaanspraken van de lokale gemeenschappen bleken na
melijk zeer uitgesproken te zijn. Het waren in het bijzonder de volkssociëteiten 
die deze aanspraken vertolkten en zich de plaatselijke soevereiniteit aanmatig
den. Bovendien hadden ze zich intussen ook provinciaal georganiseerd. Reeds 
in de zomer van 1795 was er in Friesland met een uitgebreid netwerk van volks
sociëteiten ontstaan. Het was een politieke macht geworden waar men haast 
niet meer om heen kon. 

Hogeschool van de revolutie 
Manifesteerden de volkssociëteiten zich steeds nadrukkelijker als politieke 
pressiegroep, zulks was niet het doel waartoe ze oorspronkelijk waren opge
richt. Dat mogen we afleiden uit een schrijven van de Leeuwarder volkssocië
teit aan de provisionele representanten, gedateerd op 10 juni 1795. In deze 
brief, bedoeld om de slechte wederzijdse verstandhouding te verbeteren, 
wordt althans letterlijk gezegd: 

"Indien de Volkssociëteiten beantwoorden zullen aan het doel waar toe 
ze zijn ingerigt, moeten zij strekken tot heil van het Vaderland en de ver-
ligting van minverligte Landgenoten. Eene Volkssociëteit gegrond op de 
belijdenis der Vrijheid kan met regt een hooge school genaamt worden, 
waarin elk Burger die wijsheid kan magtig worden, welke hem als nuttig 
en noodsakelijk lid der patriottissche samenleeving kan doen kenschet-
zen".5 

De volkssociëteit was dus in de eerste plaats een instelling waar de revolutiege-
zinde burgerij zich het revolutionaire ideeëngoed eigen maakte. De Verlich
ting van de 18de eeuw had de burgers weliswaar politiek bewust gemaakt, en 
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mede dankzij die politieke bewustwording was de revolutie ook realiteit ge
worden, maar daarmee was het nog niet gedaan.6 Voor werkelijk ingrijpende 
veranderingen was meer nodig. De burgers moesten verder gevormd worden. 
Daartoe waren de volkssociëteiten in het leven geroepen. In de volkssociëtei
ten werd de revolutie levend gehouden en werd de burger voorbereid op een 
toekomstige samenleving, gebaseerd op vrijheid en gelijkheid. Men koesterde 
ten aanzien daarvan min of meer een heilsverwachting, en dacht zichzelf een 
controletaak toe met betrekking tot het optreden der volksvertegenwoordi
gers: 

"Zodanig een volkssociëteit is een schildwagt der vrijheid, welke overal 
nauwkeurig moet toezien dat geene de minste inbreuk op dezelve gedaan 
worden: ook moet zij nauwkeurig nagaan het gedrag van de vertegen
woordigers van het volk, als uitmakende het wetgevend lighaam, en zoo 
zij bevind dat tegen het heil des volks gehandelt, of 's volks oppermagt 
miskent word, moet zij alle dezulken oogenblikkelijk aan het volk doen 
kennen, op dat dezelve op een wettige manier door hunne committenten 
ontslaagen, en voor een gewettigde regtbank gesteld en geoordeelt wor
den"7 

Behalve controleren en toezicht houden wilden de volkssociëteiten ook een ac
tieve politieke rol spelen. Ze eigenden zichzelf "het onbetwistbaar regt" toe 
om de representanten dwingende eisen te stellen.8 Ofschoon het elders in deze 
brief heet dat de volkssociëteit slechts namens zichzelf, en nooit namens het 
volk mocht handelen, pretendeerde ze wel degelijk uit naam van het hele volk 
te spreken.9 De volkssociëteiten bepaalden namelijk zelf wel wat onder "het 
volk" moest worden verstaan. Hèt volk was in hun visie slechts "het welden
kende deel" van de natie. En daartoe behoorden enkel diegenen die hen door 
dik en dun steunden en aldus een krachtig aandeel hadden in de zeer roerige 
gebeurtenissen van 1795 in Friesland, in het bijzonder te Leeuwarden. 

Enige tijd voordat de volkssociëteit van Leeuwarden op 22 februari op plech
tige wijze werd opgericht, waren haar toekomstige leden al actief in de plaatse
lijke leesgezelschappen.10 Deze genootschappen bleken minder onschuldig dan 
hun naam doet vermoeden. Tijdens de bijeenkomsten in rokerige achter
zaaltjes van koffiehuizen en dergelijke werd namelijk in het diepste geheim de 
komende revolutie voorbereid. De leesgezelschappen werden daartoe ge
meenschappelijk geleid door een centraal comité, het "comité van directie" of 
"comité revolutionair", de plaatselijke tegenhanger van het latere C.R.P. De 
leden van dit lokale revolutionaire comité namen nadien ook leidende posities 
in binnen de hoofdstedelijke volkssociëteit. Mensen als de jeneverstoker Jan 
U. Dijkstra, zoon van een veenbaas uit Gorredijk, de uitgever en boekbinder 
Matthijs Koon, geboren te Amsterdam, de kleermaker en ex-soldaat Hector 
Feugen, de ledezetter en beulszoon Petrus van Gorkum en de doopsgezinde 
predikant Abraham Staal, allen leden van genoemd comité, waren de leidende 
figuren van de linkervleugel van de revolutionaire beweging ter plaatse. Me
rendeels "kleine burgers" die neigden naar radicale oplossingen voor de toen
malige problemen. 

De volkssociëteit kwam voort uit de pre-revolutionaire leesgezelschappen 
en was ook op vrijwel identieke wijze georganiseerd.u Het vroegere comité van 
directie heette voortaan het "Comité van waakzaamheid, toeverzigt en direc
tie" . Verder waren er nog.comité's van financiën, van rapporten en van corres
pondentie. Elk comité telde vier leden en elk comité beschikte over een se-
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cretaris. Het bestuur van de volkssociëteit bestond aldus uit 20 leden. De leden 
van de leidende comité's traden periodiek af maar werden veelvuldig herko
zen. 

Een kleine, maar hechte groep maakte zo binnen de volkssociëteit de dienst 
uit. Uit haar midden kwamen ook de president en de vice-president van de so
ciëteit. Aanvankelijk was het presidium in handen van de eerder genoemde 
Dijkstra, maar na zijn verkiezing in de plaatselijke municipaliteit gaf hij in april 
1795 de voorzittershamer over aan de reeds genoemde Staal. Die bekleedde 
sindsdien zonder onderbreking tot 10 december 1795 het voorzitterschap van 
de volkssociëteit. Staal kan getypeerd worden als een uiterst radicale politieke 
querulant. Zijn hoofdrol heeft waarschijnlijk in sterke mate bijgedragen aan de 
negatieve beeldvorming rond de plaatselijke radicalen als een gezelschap van 
politieke woelgeesten.12 

Als vertegenwoordigers van de volkssociëteit deden Staal en zijn medestan
ders al vroeg van zich spreken in Leeuwarden. In de dagen van de omwenteling 
domineerden zij de lawaaierige bijeenkomsten van de burger-gecommitteer
den in het in ere herstelde Fraterniteitshuis. Van hieruit zetten zij het C.R.P., 
waarin meer gematigde krachten de toon aangaven, voortdurend onder druk. 
Dit comité was ook mede opgericht om de plaatselijke radicalen de wind uit de 
zeilen te nemen.13 Toen namelijk door druk van onderaf de gebeurtenissen in 
Leeuwarden uit de hand dreigden te lopen, namen gematigde patriotten of 
"moderaten" als Thomas Joha, Eduard Marius van Beijma (een broer van 
Coert Lambertus) en Daam Fockema het roer over. Zij wilden beslist geen 
confrontatie met de oude machthebbers maar juist met hen samenwerken. Dat 
was niet onverstandig, gezien het feit dat op dat moment nog oranjegezinde 
troepen in Friesland gelegerd waren. Deze praktische benadering van de ge
matigde patriotten verschilde duidelijk van die van de door idealen gedreven 
clubradicalen. De moderaten verlangden ook geen definitieve bruek met het 
verleden. Bevreesd als ze waren voor maatschappelijke onrust en politiek ge
weld zagen ze meer heil in geleidelijke hervormingen. 

In de Fraterniteit, waar alle bewegingen van het C.R.P. op de voet werden 
gevolgd, kon men het behoedzame optreden van het comité maar matig waar
deren. Men vond het daar ook allemaal niet snel genoeg gaan. De sterke aan
drang om de revolutie te versnellen bracht het C.R.P. er al in een vroeg sta
dium toe, op 8 februari, een ingrijpende beslissing met belangrijke consequen
ties te nemen. Onder druk van vertegenwoordigers van de Leeuwarder burge
rij, te weten Feugen, de zilversmid Ros en de boekdrukker Van der Wal, 
besloot het de plaatselijke comités alle vrijheid te verlenen om in hun ressorts 
de revolutie te beginnen en provisionele municipaliteiten aan te stellen.14 Van 
een centraal geleide omwenteling kon toen niet meer sprake zijn. Het zwaarte
punt van de revolutie verschoof naar de steden en de plattelandsdistricten, 
waar de genootschappen via de lokale comités de macht overnamen. De 
"staatsrevolutie", de omzetting van het provinciale gezag, werd zo door toe
doen van de Leeuwarder radicalen voorafgegaan door de revolutie in de steden 
en de vroegere grietenijen. De versnippering van de politieke macht, die hier
van het gevolg was, leidde vervolgens in Friesland tot hevige spanningen toen 
de representanten poogden de lokale autoriteiten aan hun gezag te onderwer
pen. In sommige districten rees verzet tegen deze aantasting van de plaatselijke 
autonomie. Daarbij speelde Leeuwarden opnieuw een leidende rol. 
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De volkssociëteit en de actuele politiek 
De Friese hoofdstad liep in 1795 in veel dingen voorop. Zo maakte zij als eerste 
in Friesland kennis met de revolutie. Op 10 februari werd het oligarchische be
stuur ter plaatse afgezet en vervangen door een provisionele municipaliteit. De 
burgerofficieren, bevelhebbers van de schutterij, ondergingen als partijgan
gers van de afgezette regenten hetzelfde lot. De stedelijke bureaucratie bleef 
daarentegen vrijwel intact. Dat de ambtenaren voorlopig konden blijven zit
ten, was een uitdrukkelijke wens van C.R.P. om chaos te vermijden.15 De 
volksstem zou later wel over het lot van de ambtenaren beslissen. Dit aanblij
ven van de overheidsdienaren, cliënten van de vroegere regenten, was de 
volkssociëteit echter een doorn in het oog. Haar leden aasden op dit soort, be
staanszekerheid biedende functies. Dat gold met name voor de veelal verarm
de uitgewekenen van 1787 die thans massaal naar huis terugkeerden. Zij zorg
den voor een snelle aanwas van het ledental van de volksssociëteit te Leeuwar
den, de eerste die in Friesland werd opgericht (op 22 februari). Hier in Leeu
warden, het bestuurlijk centrum van de provincie, waren immers de meeste 
baantjes te vergeven en hier in de plaatselijke volkssociëteit had men begrip 
voor de noden der teruggekeerden. Het was deze volkssociëteit die steeds na
drukkelijker aandrong op ontslag van alle ambtenaren en schadeloosstelling 
voor de uitgeweken patriotten, dit laatste te bekostigen uit de vermogens van 
de afgezette staatslieden. De radicalisering van deze volkssociëteit gedurende 
de eerste maanden van haar bestaan moet grotendeels worden toegeschreven 
aan de inbreng van het rancuneuze, door de ervaringen in Frankrijk sterk ge
kleurde, patriottisme van de ex-ballingen. 

SslU/i 

De arrestatie van enige leden van de 
municipaliteit op 12 januari 1795. 
Tekening door L. Portman, uit: 
Topografisch-historische Atlas. 
Gemeente-archief Leeuwarden 

Tot die laatste categorie behoorde bijvoorbeeld de politiek radicale school
meester Klaas Kamminga, sociëteitslid sedert 4 mei 1795. Hij was binnen de 
volkssociëteit vooral bekend vanwege zijn lange redevoeringen waarin hij blijk 
gaf van zeer uitgesproken egalitarisme.16 Aan zijn retorische talenten dankte 
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hij mogelijk zijn latere functie als stadsomroeper. Een notoire radicaal was ook 
de vroegere balling Cornelus Godschalk, een uit Brabant afkomstige kleerma
kerszoon die lange tijd als één der secretarissen van de volkssociëteit fungeer
de. Zijn politieke tegenstanders beschouwden hem nadien als "één der eerste 
en boosaardigste hoofdbegeleiders der Friesche beroertens".17 Uit Frankrijk 
teruggekeerd was ook het sociëteitslid Marten Rosema, een verlopen kleerma
kersgezel en oproerkraaier, die zich mede schuldig maakte aan geweldpleging 
ten opzichte van oranjegezinde notabelen in Leeuwarden. Na de radicale 
staatsgreep te Leeuwarden in februari 1796 trad deze boosaardige jongeman 
op als metgezel van de beruchte ex-grietman en politieke scherpslijper De Bee-
re, die in de Friese zuidwesthoek een ware terreur uitoefende onder politieke 
tegenstanders.18 Meelopers als Rosema, plaatselijke sansculotten, vormden de 
militante achterban van de radicale voormannen van de volkssociëteit zoals 
Staal en Godschalk. 

De vooraanstaande rol die Leeuwarden bij de revolutie van 1795 speelde, 
versterkte het aanzien van de radicale voormannen van de plaatselijke volks
sociëteit. Weldra wilden ze het ook binnen het Friese revolutionaire clubcircuit 
voor het zeggen hebben. Een voorstel van de sociëteit op de Dille (gemeente 
Rauwerderhem) tot oprichting van een provinciale organisatie van volkssocië
teiten, als "de veréénigde volksstem der provintie", waarbij die van Leeuwar
den "altoos het voorzitterschap behoorde te bekleeden" kwam hun uiteraard 
goed van pas.19 De uitwerking van dit voorstel was dan ook een Leeuwarder 
aangelegenheid. Deze "Hoofdvergadering" van de Friese volkssociëteiten 
kwam op 11 april 1795 voor de eerste maal te Leeuwarden bijeen. Staal fun
geerde als voorzitter en Koon trad op als secretaris. Tijdens de tweede bijeen
komst op 2 mei eiste Leeuwarden al een stemming op basis van evenredigheid 
met het ledental van de deelnemende sociëteiten. Op dat moment was de 
volkssociëteit van Leeuwarden met bijna 250 leden veruit de grootste in Fries
land. 

In de loop van 1796 zou binnen de Hoofdvergadering het verzet tegen de 
dominante positie van Leeuwarden groeien.21 De gedelegeerden van het plat
teland kregen duidelijk genoeg van de arrogante Leeuwarders en het partijdige 
voorzitterschap van de vergadering door dominee Staal. De organisatie dreig
de zelfs uiteen te vallen en in 1797 keerde de volkssociëteit van Heerenveen 
haar als eerste de rug toe. 

In 1795 was van dit alles echter nog niets te merken. Het aanzien van de 
Leeuwarder volkssociëteit in kringen van Friese radicalen kreeg nog extra 
glans doordat ze ook landelijk van zich deed spreken. Op initiatief van Staal 
vond eind augustus in Den Haag de oprichting plaats van de "Centrale Ver
gadering van het vrije Bataafse Volk", een landelijke bijeenkomst van gelijk
gezinde volkssociëteiten waarin de nationale éénwording alvast gestalte kreeg. 
De één- en- ondeelbaarheid van de nieuwe republiek was de leus waarachter 
alle radicalen zich schaarden. Voor Friesland was de invoering van de een
heidsstaat intussen een teer punt. Het historisch geïnspireerde gewestelijk pro
vincialisme was hier namelijk zeer uitgesproken, en nergens in de Republiek 
bleek in 1795 het verzet tegen de eenheidsstaat zo hevig en hardnekkig als juist 
in deze provincie.22 

De politieke tegenstellingen tussen de Friese radicalen en de meer behou
dende patriotten over de draagwijdte van de revolutie van 1795 spitsten zich 
hier vooral toe op de controverse over de toekomstige staatsvorm van de Repu-
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bliek. De radicalen zagen de oude federatie als een beletsel voor echte maat
schappelijke veranderingen. Staatkundige vernieuwingen, zoals de eenheids
staat, waren de randvoorwaarden van het uiteindelijke doel: een betere samen
leving. Lijnrecht tegenover deze radicale unitarissen stonden de overwegend 
gematigde federalisten. Ze wilden vasthouden aan de federatieve staatsvorm 
uit vrees voor mogelijke overheersing door het machtige Holland, dat ijverde 
voor de eenheidsstaat. De ironie wil dat het politiek gematigde Holland ter wil
le van die eenheidsstaat samenwerkte met de Friese radicalen om gezamelijk 
de meerderheid van moderaten en federalisten in het Friese bestuur ten val te 
brengen. De directe aanleiding tot die staatsgreep was een sluimerend conflict 
tussen de municipaliteit van Leeuwarden en de representanten dat in het na
jaar van 1795 tot uitbarsting kwam. 

Zoals hiervoor al aangeduid werd, bepaalde de volkssociëteit van Leeuwar
den in sterke mate de stedelijke politiek. Dat gebeurde in de eerste plaats via 
nauwe persoonlijke contacten met de municipaliteit. Een aantal leden van de 
provisionele municipaliteit was regelmatig bezoeker van de bijeenkomsten van 
de sociëteit. Bij de op 10 april 1795 gekozen municipaliteit bleek dat laatste in 
nog sterkere mate het geval: alle leden van dit stadsbestuur komen voor op een 
bewaard gebleven ledenlijst van de volkssociëteit.23 Buiten deze informele re
laties onderhielden municipaliteit en volkssociëteit ook officiële contacten. Er 
is een vrij intensieve correspondentie gevoerd, die helaas vrijwel geheel ver
loren ging. Uit de wel bewaarde handelingen van de vergaderingen van de so
ciëteit in 1795 blijkt dat de stedelijke politiek er regelmatig aan de orde kwam.24 

Op een gegeven moment werden alle belangrijke kwesties eerst in de volks
sociëteit doorgesproken alvorens de municipaliteit er definitief over besliste. 
Kortom, tussen stedelijk bestuur en volkssociëteit bestond in 1795 een innige 
samenwerking. Het was in feite twee handen op één buik. 

Dat bleek heel duidelijk gedurende de nazomer van 1795 toen de Friese re
presentanten een provinciaal plan bekend maakten dat ondermeer voorzag in 
de spoedige vervanging van de provisionele municipaliteiten door nieuw te kie
zen districtsbesturen. Dit voornemen, een poging om de lokale besturen onder 
provinciaal gezag te brengen, stuitte vooral in Leeuwarden op hevig verzet. De 
plaatselijke radicalen merkten, in zoverre ze dat nog niet wisten, dat het fede
ralisme van de representanten zich uitsluitend beperkte tot de nationaal-poli
tieke context. Voor Friesland zelf gold slechts het eenheidsbeginsel. Maar ook 
het unitarisme van de Friese radicalen kende zijn beperkingen. In particularis
me deden ze niet onder voor de federalistische representanten. Zo beschouw
de de Leeuwarder municipaliteit het gewestelijk verkiezingsplan als een aan
tasting van de stedelijke soevereiniteit en het optreden van de provinciale 
volksvertegenwoordigers als een inmenging in de interne aangelegenheden 
van de stad. In eendrachtige samenwerking met de volkssociëteit werd een 
volksstemming georganiseerd waarbij de burgerij "als uit eenen mond" ver
klaarde dat ze door de representanten in haar rechten dreigde te worden aan
getast.25 De revolutie had haar immers de vrijheid gegeven om haar eigen za
ken te regelen. Aan de plaatselijke autonomie kon en mocht niet worden ge
tornd. 

Gaven de radicalen in Leeuwarden de toon aan, in de rest van Friesland was 
hun invloed in het algemeen beduidend minder. De radicale propaganda voor 
de eenheidsstaat was ook niet echt aangeslagen. Hoewel bij een volksstemming 
in november 1795 over de wenselijkheid van Frieslands toetreding tot de Natio-
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nale Vergadering de federalisten in Leeuwarden een zware nederlaag leden, 
sprak een grote meerderheid van de Friezen zich toch uit tegen staatkundige 
eenheid.26 De uitslag van deze stemming sterkte de overwegend gematigde re
presentanten in hun voornemen om voor eens en altijd met de radicalen af te 
rekenen. Hun offensief tegen de "Jacobijnen" werd in september ingezet. Zo 
was hun provinciaal verkiezingsplan van 4 september 1795 mede bedoeld om 
de samenstelling van de toekomstige districtsbesturen in gematigde zin te beïn
vloeden. Want in tegenstelling tot bijvoorbeeld het bestaande reglement van 
Leeuwarden, dat een aanzienlijke mate van politieke uitsluiting kende, stelde 
het provinciale reglement tamelijk milde eisen aan het kiezerskorps. Maar de 
strijd tegen het radicalisme concentreerde zich vooral op de volkssociëteiten en 
hun centrale organen. 

De vestiging van de "Friese terreur" 
Na "de lange hete zomer" van 1795, met als triest hoogtepunt de gewelddadige 
gebeurtenissen in de Grote Kerk te Leeuwarden waar op 16 augustus plaatselij
ke radicalen het familiegraf van de Friese Nassaus onder handen namen, be
sloten de representanten hun een lesje te leren. Op 10 september verboden zij 
de volkssociëteiten om uit naam van het Friese volk verdere politieke activitei
ten te ontplooien.27 Dat deze waarschuwing niet afdoende was, bleek uit een 
pakket van maatregelen tegen de sociëteiten gepubliceerd op 8 oktober 1795.28 

Het dagelijks bestuur van de Hoofdvergadering der volkssociëteiten, het Co
mité Centraal Provinciaal onder voorzitterschap van Feugen, werd met onmid
dellijke ingang ontbonden. Verdere contacten met het Haagse Comité Cen
traal werden verboden; het onderhouden daarvan zou voortaan als verstoring 
van de openbare orde worden beschouwd. De sociëteiten moesten zich boven
dien in het vervolg zorgvuldig onthouden van opruiende en voor de represen
tanten beledigende uitdrukkingen in woord en geschrift. Overtreding van dit 
gebod zou onherroepelijk tot sluiting van de betrokken volkssociëteit leiden. 
Dat het menens was, merkte Feugen toen hij de nieuwe richtlijnen aan zijn 
laars lapte. Op 10 oktober verdween hij in het Blokhuis, de "Friesche Bastil-
le". Toen Marten Rosema daarop plannen smeedde om Feugen met geweld te 
bevrijden, werd hij "anderen ten afschrik" op 16 november tot 5 jaar tuchthuis 
en nog eens 5 jaar verbanning veroordeeld. 

Nadat op deze wijze de provinciale organisatie van de radicalen een zware 
slag was toegebracht, werd de tijd rijp geacht om de municipaliteit van Leeu
warden in het gareel te brengen. Het stadsbestuur bleef zich namelijk tegen de 
invoering van het provinciale verkiezingsplan verzetten, ook nadat dit op 30 
december 1795 in werking trad. Op 11 januari 1796 besloot Leeuwarden er 
zelfs geen enkele medewerking meer aan te verlenen, waarop de representan
ten de zaak in handen gaven van het Hof. Dat gelastte de arrestatie van de 
weerspannige municipaliteitsleden en enige andere radicale kopstukken zoals 
Staal. Hij had de vorige avond bij een groots opgezet gala in de volkssociëteit 
de talrijke aanwezigen ("Hun getal werdt op duizend geschat") met een gloed
volle speech nog een hart onder de riem gestoken: 

"Ik stel prijs op Ulieder aller achting, ofschoon veelen U schootsvelman
netjes, ambachtslieden, gemeen volkje, clubisten heeten. Ik zal niet op
houden, met vuurige aandrift, uw waarachtig geluk te helpen daarstel-
len".29 

Voorlopig kon hij echter weinig voor hen doen. Net als de meeste leden van de 

65 



afgezette municipaliteit - slechts twee werden er opgepakt - dook Staal onder. 
Intussen was, in afwachting van nieuwe verkiezingen, een uiterst gematigd 
voorlopig stadbestuur benoemd. 

De dagen van de federalistische representanten waren echter geteld. De 
Hollandse moderaten, die wilden dat Friesland eindelijk toetrad tot de Natio
nale Vergadering, begrepen dat met de verdreven Friese radicalen zaken kon
den worden gedaan. Ze traden daartoe in contact met een geheim Comité van 
Herstel, waarin prominente Leeuwarder clubradicalen als Godschalk, Koon, 
Staal, Winkler en Sontag met andere bekende patriotten als dominee Snoek te 
Oosterwierum en De Beere, op wraak zonnen. Besloten werd de federalisten 
in Friesland door middel van een staatsgreep ten val te brengen. Dankzij de 
invloed van Holland waren de Franse autoriteiten genegen om een handje te 
helpen. De Franse troepen werden namelijk uit Friesland terruggetrokken, zo
dat de samenzweerders vrij spel kregen. Op 26 januari drong een zwaar bewa
pende meute, hoofdzakelijk bestaande uit plaatselijke schutters, onder aan
voering van een opgewonden Godschalk en de militair uitgedoste De Beere het 
Landshuis binnen en ontbond de provinciale vergadering. Een klein deel van 
de representanten schikte zich naar de nieuwe machthebbers, het merendeel 
vluchtte of werd onder begeleiding van een honende menigte naar het Blokhuis 
overgebracht. In Holland kon men tevreden zijn, het nieuwe bewind besloot 
onmiddellijk tot de nationale conventie toe te treden. 

Hoewel de uitgeweken representanten onder Frans militair escorte op 11 fe
bruari te Leeuwarden terugkeerden was dit niet meer dan een kortstondig in
termezzo. Op 23 februari werden de bordjes alweer verhangen toen de Franse 
militairen opnieuw moesten afmarcheren en met hen honderden Friese bur
gers die de provincie hals over kop verlieten. In Friesland heerste nu een soort 
Jacobijns terreurbewind naar Frans model. Comités van Waakzaamheid en 
plaatselijke genootschappen maakten er tot 1798 praktisch de dienst uit. Een in 
de Republiek werkzame Britse agent typeerde in februari 1797, in een aan zijn 
opdrachtgever gerichte brief, de uitzonderlijke situatie in het toenmalige Fries
land: 

"It appears that out of 156.000 inhabitants (the population of Friesland) 
about 1500 daring Jacobins of the lowest dregs of society hold the proper-
ty and the lives of the people in complete subjection, and that in this rich 
province nothing rules but the minds of these desperate men".30 

Merkwaarwaardig genoeg weten we nog maar weinig van dit Jacobijnse ter
reurbewind. Wie waren bijvoorbeeld "these desperate men" die volgens onze 
buitenlandse informant blijkbaar tot "the lowest dregs of society" behoorden? 
Het is vooralsnog niet te zeggen. Wel weten we intussen dat leden van de Leeu
warder volkssociëteit bij de totstandkoming van "de Friese terreur" een crucia
le rol speelden. Maar ook als vertegenwoordigers van de terreur wisten ze zich 
te onderscheiden. Leeuwarder sociëteitsmannen als Dijkstra, de gewezen 
koetsier en ongeregeld koopman Egbert Miedema en de apotheker Sjouke 
Harkema bekleedden na februari 1796 hoge posities binnen het provinciaal be
stuur zoals het voorzitterschap van de volksrepresentatie, het lidmaatschap 
van de Commissie van Gedeputeerden (de vroegere Gedeputeerde Staten) of 
van het alom gevreesde provinciale Comité van Waakzaamheid.31 Staal zelf 
werd in april 1796 tot raadsheer bij het Hof benoemd. In die functie was hij 
mede verantwoordelijk voor de draconische straffen, waaronder twee dood
vonnissen, die werden uitgesproken naar aanleiding van het Kollumer Oproer 
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in 1797. Maar daarmee kennen we nog niet het kennelijk nogal smalle draag
vlak van dit radicale Friese bewind. Omdat de aanhang ervan merendeels uit 
de volkssociëteiten afkomstig was lijkt het zinvol het ledenbestand van de 
Leeuwarder volkssociëteit eens nader te bekijken. 

Het ledenbestand 
De reeds ter sprake gekomen ledenlijst van de Leeuwarder volkssociëteit van 
medio maart 1795 vermeldt de namen en beroepen van precies 200 leden.32 Zij 
werd opgesteld kort na de oprichting, op een moment dat er binnen de sociëteit 
nog sprake was van een redelijke mate van consensus. De scheiding der geesten 
kwam in de volgende maanden. De radicalisering leidde tot een ware uittocht 
van gematigde leden. Begin juni kwam het tot een volledige breuk toen een 
groot aantal behoudende leden, uit naam van een zogenaamd "Physisch Ge
nootschap" (een voormalig leesgezelschap?), het radicale optreden van de so
ciëteitsleiding aan de kaak stelde. De leden van dit genootschap, aanzienlijke 
burgers waaronder opvallend veel doopsgezinde ondernemers,33 refereerden 
daarbij aan de waarschuwende woorden van Franse Conventieleden aan de 
Bataafse broeders: "Zijt voorzigter dan wij, en gij zult gelukkiger zijn dan 
wij".34 Kort daarop keerden ze de volkssociëteit definitief de rug toe. 

Ze maakten plaats voor radicalere elementen die voorkomen op een door 
151 leden van de volkssociëteit gesigneerd adres van 11 december 1795. Het 
stuk behelst een protest tegen het ontslag van hun voorman Cornelis God
schalk als kommies van het Landssecretariaat wegens subversieve activitei
ten.35 Van deze radicale adressanten konden we er 148 identificeren. 57 daar
van komen mede voor op de ledenlijst van maart 1795. De overige 91 waren dus 
nieuwkomers. De onderzochte groep sociëteitsleden bestond uit totaal 291 
personen. Hiervan zetten nog eens 64 in mei 1796 hun handtekening onder een 
adres waarin men zich uitdrukkelijk verzette tegen een mogelijke amnestie 
voor de representanten die enige maanden eerder gevlucht waren.36 Deze 64 
radicale extremisten, uitgesproken aanhangers van het toenmalige Jacobijnse 
bewind in Friesland, worden hier als afzonderlijke categorie sociëteitsleden be
handeld. 

Bij het bepalen van de maatschappelijke rangorde van het ledenbestand van 
de Leeuwarder volkssociëteit maakten we onder andere gebruik van gegevens 
over de beroepen. Een indeling uitsluitend op grond van beroepsgegevens is 
echter niet zonder risico's.37 De vroeger veel gebruikte aanduiding "koopman" 
spreekt in dit geval boekdelen, omdat zij eigenlijk niets zegt over de sociale 
status van de persoon in kwestie. In combinatie met andere gegevens blijven 
beroepsgegevens niettemin waardevol. Gegevens over huisvesting, vermo
genspositie en eventuele naast het dagelijks werk vervulde openbare ambten 
kunnen eveneens uitsluitsel geven over de maatschappelijke positie van de be
trokkenen. Een belangrijk punt is ook de kerkelijke achtergrond van de socië
teitsleden. Katholieken en protestante dissenters waren vóór 1795 tweede
rangs burgers, die op allerlei wijze door de overheid werden gediscrimineerd. 
De revolutie gaf ook hun nieuwe hoop voor de toekomst. Door de positie van 
de katholieken en dissenters binnen de volkssociëteit nader te beschouwen 
kunnen we vaststellen hoe groot hun bijdrage aan de revolutie van 1795 in 
werkelijkheid is geweest. 

Het maatschappelijk aanzien werd in het verleden in sterkere mate door tra
ditie bepaald dan vandaag de dag.38 Vooral aan de familieband werd destijds 
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Een aantal ondertekenaars van het adres aan de Representanten van het volk van 
Friesland d.d. 11 december 1785 

grote waarde gehecht. De familiestatus telde zwaar bij de partnerkeuze. Leden 
van ongeveer sociaal gelijkwaardige groepen huwden bij voorkeur met elkaar, 
waarbij er veelal ook sprake was van overeenkomstige beroepsbelangen. Want 
ook de beroepskeuze was traditioneel. Familieclans van edelen of stedelijke 
regenten, maar ook van predikanten, ondernemers of middenstanders waren 
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destijds niet ongewoon. Onderlinge verwantschap wijst op een zekere sociale 
homogeniteit en is daarom een hulpmiddel bij het vaststellen van de maat
schappelijke rangorde. 

Familierelaties hebben gedurende de revolutiejaren de politieke menings
vorming en de partijschappen mede beïnvloed.39 Tussen de leden van de Leeu
warder volkssociëteit bestond namelijk een grote mate van onderlinge ver
wantschap. Van de 200 oorspronkelijke leden van dit genootschap waren 91 
personen nauw aan elkaar verwant. Politieke beïnvloeding via aangetrouwde 
familieleden was het meest gebruikelijk: verzwagering kwam binnen de volks
sociëteit maar liefst 68 maal voor. Minder frequent was de band tussen vader en 
zoon, schoonvader en schoonzoon: 15 respectievelijk 14 maal. Broers werden 
er daarentegen 22 maal geteld. Wellicht speelde de leeftijdsfactor hierbij een 
rol en werd destijds de politieke voorkeur in zekere mate door de genera
tiekloof beïnvloed. In ieder geval wijst de veel voorkomende onderlinge ver
wantschap op het bestaan van familienetwerken binnen de gelederen van de 
volkssociëteit. 

Een voorbeeld van zo'n kring van verwanten was die rondom de radicale 
voorman en eerste voorzitter van der sociëteit, Jan U. Dijkstra. Tot zijn fami
liekring behoorden zijn zwager Rinke Nollides, gortmaker en lid van de muni-
cipaliteit sedert maart 1796, zijn schoonzoon, de koekbakker Haitze Lam, en 
zijn verre verwanten de broers Omejus en Jan van Dijk, zilversmid, respectie
velijk broodbakker. Allen golden als radicale sociëteitsleden. Een dergelijk fa
milienetwerk van plaatselijke clubradicalen vormde ook dat van de broodbak
ker en lid van de municipaliteit, Jacob Buisman. Behalve zijn broer Lieuwe, 
een beurtschipper, maakten onder andere ook zijn beide zwagers, de verfwin-
kelier Ynse van der Feen en de jeneverstoker Willem Sipkes, er deel van uit. 
Deze Willem Sipkes, net als de Buismans afkomstig uit een familie van binnen
schippers, was destijds lid van het beruchte Comité van Herstel. Vermeldens
waard is ook de familieband tussen de prominente sociëteitsleden Johannes 
Seijdel en zijn schoonzoon Matthijs Koon, de uitgevers van de radicale Friesche 
Courant.*0 

Ook bij de meer behoudende sociëteitsleden speelden familiebetrekkingen 
een rol. Een uitgebreide kring van politiek gematigde verwanten binnen de 
volkssociëteit was die rondom de bakker Ruurd Adema. Hij deelde namelijk 
zijn lidmaatschap met zijn schoonzoon, de blikslager Willem Coree, lid van de 
provisionele municipaliteit, en verder met een drietal zwagers. Deze familie
kring was in werkelijkheid nog uitgebreider omdat naaste verwanten van Ade-
ma's aangetrouwde familieleden eveneens lid waren van de volkssociëteit. Uit 
deze, en andere hier niet aangehaalde voorbeelden, blijkt dat de keuze voor 
politiek radicalisme of moderantisme mede door familiebetrekkingen werd 
beïnvloed. Maar het gaf niet de doorslag want in een aantal gevallen liepen de 
politieke scheidslijnen dwars door de families heen. Er waren meer factoren 
die de partijkeuze beïnvloedden. 

Een belangrijke factor vormde de positie op de maatschappelijke ladder. 
Deze werd in het verleden zo goed als nu benadrukt met behulp van zichtbare 
rangkenmerken of statussymbolen. Dankzij deze statussymbolen krijgen we 
een goede indruk van de vroegere rangorde. De sociale verschillen tussen de 
sociëteitsleden komen bijvoorbeeld tot uiting in de kwaliteit van de woonhui
zen. Dat blijkt uit de volgende tabel waarin de jaarlijkse huursommen van die 
woningen op de verschillende peildata zijn weergegeven.41 
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Tabel 1: Huurwaarden van de woningen der sociëteitsleden in 1795, op jaarbasis en uitgedrukt in 
procenten 

huren in 
guldens per jaar 

0-100 
101-200 59 
201-300 15 
300+ 4 

maart 1795 
N = 169 

22 
59 
15 
4 

december 1795 
N= = 106 

58 
38 
4 
0 

nieuwe : leden 
N = =57 

80 
18 
2 
0 

mei 1796 
N=49 

55 
40 

3 
2 

Tussen de leden van de volkssociëteit bestonden aanmerkelijke welstandsver-
schillen. Bij het ledenbestand van maart 1795 was de middengroep (categorie 
100-200 gulden) het sterkst vertegenwoordigd. Maar ook aanzienlijke burgers 
maakten destijds deel uit van de volkssociëteit. Een aantal leden bewoonde 
huizen met een voor die tijd zeer hoge jaarlijkse huurwaarde van 300 gulden of 
meer. In december 1795 is het beeld ingrijpend gewijzigd. Het maatschappelijk 
aanzien van de sociëteitsleden blijkt in de tussenliggende maanden aanzienlijk 
gedaald. Dit was een gevolg van de toeloop van politiek radicale elementen van 
geringere welstand: 80% van de nieuwe leden behoorde tot de laagste huurca-
tegorie. Waren dit de plaatselijke sansculotten, de militante volgelingen van 
prominente Jacobijnen, die gedurende deze jaren de straten van Leeuwarden 
onveilig maakten? De cijfers in de laatste kolom van tabel 1 wijzen althans 
sterk in die richting. 

Het bovenstaande beeld wordt gedeeltelijk bevestigd door de vermogensin
deling van het ledenbestand op basis van de kohieren van het hoofdgeld.42 De 
sociëteitsleden zijn in drie vermogensklassen ingedeeld: vermogens groter dan 
600 gulden, vermogens tussen 600 en 400 gulden en vermogens kleiner dan 400 
gulden.43 De onderstaande tabel geeft deze vermogensindeling in procenten. 

Tabel 2: Vermogensindeling van de sociëteitsleden in 1795 in procenten 

vermogenspositie 

meer dan 600 gld. 
600-400 gld. 
minder dan 400 gld. 

maart 1795 
N=174 

76 
19 
5 

december 1795 
N=122 

44 
23 
33 

nieuwe leden 
N=68 

23 
25 
52 

mei 1796 
N=55 

40 
34 
26 

Ook hier zien we weer een duidelijke verschuiving in het ledenbestand van de 
volkssociëteit. Waren de leden van het eerste uur "redelijk" gegoed - 76% be
zat meer dan 600 gulden en het aantal onvermogenden was te verwaarlozen - in 
december 1795 waren de kleine vermogensbezitters binnen de sociëteit duide
lijk in de meerderheid. Vooral het aantal onvermogenden nam aanzienlijk toe, 
meer dan de helft van de nieuwkomers was onvermogend. De politieke onlus
ten in de voorgaande maanden oefenden op deze lieden kennelijk een grote 
aantrekkingskracht uit. Van de 21 personen die tussen eind september en begin 
december als nieuwe leden werden genoteerd, was het overgrote deel onver
mogend.44 Op hun geringe afkomst wijzen ook de hierbij gevonden beroepen. 
In de meeste gevallen ging het om knechten, losse arbeiders en soldaten. Ze 
behoorden tot het revolutionaire voetvolk dat vooral in perioden van onrust in 
beweging kwam. Toen na februari 1796 de rust weerkeerde, verdween het me-
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rendeel van hen weer in de anonimiteit. Uit de cijfers in de laatste kolom van 
tabel 2 blijkt dat de onvermogenden enige maanden later in het radicale kamp 
duidelijk in de minderheid waren. 

In tabel 3 zijn de sociëteitsleden over een aantal beroepscategorieën ver
deeld.45 Deze indeling geeft een aardig beeld van de maatschappelijke opbouw 
van het ledenbestand. 

Tabel 3: Verdeling naar beroepscategorie van de sociëteitsleden in procenten 

beroepscategorie maart 1795 december 1795 nieuwe leden mei 1796 
N=196 N=127 N=73 N=58 

fabrikanten/onder
nemers 12.5 9.5 7 8.5 
kooplieden/schippers 25 11 7 17 
vrije beroepsoefenaren 5.5 2.5 2 7 
overheidspersoneel 4 8.5 9 5.5 
winkeliers/ 
ambachtslieden 52 51 44 50 
arbeiders/gezellen 1 15 26 12 
overigen* 0 2.5 5 0 

* in dit geval soldaten 

Opnieuw zijn er weer duidelijke verschillen tussen de peildata te constateren. 
Dat geldt niet zozeer voor de ambachtslieden en winkeliers. Het aandeel van 
deze middenstanders, waartoe ook een deel van het overheidspersoneel be
hoorde , bleef nagenoeg gelijk. Aanvankelijk waren de leden van de volkssocië
teit vrijwel uitsluitend afkomstig uit de hogere beroepsklassen: naast midden
standers treffen we onder hen vooral fabrikanten, kooplieden, hogere over
heidsfunctionarissen en vrije beroepsoefenaren aan. In december hadden de 
vertegenwoordigers van de hoogste beroepsgroepen gedeeltelijk plaats ge
maakt voor heel wat eenvoudiger lieden. Meer dan een kwart van de radicale 
nieuwkomers behoorde tot de arbeidende klasse. Dit betekent echter niet dat 
de plaatselijke partijstrijd zondermeer als een klassenstrijd avant-la-lettre 
moet worden beschouwd.46 De radicalen waren uit alle beroepsklassen afkom
stig. De cijfers tonen dat duidelijk aan. 

Een deel van de sociëteitsleden vervulde naast het beroep één of meer ne-
venambten. Eervolle bestuursfuncties zoals regentschappen van stedelijke lief
dadigheidsinstellingen of het lidmaatschap van de gereformeerde kerkeraad 
verhoogden het maatschappelijk aanzien. Van de 200 personen op de ledenlijst 
van maart 1795 waren 25 enige tijd stadsarmenvoogd geweest.47 Tien van hen 
zaten bovendien vóór 1795 in het plaatselijk kerkbestuur.48 Ook 14 andere so
ciëteitsleden hadden het ambt van ouderling of diaken waargenomen. Stedelij
ke notabelen wisten dus de weg naar de volkssociëteit te vinden. Verrassender 
wellicht is de constatering dat het hierbij ging om zowel gematigde als radicale 
sociëteitsleden. De politieke scheidslijnen liepen dus kennelijk dwars door de 
stedelijke bovenlaag heen. 

De volgende tabel geeft ondermeer het aandeel van de rooms-katholieken 
en protestantse dissenters binnen de volkssociëteit op de verschillende tijdstip
pen weer:49 
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Tabel 4: Verdeling naar kerkelijke gezindte van de sociëteitsleden in procenten 

kerkelijke 
gezindte 

gereformeerden 
katholieken 
doopsgezinden 
lutheranen 
israëlieten 

maart 
1795 

N = 195 
72.5 
15.5 
10.5 
1.5 
0 

december 

N 

1795 

= 132 
73 
17.5 
5 
4.5 
0 

nieuwe 
leden 

N=76 
67 
24 

5 
4 
0 

mei 
1796 

N=49 
69 
21 

6 
4 
0 

stedelijke 
bevolking 1796 

N=15.525 
75.2 
16.4 
2.8 
3.3 
2.3 

Het totale aantal niet-gereformeerde sociëteitsleden bleef gedurende 1795 ta
melijk constant, hun aandeel was vrijwel in overeenstemming met hun aandeel 
in de totale stedelijke bevolking.50 Maar bij nadere beschouwing blijken er aan
zienlijke onderlinge verschillen te hebben bestaan. Waren de mennisten, gelet 
op hun aandeel in de plaatselijke bevolking in 1796, aanvankelijk sterk over
vertegenwoordigd, in december was het aantal doopsgezinde sociëteitsleden 
gehalveerd. Mogelijk was het optreden van hun voorganger Staal daar debet 
aan, want in 1797 probeerde de doopsgezinde gemeente zich van hem te ont
doen, een poging die door het stadsbestuur werd verijdeld. Het aantal lutherse 
maar vooral katholieke sociëteitsleden was echter sterk toegenomen. Bijna 
een kwart van de nieuwe leden was rooms-katholiek. De vatbaarheid van het 
katholieke volksdeel - verreweg de grootste kerkelijke minderheid te Leeu
warden - voor de radicale propaganda was een gevolg van de marginale positie 
van de katholieken vóór 1795. In de rangorde van de niet-gereformeerde bur
gers bezetten zij voor de joden de voorlaatste plaats.51 

Op grond van de bovenstaande gegevens, met uitzondering van die over de 
kerkelijke gezindten, konden de sociëteitsleden als volgt over de verschillende 
sociale lagen worden verdeeld:52 

Tabel 5: Sociale stratificatie van de sociëteitsleden in procenten 

stand maart 1795 december 1795 nieuwe leden mei 1796 
N=199 N=134 N=77 N=59 

gezeten, burgerij * 
hogere middenstand 
lagere middenstand 
werklieden en arbeiders 

41 
48 
10 

1 

19.5 
37 
27 
16.5 

10.5 
25 
36 
28.5 

17 
46 
27 
10 

* incl. enige leden van het stedelijke patriciaat 

Bovenstaande cijfers bevestigen hetgeen eerder bleek bij de behandeling van 
de afzonderlijke statuskenmerken. De maatschappelijke samenstelling van het 
ledenbestand is gedurende 1795 vrij ingrijpend gewijzigd. Aanvankelijk be
hoorde het gros der sociëteitsleden tot de gezeten burgerij (kooplieden, fabri
kanten, academici) en de hogere of gegoede middenstand (welgestelde winke
liers, grossiers, werkbazen, chirurgijns e.d.). In december zien we een veel ge-
schakeerder beeld. Gezeten burgers, en in mindere mate gegoede middenstan
ders, hebben dan plaats gemaakt voor mingegoede middenstanders (kleine 

72 



neringdoenden, ambachtslieden e.d.) en lieden afkomstig uit wat destijds "de 
smalle gemeente" heette. De strijd tussen radicalen en moderaten was echter 
geen aanzet tot een voorbarige klassenstrijd. De partijstrijd leidde hoogstens 
tot een heterogener ledenbestand. De gegoede burgers bleven in de volksso
ciëteit in de meerderheid. Uit hun midden kwamen de Jacobijnse leiders die 
werden gesteund door een schare volgelingen. De nieuwkomers afkomstig uit 
de lagere strata, plaatselijke sansculotten dus, vormden als het ware de clientè
le van deze radicale voormannen. 

Dat destijds de politieke tegenstellingen niet uitsluitend door klassebelan-
gen werden bepaald, zoals de historicus C.H.E. de Wit in zijn geruchtmakend 
proefschrift wel schijnt te veronderstellen, wordt duidelijk als wij de maat
schappelijke herkomst van de sociëteitsleden vergelijken met hun politieke 
voorkeuren. Wij maken hierbij onderscheid tussen drie politieke stromingen: 
1. de federalisten, behoudende patriotten die de provinciale zelfstandigheid 
wilden handhaven; 2. de moderaten, aanhangers van de eenheidsstaat maar 
overigens afkerig van al te drastische veranderingen; 3. en uiteraard de radica
len, voorstanders van ingrijpende politieke en maatschappelijke hervormin
gen. Van 155 van de 200 oorspronkelijke leden werd de politieke voorkeur 
vastgesteld.53 

Tabel 6: De verhouding tussen de maatschappelijke herkomst en de politieke voorkeur van de 
sociëteitsleden in aantallen 

stand 

gezeten burgerij/patriciaat 
hogere middenstand 
lagere middenstand 
arbeiders en werklieden 

federalisten 

12 
10 

1 

23 

moderaten 

26 
30 

8 

64 

radicalen 

20 
39 
8 
1 

68 

Duidelijk blijkt dat de politieke scheidslijnen dwars door de sociale lagen heen
liepen. Voor de arbeidende klasse weten we dat niet zeker, maar het is wel 
waarschijnlijk. Alleen de federalisten behoorden overwegend tot de gegoede 
burgerij. Het verzet van de plaatselijke kooplieden en ondernemers tegen de 
invoering van de eenheidsstaat werd wellicht ingegeven door de angst door het 
economisch machtige Holland te worden overvleugeld. Maar een veel wezen
lijker tegenstelling was die tussen behoudende en vooruitstrevende revolutio
nairen. Deze politieke twist was in Leeuwarden niet een strijd tussen maat
schappelijke groepen met tegengestelde materiële belangen, maar een strijd 
over de consequenties van de revolutie van 1795 tussen mensen met overeen
komstige maatschappelijke posities. 

De teloorgang van de Leeuwarder volkssociëteit 
Nadat de strijd in februari 1796 in het voordeel der radicalen was beslist, leek 
het snel bergafwaarts te gaan met de volkssociëteiten in Friesland. Het Leeu
warder genootschap ging zich steeds meer toeleggen op de lokale politiek, die 
hier in het teken stond van democratische experimenten. Via plaatselijke wijk-
comité's kreeg het volk in Leeuwarden vergaande politieke bevoegdheden. 
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Daarmee werd de volkssociëteit naar de achtergrond gedrongen. Ook tussen 
haar en de municipaliteit boterde het niet meer. Eind 1797 raakten beiden he
vig met elkaar in conflict waarbij de sociëteit uiteindelijk aanzienlijk gezichts
verlies leed. Het lot van de volkssociëteit werd echter in Den Haag bezegeld. 
De radicale staatsgreep van januari 1798 maakte een abrupt einde aan de plaat
selijke autonomie, en daarmee werd ook de positie van de volkssociëteiten on
dergraven. Weldra werden ze onderworpen aan de beginselen van de nieuwe 
Staatsregeling en omgedoopt in onschuldige "constitutionele genootschap
pen". De tweede, ditmaal gematigde staatsgreep van juni 1798 betekende de 
genadeklap voor de clubradicalen. Friesland kreeg hierbij bijzondere aan
dacht: Daendels leidde hier namelijk zelf de zuiveringen van lokale radicale 
besturen. Eind juni viel ook het doek voor dominee Staal. Op last van de 
"Agent van Inwendige Politie" werd de vroegere voorzitter van de Leeuwar
der volkssociëteit en de Friese Hoofdvergadering gearresteerd en met zijn hele 
hebben en houden naar Den Haag op transport gesteld. Voor hem en zijn 
geestverwanten was de revolutie voorgoed voorbij. Veelzeggend was de rede
voering van mr. Petrus Eekma bij zijn afscheid als secretaris van het genoot
schap van Heerenveen op 19 april 1800:54 

"In alle menschelijke zaken beantwoordt het einde nimmer aan het be
gin. Door ondervinding geleerd, is dit ook op onze fraterniteit van toe
passing. Alles ademde in den beginne vrijheid, gelijkheid en broeder
schap. Thans vraagt men daar minder naar. Wij hebben teveel onze vrij
heid gezocht in zaken, die van weinig belang waren. De gelijkheid ten 
aanzien van menschen met afwijkende denkbeelden hebben wij verwaar
loosd uit te voeren. Ja, onze broederschap is in hatelijke partijschap ver
anderd. De vorderingen in waarachtige kennis der vrijheid zijn bij ons 
kreupel gebleven, de uitoefening der gelijkheid is gansch hinkende en de 
betrachting der broederschap gaat vooralsnog onder ons over beide zij
den mank. En welke zijn de redenen, waarom wij niet meer gevorderd 
zijn? Wij hebben de rechte begrippen niet gehad van vrijheid, gelijkheid 
en broederschap, 't Heeft ons ontbroken aan kundige verstandige man
nen, die het onderwijs hunner medeburgers op zich genomen hebben". 

Noten 
* Jacobijnen werden de leden genoemd van een in 1789 te Parijs opgerichte, zeer invloedrijke 

revolutionaire club die haar naam ontleende aan de plaats waar ze vergaderde, een voormalig 
dominicaner of jacobijner klooster. In meer algemene zin worden er heftige revolutionairen 
mee aangeduid. Sansculotten (letterlijk: zonder broeken) was gedurende de Franse Revolutie 
een spotnaam voor de arme burgers van Parijs. Meer algemeen worden er de meest radicale 
revolutionaire elementen uit het volk mee aangeduid. 
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'In bern leart net in bît, 
as hy gjin îwer het' 
Fryske bernelyrykyn de 19de ieu 

J. van der Weg-Laverman 

Dy bidlersjonge, bot en rou, 
Al docht er 't mâl, al flokt er grou, 

Sîn lot mat immen grîse. 
Hy het doch net nei skoale gien, 
Sîn alden ha 'r gjin war op dien 

Om 't deugdpaed him to wîsen. 
En daerom, bern! forsnau him net, 
Jimm' habbe in bult dat hy net het.1 

Ditsoarte fersen brochten yn de 19de ieu Fryske bern yn 'e kunde mei in ûnder-
diel fan literatuer, de lyryk. Fanâlds is bernelyryk in wichtich ûnderdiel fan de 
berneliteratuer. As men de skiednis neigiet, docht bliken dat dy literatuer f aak 
mei fersen úteinset. Ek by de Fryske berneliteratuer fan de 19de ieu is dat it 
gefal. 

Oant no ta haw ik my benammen mei 20ste-ieuske berneliteratuer, mear yn 
it bysûnder de Fryske, dwaande holden. Dy berneliteratuer hat lykwols har 
woartels yn de 19de ieu; reden om ús dêr fierder yn te ferdjipjen. Yn dit artikel 
wol ik ferslach dwaan fan in f erkennend ûndersyk nei de bernelyryk fan dy tiid. 
Foarm, ynhâld en bedoeling binne de trefwurden derby. 

Hoe't de resepsje by de eigentlike doelgroep, de bern dus, west hat, is amper 
nei te gean. Yn egodokuminten soe dêrfan noch wat te finen wêze kinne, hoe-
wol't dy útsoarte tige subjektyf, mei faak wat nostalgyske gefoelens ynkleure 
binne. Sa'n réaksje wurdt bygelyks troch Wumkes yn syn Bodders oanhelle, as 
er dêr S.K. Feitsma sitearret.2 Ek it bern fan hjoeddedei kin net as graadmjitter 
tsjinje, om't it byld dan troch de tiid alhiel fertekene wurdt. Dat is it probleem, 
dêr't elke ûndersiker fan histoaryske berneliteratuer mei sit. Ynearsten bliuwe 
de besprekken yn de ûnderskate tydskriften dy't doe ferskynden oer. 

Dit artikel is as folget opset: nei in neiere bepaling fan it begryp bernelyryk, 
dy't ik sa neutraal mooglik besykje te halden om breed wurkje te kinnen, wurdt 
in ynventarisaasje fan it materiaal jûn. Ik gean earst nei, wat der ferskynd is oan 
bondels mei bernefersen en oan 'losse' fersen yn tydskriften. Dêrnei komme 
foarm en ynhâld fan dy fersen oan 'e oarder. Fan belang is fierders de bedoeling 
dy't de skriuwer sels mei syn wurk hie; it oardiel fan oaren jout noch in neiere 
oanfolling. Al dy eleminten binne fan belang by it plakbepalen fan de fersen. 
By wize fan foarbyld dêrfan wurdt ien bondeltsje wat neier besjoen. Dêrnei 
wurdt in oanset jûn ta resepsje-ûndersyk. It léste elemint dat oan bar komt is de 
fergeliking mei de berneliteratueren fan de buorlju, de Nederlânske, Ingelske 
en Dútske om my ta de literatueren mei de measte ynfloed te beheinen. 
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DE HINNEPIKJËS. 

De hinnepîkjes iten bringe 
Dat jowt sa 'n greate nocht, 

Der is gjin ding dat lîtse Kinge 
Hast lieaver siucht en docht. 

Ho hia de boekweit-kerltsjes pikke, 

Dy Anke falie liet, 
En ek în 't alderminst net skrikke , 

Ho nei men by Har stiet; 

En ho se dêrnei, op it klokjen 
Pen hiar sa troue mem, 

Witte ond'r 'e wiukken gear to hokjen, 
En harkje nei Mar stem: 

Dat alles ken it fanke flye, 
Dêr siuclit se graech ris nei; 

Dus as de pîkjes iten krye ; 
Mat hia bilieaven mei. 

De Hinnepikjes, yllustrearre gedichtsje út 'De blîde Berntsjes' 

Wat is bernelyryk? 
As wy it oer bernelyryk hawwe sille, moatte wy earst goed foar it ferstân haw-
we, wat wy dêr no krekt mei bedoele. It giet om in tige komplekse matearje. 
Alderearst leveret it earste part fan it wurd de nedige problemen op. Wêr 
moatte wy dat bern pleatse, as wy de trije eleminten: stjoerder -boadskip - ûnt-
fanger besjogge? By de stjoerder tinke wy hjir oan de skriuwer fan de fersen. 
Giet it dan by bernelyryk om lyryk skreaun troch bern? Faak kin men derby 
tinke oan de orale literatuer, de ferskes dy't op strjitte songen wurde en soms 
aktuele, troch de bern sels betochte farianten krije. Soks is net spesifyk foar de 
20ste ieu, mar hat altiten al, ek yn de 19de ieu, spile. Mar ek yn de skreaune 
literatuer kin it bern as auteur optrede. Yn de 20ste ieu, benammen yn de twad-
de helte fan dy ieu, is dêr noch al it ien en oar oan dien op foarbyld fan de Ame
rikaan Koch dy't mei bern wurke en it risseltaat derf an bondele. My binne út de 
19de ieu gjin dichtsjende bern bekend, ek net yn de Fryske literatuer. 
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It boadskip kin yn ferbân mei bern in kritearium opleverje, dat bernelyryk 
oer bern giet. Der is hiel wat lyryk, ornearre foar folwoeksenen, dêr't it bern 
sintraal yn stiet. Dêrneist is der in oar skift fan fersen, dat dúdlik makket hoe 
min it gebiet fan bernelyryk ôf te grinzgjen fait. Ommers, moat men widzelie-
ten en lyksangen, elegyen op jong ferstoarne bern dêr't it bern sels yn oansprut-
sen wurdt ek by it sjenre rekkenje? Benammen by it earste skift wol jin dat noch 
wol oan, it twadde sille de measten wol mear muoite mei hawwe. Faak binne se 
ek bedoeld foar folwoeksenen. Beide soarten fersen komme yn de 19de ieu 
foar. Dêrneist kaam ik in hiel singelier skift tsjin, dêr't Tollens' (Hollânske) 
loffers op de earste tosk fan syn jonge soan in hiel ekstreem en ferneamd foar-
byld fan is. By de fersen sa't dy yn de 19de-ieuske Fryske tydskriften ferskyn-
den is in hiele kategory fan datsoarte fersen. Faak giet it om de earste jierdei 
fan in bern; it bern sels wurdt dêryn streekrjocht oansprutsen en moanne him 
(of har) yn de takomst ta ear en deugd oan te stellen, ta meardere eare fan de 
âlden. 

It tredde hjirboppe neamde elemint fan de ûntfanger bringt ús wat tichter by 
ús doel. Derby giet it yn ús gefal om fersen skreaun foar bern. Dat kritearium 
woe ik yn dit artikel tapasse om myn ûndersykskorpus fan bernefersen, wat it 
earste part fan it wurd oangiet, te bepalen. Hoe witte wy oft poësije foar bern 
skreaun is? Faak wurdt dat yn in titel of ûndertitel oanjûn, soms ek - en dat 
benammen by bondels mei bernefersen - is dêroer wat yn in foarwurd te finen. 

Dêrneist lykwols befettet it âlde kultuergoed fan de bernefersen in hiel grut 
tal, dat fan oarsprong hielendal net foar bern skreaun is. Ik kom dan op in oare 
yndieling fan de bernelyryk en wol dy yn bernefolks- en bernekeunstlyryk. De 
hjirfoar al neamde strjittelieten, boarterslieten dy't men op strjitte hearre kin 
(koe?), bakerlietsjes en oare faak âlde folkslietsjes binne algemien besit wur-
den sûnder dat elk noch krekt wit wa't de dichters fan dy fietsjes binne. Se wur-
de ûnder it folk noch altyd brûkt. Lieten as 'Zie de maan schijnt door de bo
men', 'Wat bisto leaflik, rizende simmermoarn', 'Sliep sêft myn berntsje' wit 
mar in inkeldenien fan, dat dy fan resp. Jan Pieter Heye, Waling Dykstra en 
Pi ter Jelles binne. Underskate ûndersikers wolle lykwols ek datsoarte lieten, 
folkslieten, boarterslieten, widzelieten en gean sa mar troch allegear ûnder de 
bernelyryk rekkenje. In samling as Ut 'e âlde doas fan Waling Dykstra en Tsjib-
be Gearts van der Meulen befettet in soad fan datsoarte folkslietsjes. Faak 
waarden de lieten út dat skift op muzyk set en hawwe se sa in lang libben be
skern krige. De Dútse ûndersykster Ruth Lorbe (1974) hat it derby oer it 'Zer-
singeprozess'.3 Sy dielt de bernelyryk alderearst yn yn bernekeunstliet en ber-
nefolksliet. Dat léste kin fan oarsprong in keunstliet foar folwoeksenen wêze 
dat fia folksliet foar folwoeksenen ta berneliet wurden is. De ôfkomst kin ek 
mear ienfâldich wêze. Ik lit dy lieten hjir fierder gewurde en wol my yn dit arti
kel ta it earstneamde skift fan Lorbe, it bernekeunstliet beheine. 

Oan de trije hjirboppe behannele eleminten kin by berneliteratuer noch in 
fjirden tafoege wurde en wol dat fan de bemiddeljende ynstânsje. Ommers, 
faak berikt berneliteratuer, ek lyryk, de ûntfanger/it bern fia sa'n ynstânsje, 
bygelyks fia foarlêzen fan heit of mem, fia skoalle of bibleteek. Dat komt hjir 
oan 'e oarder yn 'e foarm fan resinsjes, skreaun troch folwoeksenen. 

It twadde part fan it wurd bernelyryk, lyryk dus, wol ik neutraal benaderje en 
benammen de foarm dêr't de taal yn getten is yn it each hâlde. Ommers, as wy 
in stik tekst yn strofefoarm, fakentiids mei einrym, al is dat net needsaaklik, 
foar ús sjogge, dan witte wy fuort al, dat wy mei poësije, lyryk te meitsjen haw-
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we. By myn definiearring fan bernelyryk meitsje ik dan ek alderearst gebrûk 
fan dy foar de hân lizzende eleminten. Dy definiearring is sa: 

Bernelyryk omfettet teksten yn bûne, net needsaaklik rymjende taal en mei 
in bepaalde yndieling yn strofen, troch folwoeksenen foar lytse bern oant liker-
nôch tsien jier skreaun, dy't troch dy bern resipiearre wurde, dy't foardroegen, 
lézen en somtiden ek songen wurde kinne.4 

Materiaal 
De 19de ieu is de tiid fan de opkommende Romantyk mei û.o. oandacht foar it 
âlde folksliet. Yn Dútslân hâlde Burger (1747-1794) en Herder (1744-1803) har 
dêrmei dwaande en komt Des Knaben Wunderhorn (1805) út. Yn Ing'elân fer-
skynde krekt earder de samling fan Percy, Reliques of Ancient Poetry (1765). 
De Fryske berneliteratuer set yn dyselde tiid wat wifkjend útein. De Halberts
ma's dy't har mei dy folkslieten dwaande hâlde bringe neist de Lapekoer f en 
Gabe Skroor (1822 e.f.), dy't hieltyd mei oare folksferhalen en -lieten útwreide 
wurdt, heilingen út, printen mei rymkes, dy't troch folwoeksenen en bern wur-
dearre wurde. Se wurde teminsten goed ferkocht.5 Harmen Sytstra komt yn 
1846 mei it earste berneboekje yn proaza, in oersetting fan in mearke fan de 
bruorren Grimm, in jier letter folge troch in oerset toanielstikje, De stellene 
kersen, wylst yn de tydskriften inkeldris in bernefers fan oare dichters ferskynt. 
Yn de fyftiger jierren fan de ieu komt der ynienen suver hast in hausse oan bon-
deltsjes: fiif bondeltsjes fan Waling Dykstra, in aldernijsgjirrichst bondeltsje 
dat noait safolle oandacht krige hat fan S.J. Hoekstra en in oersetting fan Van 
Alphen. Dêrnei ferskine foar 1888 noch in pear bondeltsjes, wylst ek ynsidin-
teel yn de tydskriften it ien en oar te finen is6, allegearre 'keunstlieten', lieten 
dus dêr't de dichter fan bekend is. 

By it fêststellen fan de grinzen fan wat hjir besjoen wurde sil, tsjinje de earste 
tydskriftefersen út de 19de ieu as foarrinders en begjingrins, wylst de eingrins 
bepaald wurdt troch it tydskrift For Hûs en Hiem, dat yn 1888 foar it earst fer
skynt. Troelstra syn frou, Nynke fan Hichtum, fersoarget yn dat tydskrift fuort 
by it begjin al in fêste bernerubryk, dy't net ôfdien wurdt mei in inkeld ferske, 
mar in ferskaat oan bydragen foar bern befettet. Mei dat inisjatyf docht de re-
daksje pionierswurk, om't it tydskrift dêrmei it earste is, dat in fêste berneru
bryk yn syn kolommen opnimt. It tydskrift Sljucht en Rjucht dat yh 1889 foar it 
earst ferskynt, set dy tradysje troch. Dy rubriken soene aparte bestudearring 
fertsjinje. Ik nim dy yn dit ûndersyk net mei, mar lit se fungearje as begrinzing 
fan myn korpus. 

Dat korpus omfettet neist de fersen dy't yn de ûnderskate tydskriften te finen 
binne fiif bondels fan Waling Dykstra, ien fan S.J. Hoekstra, twa fan C. Wiel-
sma7 en twa fan Johanna Frederika Rutgers of neffens har skriuwstersnamme 
Frederike fan Hallum. Fierders haw ik besjoen, wat de Halbertsma's yn har 
ferskate edysjes fan de Lapekoer, risseltearjend yn de grutte bondel Rimen en 
Teltsjes (1871), opnommen hawwe. Ek yn bondels mei wurk foar folwoeksenen 
kin sa no en dan in fers foar bern stean. Om praktyske redenen haw ik my be-
heind ta de bondels mei bernefersen en ta de tydskriftefersen. Ek oersettings 
haw ik gewurde litten. 

Leveren de bondeltsjes dy't hjir oan 'e oarder komme gjin problemen op by 
de fraach oft se by bernelyryk rekkene wurde moatte, allegear hawwe se yn 
titel of ûndertitel wol in oantsjutting dy't yn dy rjochting wiist, by de 'losse' fer
sen lei dat wat dreger. Alderearst seach ik by it bepalen fan it soarte lyryk nei de 
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oantsjutting, dat it om fersen foar bern gie. Faak wurdt de term 'bernerymkes' 
brûkt. Earder neamde ik lykwols ek al de widzesangen en de lyksangen op 
bern. De widzesangen haw ik yn in apart skift ûnderbrocht, krekt lykas de san-
gen dy't skreaun binne ta gelegenheid fan in earste jierdei, soms ek al skreaun 
nei it earste fearnsjier of healjier fan it bern. De lyksangen haw ik gewurde fit
ten, om't it by dat skift dúdlik om fersen foar folwoeksenen giet. As léste seach 
ik noch mei sin nei de titel sels. In titel as 'Knibbeldeuntsje fen pake' kin jin al 
leare dat it hjir om in ferske foar bern giet. Datsoarte fersen haw ik ek meinom-
men, mar dan allinne dyselden dêr't gjin twivel oer hoecht te bestean. 

/jftttt/,ff/n/,yr#//oif //*•• f/V, ff<, fa'sï.r/jx,/>/trjr/ /V/ /// 'yc// 

Jln't'fi/ //*>*•/ tritA'fa fijxtf t\* id<>4t.*>'Ififcht /r'/eti,-

Z,f?tf Ff/ /''fft . » • « « / / M V / ttfnf, ejff/ r\i (/'/ rr/rs fòrh'y 

AK.I ttrttt tri s/n/fr </( /hkf trt.-tfyirt^tffa- , fájr./tt&if/ftj, 

Ek dit is Fryske bernelyryk: ienfan de earste Frysktalige poezy-albumferskes (1867), út 
de kolleksje fan it Fries Museum 

Foarm 
By de bestudearring fan bernefersen is it alderearst, lykas de definysje hjirbop-
pe al sjen liet, de foarm dêr't se yn getten binne, dy't oandacht fertsjinnet. Der
by binne de folgjende aspekten fan belang: metrum, rym en strofebou, fierders 
styl, wurdkar en sinsbou, wylst ek de wize, dêr't it fers op songen wurde kin, 
hjirby rekkene wurdt. 

As men folkslieten as útgongspunt nimt, - en Lorbe learde ús hjirfoar, dat 
dat net sa nuver is - dan fait alderearst it hast wat monotoane ritme fan dy lieten 
op. Yn it ferlingde dêrfan leit it rym, mear yn it bysûnder it einrym, dat meiwur-
ket oan it wat beswarrende karakter dat dêrtroch ûntstean kin. De 'beuker-
dreun' is in bekende term dy't nochal ris brûkt wurde foar de yndie wat dreu
nende ferskes foar de lytsten. Datsoarte komme wy yn ús korpus lykwols am
per tsjin; allinne by Frederike fan Hallum har bondeltsjes is dúdlik oandacht 
foar dy jongste lezersgroep. Alle oaren mikke, bewust of ûnbewust, op wat âl-
dere bern. In útsûndering lykje op it earste gesicht de widzelieten en de 'jierda-
gelieten'8, dy't wol foar de hiele lytse bern sels skreaun binne, mar yn har út-
wurking dochs ek rjochte binne op de folwoeksenen om it bern hinne. Se steane 
wat foarm oangiet, dan ek tichter by de oaren as by de fersen fan Frederike. In 
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bepaalde systematyk yn de strofebou fan de 'losse' fersen fait net te ûntdekken. 
Dat in bern in wat ienfâldige strofebou better opnimt, tinke de dichters blykber 
net om. Yn guon tydskriftefersen wurde lange rigels en strofen brûkt. By de 
fersen yn de bondels is dat yn it ginneraal wat better, al komt ek dêr in inkelde 
kear in frij dreech opboud fers foar. Meastentiids lykwols telle de strofen hjir 4 
à 6 rigels, wylst by it rym peard en krúst rym it measte te finen binne. Dat léste, 
it rym, wurdt by de tydskriftefersen wat minder regelmjittich tapast, wat de 
trochsichtigens net befoarderet. As metrum wurdt in soad gebrûk makke fan 
de trochee mei syn ôfwikseling fan beklamme/ûnbeklamme wurddiel ( - v 
ensfh.), wylst ek syn tsjinfuotter, de jambe, nochal ris foarkomt. By de wid-
zelieten komme in pear foar mei in trijeliddich metrum, dat de fersen wat in 
dûnsjend karakter jout en dat goed past by it doel fan dy lieten. 

De brûkte styl wykt oer it algemien net folie ôf fan dy yn fersen foar folwoek-
senen. Allinne by it earste bondeltsje fan Waling Dykstra, Blommekrânske..., 
fait op, dat de dichter in pear kear gebrûk makket fan lûdneibauwing, fan op
somming en fan werhelling. Hy moat derby dúdlik syn jonge lêzerspublyk foar 
eagen hân hawwe. In inkelde kear mar komme wy soks letter nochris yn syn 
fersen tsjin. Dy rinne faak ek minder goed as de fersen út dat earste bondeltsje. 
Ek Frederike fan Hallum makket yn har beide bondeltsjes gebrûk fan dy style-
leminten, benammen yn it Memmeboekje. By de oare fersen kabbelt de stream 
fan wurden meastentiids mar wat troch sûnder opfallende stylskaaimerken. 

De wurdkar is oer it algemien net al te dreech en slim; wol wurde, benammen 
yn de sterk moralistyske fersen, nochal wat abstrakta brûkt, wurden lykas wiis-
heid, tankberens, deugd en sa fierder. Yn it ferlingde dêrfan past dat, fral yn de 
bondeltsjes fan Dykstra, de jonge lêzer/it bern faak direkt oansprutsen wurdt, 
faak yn de léste strofe. 

De sinsbou is oer it algemien aardich nei te kommen. Gearstalde sinnen wur
de in soad brûkt, mar binne net al te kompleks. Neist fersen mei moai koarte 
rigels binne ek hiel wat fersen te finen, dêr't de rigels frij lang fan binne. Yn in 
soad fersen wurdt ek gebrûk makke fan de direkte rede, dat it gehiel in mear 
libben karakter jout. 

Ek in foarmaspekt is de wize dy't guon fersen meikrige ha. Dat binne yn hast 
alle gefallen besteande wizen, dy't boppe de tekst oanjûn steane en dy't wier-
skynlik aardich goed bekend west hawwe yn dy dagen. Allinne it sankje dat 
skreaun is by it iepenjen fan in nije skoalle hat dy wizeoantsjutting net.9 Of-
geand op 'e titel sil it wol songen wêze en is it miskien foar dy gelegenheid spe-
sjaal op muzyk set. Fan de fersen mei sa'n wize-oantsjutting komme trije yn twa 
bondels fan Dykstra foar en trije yn dy fan Wielsma. Yn de tydskriften fine wy 
fiif mei in besteande wize, wylst yn de beide bondeltsjes fan Frederike fiif krekt 
net sa'n oantsjutting krige ha en al de oaren wol. Mar dat hat alles te meitsjen 
mei it doel dêr't sy de fersen foar makke: om se te brûken op har sneinsskoalle. 

Dat de wizen belangryk binne by de resepsje fan de fersen saegen wy al yn 
paragraaf twa, doe't wy it oer it 'Zersingeprozess' fan Lorbe hiene. Dochs gean 
ik der hjir fierder net op yn, om't dat skift fersen in aparte bestudearring fer-
tsjinnet. 

Ynhâld 
Besjocht men de teksten en har ynhâld wat neier, dan docht al gau bliken dat 
noch in hiel skoft yn de 19de ieu op de ynfloed fan Van Alphen yn de fersen foar 
bern waar te nimmen is. No wie dy dichter doe't er mei syn bondeltsjes kaam, 
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De Fearskipper: yllustraasje by it gedicht út 'Learsum tiidfordrieu for de bern' 

dúdlik in pionier. Hy is yn de Hollânske berneliteratuer de earste dichter dy't 
besiket fan it bern út wei te tinken. Dat komt û.o. út yn syn kar fan ûnderwer-
pen. By syn epigoanen stiet dat bern folie mear op 'e eftergrûn en komt de fol-
woeksene mei syn opfiedingsidealen en syn sicht op 'e wrâld dêr wer foar yn it 
plak. Neist it bondeltsje oersettings dat H.G. van der Veen fan it wurk fan Van 
Alphen levere, komme dêrneist yn de tydskriften sa no en dan wat oersettings 
fan ien fers foar. Mar ek yn de eigen fersen fan de dichters is de neifolging en 
bewûndering fan de Hollânske dichter klear te fernimmen. Dat allegearre op in 
stuit, dat dochs ek wol krityk op Van Alphen te hearren is.10 Deugdsumens en 
oare begripen út syn fersen, lykas de ferneamde sin 'ús learen is boartsjen' kin 
men hieltyd wer op de iene of oare wize werom fine. No is dat net sa ferwûnder-
lik as men betinkt dat it wurk fan Van Alphen, mar net minder fan syn epigoa
nen, lykas Francijntje de Boer en Petronella Moens en net te ferjitten Nicolaas 
Anslijn mei syn 'brave Hendrik', yn dy earste helte fan de ieu it wichtichste 
wurk foar bern is. Oft dat wurk ûnder de bern populêr wie is min nei te gean. 
Dat it wurk by it opfiedingsideaal fan dy jierren paste, mei dúdlik wêze. 

Daalder neamt it braaf wezen as in essensjeel ûnderdiel fan benammen de 
Nederlânske berneliteratuer út it begjin fan de 19de ieu en ek yn de hjir behan-
nele Fryske fersen is dat it wichtichste ûnderdiel fan de tematyk.11 It wurd 
'braaf' hie noch net de slim negative bybetsjutting sa't wy dy dêroan hechtsje. 
Dat opfiedingsideaal, want sa kinne wy dat tema wol beneame, hat der alles 
mei te meitsjen, dat it measte dichtwurk hiel klear en dúdlik fan de folwoekse-
nen út tocht is. Dy wolle de bern in les jaan, soms wol moai ferpakt yn in aar-
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dien ferhaaltsje of in moaie beskriuwing, mar de ein fan it ferhaal is en bliuwt de 
moraal. Faak wurdt dy moraal ôflaat út it gedrach fan bisten: sa hearrich as in 
hûn is, sa hearrich moatte ek bern oan har âlden wêze, om ien foarbyld fan sa'n 
tapassing te neamen. Mar heechst selden bliuwt it by de beskriuwing fan in aar-
dich foarfal, benammen yn de bondeltsjes fan Dykstra en Hoekstra. Ek by 
Wielsma en Frederike fan Hallum is dy moraal noch wol te finen, mar net sa 
eksplisyt yn in aparte léste strofe sa't dat by beide foarige dichters nochal ris 
foarkomt. Oer it algemien kin men stelle, dat foar 1888 gjin fers sûnder in lib-
bensles koe, ek net by Frederike fan Hallum. By har is dy libbensles religieus 
kleure, mear as by de oare dichters. Yn de bondels fan Dykstra komt God wol 
nochal ris foar as de bestjoerder fan de natuer en de ynsteller fan rangen en 
stannen, in tinken dat past by de Ferljochting. 

It braaf wezen wurdt op ûnderskate wizen spesifisearre. Alderearst is it goed 
foar bern om te dwaan wat de âlden fan har freegje. Dy moatte se net beskam-
je, se moatte libje ta eare fan dy âlden. Benammen yn de widzelieten en de 
jierdagelieten komt dat hiel dûdlik nei foaren. In oar tema, dat faak foarkomt, 
is de liddichheid. Dy liedt ta it earmhûs, sa't mear as ien kear mei safolle wur-
den sein wurdt. In inkelde kear wurdt it bern op it hert drukt, dat it mar fan syn 
boartsjen genietsje moat; de soargen komme gauwernôch. Mar dêrfoaroer 
komt dan wer it sizzen: earst it wurk dien meitsje, dan pas kin der boarte wur-
de. Dat wurk makket ek, dat men nochris wat bedije kin, teminsten as men 
sparsum is. Earlikheid is ek in wichtige deugd en de ienriedigens fan bern ûnder 
mekoar en mei de folwoeksenen. Nettjinsteande de deugd fan de sparsumens 
wurde earmen as mear lokkich sjoen as riken. Boppedat witte dy earmen faak 
ek net better, lykas guon dichters ha wolle. Fêst stiet, dat elk op syn eigen plak 
syn plicht dwaan moat. 

Kin men yn it stadichoan minder útsprutsen brûken en oanpriizgjen fan de 
moraal al wat fan fernijing sprekke, al is dat noch mar hiel minym, fierder kom
me wy dêrmei, as wy sjogge nei de behannele ûnderwerpen. Yn de kar dêrfan 
kin men sjen, hoe't de dichter him of har opstelle wol. Wurdt der in ûnderwerp 
keazen út de wrâld yn it algemien of wurdt mear tocht om de spesifike belib-
bingswrâld fan it bern? By de bondels fersen dy't skreaun binne by printen, ha 
dy lésten in stjoerend effekt hân. Faak steane op dy printen saken út de ber-
newrâld, like faak lykwols wurde ambachten (fan de grutten) útbylde. Fral it 
bondeltsje fan Hoekstra lit dat dúdlik sjen. Hjirnei kom ik dêr noch op werom. 
Mar ek yn de bondels fan Dykstra komme wy dy ambachten of oare beroppen 
tsjin. Dat hat alles te meitsjen mei it feit, dat de skriuwers foar bern har publyk 
fral ynformaasje oer de wrâld jaan woene. 

In oar Onderwerp dat in soad yn berneliteratuer foarkomt, is it libben en ge
drach fan bisten. Foaral yn de beide bondels fan Dykstra, Blommekrânske ... 
en Blide Bemtsjes, figurearje hiel wat bisten, mar ek Wielsma wijt in tal fersen 
oan harren. Oer it algemien wurde dy bisten wol aardich neffens har aard út
bylde; in hûn bliuwt in hûn en de kikkert is net oars as syn soartgenoat yn 'e 
natuer. It iennichste ferskil is, dat de kikkert fan Waling Dykstra sprekkend 
ynfierd wurdt. In bist dat mear op minsken liket, komt amper foar, of men soe 
dat iene singeliere gefal nimme moatte, dêr't de mem-ljurk oan de bern freget 
har berntsje dat yn in kouwe sit, dochs wol op 'e tiid in ferskjinning te jaan! Mar 
dat bliuwt útsûndering binnen it gehiel fan fersen. 

Fernijing yn de kar fan ûnderwerpen sjogge wy benammen by Wielsma, dy't 
each hat foar de bernewrâld en dêr foar in grut part syn stoffe weihellet. Ek by 
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de oaren is dy bernewrâld wol fertsjintwurdige, mar dêr is it dochs noch wat 
ynsidinteler. 

Dêrnei is it fan belang, hoe't dy ûnderwerpen útwurke wurde. Wurdt de fol
woeksene of it bern as útgongspunt nommen, mei oare wurden, is it de fol
woeksene dy't it bern tasprekt of komt it bern sels jin yn de fersrigels yn 'e mjit-
te? Ek sa besjoen is it Wielsma, en fierders ek Frederike dy't foar in lytse fernij-
ing soargje. By beiden fait it op, dat se faak troch de eagen fan it bern nei har 
ûnderwerp sjogge en dat bern ek sels sprekkend ynfiere. De ik-figuer dy't yn 
inkelde fersen foarkomt, is by harren nèt de dichtsjende folwoeksene, mar it 
bern. By dy beide dichters is al wat te fernimmen fan de tinkbylden sa't dy de 
beweging 'Vom Kinde aus' dy't ein 19de, begjin 20ste ieu opkomt, foar eagen 
stiene. 

Bedoeling 
Wa't de resipiïnten, de lezers, fan de teksten binne en hoe't se dêrmei omgea-
ne, kin de skriuwer net bepale, al kin hy of sy wol yn in bepaalde rjochting stjoe-
re. By de fersen dy't yn de tydskriften publisearre waarden, koe dat troch mid
del fan titel of ûndertitel, by de bondels kin neist dy titels in eventueel foarwurd 
oanwizings befetsje. Earder seagen wy al, dat guon fersen yn de tydskriften eti-
kettearre waarden, bygelyks mei de opskriften 'Bernerymkes', of 'Rymkes 
foar de bern'. Dêrút sprekt dúdlik hokker doelgroep de skriuwer op it each hie: 
it bern. Yn guon oare soksoarte fersen is it yn de titel sels al te lézen. Knibbel-
deuntsje, widzeliet, Oan myn dochterke op har earste jierdei ensafh. tsjutte ek 
in bepaalde, yn âldens beheinde doelgroep oan. Titels as 'learsum tiidfordrieu' 
meitsje fansels ek al wat dúdlik oer de bedoeling. Oare titels binne mear neu
traal, hawwe it noch al oer 'nocht', mar sizze oer fierdere eachmerken fan de 
auteur net sa folie; dan kin men better op de foarwurden te riede gean. Fan de 
hjir behannele bondels hat allinne Dykstra syn Blommekrânske sa'n foarwurd. 
Hy stelt dêryn dat in hiel soad Friezen har eigen memmetaal net goed léze kin-
ne. Dêrom is it neffens him goed, dat bern 'fen jongs op' mei Frysk lézen 'pie-
le'. Dat wurdt ek al wol dien, mar der is neat yn 't Frysk dat gaadlik is foar bern. 
Hy hopet dat âlden har bern derby helpe wolle en dat syn boekje oaren 'oan-
fiterje' sil ek ris foar bern te skriuwen. Syn eachmerk is dus benammen pedago-
gysk-didaktysk rjochte. Literêr hat er gjin pretinsjes. 

Fan de oare njoggen bondeltsjes - ik haw it bondeltsje oersettings fan Van 
Alphen dêr net by rekkene - hawwe fjouwer in foech motto opnommen, yn de 
foarm fan in koart gedicht, dy't wat fan de bedoeling fan de dichter dúdlik 
meitsje. Dy yn Dykstra syn beide bondels Simmernocht en De blide berntsjes 
besjonge de nocht en wille fan de bernetiid. It motto yn syn bondel Learsum 
tiidfordrieu en yn Hoekstra sines binne wat moralistysker en ûnderstreekje it 
nut fan beuzichheid en it fersmiten fan liddichheid. 

Wielsma syn bedoelings wurdt men net folie fan gewaar. Hy hat yn syn bon
deltsjes gjin foarwurd en ek gjin motto. De titel kinne wy oer syn bedoelings 
lyksa neat út gewaarwurde; dy is sûnder watfoar subjektive kleur dan ek: For 
de bern. Frederike fan Hallum is fan bekend, dat se har ferskes makke om op 
har sneinsskoalle yn Hallum te brûken. Dat ek oaren buten Hallum dêr gebrûk 
fan meitsje koene, sil ynearsten har bedoeling net west hawwe. Op de titelpagi
na fan beide boekjes stiet teminsten: 'Net te keep'. Se hat it letter wolris oan 
oaren útliend12, mar earst yn 1924 waard har wurk offisjeel útjûn, besoarge 
troch P. de Clercq, en kaam it dêrmei foar elkenien beskikber. 
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Beiden, foarwurden sawol as motto's fan dy bondels leare ús dus, dat berne-
literatuer, mear yn it bysûnder bernefersen, yn dat 19de-ieuske tiidrek der net 
samar foar de aardichheid, allinne foar it geniet binne. Nee, it giet om in help
middel by it grutbringen fan bern, in helpmiddel om de taal better te learen en 
om goede deugden oan, en ferkearde ôf te learen. 

By wize fan foarbyld 
It fait op dat de bondeltsjes út de fyftiger jierren allegear likernôch deselde ûn-
dertitel hawwe: 'in boekje mei moaye printsjes mei rîmkes derby', of, lykas 
Hoekstra it seit: 'Printeboekje for de bern mei tapasselike rîmkes'. Men soe 
dêrút konkludearje kinne, dat de printen der earst wiene en dat de ferskes by 
de printen skreaun binne. Om dat wat better te besjen, wol ik hjir neier op 
Hoekstra en syn boekje yngean. Wat it uterlik oangiet rint de bondel der yn 
safier út, dat by it ôfprintsjen fan de tekst gebrûk makke is fan skriuwletters. It 
eksimplaar dat ik yn Museum Willem van Haren op it Hearrenfean besjoen 
haw, hie ynkleurde printen.13 Bern fan dy tiid dy't net sa ferdoarn wiene as de 
bern út ús tiid mei allerhanne techniken en kleuren yn printeboeken, sille dat 
fêst prachtich fûn hawwe. Op ús 20ste-ieuwers hat it wat oandwaanliks primi-
tyfs. Dat de printen, typysk 19de-ieuske houtgravueres, besteande printen bin
ne dy't faker brûkt waarden, haw ik fan dit bondeltsje noch net earne fine kin
nen, mar ik tink, dat men dêr wol fan útgean mei. Ommers, as men de fersen 
lést dy't Hoekstra skreaun hat, dan binne dat dúdlik beskriuwings fan de print 
dy't neist de tekst stiet. In soad fan syn fersen begjint er mei: 'Hier stiet ...', 
'Hier bin w'...', 'Hier ha w'.... In oare oantsjutting datoangeande is de begjin-
clause: 'Sjuch ...' dy't er ek in pear kear brûkt. De oerbliuwende fersen begjint 
er mei de haadpersoan fan de print fuortendaliks yn de earste rigel foar ús del te 
setten. 

In oar argumint om oan earder brûkte printen te tinken, fine wy yn in resinsje 
fan ien fan Waling Dykstra syn bondeltsjes dêr't praat wurdt oer 'en manich 
ofbrûkte printsjes' dêr't fryske byskriften by skreaun binne.14 Men soe dêrút 
ôfliede kinne, dat dat yn dy tiid wol mear dien waard. 

Wa wie dy Hoekstra? Siebe Jeips Hoekstra hie in nôtmûne op it Hearrenfean 
en libbe fan 1825 oant 1858. Ut in tsienjierreferslach fan it Selskip 1844 stiet 
beskreaun dat hy yn it tsiende jier fan it bestean fan dat selskip ta arbeidzjend 
lid beneamd waard.15 Dat wie dus yn 1854, likernôch in jier nei it útkommen fan 
dit boekje foar bern en fan in oar singelier boekje fan him, Mîn earste reis nei 
Holland, Utrechtend Gelderlond. Sa't de titel al te rieden jout, giet it hjir om in 
reisferslach, op rym, oanfolle mei noch in pear oare rymkes. Hy hat dat, nef-
fens it foarwurd, op papier set 'oanfiurre thruch da liafde for ûs griise sprake'. 
Nei't er arbeidzjend lid fan it selskip wurden is, leveret er ferskate bydragen 
oan it tydskrift Iduna, in pear proazastikjes en aardich wat fersen. Ien dêrfan 
soe op de titel ôfgeand ek in bernefers wêze kinne: 'Berna Jondslieth'; it hat as 
oantsjutting meikrige: Nei G. Timme, in auteur fan wa't er al earder in fers 
oerset hie. Ik behannelje dy hjir fierders net. De konklúzje kin wêze, dat syn 
oarspronklik wurk foar bern beheind bleaun is ta it bondeltsje, dêr't wy it hjir 
oer hawwe. 

Watsoarte printen binne dat no dy't beskreaun binne en sit der in bepaalde 
systematyk yn wat Onderwerpen oangiet? Al wat, liket my ta. De titels efter 
mekoar set litte dat al sjen: De Boumon - De Timmermon - De Feanderij - De 
Rogmounle (hy bleau syn styl trou!) - De Bakkerij - De Winter. Allinne de 
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léste rint der in bytsje út; oars kin men stelle, dat it giet om beroppen fan min-
sken, beuzichheden dêr't se har brea mei fertsjinje. Sjoen nei it motto fan de 
bondel is dat net sa nuveraardich; Hoekstra skriuwt dêr: 

'Lear berntsjes! fon de bij, de liddichheid to mijen 
Hwent just truch îwer is olene lok to krijen; 
Lear în jim scoal tiid trou, end is dij iens forbij 
Kies dan en nuttich fak, ta thjinst der Maetskippij. 

It motto út Hoekstra syn bondeltsje 'Printe boekje for de bern' 

Dat hiele fers is eins tekenjend net allinne foar Hoekstra syn poësije, mar ek 
foar dy fan in soad oaren yn dat tiidrek, lykas wy al earder seagen. Yn syn 'nei-
wurd' komt Hoekstra nochris wer op dy liddichheid werom, wylst hy yn de 
foargeande fersen hieltyd sjen lit, wêr't flyt ta laat. It kiezen fan in ûnderwerp 
as beroppen wie yn dy tiid hiel gewoan, it waard ek buten Fryslân in soad dien. 
In protte lear-lêsboekjes hiene dat as útgongspunt en learden neist de technyk 
fan it lézen de bern tagelyk hiel wat nuttige ynformaasje oer de maatskippij 
dêr't se aanst yn te libjen hiene. Net sa'n frjemd stânpunt fansels as men betinkt 
dat de bern doe gjin ynformaasje fia radio of teevee, de measten ek net fia de 
krante krigen. Boeken wiene de iennichste mooglikheid. 

Hoekstra syn boekje is net sa bekend wurden. Dat is net sa ferwûnderlik; de 
kwaliteit fan syn fersen hâldt net oer. Faak binne de rigels lang en wat fer-
wrongen fan bou; der sit net folie ôfwikseling yn metrum of ritme. Allinne it 
fers 'De Winter' hat wat in ienfâldiger bou. It begjint hiel aardich mei in teke
ning fan de iiswille. Mar de moraal kin it net sûnder: 'Ol hwa mei flît / De tiid 
forslît / Scil rom beleanning krye'! 
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Hoe grut de oplage west hat, haw ik net fine kind, mar foar safier't ik wit 
binne der mar trije eksimplaren fan bewarre bleaun.16 Yn de tydskriften út de 
twadde helte fan 'e 19de ieu bin ik gjin resinsjes fan it boekje tsjinkommen. 

Resepsje 
Sa't ik al earder skreau is it oardiel fan de eigentlike doelgroep, de bern sels, 
min te efterheljen. Wy sille it dwaan moatte mei wat op skrift steld is en dat 
binne resinsjes skreaun troch folwoeksenen. De praktyk fan it skriuwen fan 
berneboekeresinsjes, ek fan bernefersen, is noch net sa âld. Dêrom mei it wol 
bysûnder hjitte, dat der fan de 19de-ieuske Fryske bernelyryk dochs in pear fan 
sokke resinsjes fûn binne. It giet derby om in besprek fan Waling Dykstra syn 
bondeltsje Blommekrânske for da Fryske berntsjes troch Q. W., dat is H. S. Syt-
stra, yn Iduna 1851 en om ien yn itselde blêd fan 1854 oer Learsum tiidfordrieu. 
De teneur yn dy besprekken is dat lektuer foar it folk, mear yn it bysûnder foar 
bern, de opwekking fan de folksdeugd beëagje moat, nuttige kennis oanbringe 
moat en it folkslok as heechste wyt stelle moat. Mei dat útgongspunt is de skri-
bint frij kritysk oer it earstneamde bondeltsje. Hy fynt it ûnfoldwaande, dat de 
skriuwer it foar it bernebegryp berekkene hat. Stikken as de opnommen 'Poe-
peteltsjes', mar ek rymstikken mei de fabel 'De Hin mei einepiken' en 'De 
Bûksprekker' fynt hy net ferantwurde foar bern. Dy ferheegje de deugd net, 
ferleegje dy earder. Mar hy bliuwt net yn it negative hingjen; benammen 'De 
twa Mûsen' en 'Simmermoarn-sangkje' fynt er 'tige fix'. En sa docht bliken dat 
in klassyk liet fan hjoeddedei ek doe al oansloech. De besprekker nimt it yn syn 
gehiel op. It besprek wurdt besletten mei wat opmerkings oer taal en stavering 
en oer de fersebou. Wat dat léste elemint oangiet skriuwt er, dat er wol folie 
minder lézen hat as de fersen yn dit bondeltsje. By it twadde besprutsen boek 
binne it benammen de 'ôfbrûkte' printsjes, dêr't de resinsint oer fait. Hy toant 
dêrmei syn miening, dat ek foar bern kwaliteit levere wurde moat, yn tekst sa-
wol as yn yllustraasje, en benaderet de berneliteratuer dêrmei op deselde wize 
as dy foar folwoeksenen. De besprekken passé fierder folslein yn de tiid dêr't se 
yn skreaun binne. Berneliteratuer moat deugden oanbringe en it goede foar-
byldjaan. 

Buorlju 
Hoe moatte wy it gehiel fan de Fryske 19de-ieuske bernelyryk yn 'e tiid pleat-
se? Rint Fryslân efteroan of kin it lykhâlde mei de neiste buorlju? Der is op it 
hiele mêd fan literatuer spesjaal ornearre foar bern wol wat geande yn dy tiid. 
Dasberg rekkent de (begjinnende) Nederlânske berneliteratuer fan de 19de 
ieu foar in part ta it rasjonalisme fan de Ferljochting, foar in oar part ta de ro-
mantyk fan it Victoriaanske tiidrek.17 Kennis as boarne fan de deugd binne by 
beide streamingen wichtich. Yn it earste tiidrek is it benammen de ynformaasje 
oer de wrâld om it bern hinne, dy't - ek yn bernefersen - opfalt, yn it twadde de 
neidruk op it ferskil yn stannen en klassen dy't tefreden oannommen wurde 
moat. Ek de âldere stúdzje fan Daalder neamt dy eleminten sa't wy seagen al.18 

Van Alphen syn wurk bliuwt net sûnder tsjinspraak, al krijt De Génestet mei 
syn krityk op de 18de-ieuwer wol in hiele meute oer him hinne en behimmelt hy 
dat letter wer wat.19 Mar hy leit noch alris út, wat er no krekt op de bernefigue-
ren fan Van Alphen tsjin hat. Hy stiet yn syn ôfwizen fan it deugdsume, dat 
neffens him sa maklik ta skynhillichheid liede kin, net allinne. Ek Beets ûnder 
syn pseudonym 'Crito' stimt foar in part yn mei dy krityk.20 Yn it wurk fan J.P. 
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Heye (Kindergedichten, 1847 -1884,9de pr.) waait in wat minder moralistyske 
wyn, krekt lykas yn dat fan J.J. Goeverneur (1809 - 1889). Dy leste hat dúdlik 
ynfloed hân op Frederike fan Hallum, mei wa't er ek kontakt hân hat.21 

De nonsensepoësije sa't dy yn de rin fan de 19de ieu yn Ingelân opkomt mei 
ferneamde fertsjintwurdigers as Edward Lear en Lewis Carroll komt yn Frys-
lân foarearst noch net oan bod. Dútslân hat mei syn folkslieten dêr't ek berne-
lieten in ûnderdiel fan foarmen, datoangeande mear ynfloed hân, te begjinnen 
by de Halbertsma's en letter ek yn it wurk fan Waling Dykstra en Tsjibbe 
Gearts van der Meulen. Mar it is yn de Fryske berneliteratuer benammen de 
18de-ieuske Van Alphen dy't it hiele hjir behannele tiidrek syn ynfloed noch 
wol hâldt, mei hjir en dêr in pear lytse aksintsjes fan feroaring. 

Gearfetting en konklúzje 
Wy seagen yn it foargeande, hoe't yn de foarm fan bernelyryk de earste ympul-
sen jûn waarden ta in Fryske berneliteratuer. Nei earst hoeden yn tydskriften 
úteinset te wezen, kamen der yn de fyftiger jierren fan de 19de ieu in steal bon-
deltsjes út, dy't yn de sântiger en tachtiger jierren mei noch in pear oanfólle 
waarden. De earsten binne foar it grutste part bondeltsjes mei fersen by prin
ten, wylst de lésten allinne teksten presintearje. Nei de foarm binne se noch net 
sa botte op it bern ôfstimd; by de ynhâld wurdt de trend fan dy dagen folge: it 
oankweken en fuortsterkjen fan deugden. Dat dat ek echt de bedoeling fan de 
skriuwers wie, komt yn titels en foarwurden út. Ek by de resepsje docht bliken, 
dat de fersen folút yn har tiid pasten. 

Wy meie nei it foargeande dus konkludearje, dat de hjir behannele Fryske 
bernefersen midden yn har tiid stiene; fernijing komt hiel foarsichtich op gong, 
fral yn de lettere bondels, en dan benammen yn de kar fan de ûnderwerpen, 
mar noch mear yn it útgongspunt fan de dichter. Stadichoan krijt it bern de 
haadrol, is it syn perspektyf dat de toan oanjout binnen de berneliteratuer. 

Sa binne de kontoeren fan de Fryske berneliteratuer yn de 19de ieu wat sker-
per wurden. Fierder ûndersyk sil dien wurde moatte nei bernefersen yn de bon
dels foar folwoeksenen; ek it ûndersyk nei de resepsje fan de fersen sil noch 
better syn gerak krije moatte. 

Bylage: Fryske 19de-ieuske bernelyryk yn publikaasjes. 
1. Bondele lyryk 

W. Dykstra, Blommekrânske for da Fryske berntsjes. Rym en onrym (Frjentsjer 1851). 
W. Dykstra, Hûsnocht for de bern. In boekje mei moaye printsjes, en rîmkes der by (Frjentsjer 
1851). 
W. Dykstra, Simmernocht. In printeboekje for de bern; mei rîmkes en sangkjes (Frjentsjer 1853). 
W. Dykstra, De blîde berntsjes. In boekje mei moaye printsjes en rîmkes der by (Frjentsjer 1853). 
W. Dykstra, Learsum tiidfordrieu for de bern. In boekje mei moaye printsjes mei rîmkes der by 
(Frjentsjer 1853). 
S.J. Hoekstra, Printe boekje for de bern mei tapasselike rîmkes (Hearrenfean ca. 1852). 
H.G. v.d. Veen, (oers. Van Alphen), Lîtse rîmkes foar bern (De Jouwer 1852). 
C. Wielsma, En thryetal rymkes for bern. (S.p., 1872); Ek yn: C. Wielsma, For de bern. (S.p., 
1886). 
Frederike fan Hallum, Rymkes sangkjes foear lîtse ben (Hallum 1878). 
Frederike fan Hallum, Memmeboekje foear lîtse bén (Hallum 1879). 
W. Dykstra, en T.G. van der Meulen, In doasfol âlde snîpsnaren. (Frjentsjer 1856, 2de, útwreide 
pr. 1882). 
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2. Widzelieten 

E. Halbertsma, 'Widzesang', yn: De Lapekoer fen Gabe Skroor (Dimter 1822). 
Friesche Volksalmanak: 
1848: M. Koldijk Gzn., 'Widse-sang' 
Iduna: 
1845: H. Sytstra, 'Widsesang' 
Swanneblummen: 
1862: Johannes (Baarda), 'Memme êarste widzesang' 
1876: D. Hansma, 'Mem by de widse' 
De Frysce Huesfrjeun: 
1859: Johannes, 'In widsesangkje. Skrieun fen in Jongfeint' 

3. Jierdagelieten 

E. Halbertsma, 'Oan Ljouwe doe er thruch it dom fearnsjier kaem', yn: De Lapekoer fen Gabe 
Skroor (Dimter 1829). 
Friesch Jierboeckjen: 
1833: A. Telting, 'Oan ús lytse jonge, do't er in heal jier âld wirden wier' 
Swanneblummen: 
1883: Friso, 'Foar yn 't album fen myn famke' 
De Frysce Huesfrjeun: 
1859: S., 'Oan mîn dochterke op hiar earste Jierdei' 
1861: S., 'Oan mîn soan' 
1865: A.P. de Nes, 'In heit oan sîn bern, op sîn earste jierdei' 
Forjit my net\: 
1871: T. Velstra, 'Up 'e earste forjierdei fen ,..' 

4. Oare bydragen yn tydskriften 

(Nieuwe) Friesche Volksalmanak: 
1848: K. [J.J. Kiestra], 'De lytse reedryder' [Gjin neiere oantsjutting; oan de toan te fernimmen 
wol foar bern bedoeld]. 
1851: D.H., 'Oan sommige famkes' 
1887: W.D. [W. Dykstra], 'In Bernerymke fen Skiermûnts-aich / It selde yn ús Lânfrysk' 
Iduna: 
1865: M.P. Troelstra, 'Up Sinte Klaes-jûnd. Petear twisken en earm wffke mei hir boäike' 
1869: C. W[ielsma], 'En Sinte Klaes-sankje for de bern' [Letter as St. Piterssankje. Ek yn : For de 
bern]. 
De Bye-coer: 
1849: J.v.L.Jzn [J.v.Loon], 'Oan lytse Pier' 
1876: M.G. Stienstra, 'Mîn lîtse bûrfynt' 
1887: M.H. Bakker, 'Tinsen oan myn Berntsje' 
Swanneblummen: 
1873: 'En thrijetal rîmkes for de bern': 

1. 'Jan sîn klumpskip', fen C.W. 
2. 'Us Bijke' 
3. 'De lîtse boer' 
[Dizze rymkes binne ek apart útjûn en wurde letter opnommen yn Wielsma syn bondel For 
de Bern]. 

1885: L. Heeringa, 'Sankje, songen by it ynwijen fen 'e nije iepenbiere skoalle to Holwert, de 24e 
Juny 1884'. 
De Frysce Huesfrjeun: 
1852: W. Faber, 'In lîts scoalesangkjen' [mei wize-oantsjutting]. 
1854: [Anon.], 'De bidlersjonge - In bernerîmke' 
1863: M. Stienstra, 'By 't grêf fen in earm weeske' 
G.K. Koopmans, 'Sinte Klaes' 
1867: J. A. Schoelier, 'De earme berntsjes op Sinteklaesjûn' 
1869: [Anon.], 'De mem en hiar bern' 
Forjit my net!: 
1871: C.W., 'It muskje - en rîmke for de bern'. [Yn: For de Bern ûnder oare titel: 'It swealtsje']. 
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1873: T.T. - Sch, 'Bernerîmkes': 'It hintsje, dat swimme woe' 
'In loaye jonge' 
'It famke en de daudrip' 

H.P- Fzn> ' I n knibbeldeuntsje fen pake' [mei wize-oantsjutting]. 
1874: Sch., Bernefêrskes: 'It jonkje en de flinter' 

'Ik moat de wierheid sidze' 
'De sinne' 
'Mîn broerke' 

1881: Inpear bemesankjesfenP.: I. 'Op it skoalleplein' 
II. 'Like rekkens meitsje goe' frjeunen' 
[Beide sankjes mei wize-oantsjutting]. 

5. Oersettings 

E. Halbertsma, 'Omkearde widzesang', yn: De Lapekoerfen Gabe Skroor (Dimter 1829). [Nei it 
Dútsk]. 
E. Halbertsma, 'Nije widsesang', yn: De Lapekoerfen Gabe Skroor (Dimter 1829). [Nei it Dútsk]. 
Iduna: 
1861: [Anon.], 'Et Hûndtze'. Nei Van Alphen. 
De Bye-coer. 
1862: de V., 'Oan memme Borst'. Kürner frij folge. 
1883: W.D., 'Sisterke's widzesangkje'. Nei 't Platdútsk. 
1884: X, 'Ut Van Alphen's bernerymkes; nei de Easken fen ús Tiid'. (Parody) 
De Frysce Huesfrjeun: 
1852: [Anon.], 'Wiere frjeunskip'. Nei Van Alphen. 
1861: [Anon.], 'It houndsje'. Nei Van Alphen. 
Forjit my net!: 
1881: Ids, 'Twade, alhiel forbettere jefte fen v. Alphen's 'Saartje'. 

6. Resinsjes en besprek 

Iduna: 
1851: Q.W. [= H.S. Sytstra], 'Boekscòginge. Blommekrânske for da Fryske berntsjes'. 
1854: 'Boekscòginge' (hiel koart oer Hûsnochtfor de bern en Learsum tiidsfordrieu for de bern; wat 
langer oer de Van Alphen-oersetting fan Van der Veen). 
Wumkes, G.A., Stads- en dorpskroniek 24-9-1852: Oer Learsom tiidfordrieuw (Leeuwarder 
Nieuwsblad6-8-1918, s. 2., kolom 3) 

Noaten 
De titel is untliend oan W. Dykstra, Learsum tiidfordrieu for de bern (Frjentsjer 1852). 

Foar in algemiene oriïntaasje op it tema wol ik ferwize nei: // Beaken 43 (1981) nr. 2 [tydskrifte-
numer]; J. van Coillie, 'Kinderpoëzie', yn: Lexikon van de jeugdliteratuur, augustus 1985; idem, 
Van lapjeskat tot liegbeest. Dertig jaar poëzie voor kinderen in Nederland en Vlaanderen, 1950-1980 
(Lier/Den Haach 1982); J.W. Dykstra, Waling Dykstra syn libben en syn wurk (Boalsert 1949); 
Waling Dykstra 1821-1914 — Mar ik sil stride ... Persoan, libben en wurk fan Waling Dykstra, út-
jown ta gelegenheit fan syn hûndertfyftichste bertedei (Ljouwert 1971); G. Haas ed., Kinder- und 
Jugendliteratur. Zur Typologie und Funktion einer literarisehen Gattung (Stuttgart 1976 2de pr.); 
en J.R. Townsend, Written for children (Harmondsworth 1974). 

1. De bidlersjonge. In Bernerîmke. [anonym], De Frîske Hûsfrjeun (Frjentsjer 1854). 
2. Feitsma seit:'.. .winters as de heale skoalle leech roun om op it iis to kommen ... nei't wy earst 

in fietsje songen hiene, dat ús altyd yn in fleurige stimming brocht en hwer ik it earste fêrs yet 
fen ûnthâlden ha'. Hy ferfolget mei: 'Oare sankjes, dy't wy op skoalle learden, dêr wier net 
folie oan'. G.A. Wumkes, Bodders yn de Fryske striid (Boalsert 1926) 429. 

3. Haas, Kinder und Jugendliteratur', 182. 
4. By myn definiearring haw ik gebrûk makke fan de definysje sa't K. Franz dy jout yn syn stúd-

zje: Kinderlyrik. Struktur, Rezeption, Didaktik (München 1979), mei inkelde wizigings foar 
wat de stjoerder oangiet. Franz slút ek de bern as stjoerder yn; ik haw dat net dien om redenen 
dy't ik earder al oanjoech. 
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5. J.J. Kalma, 'De Halbertsma's en har 'heilingen", De Vrije Fries 48 (1968) 57-82. 
6. Sjoch bylage 1 foar wat de bondeltsjes oanbelanget, bylage 2 foar de widzelieten, bylage 3 foar 

de 'jierdagelieten', bydrage 4 foar de 'losse' tydskriftefersen, en bylage 5 foar de oersettings yn 
de tydskriften. 

7. It iene bondeltsje mei trije ryrakes fan 1872 wurdt letter opnommen yn de bondel For de Bern 
fan 1886. 

8. De lieten dy't makke waarden asitberninhealjierof ienjier wurden wie. Ik neamde dy lieten 
al yn de paragraaf oer it materiaal. 

9. Sjoch bylage, nr. 4, Swanneblummen 1885. 
10. Sjoch de paragraaf oer de 'buorlju'. Ek yn Fryslân wie krityk te hearren. Sjoch de parody dy't 

X jout yn De Bijekoer fan 1884. 
11. D.L. Daalder, Wormcruyt met suycker. Historisch-critisch overzicht van de Nederlandse kin

derliteratuur met illustraties en portretten (Schiedam 1976, yntegrale werprintinge fan de útjefte 
fan 1950). 

12. Sjoch A.I. Brouwer-Prakke, Hja libbenfoar de neiste. Koarte skets fan it laech Rutgers, yn 't 
bysûnder oer libben en wurkfan Johanna Frederika (Assen 1960). 

13. Oare eksimplaren binne foarsafier my bekend te finen op de Provinsjale Bibleteek yn Ljou-
wert en op it Frysk Ynstitút fan de Ryksuniversiteit fan Grins. 

14. lduna 1854, 131. 
15. Ferslagen fon th' 'Selcip foar frysce tael in scriftenkinnisse (Ljouwert 1855). 
16. Sjoch hjirfoar noat 13. 
17. Het kinderboek als opvoeder. Twee eeuwen pedagogische normen en waarden in het histori

sche kinderboek in Nederland, L. Dasberg e.o. (Assen 1981). 
18. Sjoch de paragraaf oer de ynhâld. 
19. Sjoch syn as boekje útjûne lezing Over kinderpoëzy út 1865, earder publisearre yn 'Nederland', 

1858, der't er de krityk op Van Alphen yn syn 'St. Nicolaasavond' foar in part yn weromnaam. 
In fragmint fan lêstneamd gedicht dêr't de krityske rigels yn foarkamen, ferskynde yn de Am-
sterdamsche Studentenalmanak fan 1849; it kaam yn syn gehiel pas út yn 1860. 

20. Crito, Over kinderboeken (werútjefte yn 1980 fan de útjefte fan sa. 1860). 
21. Sjoch myn artikel oer har wurk yn Coulonnade (Ljouwert 1980). 
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'AUerley zoorten van Chitzen' 
Sits-advertenties in de Leeuwarder Courant, 1752-1800 

Wiüy Niemeyer-Huysse 

Vanaf zijn stichting heeft het Fries Museum, dankzij de inbreng van de ver
zameling van dr. J.H. Halbertsma, textilia in de collectie gehad. Door talrijke 
schenkingen en een steeds gerichter aankoopbeleid zijn kwaliteit en kwantiteit 
zeer toegenomen. Op het ogenblik is de verzameling sitsen van het museum 
zelfs de grootste en rijkste van de openbare verzamelingen van Nederland. Ze 
verdient ontegenzeggelijk een beschrijvende catalogus en ze krijgt deze dit jaar 
tenslotte ook. 

Sits is de benaming voor katoenen stoffen, die in India door middel van 
beitskleurstoffen en een uitsparingstechniek met behulp van was, kleurecht 
werden beschilderd of bedrukt. De V.O.C, gebruikte ze als handelswaar in 
Oost-Indië; vandaar dat men ze soms ook aangeduid vindt als Oostindische sit
sen. Al snel bleken sitsen in Europa bijzonder geliefd te zijn voor kleding en 
interieur, zodat ze op grote schaal werden geïmporteerd in vele kleuren en mo
tieven. Op het einde van de 17de eeuw werd het procédé in Europa geïntrodu
ceerd; we spreken dan van Europese katoendruk, omdat de stof hier werd be
drukt en niet beschilderd. Voor Friesland denkt men bij sits wellicht eerst en 
vooral aan Hindeloopen omdat het daar in de streekdracht gedragen werd, 
maar er moet op gewezen worden dat in de 18de eeuw sits in Friesland meer 
algemeen in de mode werd toegepast. 

De in de collectie aanwezige sitsen kleding roept vragen op, zoals: wie droe
gen deze kleding en waar werd ze gekocht. Het befaamde stalenboekje van 
Halbertsma in de collectie geeft alleen Hindelooper bonten (katoenen gewe
ven strepen of ruitjes), geen sitsen. De twee andere oude stalenboeken op de 
textielafdeling, afkomstig uit de laken winkel van de firma S. en L. Sybouts te 
Leeuwarden - het grote stalenboek dateert uit 1742 en werd afgesloten in 1886, 
het kleine is van 1742 - bevatten in het geheel geen sits in hun interessante sor
tering stoffen. Het ontbreken van sits in deze stalenboeken en het belang van 
de grote sitscollectie als geheel vormden aanleiding om op zoek te gaan naar 
gegevens over de verkooppunten van sits in Leeuwarden en daarbuiten in 
Friesland gedurende de 18de eeuw. De vraag luidt dus: waar kocht men sits in 
het 18de-eeuwse Friesland? 

Met betrekking tot het winkelbestand in Leeuwarden leverde onderzoek op 
het Gemeentearchief nauwelijks gegevens op; reden om van een soortgelijk 
onderzoek op het Rijksarchief voorlopig af te zien. Besloten werd de adverten
ties in de Leeuwarder Courant te onderzoeken op het voorkomen van sits, tot 
1800. Dit is pas mogelijk vanaf 1752, het eerste jaar van haar verschijnen. 

Aard van de advertenties 
Aanvankelijk zijn omvang en aantal van de advertenties zeer beperkt. Geleide
lijk nemen ze in aantal toe. Gaandeweg wordt ook hun overzichtelijkheid gro
ter door het gebruik van hpofdletters aan het begin van de eerste regel. Een 
moderne voorstelling moet men er overigens niet van hebben. Ze houden de 

De Vrije Fries, LXIX (1989) 93-100 93 



' ^ ! I . ' - . V ' • • - * . . . " î -v! 

v?;5' ' •£ J ' . i,"-^ u_ • •? — Detail van een complete lap 'stukgoed', 
.7 - .;M fï* *'". ¾!i^'-'v" f " ' sits met witte grond, beschilderd met een 
* " •* îpi»'V: ' •***'' ' i'; " •[ * zwart bandmotief en bloemen, bestemd 

<*\ . • ) ' . " • ' .¾ fc'.¾i .y v ? •'--^'**."•* ' voor lichte rouw in Hindeloopen. 
"'" ' ¾ ' *'"', '. .T -, ',¾.,* V i""*. t ' XVIHb. (collectie Fries Museum, inv. nr. 
: s - ; > : . ; ^ i ; , * * - * ' ' - . • /957-699) 

vorm van gewone kranteberichten zonder illustraties. De advertenties zijn 
meer feitelijke mededelingen. Daarbij overheersen de aanbiedingen van 'za
then, landen en huizingen' en vormen die betreffende textilia een zeer kleine 
minderheid. Vaste adverteerders, zoals wij die nu kennen, zijn er slechts wei
nig. Ten tijde van de jaarlijkse kermis in Leeuwarden, in de maand juli, zien we 
bijvoorbeeld wel dezelfde namen in de advertenties terugkeren. 

De meeste advertenties hebben betrekking op een wijziging van handel of 
winkel, bijvoorbeeld bij een verhuizing, overname, overlijden of uitverkoop. 
Dan werd vaak een boelgoed gehouden dat dan natuurlijk werd aangekondigd. 
Bij het houden van een boelgoed werd onder de noemer van Meubelen, Huis-
geraden, Bedden, Mans en Vrouwskleding doorgaans wel gelet op het voorko
men van sits, maar dit werd jammergenoeg zelden vermeld. Graag zou men, bij 
wijze van spreken, nog eens in de aangeboden kasten of kisten kijken! Twee 
maal bleek dat indirect mogelijk via de boedelinventarissen van de wed. Gosse 
Sijdses Nijdam, in leven koopvrouw op het Vliet te Leeuwarden, (d.d. 26 fe
bruari 1781) en van koopman Abraham Ruurds uit Leeuwarden (d.d. 17 fe
bruari 1783). Hun boedelinventarissen werden indertijd uitgebreid beschreven 
en zijn als gedrukte veilingcatalogi aanwezig in de bibliotheek van het Ge
meentearchief.1 Beide betreffen ze overigens winkelvoorraden. De opgeno
men sitsen waren dus nieuw en zullen zeker hun weg naar het koperspubhek 
hebben gevonden. Meestal werd bij een boelgoed gedragen kleding verkocht, 
maar omdat gedragen kleding destijds vrijwel altijd een tweede leven kreeg, 
kan men boelgoedverkopingen ook tot de 'verkooppunten' van sits rekenen. 

Over het dragen van sits als kleding zouden we ons graag een nader beeld 
willen vormen, maar personen én hun kleding komen in advertenties in ver
band met vermissing of verdrinking slechts sporadisch voor. In de Amsterdam
se Courant duiken zulke berichten wel eens op2, maar in de Leeuwarder is dat 
nooit het geval. 

Geografische spreiding 
Waar was sits verkrijgbaar? Uiteraard komt Leeuwarden het meest voor in de 
advertenties waarin sprake is van sits in winkels of in winkelwaren, maar de lijst 
van steden en dorpen beslaat heel Friesland. Wij vonden de namen genoemd 
van Arum, Baard, Berlikum, Bolsward, Britswerd, Buitenpost, Dokkum, 
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Drachten, Dronrijp, Ferwerd, Franeker, Gorredijk, Grou, Hallum, Harlin-
gen, Heerenveen, Hindeloopen, Holwerd, St. Jacobi Parochie (gebuurte), 
Jirnsum, Jorwerd, Kollum, de Knijpe, Leeuwarden, Lemmer, Lollum, Mak-
kum, Marssum, Minnertsga, Nijland, Oosterlittens, Pietersbierum, Poppen-
wier, Raerd, Rinsumageest, Sloten, Sneek, St. Anna Parochie, Staveren, 
Surhuisterveen, Tzummarum, Wanswerd, Weidum, Wergea, Winsum, 
Witmarsum, Wolvega, Wommels, Workum, Woudsend en Wijtgaard. Hinde
loopen wordt dus ook genoemd, terwijl van die stad bekend is dat haar inwo
ners hun stoffen ook rechtstreeks uit Amsterdam betrokken. 

Een enkele keer wordt een verkoping op één van de eilanden aangekondigd. 
Het gaat dan om goederen van gestrande schepen. Zo wordt bijvoorbeeld in 
1761 op Vlieland behalve porselein en luxe stoffen 12 stuks mooye Chitzen te 
koop aangeboden van een aan de grond gelopen schip uit Amsterdam dat op 
weg was naar Cadiz. En in 1781 werden op Ameland 168 stukken Chitz zo 
blauw als witte grond geveild, naast roodhout en stokvissen! 

Alleen in 1795 wordt er een Amsterdamse advertentie geplaatst van een pro
visionele cargo of lading van zes V.O.C.- retourschepen: naast kruiden en por
selein, zijden stoffen, Japanse zijden rokken en Catoene Lywaten zijn ook 2536 
Chitzen meegekomen. 

Aard van de winkels 
Al is er in de berichten wel sprake van 'winkels', we moeten daarbij niet denken 
aan moderne winkels met grote etalages. Een nazaat van Sybout Sybouts 
(1780-1850), een Leeuwarder lakenkoopman, die een pand had op de Koren
markt, thans genummerd Voorstreek 3, beschrijft de zaak van zijn voorouders 
aldus: 'een gesloten groot huis, ruimten ernaast of erachter voor opslag van 
stoffen en werkplaats van kleermakers en paskamers'.3 De lakenhandelaar, 
één van de firmanten, ging persoonlijk met stalenboeken de gezeten families 
(rijke boeren en burgers) in Friesland langs. Het in het Fries Museum bewaar
de kleine stalenboekje is waarschijnlijk bij die bezoeken gebruikt; de grote fo
liant, die stalen geeft van 1742 tot 1869, is meer een archief. 

Uit boedelinventarissen blijkt, dat de 'winkel' zich meestal beperkte tot één 
vertrek, waarin de stoffen in kasten of op planken waren geborgen. Soms was 
er zelfs geen onderscheid tussen woonvertrek en winkel. Dat hield verband 
met het feit, dat de vrouw vaak de winkel dreef, terwijl de man een ander be
roep uitoefende. In 1760 ontmoeten we zo een meester timmerman die uitver
koop van de winkel houdt. In 1773 is er sprake van een zaak van de weduwe van 
een chirurgijn. Een copiist of schrijver zet in 1779 de negotie in Engelse Chits 
van wijlen zijn moeder voort. En in 1785 biedt de burgemeester Pieter Sikkes 
Sevensma te Sloten bij boelgoed . . . een voor 2 à 3 jaaren nieuw aangelegde 
Winkel aan (overmits het overlijden van zijne huisvrouw). De lakenhandel laat 
zich trouwens ook met andere koopwaar combineren. Berlikum kent in 1762 
een Negotie van Soete Waaren en Lakens. In Stiens worden in 1777 in één adem 
een Wolkammerije, Lakenwinkel en Kruidenierswaren genoemd. Een Boen-
dermakerij, Chits en PorceleinwinkelVindt men in 1771 in Leeuwarden, over de 
Kelders. Meer logische combinaties zijn die in een zogenaamde compagnies-
winkel waar de verschillende door de V.O.C, aangevoerde goederen werden 
aangeboden zoals koffie, thee, porselein en stoffen waaronder ook sits. 

Een kleine groep trouwe adverteerders, de Joodse kooplieden, die onder an
dere een loterijkantoor beneerden, blijkt behalve porselein, koffie en thee re-
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Baby jakje en jongensmutsje van veelkleurige sits met een strooipatroon van 
verschillende bloemetjes (collectie Fries Museum, inv. nr. 1978-14/31) 

gelmatig partijen fijne textiel, ook sits in de verkoop te hebben. Daartoe be
hoorden Nathan Salomons in de Peperstraat (1779) en daarna zijn zoon Jacob 
Nathans op de Eewal (1796), die zelfs adverteerde met: in de Chits- en Netel-
doek Winkel. 

De benaming sitswinkel komt voor in Wommels (1769: voorts al wat tot een 
Lakense, Cnitse en Linnenwinkel behoort), in Harlingen (1771) in Tzumma-
n™V 7 ™ : em welSeconditioneerde Chitswinkeï) en in Sint Anna Parochie 
(1799). Maar m veruit de meeste gevallen wordt geadverteerd met de bena
ming lakenwinkel, laken- en bontwinkel of met bontwinkel. Ook Sybouts in 
Leeuwarden zal zijn verkoophuis lakenwinkel genoemd hebben, maar gead
verteerd heeft de firma in de onderzochte periode niet; ingrijpende wijzigingen 
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in de zaak deden zich kennelijk niet voor. Of daar ook sits gekocht kon worden, 
is langs deze weg dus niet te achterhalen. 

Als er bij een boelgoed sprake is van winkelwaren of soms van kramerijen, of 
koopman, kan dit ook betekenen, dat men daarmee 'de boer opging'. Ook een 
gevestigde lakenfirma als Sybouts reisde steeds de klanten af. 

Een bijzondere tijd breekt ieder jaar aan in de zomer wanneer de kermis na
dert. Dan kondigen kooplieden van elders hun komst aan; zij reizen naar Har-
lingen, Franeker en Sneek en vooral ook naar Leeuwarden. Het zijn vaak oude 
bekenden, die ook meedelen dat zij eerder geweest zijn, zoals H. Weeber uit 
Den Haag. Ook uit Amsterdam en Groningen komt men. De koopman Hartog 
Joseph van Groningen adverteert in 1790 zelfs met zijn welgesorteerde Chits 
Kraam. Maar ook plaatselijke winkeliers blijken dan een kraam op de kermis 
in te richten, zoals Jacob Nathans in 1796 en Nicolaas Kessler in 1775. Laatst-
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'Palempore' ofbeddesprei van sits met 
blokdruk. Op het middenveld traditionele 
bloeiende boom of gestileerde berg, in de 
rand guirlandes naar Europees 
voorbeeld. XIX (collectie Fries Museum, 
inv. nr. 1181c) 

genoemde kondigt tevoren zijn standplaats aan waarbij hij ook meldt wie zijn 
buren zijn! 

Naast stoffen voor kleding hebben sommige deftige en kostelijke winkels een 
heel ruim assortiment van linnen, servetgoed, kledingstoffen, waaronder sit
sen, hals- en zakdoeken, geborduurde stoffen, patronen voor kamerbehang
sels, dekens en dekenbladen, katoenen borstrokjes, groot en klein, kousen, 
handschoenen, mutsen, tot flambouwen en waskaarsen toe (1762)! Of men 
vindt de naam Linnen en Beddewinkel (1792), ook wel Bedwinkel (1782), waar 
men terecht kan voor o.a. dekens van sits. 

Bij sits voor het interieur gaat het om papieren behangsel, bijvoorbeeld in 
1778, wanneer J. Brens, meester ledikant-, stoel-, en kamerbehanger te Leeu
warden adverteert met Papieren behangels, Effene, Gestreepte, Gegarneerde, 
Chitspatronen, Gevlamde met zilver. 

Vanaf het begin van de 18de eeuw worden door de V. O. C. in India geen kant 
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en klare jakken en rokken meer besteld.4 In de Leeuwarder Courant is dan ook 
geen sprake van dergelijke 'confectie' in advertenties, uitgezonderd ter gele
genheid van een verkoping op Ameland (1765) van een groot parthy Scheeps-
goed . . . alsmede eenig fraay gemaakt Lywaat, Chitzen en zijden Vrouwen Ja
pons; Chitzen Vrouwen Rokken en meer Vrouwen Kleeren. Wel adverteren 
kleermakers, rokkennaaisters en rokkenstiksters (1762). Ook kan men terecht 
in een uitdragerij of uitdragerswinkel, die naast Bed en Bedde goederen en ge
maakte Klederen ook Bonten, Chitzen, Doek en Linnen verkoopt (1781). Of bij 
de Bank van Lening van de Stad Leeuwarden, die ook bonten en sitsen blijkt te 
hebben (1798)! 

Voor het onderhoud van de sitsen blijken er in Leeuwarden mogelijkheden 
want bij Louwrens Rix in de Kleine Kerkstraat te Leeuwarden Glanst en Wascht 
men allerhande zoorten van Chintzen en Catoenen (1766). J. Carels, Meester 
Catoen en Bontdrukker in Leeuwarden (woond in het Droevendal naast den 
Bakker, daar het Drukbord boven de Deur staat) Clandert ook Chitsen en Ca
toenen. Een jaar later, in 1786, verhuist Nic. Verkerk van de Wortelhaven naar 
de Grote Kerkstraat en meldt, dat bij hem het adres is voor Glanzen en Op
maken van Chitzen en Bonten alsmede het Nieuwaschen van Chintzen en Katoe-
ne Kleederen op de Hollandsche Manier. 

Soorten sits 
Meestal komt men sits tegen in een opsomming als: sayen en bayen, chitsen en 
bonten, enz., maar herhaaldelijk worden juist de sitsen gesierd met het adjec
tief curieuze, fraaye, extra cierlijke party; men zag het toch wel als iets bijzon
ders! Curieuze Oost-Indische en Engelsche Chitzen worden vaak in één adem 
genoemd, óók de Engelse heten in 1760 'opregt'. Volgens E. Hartkamp-Jonxix 
lijkt het na 1736 te gaan om in Engeland bedrukte katoen.5 

Hoewel men zou denken, dat in de tweede helft van de 18de eeuw er toch 
enige 'Hollandsche' of 'inlandse' katoendruk in omloop zou zijn6, is dit alleen 
in 1765 in Harlingen aan te wijzen waar deze naast Oost-Indische en Engelse 
sits verkocht wordt. Wel vindt men vrij vaak Augsburgse sitsen, ook Saksische, 
en in 1793 adverteren twee Leeuwarder winkeliers met Amerikaanse, Engelse 
en Duitse sitsen naast Oost-Indische. 

Op de kermis koopt men kennelijk de laatste mode, getuige de teksten met 
nieuwmodisch, soorten naar de nieuwste mode, nieuwerwetse, waarmee Hen
drik Weeber uit Den Haag jaar na jaar adverteert, niet zozeer bij de 'sayen en 
bayen' als wel bij zijden stoffen, neteldoek, kanten kousen, vesten, pantalons. 
Zelden worden helaas motieven en kleuren van de sitsen genoemd. We moeten 
het doen met enkele mededelingen als - in 1760 - over het boelgoed ten huize 
van de weduwe Abraham Israël in Harlingen, waar naast sieraden, fijne stoffen 
en doeken Oostindische roode en witte, blauwe en groene Chitzen in zoorten, 
allerhande zoorten van witte, roode, blaauwe, bruine en paarsen, Engelsche en 
Hollandsche dito worden opgesomd. Verder in een bericht uit 1772 uit Leeu
warden betreffende een inboedel: Een triomphante zak met volle Couleuren, 
een dito Rok, een rood Chitzen zak, een wit Chitzen dito, agt Chitzen Rokken 
differente Couleuren. Ook in 1772 in Noorderdrachten uit een Bontwinkel: 
Rood en Blaauw Carmozijn Chitzen, dito Engelsche Chitzen uitgelezen van 
Couleuren en Tekeningen. In de hierboven genoemde uitgebreide boedelin
ventarissen in het Gemeentearchief 'zien' we iets meer! 

De kostbare sitsen met goud en zilver kwamen bij de winkelwaren niet voor, 
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alleen de boedel (1769) van een hoge militair in Leeuwarden, Jacob Amys, in 
Leven Collonel Commandant van de twee eerste Esquadrons Cavaüerye van den 
Heer Generaal Major M. Stavanisse Pous, bevatte behalve fraaye Zilveren en 
Goudene Geborduurde Mansklederen, Camisolen en Broeken, fijne Manshem-
den met Kant en geborduurde Manchetten en andere Linnens meer, twee Curieu-
se Stukken Oostindische Chits met Goud en Zilver bewerkt. 

Op vijf plaatsen, alle in het jaar 1769, is sprake van Oost-Indische Chits-Sa-
rassen naast de gebruikelijke term Oost-Indische Serassen, een gedrukte ka
toen met zeer gevarieerde patronen, ook wel zijde.7 

Joh. van den Bosch te Leeuwarden adverteert in 1783 met zijn zozeer ver
maarde Chits en Bontwinkel bestaande in een groote menigte van diverse Cur-
jeuse Oostindische Chitzen, Engelsche Chitzen, Plaat-Chitzen, Roode Oostindi
sche Celassen, Nagtgronden, Kruisgronden etc. Overigens worden de soorten 
sits, bijvoorbeeld naar streek van herkomst in India, niet nader aangeduid. 

Curieus is wel de lange opsomming van 21 bekwaamheden van een 'kunste-
narin', die in 1758 in Leeuwarden is gearriveerd. Ze maakt bloemen van zilver 
en zijde (gelijk ze aan voorname hoven gedragen worden), bloemen van klaar 
was, ook van kamerdoek en zijde, renoveert oude gouden en zilveren tressen, 
en drukt ze (nr. 9 op haar lijst) van allerhande Couleuren op Catoen, Linnen en 
Zijde, hetwelk vertoont als op de beste Citz en verft ze alle Couleuren op wollen 
goed enz. Tenslotte heeft ze nog tincturen tegen sproeten en wratten! 

J. Carels, meester catoen en bontdrukker in Leeuwarden (1785) calandert 
sits, maar of hij ook sitsmotieven drukte? 

Detail van een lap in Europa bedrukt 
katoen, bestemd voor rouwdracht in 
Hindeloopen, met authentiek briefje. 
XVIHd (collectie Fries Museum, inv. nr. 
1957-691) 
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De advertentie van J.C. Wiele, meester horlogiemaker bij de Put te Leeu
warden (1799), maakt ons nieuwsgierig naar zijn produkten. Hij deelt mee dat 
hij alle zoorten van Catoene en Linnen Doeken drukt, alsmede Vesjes ofCami-
sooltjes, Gordijnen, Schoorsteen Kleeden en Behangsels, alles met echte Cou
leuren, en niet als zodanige omloopers die van de eene Plaats na de andere rei
zen, en er alleen maar op uit zijn om eerlijke en eenvoudige Lieden te bedriegen. 
Of van de beroemde Plaatsnijder S. Strelitz, Translateur, Fransche en Engelsche 
Meester van Harlingen, die alle zoorten van Catoenen enz. drukt, met Bloemen, 
Randen in allerley couleuren, die niets in het Wasschen verbleeken, alsmede kan 
hij oude Camisolen en Doeken weer opnieuwe bedrukken (gelogeerd in de Har-
linger kelder te Leeuwarden, 1798). 

En tenslotte nog de omgekeerde wereld: H. Gerrits Vries, Bloemiste van 
Holland, staanplaats onder de waag te Leeuwarde, heeft alle soorten bloembol
len, hyacinthen, narcissen, tulpen, Salomons Lelies, Kiwits Eyeren, ook dubbel
de Chitze Tulpen! 

Concluderend 
In de onderzochte periode (1752-1800) is sits in heel Friesland verkrijgbaar. 
Het gaat dan echter wel om 'sits in de ruime zin', waartoe ook de Europese 
katoendruk wordt gerekend. Onderscheid wordt in advertenties niet steeds ge
maakt. 

Noten 
1. Gemeentearchief Leeuwarden, voormalige Stedelijke Bibliotheek, C 290. Deze brochures, 

waarop de heer Dolk mij attendeerde, zijn in kopie toegevoegd aan de textieldocumentatie 
van het Fries Museum. 

2. Vriendelijke mededeling van mevr. M.G.A. Schipper-van Lottum te Amsterdam. 
3. J. A. Pigeaud-Colenbrander, Mijn grootouders Colenbrander-Sybouts en hun naaste verwanten 

(Zeist 1977). 
4. Sits, Oost-West relaties in textiel, E. Hartkamp ed. (Zwolle 1987) 58. 
5. Ibidem, 34. 
6. Ibidem, 36. 
7. Ibidem, 111. 
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Sits in Leeuwarder boedels 

W. Dolk 

Hoewel sits (chintz) onder de in Nederland gangbare textilia met name in de 
18de eeuw een belangrijke en opvallende plaats heeft ingenomen, is tot voor 
kort naar produktie en handel hiervan weinig historisch onderzoek verricht; 
dergelijk onderzoek heeft in ieder geval nauwelijks tot publicaties geleid. Die 
veronachtzaming deelt deze exotisch ogende, glanzende katoen met vrijwel al
le andere stoffen, want 'textielgeschiedenis' - voor zover al geschreven - is 
voornamelijk gegrond op studie van bewaard gebleven of afgebeelde kleding
stukken en interieuronderdelen, en slechts in geringe mate op aanvullend do-
cumentatieonderzoek. 

Ten behoeve van de uitgave van Sits, oost-west relaties in textiel (1987)1 is 
evenwel degelijk archiefonderzoek verricht en de resultaten ervan kregen een 
prominente plaats in dit fraaie boek, tevens tentoonstellingscatalogus. De uit
gave kan worden gezien als een Nederlandse reactie op het in 1970 verschenen 
boekwerk Origins of chintz, een op Engels archiefonderzoek stoelend samen
werkingsproject van het Victoria and Albert Museum te Londen en het Onta-
rio Museum te Toronto2, waarin ook een oproep voorkomt tot het aanpakken 
van het onderzoek in Nederlandse archieven. 

Sedert de oprichting, rond 1600, van de Engelse en Nederlandse Oost-Indi
sche compagnieën bestond er in West-Europa de mogelijkheid om kennis te 
maken met sits, de in bonte kleuren beschilderde en/of bedrukte, kleur- en 
wasechte katoen uit India. Deze vond hier aanvankelijk nauwelijks afzet. De 
Engelse compagnie3 stond in 1631 haar dienaren uitdrukkelijk toe, privé han
del te drijven in 'painted calicoes'; zelf had zij daarvoor weinig interesse, waar
schijnlijk omdat deze stof in Engeland minder dan drie maal de kostprijs op
bracht: één der voorwaarden van de compagnie. In 1643 bestelde deze toch 60 
à 100 'pintadoe quilts' en gaf daarbij aanwijzingen betreffende kleur en motief. 
De directeuren veronderstelden dat, ter verovering van de Europese markt, de 
Indiase patronen aan de westerse smaak moesten worden aangepast. Resul
taat: na vijfjaar was de verkoopsprijs met 20 procent gestegen en de order ver-
twintigvoudigd.4 

Ook bij de V.O.C, is tot de jaren zestig van de 17de eeuw vrijwel uitsluitend 
sprake van particulier verhandelde sits. De 'eis van retour' voor 1658 bevat 
voor het eerst een eigen bestelling: 200 'gecattoeneerde deeckens', waaronder 
50 van 'chits'.5 En ook in Holland gaf men nauwkeurig aan, welke patronen 
dienden te worden geleverd. De met de bestelling meegezonden voorbeelden 
werden door de Indiase katoenschilders, onbekend met de daarop afgebeelde 
bloemen e.d., zodanig verwerkt, dat de voorstellingen op de geleverde sits hier 
werden beschouwd als uitingen van exotische fantasie. De order werd in de 
loop der jaren steeds verder gespecificeerd (naar soort, fijner of grover, plaats 
van uitvoer): in 168013.500 stuks, in 1700 20.100, in 1720 18.400, in 1740 6.000, 
in 1760 10.100, in 1790 8.800.6 

Uit deze cijfers zou men de indruk kunnen opdoen, dat de belangstelling 
voor sits in de loop van de 18de eeuw terugliep. Het tegendeel is waar: er dient 
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CHITS; dus noemt men zeekere fijne Katoene ftoffen, 
die met blommen, loof werk, rocailles en 2eJfs zotntijds 
met beeldwerk, gedrukt en ook wel met de penceel ge
fchüdert zijn: De eçtschitfcn koomen 't meest uit China , 
die ook nog in verfcheide 20orten verdeelt worden, als 
min of meer fijnder, en fraaijer gedrukt of gefchüdert 
«nz.; die geene welke met de penceel gefchilderc worden, 
ïijn buitengemeen fraai, dog ook zeer duur; de koleu-
ren van zommige deezer chitfen zijn zo levendig en fraai 
gefchakeert, dat dezelve het oog verrukken, en deeze 
fchoonheid van koleuren behouden ze tot dat ze geheel 
verfleeten zijn, indien men maar in agt neemt, om ze 
op een behoorlijke wijze te behandelen. 

In Engeland worden meede veel katoenen floffen met 
koleuren gedrukt, die de naam van Engelfche chitfen 
draagen, dog fchoon dezelve fraai zijn, kunnen ze eg-
ter in lange niet tegens de Oost-Indifche aan. 

Om allerhande chitfen, zo wel Oost-Indifche* als Engel* 
fche, zodanig te wasfehen, dat ze niet alleen 

hunne koleur behouden, maar 'er even als 
nieuw uitzien. 

Om dit te doen, moet men de chitfen, indien dezelve 
tot kleederen gemaakt zijn, als bij voorbeeld mans-, of 
vrouwen japons, vrouwen rokken , enz. los maaken, en in
dien 'er voering in zit, het zelve 'er uit neemen, als 
dan zet men het een nagt in fchoon koud regen
water; 's morgens maakt men een vet 206 van kookend 
water met witte Spaanfe zeep, dan doet men 'er de chits in , 
en laat dezelve daar zo lange in ftaan, tot dat men de hit
te van het water aan de handen kan verdraagen, dan 
moet men het ter deegen heen en weeder klenfen tot 
dat men ziet dat 'er de voornaamfte vuiligheid af is ; 
maakt dan weeder een nieuw zop, enklenst 'er nog eens 
ter deegen het chits door, waar na men het zelve in 
ruim koud regen-waater moet zetten uit te trekken , men 
vervrischt dit water eens, én fpoelt 'er de chits ter de
gen in uit; waar na men dezelve losjes uitwringt en op
hangt te droogen; bijna droog zijnde, haalt men ze door 
eene zoort van ftijfzel, op de volgende wijze bereid: 
Neemt tot ieder mans- of vrouwen nagtrok (of andere 
kleederen na deeze proportie gerekent), drie vierde pond 
rijs, laat die in ruim water twee uuren Jang kooken, 
wringt dezelve, nog niet ten vollen koud geworden zijn
de , door een doek, waai na men her. raet fchoon 
water tot een bekwaame dikte, verdunt, en 'er de chits 
doorhaalt, wel zorge draagende, dezelve voorts ter dee
gen te wrijven, op dat 'er geen klonters en onefFenhee-
den in blijven, dit verrigtzijnde, hangt men 't op te droo
gen; ftok droog zijnde, klandert men het met een gla-
fen glad-fieen, en de chits zal even zo fraai áls nieutf 
zijn. 

N. Chomel en J.A. de Chalmot, Algemeen huishoudelijk . . . woordenboek (Leiden/ 
Leeuwarden 1718) I, 373 (Stedelijke Bibliotheek A1002) 



rekening te worden gehouden met de - grote - produktie van de in diverse Eu
ropese steden reeds vóór 1700 gestichte fabrieken voor het kleurecht, op de 
Indiase wijze bedrukken van katoen. De Nederlandse drukkerijen (voorname
lijk in Amsterdam en Rotterdam) beleefden tot het midden van de eeuw een 
bloeiperiode7; daarna was men niet meer opgewassen tegen de concurrentie uit 
Zwitserland, Frankrijk, Duitsland en vooral Engeland. De daar meer en meer 
in zwang gekomen koperen plaatdruk schijnt hier nauwelijks te zijn toegepast. 
De vele faillissementen van Amsterdamse sitsenwinkels (in 1767 waren er nog 
1178) in de jaren tachtig kunnen duiden op een teruggang in het gebruik, maar 
ook op een prijsval van het produkt. Eerst in de loop van de 19de eeuw zou sits 
uit het modebeeld verdwijnen; dan gaat het echter wel een belangrijk element 
vormen van sommige streekdrachten. 

Over sits in Friesland is weinig gepubliceerd. Zo bood De Vrije Fries slechts 
in 19669 een notitie van J. Belonje over een sitsen tafelkleed met de wapens van 
Burmania en Goslinga, 'Een kunstwerk uit Friesland op Weldam', en in 195710 

een voornamelijk op de costuumplaten van E. Maaskamp11 gebaseerd artikel 
van mevrouw A. M. Lubberhuizen-van Gelder, 'Voorindische sits in de kle
derdracht'. Inzake de streekdrachten, en dan vooral die van Hindeloopen, 
waarin sits een rol bleef spelen, is hier wèl documentatiewerk verricht. Als re
sultaat daarvan verdienen vooral vermelding De klederdracht van Hindeloo
pen, dissertatie van F. S. Sixma van Heemstra (1950)12, en De Hindelooper 
woonkultuur van S. J. van der Molen (1967). 

In laatstgenoemd boek13 - ondertitel: interieur en klederdracht in het licht 
der archieven - is uitgegaan van 'feitelijke gegevens', opgetekend uit archiva
lia. Dikwijls is er, ondanks toetsing aan de costuumliteratuur e.d., weinig ze
kerheid over de interpretatie, zodat de toelichting dan (nog) van veronderstel
lende aard moet blijven. De auteur heeft deze werkwijze ook bij onderzoek 
naar andere 'volkskulturen' toegepast14, daarbij vooral gebruik makend van 
oude boedelbeschrijvingen. 

De verwerking van gegevens uit boedelinventarissen is sedert het ter be
schikking komen van computers in een stroomversnelling geraakt.15 Na enkele 
experimentele onderzoekingen werd er in 1980 in Wageningen een internatio
naal congres gehouden over 'het gebruik van boedelbeschrijvingen als bron 
voor de reconstructie van culturele verspreidingsprocessen'.16 Eerste gevolg in 
Nederland was een drie jaar later verschenen themanummer over boedelinven
tarissen van het Volkskundig Bulletin11, waarin onder meer 'De materiële cul
tuur van Weesp en Weesperkarspel in de 17de en 18de eeuw' (H. van Koolber-
gen). Hierin trok vooral de geboden vergelijking van de ontwikkelingen in stad-
(je) en platteland ten aanzien van meubilair, wandversiering, eetgerei, siera
den e.d. de aandacht; textiel is toen 'voorlopig terzijde gelaten'. Een bijdrage 
van mevrouw H. van Zuthem in Sits, oost-west relaties in textiel gaat nader in op 
de in boedelbeschrijvingen in de Weesper notariële acten 1675-1850 opgesom
de kledingstukken van sits.18 

Een aanzienlijke stap verder gaat Achter de gevels van Delft. Bezit en bestaan 
van rijk en arm in een periode van achteruitgang (1700-1800), Amsterdamse dis
sertatie van mevrouw Th. Wijsenbeek-Olthuis (1987).19 Voor dit 'pilot-project' 
zijn o.m. alle bestanddelen van 300 geselecteerde Delftse 18de-eeuwse boedels 
in de computer gebracht: uit vijf belastingklassen20 in drie perioden elk twintig. 
Sits blijkt gedurende die gehele eeuw in Delft bij rijk en arm in gebruik te zijn 
geweest. Een gespecificeerde opgave van aantal en aard der sitsen kledingstuk-

103 



'KATOEN; deeze naam draagt ook. een zekere ftof-
fe, die van katoen of boom-wol gemaakp, en meest met 
bloemen en allerlei andere fîguuren. van eenerhande of 
van verfchillige koleuren, die daar op gedrukt zijn, ver-
ciert is. Deeze katoen van allerlei zoort en fijnheid, 
word ook veeltijds Bontgoed, .-wegens zijne bonte koleu
ren genoemt, en in menigte uit Oost-Indien gebragt, 
en teAmfterdam van de Oost-Indifche Maatfchappij, bij' 
geheele baaien verkogt: Dog word in Holland en Duitsch-
land ook veel katoen nagemaakt en gedrukt , die echter 
zo fijn en fraai niet is als de Oost-lndifche," hoewel ook 
zijn nuttig gebruik hebbende. 

Deeze katoen is eens zeer geachte en gebruikelijke 
Waar, door de geheele waereld, wordende gebezigt tot 
Japons, Dekens, Bedde-kleeden en veele andere din
gen; dienende inzonderheid ook veel tot kleeding der 
Vrouwen; dewijl het een cierlijke, zindelijke en Jigte 
dragt is , die ook zo ligt niet vuil of fmeerig word als 
linnen- ofwollenftoffen; ook ligter weder door wasfching 
gezuivert kan worden, zonder zijn koleuren fchielijk te 
verliezen , als die met goede verfftoffen gedrukt is. 
. Men.wascht de katoenen op de gewoone wijze , met 

zeep ; maar om de fijne of beste katoenen te zuiveren, 
en weder als te vernieuwen, en eenfraaije glans te gee-
ven, kan.men daarmede handelen op die wijze, als op 
het artijke! CHITS aangeweezen is. 

KATOEN-DRUKKEN; dit gefchied door middel van 
formen , die uit eeff min of meer groot vierkant plat en 
glad ftuk hout befraan, waar op de fîguuren , die zich 
op hét katoen vertoonen.zullen, uitgefneedenzijn, zo
danig, dat de fîguuren verheven blijven, en het geene 
op het katoen wit blijven zal, word uitge&eeden: Dee
ze formea worden.bîj bet gebruik met de verfftoffe, 
door behulp van een zogenoemde bol van fponfie , op 
de wijze als de Boekdrukkers gebruiken, die met de 
verf bevogtigt word, overftreeken, en dan. op het ia-
toen gezet en gedrukt, waar door de koleur daar op vast 
kleeft: En om een geheel ftuk katoen over te drukken, 
word de fonn van tijd tot tijd naast het voorïge drukzcl 
verplaatst, na dat.ze.telkeDS op het nieuw met verf 
oveftreekea is j welke verf beüaat uit dikke gekookte 
fllie, met andere ingrediënten toebereid; waar mede de 
verf-floffen gewreeven en gereed gemaakt worden; en 
het koomt er hooftzaakelijk op deeze olie of verf aan, 
om vaste beftendige koleuren , die lang duuren, op het 
katoen te drukken; want is de druk-vernis flegt, en niet 
naar de konst gemaakt, zo verbleeken de koleuren dej 
tatoens met een of tweemaal wasfehens ten eenemaal, 
daar ze anders, goed zijnde, zeer Jange kunnen duu
ren, of ten minden niet veel verbleeken, hoedikwils 
men 't zellve ook wasfehe. Daarenboven moet de ka
toen-drukker ook goede verkiezing van de'.verfftoffen 
Weeten te maaken, om de koleuren fraai en oogzienlijk 
re doen zijn, en lang te doen duuren, het welke mede 
van de verfftoffen afhangt. 

J. A. de Chalmot, Algemeen huishoudelijk . . . woordenboek, 111, 1460/1 



ken e.d. is niet in het boek opgenomen, maar een uitdraai van dat materiaal 
blijft mogelijk. 

Uiteraard zou een dergelijke, liefst spoedige bewerking van Friese boedel
beschrijvingen toe te juichen zijn. Het lijkt echter niet waarschijnlijk, dat hier
aan enige voorrang zal worden gegeven omdat uit de betreffende archivalia in 
Friesland minder conclusies kunnen worden getrokken dan elders in Neder
land. Zo kan de gegoedheidsklasse hier dikwijls alleen uit de inventaris zelf 
worden opgemaakt: een belasting op begraven als in Holland ontbreekt. En, 
nòg belangrijker, er zijn veel minder inventarissen overgeleverd, daar de nota
rissen, bij uitstek de opmakers daarvan, hier vóór 1809 geen protocol hielden. 
Wel zijn er ook door de nedergerechten, met name die der steden, boedelin
ventarissen geregistreerd, maar het aantal daarvan nam in de 18de eeuw dras
tisch af. 

Daar een grootscheepse aanpak in de naaste toekomst dus niet voor de hand 
ligt en er toch wel behoefte bestaat om eens na te gaan, wat de archivalia aan 
documentatie opleveren, is er een beperkt, verkennend onderzoek verricht: 
een duizendtal boedelbeschrijvingen van Leeuwarders, opgenomen in de ste
delijke inventarisatieboeken 1674-179021 en de aestimatieboeken - met taxatie 
- 1675-170722 is doorgenomen op het voorkomen van sits. Daarbij zijn in 109 
boedels onder het textiel ook sitsen artikelen aangetroffen; die zijn alleen ge
noteerd, wanneer het woord sits (in zijn verschillende spellingen) is gebruikt. 
Aantekening verdient, dat van zeer veel kledingstukken e.d. de textielsoort 
niet of onnauwkeurig is aangegeven. Aanvankelijk zal de stof mogelijk door de 
inventarisator niet zijn herkend, later zal onder de niet nader gespecificeerde 
kinderkleding enz. ongetwijfeld veel sits zijn schuilgegaan. Overigens is er sta
tistisch met de genoteerde gegevens weinig aan te vangen: in de jaren 1675-
1685 zijn er een kleine 300 boedels geregistreerd (één sitsen artikel), in de jaren 
1780-1790 twaalf (17 sitsen voorwerpen). 

De eerste vermelding van sits te Leeuwarden is in 1685 in de boedel van apo
theker Johannes Winter.23 Naast 'eenige geringe vreemdicheden' bezat deze 
o.m. 'een Indiaans sijden gestickt taaffelspreedt, gevoert, met franien' en een 
Indians sitsen wieghspreet. Vier jaar eerder bevatte de boedel van chirurgijn 
Gossuinus Aesgama24 'een Oost Indisch hembdt, een lapke roodbont Oost In
disch catoen langh 25 el en een ongemaackte Oost Indische neusdoek, rood
bont' en in 1692 die van zijn collega Harmanus Gaickema25 'vier geborduyrde 
Oost Indische lapkes' en een sitsen taaffelspreedt. Opvallend is dan, dat het juist 
de weduwe van de chirurgijn Evert Haarsma is, in wier 'linnen- en catoenwinc-
kel' in 1694 voor het eerst een voorraadje sits is geregistreerd.26 Onder haar 
meer dan 1200 ellen stof worden ook 1314 el bont sits à 36 stuivers, een lapke sits 
van 1 gld. 10 st. en noch twee lapkes, ook van 1 gld. 10 st. opgesomd. (Dit was 
haar duurste stof: 'wit fijn doeck' werd getaxeerd op 29 en 35 st. de el, 'rood 
bont catoen' op 12 tot 20 st., 'gebloemd dymet' op 10 st., enz.) De weduwe van 
de apothecarius Hesselus Vos27 bezat bij haar overlijden in 1699 een coleurd sit
sen rock en een sitsen kinderdeeckentie. De concentratie van sits in deze kringen 
doet denken aan verwerving via de particuliere handel der compagniesdiena
ren, waartoe ook chirurgijns e.d. behoorden. 

In het laatste decennium van de 17de eeuw komt sits verder vrijwel uitslui
tend, zij het nog gering in aantal, voor in boedels van maatschappelijk in rede
lijk aanzien staanden (eerst na 1740 lijkt het hier in deze kringen vrij algemeen 
geworden te zijn). Te noemen vallen een zidsen tabbert met een rok (getaxeerd 

105 



CATALOGUS 
V A N 

Eene groote Parthij Oost-Indifche , Suratfche 
en Engelschfi gedrukte CHITSEN, fijne ge
drukte CATOENEN , diverze zoorten vaa 
Oost-Indifche en andere ZAKDOEKEN, NE-
TELDOEKEN, KAMERIKS -DOEKEN „ 
PATISTEN , fijne en veele andere zoortea 
van LINNENS ; als mede een groot Parthij 
van SeiHer- en IniandTche BONTEN, Mus-
covisch- en ander SERVETGOED ; verders 
«ene groote Parthij B/abantfche KANTEN, 
en veele Goederen meer. 

Alles mgelaaten door wijlen 

GEERTJE KLAASES, 
W E D U W E 

GOSSE SIJDSES NIJDAM, 
In lieven , Koopvroww op het VMet 

buiten Leeuwarden. 

Welke 
B.ij Boelgoed verkocht zullen worden op Maan

dag den 2(5 Februari] 1781, en volgende dagen, 
's Morgens ten 9 , en's Namiddags ten half z 
uuren præcies , ten Huize, laatst bewoond ge
weest door den Schrijnmerker R. Hoitsma, bij 
de Visehmerkt te Leeuwarden. 

Te LEEUWARDEN', 

Ter Drukkerije vaa A. J E L T E M A, 

Bij viien de Catologu; te Ukomt n {/ ¾oor a St. 

op ƒ 10; 1686, vrouw van Michael Noë, hellebaardier - lijfwacht - van de stad
houder28), een sitsen kinderdeeckentie, een rood gebloemde sitsen rock, een sit
sen nachtrok en een sitsen manteltie (1691, kapitein Henricus Beilanus29), een 
sidsen borstrock (1693, weduwe van advocaat Johannes van Peima30), een sid-
sen deecken (1693, Edzard Duco van Harinxma thoe Slooten31), een sitsen 
spreet (1694, Ybella Yda de Tiara32), een wit sitsen vrouwenrock met franien 
(1695, douairière grietman Gellius Wibrandus van Jongestall33), twee sitsen 
gordijnen, een sitsen doeckien met een gedruckte rand daeromme en een sitsen 
schortedeet (169834, weduwe kapitein Johan Coenders35). Verder valt dan vóór 
1700 nog slechts melding te maken van een bont optreckers sitsen broeck van de 
welgestelde brouwer Jan Dircks36 (1699). 

Van de elf, van enige omvang zijnde inventarissen van textielverkopers, die 
in het laatste kwart van de 17de eeuw zijn geregistreerd (1677, '78, '79, '81, '83, 
'85, '87, '92, '94, '94 en '98) bevatten alleen de laatste twee enig sits. Die van 
1694 is al genoemd, die van 1698 (Auckien Limmes, wed. Sioerdt Alefs37), van 
ongeveer gelijke grootte, was al wat beter gesorteerd: 8 lappen sits tot een to
taal van 14 7/8 el, nog een lapke, een lapke tot twee ondersten38, een lapke tot een 
onderst en 1 3/8 el bont sits. 

In de gehele 18de eeuw is slechts een zevental van dergelijke winkelvoor-
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raden in de inventarisatieboeken terug te vinden (1703, '10, '38, '38, '50, '56 en 
'73). De totale hoeveelheid textiel - voor zover van lengtematen voorzien - van 
de koopman Jacobus de Vreese (1703)39 bedroeg een 435 el. Daaronder: 7 el 
Oost Indisch catoen, 10 el netteldoecks zits, 3 1/2 el Hollants sits. In 171040, toch 
een flinke winkel, geen sits, in 1738 (wed. Joannes Groenewout41) circa 2050 el 
textiel, waaronder 16 1/8 el sits (in vier stukken) en nog drie lapkes zijts, AA 1/8 
el (in elf stukken) Engels zijts, een zitsen kinderdekentie en 23 zitsen en benaide 
kindermutskes. De vrouw van bakker Caesar Eisma42 had, ook in 1738, een 440 
el textiel in voorraad, waarin slechts een lapke Engels zyts, lang 11/2 ellen. Be
ter gesorteerd was de koopman en burgerhopman Lenert van Kammen 
(1750)43: ruim 6 % van zijn meer dan 7500 ellen textiel bestond uit sits: 64 stuk
ken wit (203 1/4 el), 20 rood (57 1/4 el), 3 groen (16 1/2 el), 2bruin (12 1/4 el), 1 
blauw (2 3/4 el) en nog 16 lapkes van minder dan een el; verder aan Engels sits 
11 stukken bruin (107 1/2 el) en 10 rood (50 el). Een stuk Engels sits kon tot 15 
el lang zijn, de andere bleef vrijwel steeds onder de 6 el (één stuk mat 10 el). De 
beide laatste winkelinventarissen, hoewel niet gering van omvang (175644 ruim 
1400,17734317.000 el), bevatten geen sits. (Ook in de in het Fries Museum be
waarde oudste stalenboeken van de Leeuwarder textielfirma Sybouts, gesticht 
1742, komt geen sits voor.) 

In bijna honderd van de circa 465 na 1700 geregistreerde Leeuwarder parti
culiere boedels zijn sitsen artikelen aangetroffen. In aantal springen naar vo
ren: deken 66 (waarvan 38 kinderdekentjes), schortekleed/schorteldoek46 59, 
jak(je) 59, lap 44, rok(je) 31, onderst38 30, borstrok 22 (waarvan 14 kinder-
borstrokjes), mouwen 22 paar, nachtrok4718, zak4810 en bed-/tafelspreed 12. 
Minder dan tien exemplaren zijn geteld van cartousie49, gordijnen, halsdoek, 
hemdrok, japon, 'joepke', mutske, neusdoek, onderrok, schoorsteenkleed, 
speldekussen, 'theedoek' en zonnehoedvoering. In 28 boedels kwamen vijf of 
meer sitsen artikelen voor; de grootste aantallen waren in het bezit van: 

de ongehuwde Jeltie Posthumus (1724)50: 4 sitsen ondersten (waarvan 3 bon
te) , een paar mouwen, 16 schorteldoeken, een borstrok (bont), een lapke van 3 
el, 6 jakken (waarvan 5 rood) en een gyngangen jackje met zyts afgesef1; 

† Abigael de Lafebre, wed. Tierck de Vries (1725)52: 3 spreden, 2 gordijnen 
met een rabat, 2 schortekleden, 3 onderrokken (2 rood), een stukje, 2 nacht
rokken (1 rood, 1 paars); 

† Lijntie Bentes, wed. vroedsman Jurjen Isaks Groenewoud (1733)53: een 
schoorsteenkleed (blauw bont), een onderst, een vrouwenrok, een jakje, 5 
schortekleden, een rode lap van 3 el, een stukje geel, een witte rok, een grote 
deken en een tafelspreed; 

† Tjitske van Vierssen, vrouw van de old-schriever Hendrik Louburgh 
(1741)54: een halsdoek, een nachtrok, 5 schortekleden, 2 paar mouwtjes, 2 
vrouwenrokken, een kinderdekentje (rood) en 4 jakken (2 rood, 2 bont); 

† Siucke Huber, wed. burgemeester dr. Georgius Huber (1749)55: 3 dekens, 
2 (?) paar voormouwtjes, 4 rokken (1 blauw, 1 wit), 3 nachtrokken (1 blauw, 1 
zwart), een schoorsteenkleed, 5 (?) jakjes, een borstrok, 4 lapkes, een stukje 
van 6 3/4 el (violet), 2 lapkes (Engels) samen 8 1/4 el en 4 stukjes (Engels) sa
men l l½ el; 

Elisabeth Schoonbeek, weduwe van de brandewijnstoker en vroedsman Eel-
co Adema (1750)56: een deken, een kinderdekentje, 2 tafelspreden, een 
schoorsteenkleed, 2 jakken, een rok (rood), 3 borstrokken, 4 schortekleden en 
2 ondersten; 
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Abigael Abrahams de Vries, weduwe van de koopman Isack Levi (1750)57: 3 
kinderdekentjes (waarvan 2 met zijde), 2 kindernachtrokken, 5 (?) kinderjoep-
kes met de lijfkes, een bedspreed, 4 rokken, 2 (?) jakken, 7 halve zakken, 2 
nachtrokken en een laad met lappen. 

Deze opgaven geven een wat vertekend beeld. Al deze dames beschikten na
melijk over een wel zéér uitgebreide garderobe. Mevrouw Huber - overigens 
de enige uit duidelijk patricische kring - liet een boedel na, waarvan de be
schrijving meer dan 150 pagina's beslaat. Zij bezat bijvoorbeeld naast haar vier 
sitsen rokken tientallen rokken van ander materiaal (en 112 mutsen, waaron
der 94 Duitse met kant!). Een aanzienlijk deel van haar kleding werd aange
troffen in koffers op zolder zodat er - en niet alleen in dit geval - rekening mee 
moet worden gehouden, dat niet alle geregistreerde artikelen nog in gebruik 
waren. 

Steeds weer moet worden beklemtoond, dat op grond van deze gegevens 
weinig of geen conclusies kunnen worden getrokken: in deze eeuw nam het 
aantal door het Leeuwarder nedergerecht geïnventariseerde boedels snel af 
(- 1730 circa 290, - 1760 147, -1790 28). Studie van bewaard gebleven familie
papieren zal wellicht nog enige aanvullende informatie kunnen opleveren.58 

Ook zou uitgekeken kunnen worden naar gedrukte catalogi van boedelveilin
gen. De bibliotheek van het Leeuwarder gemeentearchief bevat drie van die 
brochures59, die voor deze deelstudie van belang blijken. 

Allereerst is dat de catalogus60 van 'de deftige en zindelijke inboel' van Aure
lia van Haersma douairière Tjalling Willem van Camstra, die 18 februari 1782 
en volgende dagen 'ten sterfhuize van dezelve binnen Leeuwarden' is ver
kocht. Daaruit viel slechts weinig te noteren: een wit chitsen lap van 13/4 el, 2 
chitsen spreeden en 5 chitsen dekens (wit en geel, gevoerd met rode en blauwe 
zijde en met rood katoen). 

Belangwekkender is de 'Catalogus van een groot parthy Oost-Indische en 
Engelsche gedrukte chitsen, waaronder curieuse deeken-spreeden, gemeene 
en fyne gedrukte catoenen, Oost-Indische roode bonten of celas, blauwe en 
roode Oost-Indische doeken, zyden doeken en gedrukte catoene doeken . . . 
verkogt op maandag den 17 February 1783 en volgende dagen . . . ten huize 
van de koopman Abraham Ruurds, by de Korfmakerspiep te Leeuwarden'.62 

Afgezien van veel doeken en andere, niet van lengtematen voorziene artikelen 
werd er 12.635 el textiel geveild, naast sits (3284 el) vooral ook 'toppens en lin
nens' (meer dan 1862 el), Harlinger (1439 el) en catoenen bonten (970 el) en 
gasen (1130 el). 

De enorme hoeveelheid sits was verdeeld in Oost-Indische, Suratsche en En
gelsche chitsen; de hier vermelde totale lengtes - bij de Engelse sits is de maat 
meestal opgegeven in kwart ellen, bij de andere in achtste - zijn afgerond op 
gehele getallen. De eerste categorie, in totaal 205 el, was onderverdeeld in ze
ven 'zoorten en couleuren'; het meest kwamen voor witte grond (110), rode 
grond (46) en paarse grond (24 el). De over de noord-Indiase stad Suratte uit
gevoerde sits (45 el) was er in drie kleuren, wit, rood en blauw; daarnaast wa
ren er ook rode dekenspreden uit die stad. Verreweg de grootste groep vorm
den de Engelsche chitsen, 3034 el, ook weer in diverse (26) 'couleuren en zoor
ten' , alsmede dito dekenspreden (max. 4 x 3 1/2 el, voornamelijk rood). Onder 
die Engelse sits stonden de kruisgronden voorop (656 el), gevolgd door zwarte 
(462) en paarse grond (339). Opvallende benamingen zijn nog witte grond lu
stre streep (257), wit grond rood melk en bloed kopere plaat (53), geel grond 
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CATALOGUS 
V A N 

Een groot parthyOost-Indifche en Engelfche gedruk
te Chitfen, waar onder curicufeDeeken-Spteeden, 
gemeene en fyne gedrukte Catoenen, Oost Indi-
Tche Roode Bonten of Celas, Blauwe en Roode 
Oost-lndifche Doeken, Zyden Doeken enGedruk-
te Catoene Doeken. Voorts Linnens, Toppenj, 
Muscovifch Doek, Wit en Ry- inlands Doek, 
Catoenen en Wolle Rok-Streepren, Marfeilles, 
Dopfes, Damasten, «n andere Goederen. Een 
groot parthy Zyden en Garen Gafen, Zwarte en 
Witte Gafen Doeken, Herrenteinen, Casjanten, 
Trypen, Saayen en Franjes, zoo tot Gordynen 
als Kusfens. Een extra groot parthy Inlandfe 
Bonten, zoo Roode ajs Blauwe en HernhutsSta-
en; Inlandfe 200 Roode als Blauwe Doeken, en 
veele Goederen meer. 

N i het aflopen dezer CATALOGUS, " 1 noch werden rerkogt een 
partjiy Zyden Linren en Parementen; een parthy Crtmerten , 

Jli Linnen en WolFen Linten, rSayens, Spelden, Haak 
en Oogen , Eeeilen Knoopen , Ffceten en wat 

diei meer i ) . 

Alle vielke Got arren zal lm -werden Verkogt, 'f> 
Maandag den 17 February 1783 en vol
gende Dagen,'1 Morgens ten o , en 's Namid
dags te éen Uur, ten Huize van de Koopman 

ABRAHAM RUURDS, 
By de Korfmakers Piep, te Leeuwarden, 

•¾^c«^<W^t«¾^^3^cW^t*?a¾fWfi¾»rfé!rîa: 

Te L E E U W A R D E N , 

Ter Drukkerije van T J A L L I N G DE V R I E S ; 

Boekdrukker en Verkoper op de Noordkant van de Thaincn. 

J¾r wiea de Catalogus te hekomen is veor 3 Stuiv, 

tiktak (28), pompadour grond (22), blauw porcelein (13) en blauwe grond kant-
werk (5 el). De totale hoeveelheid sits maakte meer dan 25 procent uit van 
Abrahams textielvoorraad. 

Twee jaar eerder, op 26 februari 1781 en volgende dagen, was bij boelgoed 
verkocht 'eene groote parthij Oost-Indische, Suratsche en Engelsche gedrukte 
chitsen . . . nagelaaten door wijlen Geertje Klaases weduwe GosseSijdsesNij-
dam, in leeven koopvrouw op het Vliet buiten Leeuwarden'.63 Geertje had 
haar sits (waarvan 2883 el restte), 'fijne gedrukte catoenen' (1252), 'supra fijne 
Zeister en inlandsche bonten' (651 el) enz., alsmede haar grote keuze aan kant 
aan de man/vrouw gebracht in twee nieuwe marktkramen, een grote en een 
kleinere, die mede werden geveild. Opnieuw de drie hoofdtypen sits. Om te 
beginnen waren er 75 stukken Oost-Indische chits, 405 el, waarvan vooral veel 
witte grond (224 el), rode (53) en groene grond (49 el). Suradsche chitsen: 19 
stukken, 183 el, Engelsche chitsen: 212 stukken, 2295 el, vooral paarse grond 
(385 el), witte grond met paars (354), witte grond (350), kruisgrond (316) en 
zwarte grond (296 el), bovendien koperplaatdruk-tiktak (22) en koperplaat-
druk met randtjes (18 el). Sits maakte meer dan 40 % uit van de totale, van 
lengtematen voorziene voorraad van de weduwe Nijdam (circa 6800 el). 

In Leeuwarden bleek aankoop van sits, ondanks het zwijgen van de geraad
pleegde archivalia, ook in de tweede helft van de 18de eeuw dus wel degelijk 
mogelijk. Dat wordt mede aangetoond door de resultaten van het onderzoek 
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door mevrouw W. J. Niemeyer-Huysse naar het voorkomen in de Leeuwarder 
Courant 1752-1799 van advertenties van textielwinkeliers e.d. Mevrouw no
teerde tientallen verkooppunten van sits, maar het materiaal64 geeft sterk de 
indruk, dat er, vooral in de jaren tachtig, in Leeuwarden meer winkels verdwe
nen dan dat er bij kwamen. Zou er een relatie bestaan met de toenmalige Am
sterdamse faillissementen? De sitshandel lijkt dan deels te zijn overgenomen 
door standhouders op jaarmarkten en kermissen - al moet hun aantal niet wor
den overschat - en door lotenverkopers. 

Bijna 700 sitsen artikelen worden thans bewaard in het Fries Museum.65 In te
genstelling tot de herkomst van het merendeel der museale voorwerpen, is die 
van deze kledingstukken enz. veelal bij benadering bekend: zij stammen voor
namelijk uit het laatste kwartaal der 18de en het eerste der 19de eeuw, en zijn 
voor een zeer belangrijk deel aantoonbaar van Friese origine. Toch bestaat ook 
deze collectie uit, om zeer uiteenlopende redenen bewaard gebleven, 'uit hun 
verband gerukte archiefstukken'.66 

Teneinde lokale achtergrondinformatie te verkrijgen voor een inleiding op 
de in voorbereiding zijnde bestandscatalogus 'sits' is het hier besproken, tame
lijk tijdrovende onderzoek in de Leeuwarder boedelinventarissen verricht. De 
magere, nauwelijks bruikbare resultaten kunnen een aanwijzing zijn voor toe
komstige onderzoekers om hun tijd in meerbelovende objecten te steken . . . 
Toch zouden nasporingen in de archivalia van andere Friese steden67, in de no
tariële protocollen van na 1809 en vooral in de Hollandse archieven - met tal
rijker relevante stukken - wellicht nog kunnen bijdragen aan de verdieping van 
de kennis van produktie, handel en gebruik van het nu weer volop in de belang
stelling staande sits. 
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3. Origins, 3. 
4. Origins, 4. 
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Panorama van Friesland 

Fryske kultuer 

Geart de Vries 

Tytsjerksteradiel 

Wat makket it no út, 
of het Oudkerk heet 
of Aldtsjerk hjit 
as efter elk frysksinnich rút 
de blauwe buis te gluorkjen stiet 

(Rients Gratama) 

Geveltsjefrysk of: 'taal van ons allemaal' 
It jier 1988 mei dan it jier west ha dat de âld-keninginne twa kûpletten fan it 
'Frysk bloed' samar út de holle meisong — by de jubileumfiering fan de Fryske 
Akademy yn septimber — der sil yn jierren net safolle hottefile wêze as krekt 
dit jier oer it mear offisjeel brûken fan it Frysk. De kolommen mei ynstjoerde 
stikken yn de Leeuwarder Courant waarden benammen de twadde helte fan 't 
jier hast alle dagen foar in net lyts part folie mei brieven fan foar- en tsjinstan-
ners fan mear Frysk taalgebrûk. En sûnt jierren wie der ein desimber wer in 
taaldemonstraasje yn Ljouwert. 

De plaknammen yn de gemeenten Boarnsterhim en Tytsjerksteradiel waar
den yn de rin fan 't jier op de ANWB-paadwizers dan wol oanjûn yn it Frysk 
('Burgum', 'Grou', 'Raerd' mar 'Noardburgum-dorp'), yn tillefoan- en post-
koadeboeken sille (foarearst?) allinne de Hollânske nammen te finen wêze. De 
eask fan beide gemeentebestjoeren by in koart pleit om de PTT te ferplichtsjen 
ta it brûken fan de Frysktalige nammen foar de 41 doarpen en buorskippen, 
waard nammentlik troch de Haachske rjochtbankpresidint mr. Wijnholt ôf-
wiisd. Foar de rjochtbank weagen de praktyske beswieren fan de PTT swierder 
as de ideologyske motiven fan beide gemeenten. De PTT fierde oan dat se al 
njoggen ton foar beide gemeenten, en tsien oant fyftjin miljoen gûne by in fer-
frysking fan alle plaknammen troch hiel Fryslân, kwyt wêze soe en fierders soe 
der in gaos ûntstean by de postferwurking. En ek al soene de gemeenten de 
ekstra kosten betelje, dan soe it steatsbedriuw (oant 1 jannewaris 1989) noch 
net ree wêze om te ferfryskjen. Der soe nammentlik gjin maatskiplik draach-
flak foar wêze. Foar de gemeentebestjoeren (en Fryske taalstriders) wie de út-
spraak in slimme teloarstelling. Dy kundigen dan ek oan yn berop te gean tsjin 
de útspraak. It bedriuwslibben dat har benammen yn Tytsjerksteradiel fûl tsjin 
de ferfrysking opstelde, wie ynnommen mei de útspraak. 

Undernimmers stelden dat frachtweinsjauffeurs de bedriuwen net mear fine 
koene sûnt de Fryske paadwizers der stiene en in boateferhierder yn Earne-
wâld (in 'Fries yn ieren en sinen') ferklearre sels dat er gjin boat mear ferhiere 
soe. "It is no al dúdlik dat it in grutte gaos wurdt" sei de Fryskpratende tsjin-
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stanner fan mear offisjeel Frysk, ûndernimmer Cees Noppert, tsjin syn konse-
kwint Hollânskpratende wethâlder Evert Castelijn, dy't fan útstel fan de yn-
fiering fan it Frysk mei yngong fan 1 jannewaris 1989 neat witte woe. Der waard 
sels in p.r.-buro ynskeakele dat mei Hollânsktalige folders it belied oan de yn-
wenners ferdúdlikje moast. Allegearre ûnder it motto 'Taal is van ons allemaal, 
ook in Tytsjerksteradiel'. De deputearre foar Fryske saken, Johanneke Liem-
burg, warskôge derfoar om de diskusje oer it Frysk net alhiel ta te spitsen op 
Frysktalige plaknammen. Der wie mear foar te striden as allinne mar dit 'gevel-
tsjefrysk'. 

Want dat it fierder, ek by oare gemeenten, noch net sa maklik gyng mei dat 
Frysk, die bliken út de provinsjale 'útfieringsnotysje Frysk yn it offisjele fer-
kear'. Dêr waard út dúdlik, dat yn de saneamde ynfieringsgemeenten (njonken 
Tytsjerksteradiel: Boarnsterhim, Menameradiel en Wûnseradiel) kwalik spra
ke wêze koe fan Frysk belied. Foaral troch tsjinwurking fan de amtners 
('emoasjes en in protte wjerstân') kaam der fan de oarspronklike plannen mei it 
brûken fan mear Frysk op 'e gemeentehûzen net folie terjochte. Yn de notysje 
stiene dêrom nochal wat hoedener útstellen om it Frysk in grutter plak te jaan: 
amtners soene earst mear waarm makke wurde moatte foar it frysk foar't fier
dere stappen nommen wurde kinne. Begryp kweke ynstee fan wjerstân oprop-
pe, soe tenei de polityk wurde moatte. Deputearre Liemburg sei it sa: "Mei in 
oanpak fan 'en no Frysk of ik sjit' komme wy der net' ". 

Mei in oare Fryske saak hie de deputearre it ek net sa maklik: de bestjoersôf-
spraak Fryske taal en kultuer tusken de provinsje en it kabinet. Dêr wiene ek 
hiel wat emosjonele diskusjes oer; fan alle kanten waard it provinsjaal bestjoer 
oanfallen op de meagere resultaten fan de ôfspraken oer de offisjele status fan 
it Frysk. It kabinet bliek huverich te wezen om it brûken fan al te folie Frysk 
troch de oerheden ta te stean en wie der mear op út Frysktaligen te beskermjen. 
Benammen de formulearring yn de ynliedende paragraaf oer de 'winsklikheid' 
fan it brûken fan it Frysk ynstee fan it 'rjocht' soarge derfoar dat de publike tri
bune op it Provinsjehûs foller siet as oars, doe't de ôfspraak behannele waard. 
Uteinlik giene de Steaten wol akkoart, al woene se wol ha dat de Fryske Aka-
demy buten de ôfspraak halden waard. Dy wittenskiplike ynstelling waard yn it 
jier dat se har 50-jierricfi bestean fierder bedrige as selsstannich ûndersyks-
ynstitút. Se soe — neffens it konsept-akkoart — ûnderbrocht wurde moatte by 
in ynstelling lykas de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschap
pen, mar de Fryske Steaten fûnen de takomst fan dy Fryske ynstelling sa net 
feilichsteld. De Steaten seagen foar it oare de bestjoersôfspraak as in earste 
stap op wei nei in Fryske taalwet en as basis foar fierder ûnderhanneljen mei it 
ryk. 

Al hoe ûniens Fryske bewegers it dêr ek mei wiene, opfallend wie dat der 
blykber gjin oanlieding wie foar skerpe, lit stean gewelddiedige, aksjes. De 
reaksjes wiene earder ludyk te neamen. De lieding fan de Fryske Beweging rôp 
yn in reaksje op de PTT-útspraak fan de Haachske rjochtbank op om op kryst-
kaarten Fryske plaknammen te brûken . . . Derkaaminnijeaksjegroep,FRA 
(letters dy't steane foar Fryske Aksje), mar ek dy groep sei earder 'ludyk', 
'freonlik' en 'plurifoarm' wêze te wollen as radikale stappen te dwaan. En de 
oprop fan de sjoernalist-histoarikus Kerst Huisman, op de tradisjonele Warns-
betinking, om Fryslân mar ôf te skieden fan de rest fan Nederlân en dan te 
kommen ta in selsstannige steat Fryslân, dêr't ek Grinslân, parten fan Noard-
Dútslân en mooglik sels Drinte diel fan útmeitsje kinne soene (de 'Noardsee-
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frijsteat' mei Grins as haadstêd), fûn net daliks in breed gehoar. 

Muzikale prestaasjes 
Hoe lestich dy noardlike gearwurking yn de praktyk betiden wêze kin, waard 
dit jier dúdlik foar in oar ûnderdiel fan it kulturele libben yn dizze provinsje. 
1988 wie it jier dat it Frysk Orkest syn léste seizoen yngyng as selsstannich sym-
foanysk orkest. Der waard drok wurke oan ien nije stifting dêr't it Frysk Orkest 
mei it Noordelijk Filharmonisch Orkest fan Grinslân en Drinte yn ûnderbrocht 
waard, mei as namme Nederlands Symfonie Orkest. De relaasje tusken beide 
orkesten hie yn dizze hiele operaasje noch it meast fan in troch de minister fan 
WVC ôftwongen houlik, dêr't er net mear as tsien miljoen gûne foar de beide 
partners foar oer hie. In wurkgroep mei fertsjintwurdigers fan beide orkesten 
kaam yn septimber ta de konklúzje dat in orkest mei festigingen op twa plak
ken, mei 110 musisy, lykwols 11,1 miljoen gûne nedich hie. Mar se kaam ek mei 
de útwurking fan in model mei in priiskaartsje deroan fan tsien miljoen gûne; 
allinne sa'n orkest (mei 95 musisy) soene je net opsplitse kinne yn twa diel-
ensembles. Ek Grinslân hâlde der hieltiten oan fêst dat foar tsien miljoen gûne 
noait in saneamd twa-lokaasjemodel te realisearjen wêze soe "( . . .) tenzij je 
bereid bent twee duur gesubsidieerde boerenkapellen in leven te houden", 
neffens foarsitter Bolle fan it NFO. It Frysk Orkest hâlde fêst oan in twa-lo
kaasjemodel, by need foar 10,2 miljoen gûne, om't it bang wie dat Fryslân oars 
hielendal neat oerhâlde soe, want Grins soe de grutste káns ha om as festigings-
plak foar sa'n orkest te tsjinjen. De minister liet beide orkesten moai mei el-
koar fjochtsje: hy woe him net foar ien fan beide modellen útsprekke, mar hy 
bleau by syn tsien miljoen gûne, dêr't in troch him yn te stellen ynterimbestjoer 
har úteinlik mar mei rede moast. 

Dyselde minister Brinkman memorearre wol de wearde fan it Frysk Orkest 
as it giet om de foarming fan bysûnder talint. Hy rikte snein 16 oktober, yn it 
Amsterdamske konsertgebou, de Nederlandse Muziekprijs út oan Jacob Slag-
ter, earste hoarnist fan it Konsertgebou-orkest. Slagter, ôfkomstich fan Kol-
lum, krige in ovaasje nei ôfrin fan syn solistysk optreden, mei it orkest ûnder 
lieding fan Nikolaus Harnoncourt yn it hoarnkonsert KV 495 fan Mozart. By 
de resepsje nei ôfrin dielde syn âld-learmaster Oldrich Milek yn de hulde en 
brochten kollega hoarnisten út Ljouwert him in muzikale hommaazje. 

Der wiene mear muzikale toppers. Op de Europeeske brassbandkampioen-
skippen yn Luzern helle De Wâldsang fan Bûtenpost ein april in seisde plak en 
mocht har dêrmei rekkenje ta de Europeeske subtop. Lannelik heart se noch 
altiten by de absolute top: op de Nederlânske Brassbandkampioenskippen yn 
Zutphen behelle se foar de tredde kear achterelkoar de nasjonale kampioens
titel. Dat Fryslân hjir ek fierder goed meikaam, die wol bliken út in twadde 
plak foar Soli Deo Gloria út Ljouwert en in tredde plak foar De Bazuin út 
Oentsjerk. 

Op it mêd fan de popmuzyk wie it opfallend dat nochal wat bands dy't oait 
foar in Fryske 'bries' soargen der dit jier mei ophâlden of oankundigen soks te 
dwaan. Suksesfolle bands lykas Kobus gaat naar Appelscha, It Dockumer Lo-
kaeltsje, Umberto di Bosso e Compadres wiene foar 't lést te hearren, alteast 
op de poppoadia. At soks ferbân hâlde mei it yn tal minder wurden fan dy poa-
dia (troch lûdsoerlêst en besunigingen gyng de besteande kapasiteit achterút) is 
noch mar de fraach. Want der kaam tagelyk yn 1988 in grut tal nije bands bij. 
Mar leafst 40 bands hiene har oanmeld foar de Kleine Prijs fan Snits. Winner 
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fan de njoggen finalisten wie de groep Deinum. Foar de finale fan it Provinsjaal 
Popkonkoers yn Dokkum hiene har 24 bands ynskreaun; fan de sân finalisten 
kaam hjir úteinlik de jonge groep The Amp út Noardburgum as winner út de 
bus. In nij festival yn Burgum-Sumar, ûnder de namme Wâldrock, wie yn sep-
timber daliks in grut sukses. 

In opmerklik nij fenomeen op muzikaal gebiet, alteast yn Fryslân, wie it út-
kommen fan de earste Fryske compact discs. Nei't mids april Soli Deo Gloria 
mei 'Soli for Brass' de primeur hie, folge al gau De Wâldsang en dêrnei folge in 
lange rige fan folkgroepen (Kalis), entertainers (Teake van der Meer), sjon-
gers (Hessel fan Skylge mei 'Just my luck') en popgroepen ('The security'). In 
aardich byld fan wat der yn Fryslân op it mêd fan de popmuzyk te reden is 
waard ek jûn op de promoasje-c.d. 'Frisian Air Play', útbrocht yn gearwurking 
mei de Stichting Friesland Pop en mei subsydsje fan de provinsje. Dat soksoar-
te kultuer blykber tige geskikt is foar eksport, die bliken op de presintaasje 
(troch Jos Haijer fan Langsweagen) op it New Music Seminar yn New York. 
Ynternasjonale muzikale kontakten wiene der ek mei it eastblok: Fryske bands 
giene yn april nei Ruslân en yn desimber wie in Russyske band hjir te gast. 
Trouwens ek Russyske byldzjende keunstners kamen hjirhinne: yn july wie der 
in útstalling fan Russyske moderne keunst yn de Martinitsjerke yn Snits en let
ter gyng in groep keunstners út Snits en omkriten op reis nei Poalen en ekspo-
searre dêr wurk. 

Teater en toaniel 
Der binne fan dy kulturele eveneminten dy't alle jierren werom komme mar 
hieltyd noch mar wer mear minsken lykje te lûken. It Ljouwerter strjitfestival 
soarge yn juny foar in topdrokte yn de binnestêd; Oerol op Skylge (mids juny) 
luts mear minsken as oait dêrfoar; it twadde lustrum fan it Fries Filmfestival, yn 
septimber, waard in grut sukses en de jeugdteaterdagen, yn oktober op fjouwer 
plakken yn de provinsje, kamen tûzenen bern, al of net mei harren âlden, op 
ôf. Nij wie de Dansdag begjin desimber yn de Ljouwerter Harmonie, mei opset 
troch de Stichting Duns. Hjir presintearren har alle groepen (en dat binnen der 
sa njonkelytsen nochal wat) dy't yn Fryslân modern dûnsje. 

Op seis plakken koe yn 'e simmer iepenlofttoaniel sjoen wurde: yn Burgum, 
op 'e Jouwer, yn Ljouwert (it 'Haniaspektakel') en yn Jorwert waarden oer-
sette stikken spile; 'De reade hoanne op Lautastate', in oarspronklik Frysk stik 
fan Simy Sevenster, waard spile yn Menaam en op 'e Tynje spilen se in spekta-
kelstik yn it ramt fan de betinking fan Ferdinand Domela Nieuwenhuis ('Fean-
brân'). Yn it ramt fan dizze betinking gyng ek it (seal)stik 'De Hûnekarre' troch 
de Fryske Toanielkoöperaasje yn première. 

Yn juny wie der it fleurich gaoatyske projekt Rousseau. Inisjatyfnimmers 
Kees 't Hart en Hein de Graaf betochten de 18de-ieuske Frânske filosoof Jean 
Jacques Rousseau mei in útstalling, in toanielstik en de fersprieding fan t-
shirts, posters, stickers en sinnekleppen mei as titel 'Ik verlang naar de 18de 
eeuw'. Der moast in raazje op gong brocht wurde mei de jonge Rousseau, los-
bannich en avontuerlik, as middelpunt en dat allegearre ûnder it motto 'De 
18de eeuw is een rommelmarkt van de waarheid'. Boartlik wiene de útstallin-
gen en ek de toanielfoarstelling dêr't Thijs Feenstra it publyk in bylde-galerij 
fan de 18de ieu by binnenhelle. 

Thijs Feenstra wie ek te sjen yn de berneproduksje 'Wize Hans' dêr't berops-
selskip Tryater har bernefoarstellingen op in nije wize stal mei joech. By it be-
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gjin fan it nije seizoen 1988/1989 koe Tryater har presintearje as in folslein be-
ropsselskip. Tenei waarden de spiiers folslein betelle troch WVC en dy kamen 
dêrmei foar 100 persint beskikber foar de Tryater-produksjes. De earste foar-
stelling ûnder it nije rezjym kaam net alhiel sûnder problemen ta stân en waard 
ek wat minder posityf ûntfongen as de stikken fan de léste jierren. 'Tramwein 
Begearte', de klassiker fan Tennessee Williams, moast healweis de repetysjes 
fan regisseur wikselje (artistyk lieder Guido Weevers ynstee fan spiier Jan 
Arendz) en de tiid wie te koart om der noch in foarstelling fan te meitsjen dy't 
like ferrassend wie as eardere stikken fan Tryater. Lykwols: it tal taskôgers 
groeide ek dit jier noch hieltyd troch. 

Prizen ek yn it teater: de Amsterdamske groep Suver Nuver, mei twa fan de 
trije spiiers ôfkomstich út Fryslân, krige de Mime-priis fan it seizoen 1987/1988. 
De groep waard beleanne foar it ôfstudearprojekt dêr't Frysk yn brûkt waard 
en dat — nettsjinsteande dat Frysk — yn hiel Nederlân sukses hie. 

Musea en byldzjende keunst 
Oer in museum foar moderne keunst waard fan buten de provinsje mear klear-
richheid brocht. In advyskommisje ûnder lieding fan direkteur Wim Beeren, 
fan it Amsterdamske Stedelijk Museum, ynstallearre troch it bestjoer fan it 
Fries Museum, brocht yn septimber de resultaten nei foaren fan in ûndersyk 
nei de helberheid fan sa'n museum foar Fryslân. Dúdliker koe it net: de kom-
misje fûn "de stichting, inrichting en exploitatie van een zelfstandig museum 
voor moderne kunst in Leeuwarden niet opportuun". De beskikbere kolleksje 
soe sawol kwantitatyf as kwalitatyf net foldwaande wêze om sa'n museum de 
nedige útstrieling te jaan. En fierder soe der ek gjin jild foar te finen wêze. Dêr-
om soe it better wêze om mei de oanwêzige 20ste-ieuske keunst in aparte ôfdie-
ling yn te rjochtsjen by it Fries Museum sels. Ien lid fan de kommisje, keunst-
hanler en âld-konservator Thom Mercuur, kaam mei in minderheidsstânpunt: 
hy gyng yn 'e pleit foar in apart museum foar 20ste-ieuske keunst dat oan de 
Tsjûkemar komme moatte soe, in soarte fan Frysk Kröller-Müller. Earder yn 
1988 naam Mercuur ôfskie fan it Fries Museum as makker fan útstallingen fan 
in rige Fryske 'Einzelgänger'. Syn léste útstalling liet it wurk sjen fan de Hear-
renfeanster autodidakt Boele Bregman. 

Foar museum it Princessehof kaam de erkenning as folweardich ryksmu-
seum wer in stapke tichterby. De Twadde Keamer easke fan kultuerminister 
Brinkman dat er yn 1989 trije ton ekstra beskikber stelde boppe de fiif ton dy't 
by it ryk foar it museum op de begrutting stie. Op 'en doer soe it museum fol
slein troch it ryk bekostige wurde moatte. In probleem foar it Princessehof 
bleau dat it, fanwege de finânsjes, noch hieltyd net oergean koe ta de benea-
ming fan in nije direkteur as opfolger fan mefrou Barbara Harrisson. 

Yn Snits waard it fyftichjierrich bestean fan it Skipfeartmuseum fierd, mei 
ûnder oaren in besite fan kroanprins Willem Alexander op 14 maaie. 

It Frysk Lânboumuseum yn Èksmoarre krige har earste konservator: Ger-
ben Groenhof; hy moat de kommende jierren fan it museum in attraksje meit-
sje, ek buten de Aldfaers-erf rûte om. Hy kundige oan te stribjen nei opar-
beidzjen mei it oare lânboumuseum dat Fryslân ryk is, De Brink yn Feankleas-
ter, dêr't yn 1988 drok arbeide waard oan in flinke útwreiding. 

Ofskie waard nommen fan konservator Bob Reitsma fan it Verzetsmuseum, 
de man dy't oan de widze stien hat fan dat museum en waans kolleksje dêr de 
basis fan foarme. Jierren hat er 'syn' museum allinne beheard; mei yngong fan 
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1 jannewaris 1989 is it organisatoarysk fusearre mei it Fries Museum wêrmei't 
syn fuortbestean wisser steld is. 

Eksposysjes wiene der fansels by de rûs, ek yn it grutte tal besteande en nije 
galerys. Bysûnder wie de útstalling fan keunstner Tjibbe Hooghiemstra út 'e 
Mûnein yn it eardere bûterfabryk yn Feanwâlden. Fan april ôf brûkte er it fa-
bryk as syn atelier en yn 'e hjerst wiene de resultaten te sjen fan syn drokke ar
beid: tekeningen en objekten dy't yn harmony wiene mei it ferfallen fabryks-
gebou. 

Leafhawwers fan De Stijl krigen har gerak yn Drachten: dêr waarden oan de 
16 wenningen yn en om de Torenstrjitte wer de oarspronklike Stijlkleuren — 
fel giel, blau en read — jûn, allegearre neffens de oarspronklike ûntwerpen fan 
Theo van Doesburg. De Papegaaienbuert krige dêr har âlde gloarje mei we-
rom. 

Kultureel ferlies 
1988 wie ek it jier dat Provinsjale Steaten foar de Fryske Kultuerrie it einsinjaal 
joegen. De ynstânsje dy't mear as fjirtich jier kultureel Fryslân stipe en advi-
searre, waard gjin takomst jûn. 14 desimber besleaten Provinsjale Steaten ta in 
nije opset fan de advys- en oerlisstruktuer wolwêzen; hjiryn wie gjin plak foar 
kultuer en keunsten. De konsekwinsje wie dat de Kultuerrie oansein waard dat 
ien jannewaris 1990 de provinsjale subsydzje stopset wurde sil. De krekte kon-
sekwinsjes foar it kulturele libben wiene ein 1988 noch altiten ûndúdlik. Der 
waard tasein dat der gjin twongen ûntslaggen falie soene; op it mêd fan de 
keunsten moat der in nij stipefunksjeynstitút komme. 

De oprop fan mar leafst 357 kulturele pommeranten út allerhanne fermid-
dens om it wurk fan de Kultuerrie oerein te halden, yn in advertinsje fan in 
heale pagina yn it Hoofdblad van Friesland, hie omdôch west. 

Kultureel waard der mear op in sydspoar set. It bestjoer fan de Ljouwerter 
Harmonie kundige begjin novimber it fuortgean oan fan direkteur Gerrit ter 
Horst, fanwege in "onoverbrugbaar verschil van inzicht" oer de lieding fan de 
skouboarch. En dat yn it jier dat se foar it earst wer ris in seizoen ôfslute koe 
mei mear as 50.000 besikers. Yn desimber waard in ynterim-manager be-
neamd, Sipke Castelein, dy't de Harmonie in wat freonliker oansjen jaan moat. 
Sa'n soarte fan opdracht hie er earder dit jier ek al krige yn it Fries Museum, 
dêr't er njonken direkteur Cees Boschma kaam te stean om te soargjen foar it 
trochfieren fan in reorganisaasje fan it museum. 

Definityf ôfskie moast Fryslân yn 1988 nimme fan twa kabaretiers. 31 maart 
kaam Roel Bergsma te ferstjerren, skriuwer fan in grut tal revues en sjongspul-
len en jierren op 'en paad mei syn ûnderwizerskabaretselskip. En op 13 july 
ferstoar, frij ûnferwachts, Tetman de Vries. Dy 'nestor' fan it Fryske kabaret 
waard 73 jier. As tekstskriuwer, sjonger en kabaretier sette Tetman syn stimpel 
op it fermaak yn Fryslân nei 1945. De sealen en tinten sille net f aak sa fol sitten 
ha as doe't er mei syn selskip 'De tiid hâldt gjin skoft' op de planken brocht. It 
waard 1200 kear brocht, yn en fier buten Fryslân. Dêrnjonken en dêrnei kaam 
er mei in grut tal oare revues. Op 16 july naam kultureel Fryslân fan him ôfskie 
yn in grôtfolle herfoarme tsjerke yn Dronryp. Ien fan de sprekkers wie Leo 
Dijkstra, dy't it libben fan syn skoanheit op dizze wize typearre: "Syn libbens-
bôge fan 73 jier wie in reinbôge, alle kleuren sieten deryn, al wiene it de léste 
jierren benammen besonkener kleuren". Tetman syn populariteit, benammen 
yn it nei-oarlochske Fryslân, sil net maklik benei te kommen wêze. 
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Fryske taal- en letterkunde 

Tineke Steenmeijer-Wielenga 

Al wurdt soks troch de keale sifers wersprutsen, dochs hat 1988 in ridlik goed 
jier west foar de Fryske taal- en letterkunde. It tal útjeften lei leger as yn de 
foargeande jierren, neffens de list fan Frysktalige boeken dy't it FLMD alle 
jierren opmakket foar Trotwaer. Der kamen yn 1988 mar 77 boeken út, foar 
105 yn 1987 oer, 93 yn 1986 en 120 yn 1985. Dat it dochs net sa min giet mei de 
literatuer bewize de sifers yn it skift 'Belletry'. Foar de 17 titels fan 1987 oer, 
steane no 22 boeken en mar leafst 13 dêrfan binne nije, oarspronklik Fryske 
romans. Trije debutanten seagen har namme op in boek printe en net minder as 
5 útjeften yn dit skift wiene de frucht fan in opdracht út de troch de provinsje 
ynstelde 'opdrachtepot'. Foar in part binne dat útjeften dy't der sûnder de oan-
trún fan in opdracht grif net kommen wiene. Goed bestege oerheidsjild, sa-
dwaande! 

De notysje oangeande it letterebelied fan de provinsje makke yn 1988 in 
protte diskusje los. Ut de kommentaren waard wol dúdlik, dat de minsken yn it 
fjild hoedenens bepleitsje by de sanearring fan de fasiliteiten dy't yn 'e rin fan 'e 
jierren ta stân brocht binne om it klimaat foar de Fryske skriuwerij wat mylder 
te meitsjen. It soe skande wêze de koerts radikaal te wizigjen, no't it derop li-
ket, dat it belied út it ferline fertuten begjint te dwaan. Dat jildt foar de op
drachtepot en ek foar it fûns, dêr't Fryske útjeften mei stipe wurde. De útjou-
werij kin yn Fryslân net draaie sûnder oerheidsstipe, omdat de merk te lyts is. 
Der moat fansels wol praat wurde oer in sa effisjint mooglike besteging fan de 
beskikbere middels en dêr koe yn 1988 it léste wurd noch net oer sein wurde. 

Prizen en priïsfragen 
De provinsjale Joast Halbertsma-priis wie yn 1988 foar prof. dr. Anthonia 
Feitsma, en de advyskommisje bewiisde mei har kar de útwreide mooglikhe-
den fan de nije regleminten begrepen te hawwen. De Joast Halbertsma-priis 
wurdt no net mear allinne takend foar publikaasje op it mêd fan skiednis en 
geakunde, mar kin ek jûn wurde oan taal- en literatuerwittenskippers en oan 
beoefeners fan de sosjale wittenskippen. It ûnderskie tusken sneuperswurk en 
wittenskiplik wurk is ferdwûn. 

De Ljouwerter Piter Jelles-priis wie foar Piter Terpstra foar syn hiele oeuvre, 
sawol it Nederlânske as it Fryske. 

Op 29 jannewaris 1988 krige de stichting 'Ons Bildt' foar al har krewearjen 
de Bildtse kultuerpriis. De Skylger Lutine-priis waard takend oan Neeltje Pe
ters-Stobbe. Yn 1988 hie ek de Stellingwerver H. J. Bergveld-pries wer takend 
wurde kinnen, mar de Oertsjongster gemeenten hawwe besletten de priis tenei 
noch mar ienris yn 'e fiif jier út te rikken. As oanmoedigingspriis foar begjin-
nende skriuwers is no in twajierlijks Oolde Pook-pries oankundige. 

De manuskripte-akkwisysje fan de KFFB hat sûnt jier en dei it karakter fan 
in priisfraach. Yn 1988 waarden romans bekroand fan W. Bakker-Veninga 
(Foar dûbeltsje âldguod, Tsjalling fan Wolsum (Tiden hawwe tiden) en Tsjerk 
Lanting (Grien is it gers) en in berneboek fan Jelle Bangma (Snoes de poes). 

By gelegenheid fan har 60-jierrich bestean skreau no ek de AFUK in priis
fraach út om manuskripten foar berneboeken te krijen. Ek derby foei Jelle 
Bangma in de prizen mei kamera klear . . . aksje! Foar de jongste lezers waard 
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Utrikking fan de Joast Halbertsma-priis 1988 oan prof. dr. A. Feitsma (foto Frysk 
Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum) 

Tolve huzen op it dak fan Margryt Poortstra útkeazen. 
Der komme hieltyd mear literatuerwedstriden: de 23 beste fersen dy't yn-

kommen wiene foar de poëzij-priisfraach 1988 fan de Kulturele Ried Wymbrit-
seradiel binne bondele yn Op papier. De Stichting Literaire Activiteiten Hee
renveen skreau in wedstriid út om 'De gouden pen van Heerenveen'; takom 
jier sil de útslach dêrfan bekend wêze. 

Foar de Rely Jorritsma-prizen wiene dit jier 40 gedichten en 28 ferhalen yn-
stjoerd. De sjuery keas ien ferhaal út: 'De rôse ko' fan Pieter Breuker en ien 
gedicht, 'Ofskied' fan Eeltsje Hettinga; in ekstra priis dy't beskikber wie foar 
auteurs tusken de 17 en 21 jier waard net takend, hoewol't der twa ferhalen 
ynstjoerd wiene. 

Merkeldagen, jubilea, betinkingen 
De Fryske Akademy betocht yn 1988 har 50-jierrich bestean mei in jubileum-
gearkomste yn de Grutte Tsjerke, iepen hûs op de dei fan de jiergearkomste, 
twa bondels en in 'Alve stede- en doarpetocht' mei lezingen de hiele provinsje 
troch; in rige dy't noch yn 1989 trochrint. Yn it Groninger Universiteitsmu-
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seum waard mei in útstalling oer syn studintejierren betocht, dat it 100 jier lyn 
wie, dat Piter Jelles Troelstra promovearre wie yn de rjochten. Hiska Bakker 
skreau in tige lêsbere katalogus by de eksposysje. Havank waard yn syn berte-
stêd Ljouwert huidige mei in útstalling yn it Princessehof en in boekje mei oan-
tinkens fan ferskillende auteurs ûnder de titel In de schaduw van Havank. Yn it 
Dokkumer Admiraliteitshûs wie omtinken foar de skilder/dichter Douwe 
Hansma. Mr. E. van Haersma Buma-van Werkum skreau dêr in nijsgjirrige ka
talogus by. De 50ste jierdei fan Trinus Riemersma wie foar it FLMD oanlieding 
omtinken te freegjen foar de fernijings yn it Fryske proaza yn de sechtiger jier-
ren en foar in poster as nûmer 4 yn de rige 'Papieren útstallingen'. Yn dyselde 
rige ferskynde as nûmer 5, foarútrinnende op de betinking fan har 50ste stjer-
dei, in poster wijd oan libben en wurk fan Nynke fan Hichtum. 

In memoriam 
No't wy it jier 1988 nochris oereagje, wolle wy mei respekt en tankberens de 
folgjende minsken betinke dy't ús yn dit jier ûntfallen binne: ds. Fedde Dijk
stra, Weimoed Dijkstra-Talsma (muoike Wike), Sjoerd Leiker, notaris W. J. 
Nijenhuis, Jeltsje Reinalda en Aize de Visser. Hja hawwe allegearre op har ei
gen wize in bydrage levere oan de Fryske beweging en de Fryske taal- en letter
kunde. 

Belletry 
Njonken de trije debutanten Ryk Landman, Tjitze de Jong en Jetske Bilker, 
dy't foar it earst wurk fan har hân yn boekfoarm seagen, kinne noch fiif skriu-
wers set wurde dy't har fjild ferbrede hawwe én debutearren yn in oar sjenre as 
dêr't hja har earder yn utere hiene. Nei berneboeken, toanielwurk, ferhale-
bondels en fersen kaam Froukje Annema-Noordenbos no mei har earste ro
man yn it ljocht. Twasprong hat, mei trochdat it yn de fyftiger jierren situearre 
is en de frijwat oerlibbe problematyk fan it yngripen yn de ferkearing fan de 
haadpersoan behannelet, wat it karakter fan in âlderwetsk famkesboek krigen, 
nettsjinsteande de wol moderne struktuer mei syn wikseljend perspektyf en yn-
laske deiboekfragminten. In oars ek al folie faker brûkt tema, dat fan in leaf-
desrelaasje tusken in learares en in learling krige by Anne Wadman yn syn De 
frou yn 'e flesse wol in orizjinele útwurking. De oarloch spilet noch altiten in 
grutte rol yn it wurk fan de Fryske skriuwers dy't dy jierren meimakke hawwe. 
Yn De Lawine (in ferfolch op De Bijekening) lit Sjoerd van der Schaaf wat sjen 
fan it fersetswurk yn it studintefermidden. Thys Kuiper jout yn syn De harme-
ling (al wer syn 11de roman) in byld fan it lijen dat bern fan NSB-ers har libben 
lang ferneare moatte, omdat de minsken de skuld fan de âlden op de bern fer-
helje wolle. Sterk fan sfeartekening en in hichtepunt yn syn oeuvre oant no ta, 
is de oarlochsroman De jacht fan Durk van der Ploeg. Yn in breed ramt fan 
tiids- en geabeskriuwing tekenet de skriuwer de fatale persoanlike striid tusken 
twa manlju. It boek spilet yn Ealsum, it doarp dêr't Van der Ploeg opgroeid is 
en syn beskriuwing fan de krisis- en oarlochsjierren yn dy kalde noardlike klaai-
streek docht tige autentyk oan. 

De 'Gurbe-rige' fan de Friese Pers Boekerij hat by wize fan ûnderôfdieling 
mei in eigen finjet in seary 'Misdiedromans' krigen. Dêryn ferskynde yn 1988 
fan Joop Boomsma, dy't al namme makke hat as dichter, it detektiveferhaal 
Ien foar de wraak oer in learaar dy't op ûndersiik útgiet nei de moard op in 
kollega en dan in binde autodieven op it spoar komt. Yn deselde rige kaam ek it 
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debút fan Ryk Landman (bekend als toanielspylster) út, mar Fuotprinten yn it 
sân hat yn it begjin mear wei fan in fakânsjeferhaal oer twa famkes op Mallorca. 
As hja in binde drugsslûkers oer it mad komme, wurdt it pas in echt 'misdiedro-
man'. Fan dit soarte frijwat pretinsjeleaze, mar goed skreaune spannende les
boeken hawwe de lezers ferlet; dat bewize de ferkeapsifers wol. Diet Huber, 
dy't oant no ta altyd foar bern dichte, tekene en skreaun hat, hat yn Nûmer âlve 
yn in rige autobiografyske sketskes har oantinkens oan har beukerjierren yn de 
Ljouwerter Koestrjitte foar folwoeksen lezers op papier set. It is in sjarmant 
boek wurden. De beide oare mei in opdracht debutearjende romanskriuwers 
Tjitze de Jong (dy't earder yn tydskriften publisearre hat ûnder it pseudonym 
'Bike it') en Jetske Bilker hâlde har yn respektivelik Pizza's of boeremoes en 
Imitaasjelear dwaande mei problemen fan jonge minsken op 'e siik nei in eigen 
identiteit yn de 'sîen' fan de tachtiger jierren mei kafees, disco's, popmuzyk en 
in grutte frijheid. 

In boek fan literêrhistoarysk belang is it postúm ferskynde troch Ypk fan der 
Fear romantisearre libbensferhaal fan de dichter J. C. P. Salverda. De Dok
kumer learaar J. Knol — oan wa't de skriuwster har boek noch by har libben 
opdroegen hie — hat de tekst parseree makke. Mei in dichtrigel fan Obe Post-
ma hat de skriuwster har haadpersoan yn de titel karakterisearre as In earme 
swalkeryn 'e wrâld. Ypk fan der Fear hat har goed ynlibbe yn it swiere, heuke-
rige bestean fan de dichtsjende skoalmaster fan Wûns en benammen dúdlik 
makke ûnder hokker omstannichheden syn fersen ûntstien binne. De poèzy 
fan Salverda is dêrmei tagonkliker wurden. It is spitich, dat der yn de frisistyk 
mar sa'n bytsje dien wurdt oan it skriuwen fan biografyen — al of net yn roman-
foarm. Ek postúm kaam ûnder de titel De moeting in samling út fan de beste 
Fryske ferhalen fan Geart Jonkman en yn de rige fan dy namme De beste Frys-
ke ferhalen fan Paulus Akkerman. Tiny Mulder koe aldergeloks sels har dieltsje 
yn dy rige gearstalle en oan wat fersille lei yn boekjes en tydskriften, in tal nije 
ferhalen tafoegje. Itselde die Hylkje Goïnga fan wa't de earste ferhalebondel 
Jantsje . . . Ja heit mei in stikmannich nije ferhalen werprinte waard ûnder de 
titel Twa dames yn in Dafen oare ferhalen. YnSpinyn 'e moarn waarden troch 
de KFFB de beste ferhalen fan Magda van Ommen útjûn, dy't mei har ferras-
sende ûntknopings oan dy fan Hylkje Goïnga tinken dogge. Folie tradisjoneler 
(KFFB) is Wêrhinne Hylkje? fan H. Heeringa-Seepma oer in famke dat yn 'e 
tritiger jierren folwoechsen wurdt. Yn Oars en netoars (KFFB) snijt Pyt Dams-
ma it probleem fan de rassediskriminaasje oan. Willem Abma fertelde yn 1988 
fierder oer Heerd Hissema yn Itbyldsje en brieven oan Priscüla. 

Poëzy 
Yn dit sjenre mar ien debutant: Jelle Bangma mei Wjokslach yn wifelljocht yn 
de rige fan de KFFB. De 'villanelle-goarre', ûntstien troch it optreden fan de 
master yn dat sjenre, Martin Veltman, yn it literêre (SLAL) kafee fan De Blau
we Stoep, is wer wat oer, mar klinkt noch nei yn de yn eigen behear útjûne 
Lieten fan deflakte fan Piter Ydema en yn Tsjits Peanstra har 4de bondel Oan-
spield. Hja bleau harsels yn dat wurk wakker gelyk. Yn byldzjende taal, dêr't 
kleuren in grutte rol yn spylje, jout hja ympresjes fan ferskillende lokaasjes, 
njonken — richter by hûs — persoanlike fersen dy't gauris oantinkens oan mei-
minsken fêsthâlde. Behalve vilanellen makke Tsjits Peanstra ek sonnetten. 

Foar it earst ferskynde der literêr wurk, en wol in fersebondel, yn it dialekt 
fan Kollumerpomp. Eppie Dam, al jierren warber as Frysk skriuwer, dichter 
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en kritikus utere him yn De Pomp yn it dialekt fan — en oer syn relaasje ta — 
syn berteplak. De Oare Utjouwerij yn Ynskedee fan Goaitsen van der Vliet 
makke der in moai boekje fan as nûmer 2 yn de Rûge Rige. Fierder yn 1988 wol 
fariaasje mar net folie fernijing yn de Fryske poëzy. 

Yn Under it twangjok besocht Piter Boersma it mei in nije foarm: yn ritmyske 
proazarigels fan omtrint deselde lingte joech er syn tinkstreamen wer yn in ôf-
stânskeppende tredde persoan en besocht sa op it spoar te kommen fan wat 
immen te'n djipsten driuwt. Jan Dotinga joech yn Nôt it ferhaal fan Ruth yn 
fersen. Noch net publisearre binne de gedichten dy't Dotinga skreau oer Simke 
Kloosterman en har wurk by gelegenheid fan de betinking fan de 50ste stjerdei 
fan de skriuwster yn Twizel. Ek dêrút die bliken, dat de dichter in ûntjouwing 
trochmakke hat fan it sobere frije fers nei in twingender foarm en in gruttere 
wurderykdom. Fan Dotinga ferskynde dit jier ek in bondeltsje mei bernepoë-
zy, Sêft wurdt de hurde domme dei. In werom-nei-de-foarm is ek te fernimmen 
by Steven de Jong, in generaasjegenoat fan Jan Dotinga. Yn Salto mortale 
joech er yn frije, mar ek yn melodieuze foarmfêste fersen syn betinken oer leaf-
de, dichterskip en âlderdom. Yn de rin fan de tiid is De Jong syn poëzy per-
soanliker, begrypliker, mar dêrmei ek 'gewoaner' wurden. 

Under de titel Aid en nij liet Lieuwe Hornstra syn samle fersen útjaan. De 
Fryske binne meast út de 70-er jierren doe't Hornstra nei syn weromkommen 
yn Fryslân in beskate rol spile yn de Fryske beweging en yn de literatuer. Syn 
poëzy ken in ryk ferskaat: fersen op bibelske motiven njonken in oersetting fan 
de 'Ynternasjonale', persoanlike fersen, gelegenheidsgedichten en natoerym-
presjes. Fan de lésten, gauris yn de foarm fan haiku — in sjenre, dat Hornstra 
populêr makke hat — binne guon suver al wat klassyk wurden. Yn de ôfdieling 
'Hollandse gedichten' hat Hornstra ek Ingelsk-, Dútsk- en Frânsktalich wurk 
opnommen. De measte fersen binne út de tritiger jierren en drage dêrfan ek de 
spoaren. Slim tradisjoneel binne de meast religieuze ferskes fan Marije Haai-
ma-Hoekstra yn Ta Jo. Itselde jildt foar de ek yn eigen behear útjûne bondel 
Grien Ijocht fan Sipke Veenstra. De oprjochte bedoelings fan beide dichters 
dogge sympatyk oan, mar de minsklike wearde giet (te) fier boppe de poëtys-
ke. Fan Jac. Dykstra en Jacobus Quiryn Smink ferskynden by de Koperative 
utjouwerij twadde bondels, respektivelik ûnder de titel Op 'e kear en Foar de 
famkes. Beide dichters jouwe benammen sfearbylden, wêrby't it wurk fan 
Dykstra wat makliker nei te kommen is as dat fan Smink dy't him kryptysker 
uteret. Dykstra syn bondel is moai yllustrearre mei eigen tekeningen. Meindert 
Bylsma is noch in fertsjintwurdiger fan de dichtersgeneraasje fan de 60-er en 
begjin 70-er jierren mei har 'ready mades' en fersen dy't yn it libben fan al den 
dei foar it opkrijen leine. Syn bondel It spul troch itgatsjen jout fersen dy't prin-
te binne yn gatten dy't baarnd binne yn net tafallich útkeazen teksten fan kran
ten en reklameprintwurk. It lykje grapkes, mar as men goed lést, sit der ek wol-
jis in echt gedicht tusken dat jin hast ûntkomme soe troch de drokke presintaas-
je. In pitertuerlike útjefte wie dy fan Jac. Knol dy't ûnder de titel Snokkerjende 
grymgnyskes in tal fersen fan Piet Paaltjens ferfryske. 

In grutte line is min te finen by al dat ferskaat. Oer it generaal fait in werom-
gean nei festere foarmen en dichterlike stylmiddels te fernimmen. De fanâlds 
bekende tema's leafde, âlderdom en dichterskip krije wer in grutter plak, wylst 
de anekdoatyske poëzy en de frije fersfoarm ferdwine. Om't soks ôfhinklik is 
fan mar in stikmannich persoanen is it nuodlik om konklúzjes te lûken. 
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Berneboeken 
Nei de ynfiering fan it ferplichte Frysk op de skoallen is it tal boekútjeften yn dit 
skift tige tanommen. Yn 1988 sjogge wy foar it earst in skerpe tebekfal, dy't 
wierskynlik gearhinget mei problemen by de útjouwerij fan de AFUK, dy't de 
léste jierren fierwei it grutste tal berneboeken levere, faak yn 'e foarm fan oer-
settings. Ek dit jier wiene mar 4 fan de 12 berneboeken oarspronklik Frysk. 
Folkje Annema besoarge Bisam de wetterknyn fan de yn 1987 ferstoarne J. J. 
Plantinga. Mindert Wynstra skreau mei in provinsjale opdracht it jongerein-
boek Nul-nul en foar lytsere bern makke Berber van der Geest in prachtich 
ferhaleboek ûnder de titel Bartele Bûse. 

Foar de twadde kear stalden Baukje Wytsma en Akky van der Veer in boek 
gear oer de aventoeren fan Frou Hilarides út Poppenhuzen. Taskreaun as it wie 
op it tema 'Duizend dingen achter deuren' fan de berneboekwike en mei in 
knypeach nei de provinsjale polityk, krige it twadde Fryske berneboekewike-
geskink de titel Frou Hilarides en it Museum foar Moderne Keunsten. Mei musi-
kus Jaap Oosterwijk reizgen de skriuwster de skoallen wer bylâns en yn it Fries 
Museum wie in útstalling fan de keunstwurken dy't bern op fersyk fan frou Hi
larides makke hiene. Ek foar de skoallen skreau Tsjitske de Boer in lesbrief oer 
Nynke fan Hichtum. Der wiene oersettingen fan wurk fan Deary, Hughes, 
Welsh, Wölfiel, Pludra, Steinbeck, Mebs en Herfurtner en fan de út Fryslân 
ôfkomstige ûnderwizer W. F. H. Visser, waans Stoarm oer de Pôlepleats tige 
natuerlik oerset waard út it Hollânsk troch Jan de Jong. 

Ferskaat 
Yn dit skift wer boeken en boekjes oer doarpen lykas Ealsumfan doe en no, De 
âlde tsjerke fan Rinsumageast, Kûbaard doe en no, 125 Jier Nij Beets, Stania 
State en de Tsjerke fan Oentsjerk en yn de rige Steds-, doarps- en streekskied-
nissen fan de Fryske Akademy it boek oer Bitgum fan T. Kingma. 

Sûnder literêre pretinsje, mar net sûnder literêr talint skreau deselde King
ma jierrenlang koarte stikjes yn De Stimfan Fryslân. De beste dêrfan binne no 
samle yn Achter de moanne oan. In bestseller yn syn soarte wie it bondeltsje 
mei protestantske humor fan ds. Marten L. de Boer. Dit jier kaam in twadde 
diel út: Us kat is âlderling wurden. Op hege jierren hat dr. L. Hornstra ek noch 
syn doktoraal eksamen Frysk helle. Syn skripsje It symbolisme yn West-Europa 
binammen yn Fryslân is troch De Tille útjûn. 

Twa bondels mei stúdzjes ferskynden by gelegenheid fan it gouden jubileum 
fan de Fryske Akademy: Wurdfoarried en wurdgrammatika op taalkundich 
mêd en Frysk, from enfrij oer in oantal aspekten fan leauwe en polityk. Fierder 
diel V fan it WFT, it earste diel fan de Kadastrale en prekadastrale atlas fan 
Fryslân 1640-1832, yn de sosjaal wittenskiplike rige fan J. H. P. van der Vaart 
Och alles feroaret, wy ek en in nije printinge, yn twa talen útjûn fan D. T. E. van 
der Ploeg syn Stinzeplanten yn Fryslân. De Stifting Freonen fan it Frysk Yn-
stitút oan de Ryks Universiteit te Grins joech fan Oebele Vries, mei in ynlie-
ding fan Philippus H. Breuker, Fryske almenakstikken út de 18e en it begjinfan 
de 19e ieu út. Taalkunde foar in grut publyk joech Geale de Vries yn syn radio-
praatsjes foar Omrop Fryslân. De aardichste taalferskynsels binne behannele 
yn syn boekje As jim tútsje wolle dan gau. 

Ta beslút wol ik wize op in tal bysûndere nûmers fan de literêre tydskriften. 
Trotwaer bea syn lezers as nûmer 1 in 'Kar út de brievewiksel tusken Boele 
Bregman en Laurens ten Cate' oan yn de snuorje fan de Bregman-útstalling yn 

124 



it Princessehof en as nûmer 2/3 in dûbelnûmer oer 'Friezen in Ynje en Ynje yn 
'e Fryske literatuer'. Hjir joech yn nûmer 4 syn redakteur Bouke Oldenhof alle 
romte foar de publikaasje fan syn stúdzje oer de Fryske toanielskriuwerij fan de 
Twadde Wrâldoarloch ôf, ûnder de titel 'Hampelmannen en de goaden fan de 
Olympus'. 

Monumintesoarch 

S. ten Hoeve 

It is slim te sizzen wat yn 1988 it fuortbestean fan de Fryske monuminten mear 
bedrige: de bûnte knaachkrobbe of de budzjetsubsidiearring fan restauraasjes. 
Yn fiif jier tiid seach de bûnte knaachkrobbe káns om út it suden wei yn Fryslân 
te bedarjen om dêr syn ferneatigjend wurk te begjinnen. Yn maaie blieken 
goed 15 kapkonstruksjes fan monumintale tsjerkegebouwen oantaast te wezen 
troch de fretterij fan larven fan de krobbe. Ffja lykje in foarkar te hawwen foar 
de hurde kearn fan ekenhout. Opfallend is dat de krobbe gauris fûn wurdt yn 
tsjerkegebouwen dy't noch net lang ferlyn restaurearre binne en dêr't ek gif 
tsjin ûngedierte spuite is. Foaral de kapkonstruksjes fan de tsjerken fan Berl-
tsum, Wytmarsum en Tsjom binne der slim oan ta. De larven hawwe dêr guon 
swiere balken folslein útholle. De krobbe is ek al oantroffen yn de tsjerkege
bouwen fan Abbegea, Harns, Nijlân, Sleat, Toppenhuzen, Tsjerkwert en 
Westhim, wylst by it begjin fan de restauraasje fan de 'sipel' fan Deinum bliek 
dat dy sa ferfretten wie, dat der gjin âld stik hout fan de 16de-ieuske konstruk-
sje op 'en nij brûkt wurde koe. De kap fan de Snitser Martinitsjerke is ek al 
oantaast en it is de fraach mar oft dy aansen de koepel mei it swiere klokkespul 
(krekt troch Snitser sakelju yn it ljocht setten) noch hâlde kin. De monuminte-
wacht, dy't sok treflik wurk docht en hieltiten mear wurdearring en ek mear 
leden kriget, hâldt de krobbe yn 'e gaten, mar kin der neat tsjin dwaan om't der 
noch gjin bestridingsmiddel bekend is. In goed berjocht is dat it provinsjaal 
bestjoer oankundige hat dat it yn 1990 mear subsydzje beskikber stelle sil foar 
de monumintewacht; dan kin der in tredde ploech bykomme. 

Mei de rykssubsydzjes is it in rampsalige saak, alteast yn de measte gemeen
ten. In lyts tal gemeenten hat in ridlik budzjet fan it Ryk krigen en meastentiids 
binne dat gemeenten dêr't earder al in protte restaurearre is. Men kin dêr no it 
beskikbere jild wol gauris brûke foar 'franje' om it sa mar ris te sizzen. Under-
wilens steane yn oare gemeenten tige wichtige monuminten op ynstoarten sûn-
der dat der útsjoch is op restauraasje. Wat moat in gemeente mei in jierliks 
budzjet fan in ton as in restauraasje fan in net iens al te grutte doarpstsjerke al 
mear as in miljoen ferget. Wat moatte gemeenten als Littenseradiel, Mename-
radiel en Wûnseradiel mei har lytse budzjetten en har wichtige beskerme 
doarpgesichten en tal fan tsjerken dy't tige nedich restaurearre wurde moatte? 
Wat moat de gemeente Snits, dy't sa'n lyts budzjet hat dat der nea oan te tinken 
is de breanedige restauraasje fan de Martinitsjerke oan te pakken? Dêr is it al 
sa fier dat de Herfoarme Tsjerkfâdij de restauraasje fan it wichtige Schnitger-
oargel finansierd hat sûnder de rykssubsydzjes dêr't men winliken rjocht op 
hie. 

Earder krige de Stichting Alde Fryske Tsjerken in fêst jierliks budzjet fan it 
Ryk foar de restauraasje fan har tsjerken. Dat is ek út. De stichting moat ek 
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gebrûk meitsje fan de gemeentlike budzjetten en dat bringt mei dat hjir en dêr 
allinne lyts ûnderhâld dien wurde kin. In al jierren breanedige, folsleine restau-
raasje fan de wichtige tsjerke fan Boksum kin net útfierd wurde omdat it oan 
Menameradiel tawiisde ryksbudzjet mear as nedich is foar de 'sipel' fan Dei-
num, wylst ek de tsjerke fan Dronryp yngripend ûnder hannen nommen wurde 
moat. 

De lannelike polityk jout oan de monumintesoarch blykber gjin prioriteit 
wylst dochs by it grutte publyk de belangstelling foar monuminten oan wint. 
Dat bliek bygelyks wol op de saneamde Open Monumentendag op 17 septim-
ber, doe't lannelik wol in miljoen minsken monumintale gebouwen besochten. 
Yn Fryslân wie de dei ek tige slagge, foaral yn Ljouwert, dêr't likernôch 10.000 
lju 15 âlde wenhuzen mei moaie ynterieurs besochten. De kommisje hie yn ús 
haadstêd alles treflik regele wat publisiteit en dokumintaasje oanbelanget. Dat 
wie yn mear gemeenten sa, bygelyks yn Boalsert, dêr't men ek in tal wichtige 
wenhuzen fan binnen besjen koe. It hat bliken dien dat op in Open Monumen
tendag yn in gemeente it best in tema keazen wurde kin, of ien monumint of in 
beheind tal monuminten sintraal steld wurde moat en doarren iepen set wurde 
moatte fan gebouwen dêr't it publyk oars net tagong ta hat. Goede publisiteit 
en goede eftergrûnynformaasje wienen ek de wichtichste eleminten yn it sukses 
fan it Fryske projekt Monument van de Maand, dêr't ek de ferdivedaasje yn en 
by de monuminten in rol by spilet. Dit jier waard de oandacht rjochte op monu
minten of monumintale ensembles yn Frjentsjer, Burdaard, Skiermuontseach, 
Makkum, Sleat, De Jouwer, Oentsjerk en Sint Jabik. 

Oerheidsgebouwen, gast- en wenhuzen 
De toer fan de Waach fan Makkum is der ôfhelle om fernijd te wurden. It út-
wreide en fernijde stedhûs fan Snits waard yn gebrûk nommen. Ferline jier 
skreauwen wy al oer it ferlern gean fan monumintale eleminten oan de tige 
wichtige stins en wenhuzen dy't yn it kompleks opnommen binne. It stedsbe-
stjoer kocht de meast westlike helte oan fan it út 1529 datearjende Waltahûs 
neist it stedhûs. It is te hoopjen dat dy mei likefolle soarch restaurearre wurde 
sil as bard is mei de eastlike helte fan dizze stedsstins yn 1979. Boargemaster en 
wethâlders fan Snits ha oankundige it Cruycebroederhof (oant 1915 weeshûs 
en oant 1973 ta earmhûs) ferkeapje te sillen. Der is foar dat bouwurk út 1855 
fan arsjitekt Israël Warnsinck al in gadingmakker, in projektûntwikkeler dy't 
de gevels feroarje wol om dêrefter winkels yn te rjochten. 

Yn Ljouwert foarmje âlde gevelstiennen tenei it iennichste monumintale 
oantinken oan it Ritske Boelemagasthûs, dêr't neist de Kânselerij nijbou foar 
yn it plak kommen is. Dy Kânselerij, nei de Aldehou grif it wichtichste monu
mint fan Ljouwert, fersuteret troch wanbelied fan it Ryk aloan mear en it bou
wurk wurdt op sa'n wize brûkt dat men noed ha moat dat it meikoarten wolris 
troch in ramp ferlern gean kin: in skande. 

Klokhuzen, tuorren, tsjerken, oargels, tsjerkhôven 
Yn de Tynje waard it klokhûs fernijd en op it tsjerkhôf fan Aid Beets kaam in 
folslein nije klokkestoel, dêr't in nije klok yn kaam te hingjen. Dat is in kopy 
fan de út 1482 datearjende klok, dy't no yn it streekmuseum op 'e Gerdyk op-
steld is en dy't ôfkomstich is út de toer fan de yn 1985 ôfbrutsen tsjerke. Oan de 
restauraasje fan de toer fan Seisbierrum waard fierder wurke. Nei jierren fan 
aksjes stiet dan no de toer fan lens yn 'e stegers en is mei it restauraasjewurk 
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begûn. Yn mear plakken hat men in begjin makke mei in folsleine toerrestau-
raasje: Baard, Jouswier Molkwar, Nijlân en Westermjtsjerk. De tuorren fan 
Dearsum, Driezum, Ikkerwâld en Westermar binne opknapt. De toer fan 
Stiens, dy't in 1955 restaurearre waard, moast ek goed ûnder hannen nommen 
wurde. Hoewol't der grutte finansieringsproblemen mei anneks binne, hat de 
gemeente Menameradiel opdracht jûn ta de fernijing fan de Deinumer toerbe-
kroaning dy't, lykas hjirfoar al skreaun waard, alhiel ferfretten is troch ûnge-
dierte. It kommende jier stiet der yn Deinum gjin sipel op 'e toer. Toer en tsjer
ke fan Rinsumageast binne nei jierren fan aksjefieren lang om let kreas restau
rearre. Ek it tsjerkeynterieur is opkreaze. It iepenjen fan de koerromte boppe 
de ferneamde krypte is út romtlik eachpunt in grutte ferbettering. Spitich dat 
yn 'e noardbeuk de stuollen op in heech plankier set binne. Om ta de restau
raasje fân de tsjerke en de 'lange skraits' fan Koarnwert te kommen, is ek hiel 
wat út 'e wei set, mar it wurk is no dien, alteast wat de bûtenkant oanbelanget. 
Ek it tsjerkhôf mei it sa by de tsjerke passende stek is opknapt. No moat it yn de 
19de-ieuske ommitseling ferskûle alde tsjerkeynterieur noch opknapt wurde. 
De meast yngripende tsjerkerestauraasje dêr't yn 1988 dien wurk mei makke 
waard, wie dy fan de Martinitsjerke fan Boalsert. Yn- en útwindich is it ympo-
sante tsjerkegebou suver net feroare al hat der wol praat fan west om de meubi-
lêropstelling fan 1955 te wizigen en de preekstoel wer oan 'e súdkant op te stel
len. Om 'e hege kosten is dat oergien. Under de fûneminten binne yngripende 
en kostbere foarsjennings oanbrocht om fiergeande fersakkings tsjin te gean en 
foar te kommen dat aloan mear skuorrende stiennen ferwulften nei ûnderen 
komme soenen. It is ûnbegryplik en ek te lekjen dat in grut tal fan de sa wichti
ge grêfstiennen yn de tsjerke ferkeard om lein is, nammentlik net mei de bop-
peste side nei it westen ta. 

De Stichting Alde Fryske Tsjerken hat de lytse tsjerkjes fan Raard en Boarn-
wert in folsleine restauraasje ûndergean litten. In godshûs fan Raard is no in 
atelier fan in keunstskilder. Yn Boarnwert wachtet de betinking fan it klear-
kommen fan it wurk noch op de restauraasje fan nijsgjirrige fragminten fan in 
muorre-skildering. 

De 126 jier âlde Roomske tsjerke fan Wergea is nei in opknapbeurt yn 'e 
Krystnacht wer yn gebrûk nommen. Dêr tichteby wurdt noch wurke oan de 
tsjerke fan Friens, dy't suver in mausoleum fan de famylje Van Sytzama is. Fan 
leden fan dy famylje kamen in stik as fyftjin grêfstiennen foar it ljocht. De grut
te searje roukassen en roubuorden fan de famylje sil ek opknapt wurde. 

Der is in begjin makke mei de breanedige restauraasje fan de tsjerke fan 
Tsjerkwert mei syn rike ynterieur. Ek de Meniste fermanje fan Drylts wurdt 
fan binnen opknapt. De grutte roukas fan Anna Maria van Sminia fan 1775 út 
de tsjerke fan Wommels wurdt restaurearre. Mei in opknapbeurt fan de tsjerke 
fan Koarnjum kaam der in glêsplaat boppe de ûntdutsen grêfstien fan de wiis-
gear David van Goorle, dy't yn 1612 stoar. De tsjerke fan Eastersee krige goed 
by har neo-klassisistyske boustyl passende buorden mei dûmnysnammen, en 
yn de tsjerke fan Aldegea (W) kearden út in museum twa foar in part rekon-
struearre brânskildere ruten fan Ype Staak út 1756 werom. De moaie kear-
muorre om it tsjerkhôf fan Wânswert is, nei't er ynfallen wie, wer kreas op-
mitsele. 

No't de Stichting Alde Fryske Tsjerken suver net mear oer subsydzjejild be-
skikke kin om har tsjerken te restaurearjen kin hja net sa maklik noch oare 
tsjerken oernimme. De fersakking fan de tsjerke fan Hegebeintum stelt har ek 
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al foar grutte problemen. Hjir en dêr wurde pleatslik oplossingen fûn om tsjer-
ken te behâlden. Yn Ljouwert liket der útsjoch te wezen op in nije funksje (en 
op herstel) fan de Westertsjerke. It is wol te hoopjen dat it monumintale ynte-
rieur dan yn wezen bliuwe kin. Yn Himpens hat in doarpsstichting de soarch 
foar it tsjerkje oernaam fan de Herfoarme gemeente, dy't noch mar inkelde 
leden telt. 

De wichtichste tsjerkeoargel-restauraasje fan de léste jierren wie dy yn de 
Martinitsjerke yn Snits. Der hat gans diskusje west oer de restauraasjeútgongs-
punten. Lang om let is besletten it oargel net werom te bringen nei de sitewaas-
je ta fan 1711 doe't de ferneamde Arp Schnitger it boude. It oargel is werom-
restaurearre nei de sitewaasje fan 1897 ta, doe't de Ljouwerter oargelmakkers 
Van Dam it feroaren. Der is no wol wer in rêchposityf boud yn de doe leech-
helle kas. De restauraasje fan it Van Dam-oargel yn de tsjerke fan Sint Jabik 
waard ek foltôge. Dat ynstrumint út 1844 is ek fan belang om de 17de-ieuske 
registers dy't opnommen binne. Wichtige restauraasjes waarden útfierd oan it 
Scheueroargel fan 1851 yn de Herfoarme tsjerke yn Holwert en oan it Bakker 
en Timmenga-oargel fan 1905 yn de Meniste fermanje yn datselde doarp. Yn 
de Herfoarme tsjerken fan de Hommerts en de Gaastmar waarden de oargels 
ek opknapt. 

Huzen en bedriuwsgebouwen 
Yn likernôch 12 steden en doarpen waarden wenhuzen restaurearre. It op
knappen fan de pastorij fan de R.K. Sint Martinustsjerke te Snits fan P. J. H. 
Cuypers út 1871, is it neamen wurdich. It liket der op dat de steatlike 19de-
ieuske pastorij fan Ternaard al mei al net ôfbrutsen wurde sil. Wol ôfbrutsen 
waarden de wite fietsjes by it âldereinhûs Eeburcht te Burgum, spitich want it 
wienen moaie foarbylden fan it neioarlochske 'nieuwe bouwen'. 

Op 'e Jouwer gie it karakteristike Hotel Van Terwisga tsjin de flakte. De 
gemeenterie fan Ljouwerteradiel joech tastimming om oer te gean ta ôfbraak 
fan de karakteristike pleats mei foarein oan 'e Stienzer Hegebuorren, dêr't Pi-
ter Jelles Troelstra yn syn bernejierren wenne hat. Hoe't it komme sil mei it 
behâld fan Fockenssate te Beetstersweach bliuwt noch ûndúdlik. It is de muoi-
te wurdich dat it oansjen fan it dochs al sa geve en goed hoede en noede Skier-
muontseach op 'e nij ferbettere is troch de yngripende restauraasje fan de 
pleats Pathmos, dy't yn 1762 boud waard foar Coppen Lambert Stachouwer. 
Yn Achlum, Seisbierrum, Sint Nyk, Sleat, Westergeast en Winaam binne ek 
pleatsen opknapt. Yn Kimswert giet de restauraasje fan Heemstrastate lykop 
mei it opknappen fan hôf en grêften. Yn Harns hat nochal wat strideraasje west 
oer it behâld fan it âlde pakhûs Krússtrjitte 11, mar de Hein Buismanstichting 
sil it no restaurearje. Yn Makkum is oan 'e Foarstrjitte it âlde koetshûs fan de 
famylje Britzel wer yn 'e oarspronklike steat werombrocht. 

De Amerikaanske wynmole oan it Jan Broersmakanaal ûnder Molkwar 
kaam op 'e Monumintelist. Noch net sa lang ferlyn waarden datsoarte fan mo
len as ûntsierend foar it lânskip beskôge, no binne it monuminten fan bedriuw 
en technyk. De taak fan de bekende Babuorster mole ûnder Tsjerkwert waard 
oernommen troch in gemaal. De Nijlâner mole by Warkum bliuwt nei de foltô
ge restauraasje yn gebrûk. In oare muontsmole, de Himrikseinmole, by de 
Himpensermar ûnder Wergea, wurdt ek sa opknapt dat er wer mealle kin. De 
Geeuwpoldermole, in spinnekop ûnder Twellingea, is nei de restauraasje ek 
wer brûkwer makke foar syn âlde doel. As restauraasje fan in yndustrymole 
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moat dy neamd wurde fan de weetmole De Onderneming te Wytmarsum. Dêr 
waarden nije roeden mei in flecht fan 19 meter oan set. 

Yn de sfear fan de wegen- en wetterbou moat noch neamd wurde dat Starum 
in nije Koebrug krige: in houten flapbrege yn âlde styl. Yn Frjentsjer waarden 
guon kaaimuorren fan binnengrêften fernijd. 

Sa wienen noch wat restauraasje-aktiviteiten op te neamen, mar it wienen yn 
'e regel lytsere wurken, meast yn 'e sfear fan grut ûnderhâld lizzend. Projekten 
fan in omfang as dy fan de restauraasjes fan de tsjerken fan Boalsert en Rinsu-
mageast binne net yn tarieding. Foaral foar guon tsjerken dy't der slim oan ta 
binne, bygelyks dy fan Boer, Boksum, Dronryp, Snits en Swichum, sjocht de 
takomst der net best út as de subsydzjepolityk fan it Ryk net feroaret. 

Literatuer 
It moanneblêd Monumenten joech in maaienûmer út dat oan Fryslân wijd wie. 
Tjitte H. Piebenga skriuwt dêryn oer 'Bebouwing in het Fries landschap', Sytse 
ten Hoeve oer 'De tsjerken', J. A. Mulder oer 'Het Friese boerenbedrijf en zijn 
gebouwen', G. P. Karstkarel oer 'Hoofdelingen en patriciërs' en oer 'Over-
heidsbouw tot het einde van de 18de eeuw', R. Terpstra oer 'De bouwkunst in 
de 19de en eerste helft 20ste eeuw', A. Bokma oer 'Het molenbezit' en R. J. 
Wielinga oer 'Stads- en dorpsvernieuwing'. 

De rige kreaze boekjes fan it projekt Monument van de Maand waard út-
wreide mei in tredde searje: S. J. van der Molen, De Stinsen van Franeker, Dick 
Bunskoeke, Molen De Zwaluw te Birdaard, Roel Dijkhuis, Schiermonnikoog, 
Arend Jan Wijnsma, De Waag in Makkum, Peter Karstkarel en Rienk Terp
stra, Vestingstad Sloten, Hotso Spanninga, Joure, R. L. P. Mulder-Radetzky, 
Staniastate te Oenkerk en Hugo Kingmans, Groate kerk van Sint Jacobiparo-
chie. 

It 25-jierrich jubileum fan de yn Harns en omkriten sa tige warbere Hein 
Buismanstichting waard ûnder oaren betocht mei de útjefte fan it troch Peter 
Karstkarel skreaun boekje Van Zoutsloot tot Vijver, mei in beskriuwing fan alle 
monuminten dy't troch tuskenkomst fan de stichting restaurearre binne. De-
selde auteur levere in wichtich oanpart yn de tekst fan it boekje Open monu
menten in Leeuwarden 1988, dêr't fierder yn skreaun waard troch Jochum Ad
miraal, Rolf de Booy, Hendrik ten Hoeve, Hugo Kingmans, Leo van der Laan, 
Andries Monna, Rita Mulder-Radetzky en Rienk Terpstra. Guon fan harren 
en Lida Dijkstra skreauwen de 'Open Monumenten bijlage' fan Huis aan Huis 
17 septimber 1988. Der kamen mear boukeunstkranten út. De Drachtster Cou
rant wie op 15 july wijd oan De Stijl en de foarmjouwing wie ek dy fan dizze 
keunststreaming, soks yn ferbân mei de útstalling Architectuur in beweging yn 
it Drachtster Bleekerhûs en omdat yn de Papegaaienbuert yn dat plak de huzen 
de troch Theo van Doesburg yn de tweintiger jierren betochte kleuren wer kri-
gen. 

Het Sneeker Nieuwsblad joech op 14 april 1988 by it reekommen fan de bou-
aktiviteiten yn en by it stedhûs in spesjale krante út mei it artikel 'Het Sneeker 
stadhuis — meer dan vijf eeuwen bouwen' troch S. ten Hoeve. 

Spitigernôch moasten wy dit jier de publikaasjes fan de Stichting Moderne 
Architectuur Fryslân misse en oan 'e ein fan it jier waard bekend dat de útjefte 
fan it Fryske architektuertydskrift Boud ophâlde sil. De gebouwen fan Fryske 
wetterliedingbedriuwen krigen rom omtinken yn it boek 100 jaar N. V. Water
leiding Friesland, fan Ria Eîdée. Yn de Bijdragen en Mededelingen van hetNe-
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derlands Openlucht Museum 1988 — 2, publisearre H. A. V. van 't Huil oer de 
yn 1879 troch Mindert Bokma de Boer stifte 'Kaas en roomboterfabriek Freia 
te Veenwouden Friesland'. Alde bedriuwsgebouwen, dy't pleatsen binne, kri-
gen omtinken yn it troch Jan A. Mulder skreaune boekje Boerderijen rond 
Leeuwarden, dat in útstalling yn it Ljouwerter Princessehof begelate. Deselde 
auteur skreau yn ferbân mei de Open Monumentendag oer Camstra State — 
seeckere heerlijke en seer voortreffelijcke Zathe lands — en liet yn dat boekje 
dúdlik útkomme hoe't yn dy pleats te Furdgum in âld stins beskûle sit. Yn Va-
nellus: jiergong 31 — 3, maaie-juny 1988, jout S. Visser yn syn artikel 'Nog
maals duiventillen' in dúdlike beskriuwing fan alderhande ûnderkommens fan 
dowen, mar ek in wiidweidige en sekuere ynventarisaasje. 

Wat de publikaasjes oer Fryske tsjerken oanbelanget, moat earst dy neamd 
wurde fan Herma M. van den Berg: 'In pago cuï nomen Ostrache — Zum Ty-
pus der einschiffigen Kirche mit Annexen in Friesland', opnommen yn Bau-
kunst des Mittelalters in Europa (útjefte Stuttgarter Gesellschaft für Kunst und 
Denkmalpflege). De auteur skriuwt oer midsieuske sealtsjerken mei lege 
noard- en súdoanbouwen mei in absidiale sluting yn Dokkum, Ljouwert, Hal-
lum, Hijum, Oentsjerk, Aldtsjerk, Marrum, Ginnum, Westergeast, Wetsens 
en Wierum. 

Yn de Publikaties van de Stichting Alde Fryske Tsjerken binne trije artikels 
opnaam: fan M. E. Stoter oer 'Amelander kerkzilver' (ferskynde ek as katalo-
gus by in útstalling yn it museum De Ouwe Pôlle), fan T. A. Spoelstra oer 'Ster
ren op de zoldering van de Ned. Herv. kerk te Lemmer' en fan D. van Weezel 
Errens oer 'Middeleeuwse houten beelden uit Friesland'. De léste auteur pu
blisearre yn De Vrije Fries 68, it artikel 'Middeleeuwse houtsculptuur — drie 
beelden in de collectie van het Fries Museum', dat winliken in ynlieding is op it 
earstneamde artikel. 

Oer in pear tsjerkegebouwen ferskynden boekjes of artikels: E. Duijff, 'De 
âlde tsjerke fan Rinsumageast', A. G. Kamsma, W. Sinnema en E. Vrouwe, 
'125 jaar St. Martinuskerk Warga — Wartena', H. W. Kuipers, 'Toer en tsjer
ke' (yn: Kûbaard doe en no), P. Bitter, 'Bouwhistorisch en archeologisch on
derzoek N.H. kerkte Raard, gem. Dongeradeel' (yn: Bulletin Kon. Ned. Oud-
heidk. Bond 1988-2) en Peter Karstkarel, 'De Westerkerk in Leeuwarden — 
van kloosterkapel tot concertzaal?' (yn: Boud, nr. 16). 

Oer klokhuzen ferskynden twa boekjes fan Bas den Oudsten, Klokkestoel-
routes in Frieslanden fan Sietske A. Bloemhoff, Klokkestoelen van Stellingwerf 
mei ek gans ynformaasje oer bouwize en nammen fan ûnderdielen. 

De oargelist en oargelkenner Jan Jongepier, publisearre yn Het Orgel 1988-1 
in tige nijsgjirrige fynst: 'Het orgel in de Hervormde kerk te Westerbork'. It 
oargel dêr blykt it ynstrumint te wezen dêr't fan oannommen waard dat it wei-
wurden wie en dat de ferneamde oargelbouwer Christian Muller yn 1726 foar 
de tsjerke fan Bitgum boude. P. van Oeckelen hat it yn 1862 nei Drinte ferhuze. 
Der is in dúdlike besibbens oan te wizen mei it Mülleroargel yn 'e Grutte Tsjer
ke te Ljouwert. Jan Jongepier jout yn Het Orgel 1988-3 in wiidweidich ferslach 
fan 'Drieëneenhalve eeuw orgelhistorie in Ferwerd' ûnder de titel 'Een tijd om 
te bouwen en een tijd om het gebouwde weer af te breken'. Yn it selde nr. fan 
Het Orgel skriuwt Victor Timmer oer het Adema-orgel in de R.K. kerk te Hee
renveen en yn Het Orgel-5 giet Hans van der Harst dêr fierder op yn. Yn De 
Mixtuur nr. 60 stiet behalven in stik oer it niisneamde Mülleroargel út Wester
bork ek in artikeltsje oer it Scheueroargel te Holwert. H. S. J. Zandt skreau 
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'De Orgelgeschiedenis van de Hervormde gemeente van Holwerd'. Yn De 
Mixtuur nr. 59 wurdt de restauraasje fan it Easterein der Hardorffoargel be-
hannele. In kreaze útjefte yn de foarm fan in lyts boekje is it goed dokumintear-
re Een Zeer fraai en Schoon Orgel, oer it restaurearre Snitser Schnitgeroargel. 
It is skreaun troch Lútsen Kooistra op basis fan gegevens dy't ûnder oaren Hes-
sel Jaasma sammele. Yn in doktoraalskripsje sammele H. P. Algra gegevens 
oer De Orgelmaker Johann Michaell Schwartzburg en zijn werk. Yn De Hof-
wijck te Leeuwarden, van diaconiehuis tot eigentijdse bejaardenvoorziening, 
troch A. Visser, is hiel wat te finen oer it diakonijhûs dat yn 1759 yn de Grutte 
Tsjerkestrjitte yn gebrûk nommen waard en dêr't de Holdingastins in ûnderdiel 
fan útmakke. Yn de sammelbondel De Stenen Droom skriuwt Marten Meyer 
oer 'Stinsen in Leeuwarden'. De foarname huzen fan Oranjwâld wurde koart 
beskreaun troch R. L. P. Mulder-Radetzky en B. H. de Vries yn in tearblêd 
Geschiedenis van Oranjewâld, dat útjûn waard by de útstalling Geschiedenis 
van Oranjewoud yn Museum Willem van Haren te Hearrenfean. It is in foar-
priuwke op in wiidweidiger publikaasje dy't meikoarten ferskynt. It niisneam-
de museum hold yn 'e hjerst ek de útstalling Groeten uit Heerenveen — bouw
kunst in prent en beeld, oer gebouwen yn dat plak om 1900 hinne en yn de 
hjoeddeiske tiid. Yn it Boalserter stedhûs waard yn de âldheidkeamer it monu-
mint sels ta tema makke fan de útstalling Bolsward, het stadhuis centraal. Yn 
útstalling en literatuer alsa omtinken foar monuminten en faaks wurdt dat om-
tinken noch grutter troch it wurk fan it yn 1988 oprjochte Keunsthistoarysk 
Wurkferbân fan de Fryske Akademy. 

Geschiedenis 

J. J. Huizinga 

De geschiedenis van het Nieuwe Stadsweeshuis te Leeuwarden van Hotso 
Spanninga heeft een lange draagtijd gekend die de moeite waard blijkt te zijn 
geweest. Voor De blauwe wezen van Leeuwarden is het omvangrijke archief 
van het weeshuis dat bijna 300 jaar betreft, geraadpleegd. Daarnaast heeft 
Spanninga door uitgebreide literatuurstudie de gegevens in een breed kader 
geplaatst. Hij laat bovendien zien hoe politieke en economische omstandighe
den en de rol van bepaalde personen het lot van duizenden kinderen mede heb
ben bepaald. Als instap tot de droevige materie dient een nauwgezet verslag 
over één jaar (1847-1848). Daarna volgt de geschiedenis vanaf de zestiende 
eeuw tot 1953, het jaar waarin de laatste wezen het gebouw verlieten. In het 
derde deel wordt de organisatie van het leven van de arme wezen systematisch 
toegelicht. Een paragraaf over de wapenborden van de regenten van W. Dolk, 
hun door P. Bultsma getekende familiewapens en een lijst van voogden en 
voogdessen completeren dit boek dat ver uitstijgt boven plaatselijke geschiede
nis. 

Ook voor het jaar 1988 hebben herdenkingen een rijke oogst opgeleverd. 
Het vijftigjarig bestaan van de Fryske Akademy dat op 10 september feestelijk 
werd herdacht, gaf aanleiding tot een wel voorziene bundel, Frysk, From en 
Frij. In oantal aspekten fan leauwe enpolitykyn Fryslân, onder redactie van W. 
Bergsma e.a. Behalve de inleiding van L. G. Jansma treft men erin acht artike
len aan: de verhouding van het klooster Nes tot zijn orde in Utrecht (J. A. 
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Mol), Friesland en de religievrede (H. Oldenhof), Calvinisme in Sneek rond 
1600 (W. Bergsma), H. A. Röell (J. van Sluis), politiek, confessie en eman
cipatie van arbeiders (J. Frieswijk), katholieke voetbalverenigingen (G. 
Blom), methodologie bij het onderzoek naar levensovertuiging (L.G.Jansma) 
en de taal in de kerk (D. Gorter). Aan de geschiedenis van de Akademy is 
nummer 3 van It Beaken gewijd. Hierin staan beschreven het ontstaan en de 
bestuurlijk-organisatorische ontwikkeling, de onderzoeksterreinen, de projec
ten en een toekomstblik. Het speciale nummer wordt besloten met een lijst van 
publikaties van de afgelopen vijftig jaar. 

Voor de Friesland Bank leverden A. Bokma en P. E. de Hen een kloek, fraai 
en deskundig gedenkboek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan: Meer dan 
geld alleen. Friesland Bank 1913-1988. De ontwikkeling van de als 'Coöperatie
ve Zuivelbank' begonnen industriebank, tot de zelfstandige algemene bank 
met de vele bijkantoren is in samenhang met de economische en politieke ont
wikkelingen beschreven. Groot was de rol hierbij van de drie directeuren Ku-
perus. Ter gelegenheid van het feit dat honderd jaar geleden de eerste water
leidingbuizen in Leeuwarden werden gelegd, schreef Ria Efdée Putten uit het 
verleden. Geschiedenis van de drinkwatervoorziening in Friesland. Hoofdzaak 
van het overzichtelijke, rijk en aangenaam geïllustreerde gedenkboek is de ge
schiedenis van het Friese waterleidingbedrijf. Instructief worden de betekenis 
van het water, de praktijk en de techniek van de watervoorziening beschreven. 
De Koninklijke Smilde herdacht het 125-jarig bestaan met de uitgave van Wat 
in het vet zit. Van slachterij tot Koninklijke Smilde 1863-1988. G. Collenteur en 
H. Kleinjan bezorgden het familiebedrijf een fraai gedenkboek. Ondanks een 
door de auteurs gesignaleerd tekort aan bronnen - cijfers bijvoorbeeld - , heb
ben zij een welkome bijdrage aan de bedrijfsgeschiedenis geleverd. Van geheel 
andere aard dan de voorgaande drie royaal uitgegeven en aangenaam lees- en 
kijkbare boeken is Debatingclub Leeuwarden. 125 jaar standpunten in stelling 
1863-1988. Wie wil weten hoe al die jaren een groepje heren en later ook dames 
van gedachten heeft gewisseld over maatschappelijke vraagstukken, kan pro
beren zich hiervan een indruk te vormen. Een ledenlijst is toegevoegd. 

Jacob van Sluis werd doctor in de godgeleerdheid met een proefschrift over 
Herman Alexander Röell, hofpredikant bij Albertina Agnes (1680-1682), pre
dikant te Deventer (1682-1685), hoogleraar te Franeker (1685-1704) en 
Utrecht (1704-1718). De persoon, in leven en leer van deze (omstreden) carte
siaan staat centraal; daarnaast krijgen het kerkelijk leven, de godsdienstige 
denkbeelden, de discussies daarover en de geschiedenis van het cartesianisme 
in de Nederlanden een ruime plaats. Van Sluis heeft bovendien een uitgave en 
vertaling bezorgd van de inaugurele rede en een drietal colleges van de fysico-
theoloog Petrus Camper, hoogleraar te Franeker 1750-1755, Petrus Camper 
Oratio de mundo optimo en Prolegomena in philosophiam. De inleiding biedt 
onder meer een biografische schets van Camper die te Workum lid van de 
vroedschap is geweest en gevolmachtigde in de Friese landdag. 

De entree van F. Domela Nieuwenhuis in de Tweede Kamer in 1888 is aanlei
ding geworden tot herdenking in velerlei vormen. Ferdinand Domela Nieuwen-
huis: de apostel der Friese arbeiders, onder redactie van J. Frieswijk, J. J. Kal-
ma en Y. Kuiper, bevat dertien opstellen die in de variatie recht doen aan de 
gecompliceerde voorganger in de sociale beweging. J. P. Janzen geeft in 'Do
mela en gjin ein' {De Strikel, juni) een overzicht en beoordeling van de bundel 
en de overige activiteiten van het comité 'Honderd jaar Domela in Friesland'. 
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Eindelijk - de plannen ertoe dateren van 1942 - is verschenen Bitgum, de 
skiednisfan Bitgum en Bitgummole. Taco Kingma heeft met medewerking van 
velen een goed gedocumenteerde veelzijdige geschiedenis geleverd van een in
teressant dorp. Het dichtbedrukte boek is overzichtelijk chronologisch en the
matisch ingedeeld, van terpentijd tot heden. Goed gedoseerde fragmenten uit 
de bronnen vormen welkome rustpunten. H. A. M. Andela toont in Bolsward, 
van handelsstad naar Hanzestad aan dat Bolsward wel degelijk lid van de Hanze 
is geweest, niet door de ligging maar dank zij enige energieke kooplieden. Met 
het lees- en kijkboek Och heden ja . . . Zo was Leeuwarden van de familie Kei-
kes zijn de alom gewaardeerde stukjes van de journalist H. W. Keikes in de 
Leeuwarder Courant bewaard gebleven. 

Van het ambitieuze project van de Fryske Akademy, Kadastrale en preka-
dastrale atlas fan Fryslân 1640-1832 is de eerste aflevering verschenen: Barra-
diel en Harns. J. A. Mol, P .N . Noomen, S. Talsma en J. H. P. van der Vaart 
besparen onderzoekers die de cassette met twee boeken en 24 kaarten voor een 
gering bedrag willen aanschaffen veel tijd. Zij hebben dan alle gegevens over 
eigendom van grond en gebouwen binnen handbereik. 

P. Nieuwland, A. Pietersma en O. Kuipers hebben ruim 170 meter planken 
van het Rijksarchief toegankelijk gemaakt met de tweedelige Inventaris van de 
archieven van de gewestelijke bestuursinstellingen in Friesland 1795-1813. Een 
kleine 5000 beschrijvingen en een viertal uitvoerige inleidingen wijzen de on
derzoeker van de tijd van de toenemende bureaucratie de weg. W. W. van 
Driel verzorgde de Verzamelinventaris van de archieven van instellingen op het 
terrein van de energievoorziening in Leeuwarden en Leeuw ar der adeel 1865-
1972. Ook hier zoals het behoort inleidingen en illustraties voor wie het ge
meentearchief van Leeuwarden wil bestuderen. Het achtste en laatste deel van 
De Quotisatiekohieren, van Wonseradeel tot en met IJlst is verschenen. A. van 
Dalfsen en P. Nieuwland kunnen voldaan zijn en met hen de talloze genealo
gisch geïnteresseerde bezoekers van het Rijksarchief. 

Het artikel van Jurriën Schuur in Spiegel Historiael (januari) 'De verboden 
op de kastelenbouw in Middeleeuws Friesland' tast opnieuw ideeën over de 
Friese vrijheid aan. Nu blijkt dat ook al in de twaalfde en dertiende eeuw mach
tige heren de dienst hebben uitgemaakt. In het laatste nummer van It Beaken 
van 1987 geeft Jan Lucassen aan de hand van een veertiental brieven van han-
nekemaaiers aan hun boer nader inzicht in de arbeidsverhoudingen in de Friese 
hooibouw in de tweede helft van de negentiende eeuw. Willem Eikelboom 
doet verslag van zijn onderzoek naar de (geringe) mate van verzuiling in Mak-
kum tussen 1850 en 1925. De nummers van 1988 bevatten afgezien van het 
reeds genoemde derde deel, veel historische bijdragen. Kerst Huisman zoekt 
naar de bewoningsgeschiedenis van het laagveengebied in de Rijperkrite tus
sen 1100 en 1600. Het archeologisch onderzoek waarnaar Huisman voor zijn 
gebied nog uitziet, is door E. Kramer en KL J. Bekkema verricht naar een terp 
bij Easterboarn. Oebele Vries geeft een overzicht van het personeel bij het Hof 
van Friesland ten tijde van Karel V en Philips II. Johan W. D. Jongsma gaat de 
maatschappelijke gevolgen na van de invoering van de nieuwe tijdrekening in 
1701. P. van Tuinen wijst op de betekenis van Edo Neuhusius, rector van de 
Latijnse school te Leeuwarden in de eerste helft van de zeventiende eeuw voor 
de Latijnse grammatica. De Friese haringvisserij in de zeventiende en achttien
de eeuw blijkt volgens een artikel van R. D. van der Vlis niet veel betekend te 
hebben. 
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Dr. J. J. Kalma ten slotte heeft zijn indrukwekkende reeks bibliografieën 
uitgebreid met delen over E. B. Folkertsma, P. J. Troelstra, H. Kiesten, Ba
rend van der Veen, A. Vondeling en Inne de Jong. 
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Jaarverslagen 

De Vrije Fries, LXIX (1989) 135-168 135 
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Fries Genootschap van Geschied-, 
Oudheid- en Taalkunde 
Beschermvrouwe H.M. Koningin Beatrix 

160ste verslag, over 1988 

Het Genootschapsbestuur vergaderde vijf maal. Daarnaast was er een bijeen
komst met het bestuur van de Stichting Het Fries Museum, waaraan ook dr. C. 
Boschma deelnam. In de algemene ledenvergadering op 25 april zijn de be
stuursleden Witsen Elias, Fetter en Kingmans herbenoemd. Daar er ook ver
der geen mutaties optraden, bestond het bestuur zowel bij de aanvang als het 
einde van het verslagjaar uit: 

drs. A.C. Bosch, voorzitter (definitief aftredend 1990) 
dr. A.J.M.L. Bomers-Marres, vice-voorz. (definitief aftredend 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 (definitief aftredend 1991) 
ir. H. Fetter (definitief aftredend 1991) 
H. Kingmans (definitief aftredend 1991). 

Het jaarboek De Vrije Fries kwam, dank zij de activiteit van redactiesecretaris 
drs. J. A. Mol, reeds begin juni van de pers. De in het jaarboek 1970 gestarte 
rubriek 'Panorama van Friesland' moest weer tot de oorspronkelijke onder
werpen worden beperkt. Van 1978 tot '84 verstrekte het Provinciaal Bestuur 
middelen, waardoor omvang en illustratie uitgebreid, extra paragrafen toege
voegd en (onder de titel 'Kronyk fan Fryslân') overdrukken konden worden 
vervaardigd. Het bezuinigingsmes maakte ook hieraan een einde. Het 'Pano
rama', in het 63ste deel (1983) nog zestig pagina's beslaande, heeft er in dit 
68ste deel negentien. 

Het Fries Museum Bulletin vertoonde nog enige groei. De vier nummers tel
den in totaal 84 bladzijden, waarvan er 17 informatie boden over het Fries Mu
seum en 56 over andere bij de Federatie van Friese Musea en Oudheidkamers 
aangesloten instellingen. 

De nieuwjaarsattentie, ditmaal in de vorm van een rijmprent, kon tijdig aan 
de leden worden toegezonden. De door de Genootschapsvoorzitter geschre
ven tekst is omlijst door de reproduktie van een vroeg-19de-eeuwse nieuw-
jaarsprent uit de collecties van het Fries Museum. 

16 april brachten vijftig leden een bezoek aan Rijksmuseum Paleis Het Loo; 
voorbereiding en begeleiding van deze welgeslaagde excursie waren in handen 
van mevrouw E . C A . van Riesen en de bestuursleden Bangma en Kingmans. 
29 september bezochten, onder aanvoering van de heer G. Elzinga, dertig le
den een muntenexpositie in de Spaar- en Voorschotbank te Surhuisterveen. Bij 
deze gelegenheid hield de inrichter, dr. J.P.A. van der Vin, conservator van 
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het Koninklijk Penningkabinet, een verhelderende voordracht over Alexander 
de Grote en de Griekse munten van zijn tijd. 

De, over het algemeen zeer goed bezochte 'winteravondlezingen' vonden al
le plaats in het Fries Museum. Op 18 januari besprak mevrouw dr. A.T. Clason 
van het Biologisch-Archaeologisch Instituut van de Rijksuniversiteit Gronin
gen 'Veeteelt en visserij in vroeg-middeleeuws terpengebied'. 28 maart ver
schafte drs. E. Elzenga, conservator van Rijksmuseum Paleis Het Loo, als in
leiding op de excursie ruime informatie over 'De lusthof van de Koning-Stad
houder'. 10 oktober schetste de heer R.J. Spruit, directeur van het Westfries 
Museum te Hoorn, in zijn lezing 'Twee compagnieën, Westfriezen in oost en 
west' een beeld van de beginperiode van V.O.C, en W.I.C. op grond van per
soonlijke ervaringen van een viertal inwoners van Hoorn. 

21 november gaf de per 1 juli gepensioneerde provinciaal archeoloog G. El-
zinga een 'Kaleidoskopisch overzicht van Friese belevenissen op archeologisch 
en numismatisch gebied'. De voorzitter ging uitvoerig in op de verdiensten van 
de spreker voor Friesland en in het bijzonder voor het Genootschap. Daartoe 
was minder gelegenheid geweest bij de door circa 350 vrienden en relaties be
zochte afscheidsreceptie, op 17 november in het Fries Museum tijdens een ar
cheologisch congres. Wel is er toen een geschenk aangeboden, een 18de-eeuw-
se Chinese schotel, waarvan de aankoop mogelijk was door bijdragen van Ge-
nootschapsleden, de Stichting Het Fries Museum en het Fries Genootschap. 

Na afloop van de algemene ledenvergadering op 25 april sprak het lid ar
chitect ir. J.G.C. Vegter over zijn bouwwerk op het terrein van het afgebroken 
Ritske Boelema-gasthuis; het belenden van de Kanselarij betekende een uitda
ging voor de ontwerper, die uiteraard gebonden bleef aan de woningbouw
voorschriften. 

De flinke ledenwinst van vorig jaar kon bij lange na niet worden geëvenaard. 
Er traden slechts 57 nieuwe leden toe (in '87 108). Omdat de verliezen ook ge
ringer waren - wegens overlijden 14 (19), wegens bedanken 28 (30) en door 
schrapping wegens contributieschuld 4 (15) - kon nog een bescheiden winst van 
11 (44) worden gemaakt. Er zijn nu vier ereleden, 1618 leden (waaronder twee 
buitengewone) en tien begunstigers. 

Het bestuur betuigt gaarne zijn dank voor de steun, opnieuw van zo vele zij
den ondervonden. 

Leeuwarden, 17 april 1989. De secretaris, 
W. Dolk 
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Nieuwe leden 

J. Abma, Leeuwarden 
mr. H.R. Bax, Leeuwarden 
A. Blankestijn-Bosman, 

Leeuwarden 
mw. A. de Boer, Leeuwarden 
M. de Boer, Rien 
H. Bohlken, Oosterwolde 
G.M. Bonga, 's-Graveland 
dr. J.M. Bos, Amsterdam 
J. Bosma, Leeuwarden 
F.O. Bout, Warffum 
A.P. Brouwer, Drachten 
drs. S.T. Castelein, Aldtsjerk 
W.A. van Delft, Oentsjerk 
mr. A.E. Duursma-Olthuis, 

Beetsterzwaag 
R. Dijkshoorn, Lutkewierum 
drs. D. van Weezel Errens, 

Leeuwarden 
A.D. Fischer-Dumbar, 

Leeuwarden 
T.E. Gerritsma-Bruins, Sneek 
T. de Graaf-Nauta, Sexbierum 
G. Groenhof, Groningen 
G. de Groot, Grou 
Y.M. Huisman-Komrij, 

Leeuwarden 
dr. L.G. Jansma, Hurdegaryp 
M.E. de Jong-van der Leij, 

Leeuwarden 
S. Jorritsma, it Heidenskip 
ds. J.P.J. Knipscheer, Workum 
A. Kooistra-Bokkinga, 

Heerenveen 
E. Krediet-Hazelhoff Roelfzema, 

's-Gravenhage 

drs. J. Krol, Groningen 
M.H.L. Lauta van Aysma-Geurts, 

Sittard 
mr. R.B.D. Schim van der Loef f -

Snijder, Leeuwarden 
P. van Marrum, Leeuwarden 
mr. B.D. van der Meulen, 

Drachten 
P.S. Montijn-Hepkema, Wassenaar 
M. van Muijen, Leeuwarden 
drs. E.A. van Oord, Oudega W. 
P.M. Popken, Leeuwarden 
mw. K.A. Postma, Gorredijk 
K. Siderius, Leeuwarden 
K. Schilstra, Leeuwarden 
dr. A. Schukken, Heerenveen 
A. Schenkel-van der Neut, 

Leeuwarden 
mr. S.H. Sieperda, 's-Gravenhage 
A.C. Spekreyse, Leeuwarden 
G.P. Sijses, Harlingen 
P.M. van der Veen, Triemen 
drs. C.H.A. Verhaar, Hurdegaryp 
dr. O. Vries, Westergeest 
M.J. de Vries, Offingawier 
T. van der Wal, Marssum 
G.J. Weening, Groningen 
prof. dr. J.J. Weening, Haren 
drs. E. Wellinga, Arnhem 
J.G. Wiarda, Groningen 
Tj. Wierdsma, Franker 
A.Y. Wietsma-Pijlman, 

Leeuwarden 
ir. J.C. van Winkelen, Leeuwarden 
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Stichting Het Fries Museum 

Jaarverslag 1988 
De 'Skets fan in nij provinsjaal museumbelied' werd in het begin van het jaar 
vastgesteld door Provinciale Staten van Friesland. Een van de gevolgen van 
deze nieuwe beleidsgrondslag was de beoogde integratie met het Verzetsmu
seum Friesland. Tussen beide besturen werd intensief overleg gepleegd en aan 
het eind van het verslagjaar was men het eens over de vorm en de wijze van 
uitvoering van de integratie. Een ander aspect van de Skets was de aan het 
Fries Museum toebedachte steunfunctie. In verband daarmee werd een aantal 
vergaderingen georganiseerd met vertegenwoordigers van de musea in Fries
land onder de professionele leiding van een conservator. In constructieve sfeer 
werden lijnen uitgezet voor toekomstige samenwerking op het gebied van ten
toonstellingen, bruiklenen, informatie-uitwisseling, etc. Het bestuur van de 
Stichting Fries Grafisch Museum stemde er in toe dat uitvoering gegeven werd 
aan de wens dit museum naar elders over te brengen. Besprekingen werden 
begonnen om het Fries Grafisch Museum uiteindelijk in het Museum Johannes 
Hesselhuis in Joure onder te brengen. 

In het kader van de reorganisatie van het museum voltooide de werkgroep, 
belast met de taakomschrijving van conciërge en suppoosten (werkgroep II) 
haar werk en bracht rapport aan het bestuur uit. Ter begeleiding van de uit
voering van het reorganisatieproces en de daarbij gerezen problemen in het 
personele vlak werd per 1 april drs. S.T. Castelein als interim-directeur aange
steld. De diensthoofden voor de Archeologische, Interne en Educatieve 
Dienst werden benoemd. 

Veel tijd en aandacht werd besteed aan de huisvestingsproblematiek. De 
huur van depot Zuiderplein loopt in 1989 af en de huisvesting aldaar is op lan
gere termijn ontoereikend. Besprekingen werden gevoerd met de Gemeente 
Leeuwarden over de aankoop van de Julianaschool aan de Tweebaksmarkt. 
Met de Provincie werd regelmatig overleg gevoerd over de Kanselarij, die tij
delijk verhuurd is aan het 'Kunststation Friesland'. Nu er geen rijksbestem-
ming meer aan het gebouw gegeven zal worden, ligt het voor de hand het ge
bouw opnieuw een vaste culturele bestemming te geven, met name in relatie 
tot het Fries Museum. 

Ter zake van de discussie over en mogelijke oplossingen met betrekking tot 
een voorziening op het gebied van hedendaagse kunst liet het bestuur zich advi
seren door een commissie ad hoc bestaande uit dr. W.A.L. Beeren (Stedelijk 
Museum Amsterdam), drs. M.H. Cornips (Groninger Museum), drs. E. van 
Straaten (Rijksdienst Beeldende Kunst) en Th. Mercuur. De commissie advi
seerde in meerderheid de moderne kunst te behandelen als een afdeling van 
het Fries Museum, bij voorkeur onder te brengen in de Kanselarij. 

De directeur gaf de wens te kennen per 15 maart 1989 gebruik te maken van 
de regeling tot vervroegd uittreden, teneinde zich vervolgens weer aan weten
schappelijk werk te kunnen wijden. De ontstane vacature van een archeoloog 
in samenwerking met het Biologisch-Archaeologisch Instituut der Rijksuniver
siteit te Groningen kon in goed overleg worden ingevuld. 
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Tentoonstelling'Putten uit het verleden'. Opening op 1 oktober door Z.H. K. Prins 
Bernhard 

De heer S. J. Detmar trad uit het bestuur en werd in zijn functie van penning
meester opgevolgd door de heer J. J. Weitenberg. 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 
J J . Weitenberg, 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 be

droeg 57.122 (1987: 41.466). 
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Fries Museum 
Personeel 

De heer G. Elzinga, conservator archeologische afdeling, beëindigde zijn 
werkzaamheden per 1 juli 1988. In de ontstane vacature werd benoemd per 1 
december 1988 de heer J.M. Bos. De heer H. Reitsma beëindigde zijn werk
zaamheden als conciërge per 1 juni 1988. Per 1 juni 1988 werd de heer J.G. de 
Wal benoemd als zijn opvolger. In de vacature museumassistent werd per 1 juli 
1988 de heer Z. de Boer benoemd. De heer J. Mozes, museumassistent, heeft 
in januari 1988 zijn werkzaamheden beëindigd. Per 1 september werd hij opge
volgd door de heer S. Folkertsma. De heer J. Andringa heeft zijn werkzaam
heden als medewerker tentoonstellingen beëindigd per 1 mei 1988. Mevrouw 
J. Moed werd per 15 september 1988 benoemd als directiesecretaresse. De 
heer M. van Deventer werd per 15 september 1988 benoemd als medewerker 
tentoonstellingen/p.r. voor 3v2 maand. Mevrouw W. Luinenburg, gedeta
cheerd door de Provinciale griffie, begon op 12 juli haar werkzaamheden in de 
bibliotheek. De heer H. van Kempen werd per 1 september 1988 benoemd als 
museumassistent in het kader van het z.g. jaarbanenplan van de Provincie 
Friesland voor 32 uur per week voor de periode van één jaar. 

Als vrijwilligsters werkten in 1988 in het museum mevrouw A. Potter (rond-
leidster bij de educatieve dienst), mevrouw G. Nijhoff en mevrouw B. Tadema 
(rondleidsters tentoonstelling Meesterlijk Vee), mevrouw S. Bak (medewerk
ster tentoonstelling Meesterlijk Vee) en mevrouw W.J. Niemeyer-Huysse 
(textielafdeling). De heer S. Postma beëindigde zijn vrijwilligerswerkzaamhe-
den t.b.v. de bibliotheek per 1 november 1988. 

De personeelssamenstelling per 31 december 1988 was: 

C. Boschma, directeur 
S.T. Castelein, interim-directeur 
G. Arnolli, conservatrice textielafdeling (deeltijd) 
J.A. Bosmans, conservator schilder- en beeldhouwkunst 
F. Brinksma, encadrice (deeltijd) 
G. Elzinga, conservator prentenkabinet 
W. Luinenburg, toegevoegd medewerkster: bibliothecaresse 
M.R. Nauta, assistent-conservator 
S.I.E. Wille-Engelsma, conservatrice textielafdeling (deeltijd) 
K.J. Bekkema, toegevoegd medewerker archeologische afdeling 
J.M. Bos, archeoloog 
J.K. Boschker, veldassistent 
E. Kramer, hoofd archeologische afdeling (I.S.P.) 
G. Mensonides, conservator Munt- en Penningkabinet/typist archeo

logische afdeling (I.S.P.) 
D.M. Visser, assistent archeologische afdeling 
M. van Deventer, medewerker tentoonstellingen/p.r. 
J.K. Eisen, medewerkster educatieve dienst (deeltijd) 
M. Fokkema, medewerkster educatieve dienst (deeltijd) (I.S.P.) 
E. Taselaar, hoofd educatieve dienst 
Z. de Boer, museumassistent 
C.J. Bontekoning-Barendrecht, administratief medewerkster auto

matisering (deeltijd) 
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H.B. Dekkinga-van Dijk, administratief assistente (deeltijd) 
R.H. Dol, baliemedewerker 
S. Folkertsma, toegevoegd medewerker: museumassistent 
J. del Grosso, restaurateur/medewerker opbouw tentoonstellingen 

(I.S.P.) 
H. van Kempen, museumassistent (jaarbanenplan Prov. Friesland) 
J. van der Meer, typiste-telefoniste (deeltijd) 
J. Moed, directiesecretaresse 
J.P.W. Stoelinga, museumassistent/restaurateur 
J.G. de Wal, conciërge 
S. Zijlstra-Dijkstra, hoofd interne dienst 

Afscheidsreceptie archeoloog G. Elzinga, 17 november. Het echtpaar Elzinga-van der 
Brug begroet prof . dr. H. Brunsting 

Werkzaamheden 
Opnieuw werd veel tijd gestoken in de begeleiding van het reorganisatiepro
ces. 

De in het vorige verslagjaar aangekondigde tentoonstellingen 'Putten uit het 
verleden', honderd jaar waterleiding in Friesland, en 'Meesterlijk vee', het Ne
derlandse geschilderde veestuk van de 17de tot de 19de eeuw, vonden beide in 
het verslagjaar plaats. Beide waren een succes, ook wat betreft de opkomst van 
het publiek. 'Putten uit het verleden' werd op 1 oktober geopend door Z.K.H. 
prins Bernhard. Wij zijn de n.v. Waterleiding Friesland zeer erkentelijk voor 
de wijze waarop zij ons in staat stelde deze tentoonstelling te realiseren. De 
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tentoonstelling werd ondersteund door het jubileumboek, eveneens onder de 
titel 'Putten uit het verleden', door drs. Ria Efdée. 

De tentoonstelling 'Meesterlijk vee' werd op 2 december geopend door dr. 
R.J.H. Kruisinga, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. De openings
toespraak vond plaats in de hal van het Provinciehuis, waarna het gezelschap 
een door de heer Kruisinga omkranste koe naar het museum volgde. Mede 
dank zij de vele publiciteit, waarbij onmisbare hulp verleend werd door de 
AEGON, de Handelsdrukkerij van 1874 en Frico/Domo kwam er van het be
gin af aan veel publiek naar de tentoonstelling. Vooral ook uit agrarische krin
gen was de belangstelling groot. De tentoonstelling zou bij sluiting op 29 janua
ri 1989 blijken 30.032 bezoekers te hebben getrokken. 

In het kader van de tentoonstelling werd geëxperimenteerd met een tijdelijk 
museumcafé in de zilverkamers. Dit viel bij het publiek, maar ook bij collega's 
in den lande zeer in de smaak. Onderzocht zal worden hoe in samenwerking 
met restaurant Onder de Luifel ook op langere termijn aan een dergelijke be
hoefte tegemoet gekomen kan worden. 

Prentenkabinet 
Het prentenkabinet en met name de topografische atlas van Friesland werd 
meer dan ooit geraadpleegd en er zijn tal van grotere en kleinere bruiklenen 
uitgegeven. Het grootste bruikleen betrof dat voor de tentoonstelling van werk 
van Piter Idserdts in het museum 't Coopmanshûs te Franeker. 

In het verslagjaar is gestart met de ontwikkeling van een plan om het pren
tenkabinet intern te doen verhuizen, omdat de ruimte te klein is en klimatolo
gisch ongeschikt. 

In 1988 konden enkele interessante aankopen worden gedaan. De belang
rijkste betrof twee druksels van Hendrik Nicolaas Werkman (1882-1945). Hij 
vervaardigde deze in 1943 voor zijn vriend ds. F.R.A. Henkels, als aankondi
ging van adventsdiensten in de hervormde kerk te Nijehaske met ds. Henkels 
als voorganger. Een van de druksels is een unicum, het andere één van twee 
exemplaren. Het is het enige werk van Werkman, dat een directe relatie met 
Friesland heeft. 

Andere aankopen betroffen o.a. een portret in zwart krijt van de kunstenaar 
Klaas Koopmans vervaardigd door Elly Stoelwinder, een dubbelportret van 
zijn ouders door Sjoerd de Vries en een drietal tekeningen met topografische 
gezichten door Johannes Mulders. Door schenking konden o. a. vijf tekeningen 
naar tekenvoorbeelden door Tjeerd Eernstman (1801-1886) verworven wor
den. 

Mevrouw Brinksma kon door wijziging in haar funktie minder dan voorheen 
tekeningen e.d. in passe-partout brengen en papierrestauraties verrichten. 

Aanwinsten 
De aanwinstenlijst is dit jaar bescheiden, maar omvat opnieuw een aantal inte
ressante stukken Fries zilver. Van belang zijn allereerst een renaissance mes en 
vork met graveerwerk in Friese stijl, in lederen foudraal (1988-8), aangekocht 
in de kunsthandel. De Stifting Freonen fan de Tsjerke Himpens-Tearns te 
Hempens verrijkte onze zilvercollectie met het bruikleen van een zilveren 
avondmaalsbeker door J.M. Oostervelt, Leeuwarden 1645. Van de Hervorm
de gemeente in Warga kregen wij een compleet stel (avondmaals)zilver in 
bruikleen, bestaande uit een schotel door Joh. de Valk, Leeuwarden 1728, een 
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beker door Ate Scheverstein, Leeuwarden 1729, een collecteschaal door 
Regn. Elgersma, Leeuwarden 1761, een beker door Hendrik Flieringa, Leeu
warden 1816, en een doopbekken door S.F. Reitsma, Sneek 1880 (1988-22 t/m 
26). 

Aangekocht werd een landschap met dorpsgezicht en ruiter (1855) door de 
Leeuwarder galeriehoudster en 'photographiste' Gerarda Henriëtte Matthijs-
sen (1830-1907), voor zover bekend het enige schilderij van haar hand (1988-
29). 

Aan het eind van het verslagjaar besloot ir. I. de Vries te Haifa om het porse
lein, aardewerk en glaswerk, geplaatst in de in 1985 opgestelde vitrine te schen
ken aan het Fries Museum. De overige stukken uit de collectie blijven in 
bruikleen in het museum. Wij zijn de heer De Vries zeer erkentelijk voor zijn 
daadwerkelijke belangstelling voor het Fries Museum. 

Tentoonstellingen 
-17 jan. Drie Laboratoria, werk van Cornelius Rogge, Zoltin 

Peeter en Frank Sciarone 
22 jan. - 7 mrt. Boele Bregman, overzichtstentoonstelling 
26 mrt. - 8 mei Rob Nypels, In depot, fototentoonstelling 
26 mrt. - 8 mei Bloemaert inventor, prenten naar A. Bloemaert 
15 mei -12 juni Met het oog op kunst, particuliere collecties 
15 mei - 26 juni Neeltje Lettinga, volkskunst 
18 - 26 juni Kees 't Hart en Hein de Graaf, Het Rousseau-project 

Tentoonstelling 'Frou Hilarides en it museum foar moderne keunsten'. Opening op 
11 november 
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2-31 juli 
6 aug. -19 sept. 
I okt. -13 nov. 

I I - 27 nov. 

3dec. -29 jan. '89 

Een visie op verzamelen, uit eigen collectie 
Jeanne Bieruma Oosting, overzichtstentoonstelling 
Putten uit het verleden, 100 jaar waterleiding in Fries
land 
Frou Hilarides en it museum foar moderne keunsten, 
moderne kunst van schoolkinderen 
Meesterlijk vee, Nederlandse veeschilders 1600-1900. 

Uitgegeven bruiklenen 
In 1988 werden voor de volgende tentoonstellingen, soms vrij omvangrijke, 
bruiklenen gegeven: 

IJsvreugde vroeger 
Prenten naar Abraham Bloemaert 

Beelden van Deinum 
Australië, het onbekende 

Zuidland naderbij 
Lourens Zandstra, opkomst van het 

socialisme in Leeuwarden 
F. Domela Nieuwenhuis, de apostel 

van de Friese arbeiders 
Douwe Hansma (1812-1891), een 

Sneker uit Dokkum 
It Fryske Gea 
Tegelvaart, Friese schepentableaus 
Glorieuze Revolutie, de wereld van 

William en Mary 
Maria, Maria 
Getuigen in zilver 
Kerkepad tentoonstelling 
Walvisvaart in de Gouden Eeuw 
Tafelmanieren, eeuwen eten in 

Friesland 
Fries kostuum 
Pieter Idserdts (1698-1781) 
St. Nicolaas in de Nederlanden 

St. Nicolaas-expositie 

Wergea op âlde printen 
De Ridderlijke Duitse Orde, Balije 

van Utrecht 
Oranjewoud in kunsthistorisch 

perspectief 
Terpententoonstelling 
Griend, vogeleiland in de Waddenzee 
Meesterlijk vee, Nederlandse 

veeschilders 1600-1900 

Admiraliteitshuis, Dokkum 
Instituut voor Kunstgeschiedenis, Gro
ningen/Fries Museum, Leeuwarden 
Deinum 
Volkenkundig museum Gerardus van 
der Leeuw, Groningen 
Museum Het Princessehof, Leeuwar
den 
Museum Willem van Haren, Heeren
veen 
Admiraliteitshuis, Dokkum 

Beetsterzwaag 
Fries Scheepvaart Museum, Sneek 
Nieuwe Kerk, Amsterdam 

Stedelijk Museum, Breda 
De Ouwe Pôlle, Ameland 
N.H. kerk, Woudsend 
Rijksmuseum, Amsterdam 
Museum Willem van Haren, Heeren
veen 
Orvelte 
Museum 't Coopmanshûs, Franeker 
Museum Van Gerwen Lemmens, Val-
kenswaard 
Provinciaal Overijssels Museum, 
Zwolle 
De Bidler, Wergea 
Landcommanderij 'Alden Biesen', Bil
zen (B.) 
Museum Willem van Haren, Heeren
veen 
Rijksmuseum van Oudheden, Leiden 
Fries Natuurmuseum, Leeuwarden 
Dordrechts Museum, Dordrecht / Fries 
Museum, Leeuwarden 
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Reizende tentoonstelling m.b.t. het Federatie van Friese musea en oud-
Friese boek heidkamers 

De winter van 1838 Museum Hidde Nijland, Hindeloopen 
'Gaat, krijgt pen of boek ter Universiteitsbibliotheek, Groningen 

hant . . .' 
Jeanne Bieruma Oosting Fries Museum, Leeuwarden / Stedelijk 

Museum, Zutphen. 

Bezoek 
Het nationaal museumweekeinde op 9 en 10 april trok 1079 bezoekers. Bij die 
gelegenheid was een speurtocht georganiseerd langs alle Leeuwarder musea 
onder de titel 'Alle vijf op een rij!' 

Het totale aantal bezoekers was, mede dank zij het succes van de tentoon
stelling 'Meesterlijk Vee', 48.727 (1987: 36.487). 

Catalogi en gidsen 
Van het bezoekersboek Fries Museum werden 482 (895) exemplaren verkocht. 
Er werden 6959 (8048) prentbriefkaarten en 98 (110) diasets verkocht. 

Kerkmuseum Janum 
Mede in overleg met de Dienst van Gemeentewerken van de gemeeente Fer-
werderadeel werd een rehabilitatieplan voor het Kerkmuseum opgesteld. Te 
verwachten valt dat in 1989 in elk geval het achterstallig onderhoud aan en 
waar nodig het herstel van de beplanting zal worden aangepakt. Daarnaast zal 
de bestrating rondom de huisjes ter hand genomen worden. Het aantal bezoe
kers bedroeg 1645 (844). Er werden 185 (210) gidsen verkocht. 

Museum, Fogelsangh state 
Het totale aantal bezoekers was 3711 (3572). Er werden 267 (216) gidsen ver
kocht. 

Fries Munt- en Penningkabinet 
Het kabinet is door 3039 (563) personen bezocht. Er werden 12 (35) gidsen ver
kocht. 

C. Boschma 
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Educatieve dienst en voorlichting 

Een gevolg van de interne reorganisatie in het Fries Museum is, dat de Educa
tieve Dienst nu officieel Educatieve Dienst en Voorlichting heet. Het voorstel 
om de afdeling, in navolging van de ontwikkeling in het westen van het land, 
Dienst Communicatie te noemen, is voorlopig in de ijskast gezet. 

De afdeling heeft besloten om in het verslagjaar alle tijd en energie te be
steden aan de organisatie, begeleiding en voorlichting van tentoonstellingen en 
evenementen. 

Tentoonstellingen en educatieve projecten 
Het hoofd van de dienst was betrokken bij de samenstelling van de catalogus en 
de organisatie van de Boele Bregman-tentoonstelling. Ondergetekende coör
dineerde eveneens het 'Rousseau'-project en de tentoonstelling 'Frou Hilari-
des en it Museum foar Moderne Keunsten', in samenwerking met de Stifting It 
Fryske Boek en de Stichting voor Kunstzinnige Vorming Friesland. 

Het 100-jarig bestaan van de Waterleiding Friesland is gevierd met de ten
toonstelling 'Putten uit het verleden'. Hiervoor werd een uitgebreid educatief 
programma opgezet door de dames Tineke Eisen en Lineke Fokkema. Het on
derwijs reageerde hier met enthousiasme op. In totaal bezochten 50 school-
groepen en 14 groepen volwassenen de tentoonstelling. 

De voorbereiding, organisatie en begeleiding van de tentoonstelling 'Mees
terlijk Vee' heeft echter de meeste aandacht van de dienst gevraagd. Naast de 
arbeidsintensieve organisatie van de tentoonstelling werd bovendien een uit
gebreid p.r.- en sponsoringsplan opgezet in samenwerking met het bedrijfsle
ven in Friesland. Met name het sponsoringsplan, gericht op onderlinge dienst
verlening, was succesvol, maar zeer tijdrovend. De educatieve begeleiding was 
gericht op het basis-, voortgezet en agrarisch onderwijs. Een dergelijke gediffe
rentieerde educatieve activiteit kon alleen tot stand komen dankzij de inzet van 
twee stagiaires van Ubbo Emmius, de stagiaires Kunstgeschiedenis Saskia Bak 
en Mary-Ann van Maanen en de tijdelijke medewerker drs. Mart van Deven
ter. De overweldigende hoeveelheid aanmeldingen van schoolgroepen en 
groepen volwassenen kon dan ook alleen verwerkt worden dankzij hun grote 
inzet en de onmisbare steun van de vrijwilligsters mevrouw B. Tadema en me
vrouw G. Nijhoff. In de maand december bezochten 36 schoolgroepen en 12 
groepen volwassenen de tentoonstelling 'Meesterlijk vee'. 

Evenementen 
De cursussen kunstgeschiedenis, die gegeven worden door drs. Ben Renes, 
waren in 1988 weer een succes. Nieuw was dit jaar de cursus, bestaande uit vijf 
lessen, die het Fries Museum heeft aangeboden aan de werknemers van de 
Friesland Bank ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de bank. 

Enthousiast werd ook weer gereageerd op de lunch-concerten, die gegeven 
werden door het Conservatorium, en de nieuwe concerten, die georganiseerd 
werden door de Stichting Oude Muziek Utrecht. 

Voor het eerst had het Fries Museum in 1988 een stand op de Bedrijvencon-
tactdagen in de Friesland Hal. Het feit, dat het museum zich op professionele 
wijze presenteerde, oogstte over het algemeen grote waardering. In samenwer
king met de Leeuwarder musea werd voor het Nationale Museum Weekeinde 
de speurtocht 'Alle vijf op eén rij' georganiseerd. De heer H. Kingmans was zo 
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Tentoonstelling 'Meesterlijk vee'. Opening op 2 december door dr. R.J.H. Kruisinga 

vriendelijk om in het kader van de Open Monumentendag het vouwblad 'Het 
Eysingahuis, het begin van het Fries Museum' te schrijven. 

Publiciteit en lidmaatschappen 
Het verzorgen van persberichten, mailingen en dergelijke kreeg binnen de 
dienst grote aandacht. Dit resulteerde in een toenemend aantal artikelen in de 
pers en berichten voor de radio en ook de televisie. Daarnaast werden bijdra
gen geleverd aan In Friesland Uit, de Tweebakstrommel en de antiekpagina 
van het Friesch Dagblad. 

Het hoofd van de dienst was tevens lid van de educatieve en p.r.-sectie van 
de Nederlandse Museum Vereniging, de Noordelijke Voorlichters, het bestuur 
van Marktkontakt Friesland en de provinciale percentage commissie Fries
land. 

Interne organisatie 
In de zomer van 1988 heeft de dienst een nieuw onderkomen gekregen in de 
voormalige conciërgewoning. Hierdoor konden ook de vele stagiaires en tijde
lijke medewerkers een behoorlijke werkplek krijgen. Door de medewerksters 
en het hoofd van de afdeling werd de cursus 'Omgaan met museumpubliek' 
gevolgd, een cursus, gegeven door het N.C.A.T.B, in samenwerking met de 
Stichting Nederland Museumland. Het hoofd van de afdeling volgde tevens de 
cursus 'De prijs van cultuur', georganiseerd door het Nederlands Studie Cen
trum. 
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Tijdelijke medewerkers 
De I.S.P.-vacature medewerker tentoonstellingen werd in 1988 op projektba-
sis ingevuld. Mevrouw drs. Annet Simons organiseerde op deze manier twee 
tentoonstellingen over moderne kunst uit particulier bezit in Friesland. De 
heer drs. Mart van Deventer werd tijdelijk aangesteld op publiciteitszaken. 

Mevrouw drs. Marlies Stoter organiseerde in het kader van haar doctoraal
examen de tentoonstelling over het werk van Jeanne Bieruma Oosting. Me
vrouw Saskia Bak was werkzaam als stagiaire Kunstgeschiedenis aan de ten
toonstelling 'Meesterlijk Vee'. Mevrouw Mary-Ann van Maanen werkte als 
stagiaire Kunstgeschiedenis mee aan het educatieve programma van het basis
onderwijs bij de tentoonstelling 'Meesterlijk Vee'. Bij dezelfde tentoonstelling 
werd het educatieve programma aan het voortgezet onderwijs gemaakt door 
twee studenten van Ubbo Emmius Leeuwarden, Ekko de Bakker en Diane de 
Vries. 

Dankbaar hebben we tevens gebruik gemaakt van de inzet van de vrijwillig
sters mevrouw G. Nijhoff, mevrouw A. Potter en mevrouw B. Tadema. 

Elina Taselaar 

Groepsbezoek 1988 
BAO 110 
BUO 23 
LBO 5 
MBO 35 
(M)AVO/VWO 31 
HBO 13 
Volwassenen 90 
Buitenlanders 11 

Totaal 318 groepen (1987: 251) 
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Archeologische afdeling 

Voor de archeologische afdeling stond het jaar 1988 in het teken van mutaties 
in de personele sfeer, het jaarlijkse nationale archeologen-congres en een op
zienbarende opgraving te Oosterbeintum. 

Dr. C. Boschma opende officieel de 18de Reuvensdagen - het jaarlijkse con
gres van Nederlandse archeologen - die op 17 en 18 november in de Doops
gezinde kerk aan de Wirdumerdijk in Leeuwarden werden gehouden. In zijn 
toespraak belichtte de directeur ondermeer de toekomstige taakstelling en be
zetting van de archeologische dienst van het Fries Museum. De deelnemers 
werden in het stadhuis van Leeuwarden toegesproken door burgemeester mr. 
G.J. te Loo in zijn functie van voorzitter van de Vereniging van Friese Ge
meenten; zijn onderwerp betrof de aanstelling van een 'elfsteden-archeoloog'. 
In het provinciehuis werd het congres afgesloten met een toespraak door me
vrouw drs. J. Liemburg, gedeputeerde van cultuur. De behandelde thema's tij-

î i\ '4-' J|k 

Verzakking van een gedeelte van het talud langs de oprit naar de top van de terp van 
Hogebeintum. Opname 14 april 1988 

dens het congres betroffen, naast diverse algemene onderwerpen: 'Archeolo
gisch onderzoek in het Maasdal', 'Nieuwe stelen aan de spaden', en 'Bewo-
ningscontinuïteit van het noordelijke klei- en veengebied'. Lezingen over on
derwerpen uit Friesland werden verzorgd door drs. H. Fokkens (over het 
neolithicum), drs. E. Knol (over het grafveld van Hogebeintum), drs. G.J. de 
Langen (over bewoningscontinuïteit in Oostergo in de middeleeuwen) en prof. 
dr. J.E. Bogaers (over problemen met Friesland in de Romeinse tijd). In het 
Fries Museum vond een 'postersessie' plaats ten behoeve van de congresdeel
nemers, terwijl dezelfde avond - 17 november - het officiële afscheid van de 
heer G. Elzinga plaats had. Elzinga verliet ons museum op 30 juni wegens het 
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Daarmee kwam Elzinga's Friese 
loopbaan, die in 1959 begon - daarvoor was hij jarenlang als conservator ver-
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bonden aan het Arnhems Gemeentemuseum - formeel tot een einde; hij blijft 
evenwel nog actief in de Friese archeologie, o.a. bij de stichting 'Redt Hoge-
beintum', het stadskernonderzoek te Harlingen, het Argeologysk Wurkferbân 
van de Fryske Akademy en de 'Numismatische Kring Mr. Jacob Dirks'. 

Op 1 december trad dr. J.M. Bos in dienst als archeoloog, zowel verbonden 
aan het Biologisch-Archaeologisch Instituut van de Rijksuniversiteit Gronin
gen, als aan het Fries Museum; met de aanstelling van Bos is de archeologische 
dienst gelukkig weer op sterkte. 

Op 1 mei overleed in Göteborg (Zweden) op de leeftijd van 76 jaar dr. As-
sien Bohmers. Zijn naam blijft vooral verbonden aan het onderzoek van pre
historische vuursteenvindplaatsen,waaronder ook talrijke in Friesland (Ure
terp, Siegerswoude, Oostermeer). 

Werkzaamheden op de afdeling 

Bij het veldwerk was dit jaar vooral J.K. Boschker betrokken, in het kader van 
de hierna nog te noemen 'RAAP-inventarisatie'. Los van die inventarisatie 
hadden hij en D.M. Visser een werkzaam aandeel in de opgraving van een 
vroeg-middeleeuws grafveld te Oosterbeintum. Visser droeg weer zorg voor 
beschrijving en inboeking van het merendeel der aanwinsten; het opknappen 
van de vaste opstelling kwam voor zijn rekening. 

K. J. Bekkema was naast zijn incidenteel veldwerk vooral met de sortering en 
restauratie van vondstcomplexen bezig; ook stelde hij weer een aantal syllabi 
samen t.b.v. de cursus archeologie voor leden van het Argeologysk Wurkfer
bân. Hiermee zijn wij aangeland bij die leden van het Wurkferbân die ons ook 
in het museum behulpzaam zijn geweest bij onze ambitieuze taakstelling alle 
vondsten in een administratief systeem verwerkt te krijgen. Aan allen - wij wil
len vooral noemen de dames L. Laurijssens, R. Kooystra, A. Kooistra en Dj. 
Pruim, alsmede de heren J. Scheffer en Ff. de Jong - die ons hierbij ondersteun
den is een welgemeend woord van dank op zijn plaats. De nu al circa zeventig 
leden tellende vereniging vormt een onontbeerlijke schakel in het netwerk van 
informatievoorziening vanuit het veld naar de afdeling. Na gezamenlijk over
leg tussen hun bestuur en onze dienst werd dit jaar ook besloten tot het inrich
ten van enkele 'buitenstations' (Garijp en Oudemirdum), waar vondstverwer
king e.d. door leden ter hand wordt genomen. 

Verder mag niet onvermeld blijven het vrijwilligerswerk, verricht door F. 
Pol (Bergum) o.a. tijdens het museumweekeinde in het Fries Museum, waar 
hij samen met Boschker demonstraties in het restaureren van aardewerk en het 
bewerken van vuursteen gaf. Tenslotte willen we graag N.W. Manshanden be
danken voor zijn bijdrage aan het zoeken naar steencomposities van het onder
zoek te Haule. G. Mensonides droeg weer zorg voor het vele typewerk dat 
voortvloeide uit het corresponderen, notuleren, inventariseren enz. 

Te Tietjerk werden dit jaar door een vrijwilligersgroep van de A.W.N.-
Noord de werkzaamheden aan het vondstcomplex uit de terp Groot Vlaeren 
afgerond; het ligt in de bedoeling om uiteindelijk tot publicatie van de resulta
ten te komen. Met alle medewerkers op de afdeling werden dit jaar voor het 
eerst zogeheten functioneringsgesprekken gevoerd. Op uitnodiging van It 
Bleekerhûs (Drachten) waren J.K. Boschker, L. Haak (Argeologysk Wurk
ferbân) en ondergetekende aanwezig als deskundigen op een aldaar georga
niseerde open dag; deze dag leverde een aantal buitengewoon interessante 
vondstmeldingen op uit de omgeving van Egbertsgaasten, Opeinde en Oud-
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Appelscha. Met K.J. Bekkema en drs. E. Taayke bracht ondergetekende een 
werkbezoek aan de archeologische afdeling van het Groninger Museum. 

Monumentenzorg 

Het voert te ver om op deze plaats alle administratieve handelingen betreffen
de onze monumenten te beschrijven; onze keus valt dan ook op het vermelden 
van de belangrijkste activiteiten dienaangaande. 

In het kader van een nieuw in te voeren wet op de bodembescherming ope
nen zich ook perspectieven voor de bescherming van archeologische terreinen. 
Met het oog daarop liet de provincie Friesland een gedegen inventarisatie van 
alle thans bekende, maar onzichtbare en nog niet gewaardeerde archeologi
sche terreinen verrichten. Door de Stichting RAAP (Regionaal Archeologisch 
Archiverings Project) uit Amsterdam, werd o.l.v. drs. S.W. Jager gedurende 
het eerste halfjaar intensief archief- en veldwerk verricht, waarbij ook onze 
veldassistent J.K. Boschker nauw werd betrokken; het merendeel der sites is in 
de afgelopen jaren door Boschker ontdekt en op kaarten vastgelegd. Van de 
hand van Jager verscheen medio 1988 een eindverslag in de vorm van een lijvig 
rapport, waarin een eerste overzicht van de kwaliteit van ca. 100 nieuwe, nog 
niet op de 'Meldingskaart van archeologische monumenten in Friesland' 
(1984) aangeduide vindplaatsen wordt gegeven. Het betreft voor het meren
deel locaties van steentijdculturen; circa 30 overslibde nederzettingen uit de 
Romeinse tijd completeren het geheel van nieuw op te voeren, aan het blote 
oog onttrokken, archeologisch gezien beschermenswaardige terreinen. Hoe de 
bescherming van deze sites in de toekomst zal moeten worden geregeld, staat 
nog niet precies vast. In dit verslagjaar verrichtte Jager op verzoek van de 
R.O.B. (Amersfoort) nog een nadere controle van reeds in 1984 op de Mel
dingskaart opgevoerde onzichtbare monumenten (overigens omvatte de in
ventarisatie toen hoofdzakelijk beschermde en te beschermen terpen en res
tanten daarvan). Na een grondige inspectie werd alsnog een twintigtal terrei
nen van die lijst afgevoerd. Bundeling van beide inventarisaties (1984 en 1988) 
levert ons nu als eindresultaat een veel vollediger beeld van de thans bekende, 
en definitief voor bescherming in aanmerking komende terreinen in Friesland. 

Verontrustend is de constatering van genoemde onderzoeker, dat een groot 
aantal andere nederzettingen gedurende de laatste jaren is verploegd of aan de 
egalisatiedrift ten prooi gevallen. Officiële bescherming van de nu nog gave si
tes zal aan het hoge tempo van verdwijnen een halt moeten toeroepen. Niet 
alleen werden archeologische nederzettingen bedreigd maar ook dobben, 
kwelderruggen, dijkrestanten en zandkoppen moesten het ontgelden. Weg
aanleg, kanalisatie en demping van sloten werken daarbij eveneens het ver
dwijnen van oude structuurbepalende verkavelingen in de hand. Dit alles tast 
het beeld van het vroegere cultuurlandschap in ernstige mate aan, waarbij het 
toch al reliëfarme Friesland in het bijzonder wordt getroffen. Elzinga pleit in 
zijn bijdrage in het elders in dit verslag genoemde, zojuist verschenen 'Terpen-
boek' , voor het aanwijzen van een aantal parken, om zodoende althans iets van 
het karakteristieke van het landschap van vroeger voor het nageslacht te be
houden. In samenwerking met drs. R.H.J. Klok (hoofd afd. Monumentenzorg 
R.O.B) is een zogeheten standaard archeologische inventarisatie (S.A.I.) op
gesteld van het ruilverkavelingsgebied Buitenpost-Twijzel; van een ander deel 
van Achtkarspelen is een dergelijke inventarisatie in voorbereiding, waarbij 
ook dankbaar gebruik kan worden gemaakt van gegevens over nieuwe vind-
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plaatsen, door L. en M. Postma uit Buitenpost ontdekt. Voor de in uitvoering 
te nemen ruilverkaveling 'Oostermeer' zijn de laatste gegevens over archeolo
gische vindplaatsen aldaar verwerkt in een advies. Een soortgelijk advies is ook 
uitgebracht aan Staatsbosbeheer, teneinde een aantal middeleeuwse huisterp-
jes in de zgn. Kraanlanden (De Geeren bij Warniahuizen) veilig te kunnen stel
len. 

Studiecollectie 

Een welkome aanvulling voor onze bibliotheek vormde de schenking door T. 
Helperi Kimm (Groningen) van een omvangrijke collectie gespecialiseerde li
teratuur (boeken, overdrukken en tijdschriften) op het gebied van de steentijd, 
verschenen 1935-1965. Het onderzoek naar verschillende onderdelen uit de 
studiecollectie door de heren drs. E. Knol, drs. G.J. de Langen en drs. E. 
Taayke werd ook dit jaar voortgezet. Drs. O. Harsema bestudeerde onze col
lectie maalsteenfragmenten. Dr. R. Stupperich (Munster) maakte studie van 
onze Romeinse bronzen (o.a. hengsels, beslagstukken en beeldjes). Drs. A. 
Carmiggelt bestudeerde de pijpen uit het zgn. Wilhelminaplein-onderzoek; la
ter dit jaar werden onderdelen uit zijn doctoraalscriptie onder de titel 'De 
Leeuwarder tabakspijpenmakers' uitgegeven door de Pijpelogische Kring Ne
derland (Leiden). Sedert eind van dit jaar verblijven een paar honderd Friese 
terpschedels weer voor studiedoeleinden in het noorden des lands; met dr. 
W.R.K. Perizonius (verbonden aan de werkgroep Skeletonderzoek te 
Utrecht) zijn afspraken gemaakt om een definitief bruikleen van deze 'Genoot
schapsschedels' op te stellen, want dat was er na hun vertrek in 1957 nog steeds 
niet van gekomen. Het materiaal wordt thans bestudeerd door mevrouw dr. 
H.T. Uytterschaut. De heer L. van Es (B.A.I.-student) bestudeerde fragmen
ten van de oeros uit Friesland, student J. Dijkstra (B.A.I.) raadpleegde de cor
respondentie over het ruilverkavelingsgebied De Bjirmen (in het kader van 
een afstudeerscriptie over de archeologische begeleiding van ruilverkavelin
gen). Ook dit jaar mochten wij weer een beroep doen op de deskundige hulp 
van G.J. Rombout, hoofd van de restauratie-afdeling van de R.O.B. 

Met begeleiding van D.M. Visser werd een aantal praktijkdagen 'vondstver
werking' georganiseerd voor studenten van de lerarenopleiding Ubbo Emmius 
te Leeuwarden. 

Gereinigde schijffibula, afkomstig van 
terprestant bij Dongjum; vaag 
waarneembaar de contouren van een 
viervoeter met opgeheven staart. 
Datering: middeleeuws 
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Tentoonstellingen 

Ter gelegenheid van de ingebruikneming van het vernieuwde en uitgebreide 
gemeentehuis van Sneek werd in de hal aldaar een permanente uitstalling inge
richt met vondsten afkomstig van het archeologisch onderzoek in 1984 en 1985 
naar resten van de Gruytersma-stins, in de tuin van het stadhuis. Beide archeo
logen woonden op 18 april de openingsplechtigheid van het vernieuwde stad
huis bij. Een bruikleen van benen voorwerpen t.b.v. de tentoonstelling 'Het 
benen tijdperk' werd gecontinueerd tot begin 1989. Mevrouw drs. T.B. Vol
kers verzorgde de inrichting van een tweetal vitrines met terpvondsten, uitge
stald in de hal van het gemeentehuis te Witmarsum en afkomstig uit particulier 
bezit (familie Kooistra). De vondsten zijn afkomstig uit de afgraving van de 
terp Pankoeken ten oosten van Witmarsum, begin van deze eeuw. Opmerkelij
ke vondsten uit deze collectie vormen o.a. een geometrisch versierd miniatuur
potje (slechts fragmentair aanwezig) en een doorboorde stenen hamer. Als 
bruikleen voor de tentoonstelling 'Nederland onderste boven', in het Rijksmu
seum van Oudheden te Leiden, gehouden ter gelegenheid van het 40-jarig jubi
leum van de R.O.B. (Amersfoort), is een viertal topstukken uit onze vaste op
stelling beschikbaar gesteld. Een in 1986 door ons ingerichte vitrine in de hal 
van het gebouw van de Rijkswaterstaat (Leeuwarden) is ontruimd en opnieuw 
ingericht met vondsten afkomstig uit het recente onderzoek in de bouwput van 
het pleinafsluitend gebouw aan het Wilhelminaplein. Ten behoeve van de her
inrichting van de Hein van der Vliet-zaal in het streekmuseum Gorredijk is een 
klein bruikleen van artefacten van de Hamburgcultuur beschikbaar gesteld. 
Met medewerking van J. Scheffer (Winsum) is een expositie over stinzen en 

Postersessie in het Fries Museum op 17 november, opgezet voor de deelnemers van de 
Reuvensdagen 
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Bezoek aan de 'grafheuvel' bij Cornjum 
in Leeuwarderadeel met studenten van de 
lerarenopleiding Ubbo Emmius 

stinswierresten ingericht in het poortgebouw van de vroegere Unia-state, thans 
als stinzenmuseum in gebruik bij de Stichting Tsjerke en Poarte fan Bears. In 
het Hannemahuis (Harlingen) is door H. ter Avest en zijn medewerkers een 
expositie ingericht over het archeologisch onderzoek aan de Raamstraat 
(1987). In het kader van Monument van de Maand is in augustus door ons in 
Joure een kleine expositie ingericht over het archeologisch bodemonderzoek 
ter plaatse van de voormalige Heringa-state. Op de eerste avond van de 18de 
Reuvensdagen is verder ten behoeve van de congresleden een 'postersessie' in
gericht in de grote expositiezaal van ons museum. Vondsten afkomstig van on
derzoek bij de Douwema-stins en van een klokbekernederzetting uit de om
geving van Oldeboorn kregen een definitief plaatsje als bruikleen in het als 
oudheidkamer ingerichte pand De Waag in Oldeboorn. 

Voordrachten, excursies en rondleidingen 

In Wijnaldum werd een lezing verzorgd voor de Stichting Oud-Barradeel, over 
onderzoek in Barradeel gedurende de laatste jaren (o.a. Bethanië en de stins-
wierterreinen bij Ottemaleane en Eelsma-state bij Sexbierum). Op uitnodiging 
van de oudheidkundige vereniging Mr. Andreae is een voordracht gehouden in 
de Colle te Kollum, over het onderwerp 'archeologisch onderzoek naar stins-
wieren'. 

Beide archeologen waren aanwezig bij het officiële afscheid, op 20 decem
ber, van prof. dr. W.A. van Es als directeur van de Rijksdienst voor het Oud
heidkundig Bodemonderzoek (Amersfoort); zijn opvolger is geworden dr. W. 
Willems, oud-provinciaal archeoloog van Limburg en reeds sedert enkele jaren 
adjunct-directeur van voornoemde dienst. De heer Van Es zal zijn loopbaan als 
wetenschappelijk medewerker bij de R.O.B, voortzetten en blijft overigens als 
buitengewoon hoogleraar verbonden aan het Archeologisch Instituut van de 
Vrije Universiteit. 
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Met studenten van de lerarenopleiding Ubbo Emmius (Leeuwarden) is we
derom een tweetal fietstochten georganiseerd door het terpengebied van Leeu-
warderadeel. Eind mei kon een groep 'Heimatvertriebenen' uit het rond 1250 
gestichte Belbuck (Pommeren) worden rondgeleid op de middeleeuwse afde
ling, waarbij vooral belangstelling bestond voor het Friese moederklooster van 
Belbuck, Mariëngaarde te Hallum. Ten slotte werd aan een aantal groepen bij 
de vaste opstelling uitleg gegeven over Friese archeologie, o.a. aan een ver
eniging van Drentse plattelandsvrouwen. 

Publicaties 

In dit verslagjaar verschenen de reeds in het vorige verslag aangekondigde pu
blicaties over onderzoek naar een veenterpje bij Oosterboorn (in It Beaken 
1988, 37-53) en een vervolgartikel over onderzoek naar een middeleeuwse 
stinswier te Zweins (in Westerheem 1988, nr. 3, 157-172). 

Mede onder redactie van ondergetekende werd als 'nieuw terpenboek' een 
bundel van negentien bijdragen op de markt gebracht, handelend over recent 
onderzoek in het Fries-Groningse kustgebied; ook van beide archeologen zijn 
hierin bijdragen opgenomen: van Elzinga 'Enkele opmerkingen over bescher
ming, behoud en herstel van terpen' en van ondergetekende 'Stinswieren in 
Friesland en Groningen'. Andere bijdragen over de Friese archeologie zijn ar
tikelen over Oosterboorn, Hogebeintum, zomerbewoning van de eerste kwel
derbewoners, het terpenaardewerk, de pomp bij Buitenpost en studies over ar-
chaeozoölogisch en palynologisch vondstmateriaal. Ter gelegenheid van het 
afscheid van onze collega, de heer G. Elzinga, stelden mevrouw M. Bierma 
(B.A.I.) en ondergetekende een overzicht samen van diens over de afgelopen 
veertig jaar verschenen publicaties op archeologisch en numismatisch gebied. 
Voor een gelegenheidsgeschrift bij de oplevering van de nieuwbouw van de 
'Ritske Boelema Fundatie' te Leeuwarden schreef ondergetekende een be
knopte bijdrage, handelend over het archeologisch onderzoek aldaar verricht 
in 1986. 

Het werk aan een voorgenomen artikel over een van P. Houtsma (Waske-
meer) in 1987-1988 aangekochte collectie jong-paleolithische vuursteen-arte-
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facten van Haule (Haule V, opgraving 1955) werd gestaag voortgezet, samen 
met bovengenoemde en dr. R.R. Newell (B.A.I.). 

Tenslotte willen wij hier nog wijzen op de publicaties over vondstmeldingen, 
verschenen in Diggelnijs, het periodiek van het Argeologysk Wurkferbân. 

Opgravingen, verkenningen, vondstmeldingen en schenkingen 

Achtkarspelen. Onder Opperkoten werd door L. en M. Postma (Buitenpost) 
een aantal nieuwe vindplaatsen ontdekt van neolithische bewoning, afgaande 
op enkele gevonden pijlspitsen, waarschijnlijk van de klokbekercultuur. On
der Twijzelerheide borgen zij o.a. een vrij grote afslagschrabber van wellicht 
midden-paleolithische ouderdom. Op een pad onder Surhuisterveen (Kort-
woude) vond L. Postma tenslotte nog een driehoekig gevormde Levallois-ach-
tige spits op afslag; de plaats van de vondst biedt helaas weinig exacte zeker
heid over de oorspronkelijke laag van herkomst. Vondstmelding van een frag-
mentaire vuurstenen driedoorn (neolithisch pijlpuntje) door J. Bierma (Opein-
de). 

Ameland. J.G. van der Heide meldde de vondst van een 16de-eeuws rand-
fragment van een zgn. Jydepot, afkomstig van het oude duingebied bij Nes. 
Later wederom een melding van hem, nu betreffende middeleeuwse ploegspo-
ren onder een pakket stuif zand van 1.5 meter dikte, in een bouwput bij boer 
Van der Mey (Ballum). Het betrof een driedubbele baan die zich in een strak 
patroon in zuidwestelijke richting voortzette; te oordelen naar de nabijgelegen 
bewoningsresten van het slot, zijn deze ploegsporen zeer waarschijnlijk even
eens van laat-middeleeuwse ouderdom. 

Het Bildt. De in het vorige verslag vermelde vroeg-middeleeuwse vierkante 
bronzen schijffibula uit de omgeving van Minnertsga kon inmiddels van de heer 
P. Dijkstra (Sint Annaparochie) worden aangekocht; de overige terpoudheden 
uit diens collectie zijn in particuliere handen overgegaan. 

Bolsward. Dankzij een tip van de Dienst Gemeentewerken kon onderzoek 
worden verricht in een bouwput aan de Hoogstraat ter plaatse van de Bonds
spaarbank; uitvoerder L. Ypma (Scharnegoutum) droeg later nog een prachti
ge, weliswaar gefragmenteerde ruiter-statuette van laat-middeleeuwse ouder
dom over; ook het andere alhier door Boschker geborgen vondstmateriaal kon 
merendeels in genoemde periode van bewoning worden geplaatst. De moge
lijkheden voor langduriger onderzoek - vlaksgewijs in lagen naar beneden -
waren te beperkt. 

Boarnsterhim. Door Bekkema en Boschker werd een hoogtemeting verricht 
van de Bokkumer 'bult', tussen Birstum en Akkrum; de heuvel heeft veel weg 
van een hege wier of stinsheuvel. Nader bodemonderzoek zal moeten uitwijzen 
in hoeverre dit vermoeden juist is. Boschker borg vondsten tijdens de door
graving van twee overslibde terpjes bij Idaard, waarbij hij deels werd geassis
teerd door mevrouw R. Kooystra-Boersma (Sneek). Met F. Jansen (Leeuwar
den) werd contact onderhouden betreffende archeologische vondsten door 
hem verzameld bij een aantal nieuw-ontdekte huisterpjes in de omgeving van 
Wartena-Warstiens. Via A. Bosma (Sijbrandaburen) ontvingen wij van M.A. 
Heeringa fragmenten terra sigillata, geometrisch versierd aardewerk en een 
stukje radstempel (Merovingisch) aardewerk, afkomstig van verploegde terp-
grond bij Deersum. Met beide bovengenoemde amateurs van de Geakunde 
commissie Boornsterhem werd tevens een proef onderzoekje verricht op een 
licht te egaliseren huisterpje in land van boer J. de Jong, ten zuiden van Sij-
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brandaburen; de sporen wezen op aanwezigheid van laat-middeleeuwse bewo
ning. 

Dantumadeel. Van P. Kingma (Dokkum) ontvingen wij ter bestudering een 
nog bijzonder gaaf laat-middeleeuws tinnen lokfluitje, afkomstig van stort uit 
het centrum van Holwerd; het fluitje werd uiteindelijk aangekocht door Het 
Admiraliteitshuis Dokkum. Vondstmelding van een bronzen vogelfibula (mid
deleeuws) door L. Heringa (Metslawier), afkomstig van de Anjumerterp; het 
exemplaar werd door de latere eigenaar L. Haak (Drachten) welwillend in 
bruikleen afgestaan voor opstelling in onze vaste expositie. Heringa schonk 
een bronzen schijffibula en de bovenste helft van een bronzen mensfiguurtje, 
afkomstig van de terp Lutkewier bij Wetzens. Het figuurtje bezit een fantoom
achtig uiterlijk; de datering is onzeker. M. Ley (Leeuwarden) meldde de 
vondst van een baardtangetje met prikker aan een ringetje (van brons), afkom
stig uit terpaarde van Raard; datering vroeg-middeleeuws. Wegens diepploe-
gen van een gedeelte van de terp van Bornwird konden door ons vondsten wor
den geborgen uit de Romeinse en vroeg-middeleeuwse tijd; munten, scherven 
(o.a. terra sigillata bodemscherf met fragment van een pottenbakkersstempel) 
en twee bronzen dierkopfibulae. In de zuidoosthoek van de terp werden aan
wijzingen gevonden voor laat-middeleeuwse bebouwing: kloostermoppen, 
plavuizen, bolpot- en steengoedscherven; plaatselijk werd ook de pleistocene 
ondergrond van deze terp, rijk aan morenevuursteen, aangesneden tijdens dit 
diepploegen. 

Ferwerderadeel. Naar aanleiding van een spontane verzakking (afkalving 
door wateroverlast) van een deel van het talud langs de oostelijke oprit naar 
Hogebeintum werd de problematiek rond inklinking van vroeger afgegraven 
terpen landelijk nieuws. Gevolgen van terpverzakking in het algemeen (ook 
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menige kerk vertoont al scheurvorming) leidde tot de oprichting van de Stich
ting Redt Hogebeintum. Hoewel een ingediende subsidieaanvraag in eerste 
aanleg niet werd gehonoreerd, bleek in het najaar ruim zes ton via het Rijk 
beschikbaar te komen voor noodzakelijke herstelwerkzaamheden. 

Een proefonderzoek werd gestart in het beschermde terprestant te Ooster-
beintum. Het onderzoek, onder auspiciën van het B. A.I., wordt verricht in sa
menwerking met het Fries Museum en het Archeologisch Instituut van de Vrije 
Universiteit (Amsterdam). Het betreft een joint-venture van ondergetekende 
met drs. G.J. de Langen (B.A.I.) en drs. E. Knol. Aanleiding tot de opgraving 
vormde de vondst in 1987 door S. de Haan (Twijzelerheide) van een urn met 
crematie en een menselijk schedeldak. De opgraving omvat onderzoek van een 
nog aanwezig klein deel van het grafveld langs een later gegraven sloot en heeft 
onder meer als doel om de vele grondsporen vast te leggen voor deze door 
erosie en agrarische grondbewerking definitief zullen zijn verdwenen; de vond
sten liggen na afgraving in de vorige eeuw van grote gedeelten van de terp nu 
tamelijk dicht onder het huidige maaiveld. Tijdens de eerste campagne zijn cir
ca 60 bijzettingen (crematies en inhumaties) aangetroffen. Het grafveld bevat 
urnen en grafgiften daterend uit de 5de/7de eeuw na Chr. 
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Close-up van een der opgegraven 
inhumaties in het vroeg- middeleeuwse 
grafveld van Oosterbeintum 
(Ferwerderadeel): vrouwengraf uit de 5de 
eeuw na Chr., met hoofd naar het 
zuidwesten gericht. Bijgaven: 
aardewerken nap bij het hoofd, op de 
rechterschouder een kruisvormige fibula, 
onder de kin een kleine beugelfibula, om 
de linkerarm een dun armbandje van 
brons, op de borst (onder rechter 
onderarm) een snoer van kralen (glas en 
barnsteen). Beide benen waren in 
hurkhouding opgetrokken 

Uit deze periode werd nog niet eerder een dergelijk grafveld in het terpenge
bied opgegraven. Drs. E. Knol houdt zich met name met de begeleiding en uit
werking van de grafveldgegevens uit dit onderzoek bezig (in het kader van zijn 
proefschrift over vroeg-middeleeuwse grafvelden in het terpengebied). Van
wege de grote hoeveelheid bijzettingen die geborgen moesten worden, duurt 
de opgraving aanmerkelijk langer dan was voorzien; het volgend voorjaar 
(april) zal het onderzoek worden voortgezet. 

Franekeradeel. Vondstmelding door J. Zijlstra (Leeuwarden) van een plaat-
vormig bronzen vogelkopje met zilverinleg voor het oog, afkomstig uit Boer; 
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datering en functie onbekend. Door K. Dijkhuis (Tzum) werd een verzameling 
terpaardewerk overgedragen, afkomstig van de terp Groot-Lankum. Van 
Dijkhuis werd aangekocht een drietal bronzen fibulae, waarvan twee stuks af
komstig van de terp Salverd (fragmentaire fibula van merovingische ouderdom 
en een bronzen schijffibula). Dankzij de inspanningen van met name K.R. 
Henstra en bovengenoemde kon een groot aantal scherven en grotere delen 
van potten uit de Romeinse tijd daterend, worden geborgen tijdens graafwerk 
voor het cunet van een pijpleiding nabij de sathe Truurd bij Tzum; de vondsten 
zijn aan het museum overgedragen en zullen door leden van het Argeologysk 
Wurkferbân op een nieuw in te richten sorteerlocatie in Garijp nader worden 
verwerkt. Ido Boonstra meldde van de terp Salverd de vondst van een voet
fragment van een dierkopfibula en eveneens een bronzen schijffibula met 
email, vierkant van vorm met op de hoekpunten lobben; laatstgenoemd exem
plaar werd voor deskundige reiniging naar de R.O.B. (Amersfoort) opge
stuurd. P.P. Wateier droeg een kleine collectie laat-middeleeuwse scherven 
over, verzameld op het erf van de Jelgersma-plaats te Firdgum. 

Gaasterland. Bij Oudemirdum langs de Lemerigeweg werden resten van een 
reeds in 1966 door E. J. Verf (Oudemirdum) ontdekte pottenbakkersoven voor 
bolpotaardewerk nader bestudeerd, in samenwerking met leden van het Ar
geologysk Wurkferbân. 

Harlingen. Vondstmelding door Ido Boonstra (Franeker) van een bronzen 
vogelfibula (duif), afkomstig uit de terp van Almenum; in de vaste opstelling 
tonen wij een identieke tegenhanger afkomstig van het onderzoek aan het 
Gouverneursplein en waarschijnlijk van Karolingische ouderdom. In overleg 
met wethouder J.C. de Kroon en H. ter Avest, conservator van het Hannema
huis, werd besloten tot het doen verrichten van archeologisch onderzoek bij 
het bolwerk (ter plaatse van het vroegere Sion), langs de Kruisstraat (tegen
over het 16de-eeuwse pakhuis) en in de achtertuin van Pro Rege aan de Voor
straat 52. Verwerking van de merendeels 16de/17de-eeuwse vondsten uit deze 
drie campagnes vindt plaats door een groep enthousiaste amateurs, vanuit het 
Hannemahuis gecoördineerd door Ter Avest. Diverse vondstmeldingen door 
gebr. L. en W. de Haan (Harlingen), vooral wat de jongere stadsgeschiedenis 
betreft; tijdens een recente stadsuitbreiding werd door hen veel terpenvaat
werk geborgen, waarschijnlijk afkomstig van een overslibde terp. Van een lo
catie aan de Hornestreek meldden zij de vondst van tufsteen, baksteen en 
Pingsdorf-aardewerk; Schotanus 1718 vermeldt hier een thans verdwenen 
stemhebbende plaats. 

Op een van de meest westelijke terpjes langs de Hovensreed (Dongjum) de
tecteerde Ido Boonstra (Franeker) een klein gouden versierseltje in filigrain-
techniek, voorzien van een oogje en vermoedelijk als schakelstuk in een hals
ketting dienend; uit Pleyte (1885) is een enigszins vergelijkbaar voorwerpje be
kend, gevonden bij Katwijk en vermoedelijk afkomstig van verspoelde resten 
van Brittenburg. Langs dezelfde terpenreeks vond Boonstra ook nog een bron
zen schijffibula waarop, na reiniging op de R.O.B., een hond valt waar te ne
men. 

Heerenveen. Dankzij een telefonische melding van H. de Jong (Heeren
veen), secretaris van het Argeologysk Wurkferbân, konden in diens woon
plaats grondsporen van een mogelijk pakhuis uit de 17de eeuw worden vast
gelegd; De Jong verzorgde een uitgebreide rapportage van de vrijgegraven res
ten van een fundering van turven en baksteen. In oktober van het verslagjaar 
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vond ook nog een onderzoekje plaats door bovengenoemde, in een bouwput 
van de technische groothandel Lasaulec, tweehonderd meter verwijderd van 
de eerder genoemde bouwput. Ook hier wezen de vondsten op bewoningsacti-
viteiten in de 17de/18de eeuw. 

Kollumerland. Dr. O. Vries (Keatlingwier bij Westergeest) meldde de 
vondst van laat-middeleeuwse scherven van bolpotten en steengoedkruikjes, 
door hem verzameld tijdens het graafwerk voor de aanleg van gier kelders bij 
het bedrijf van zijn zwager aldaar. 

Leeuwarden. Met leden van het Argeologysk Wurkferbân werd onderzoek 
gedaan naar vermoede muurresten van de vroegere St. Marie van Nijehove, 
één van de drie Leeuwarder parochiekerken, welke in 1765 definitief werd ge
sloopt; drs. G.P. Karstkarel was in zijn functie van secretaris van de Commissie 

Opgegraven resten van de kerkvloer van de vroegere St. Marie van Nijehove in 
Leeuwarden. Foto Leeuwarder Courant 

archeologisch stadskernonderzoek Leeuwarden zo vriendelijk ons op de moge
lijkheid van onderzoek te attenderen. Enkele diep gefundeerde muurresten 
werden inderdaad aangetroffen, alsmede een deel van een vloer van baksteen 
in visgraatmotief; tijdens het verdiepen van de binnentuin van het huidige Pa
trimonium-complex werd ook een achthoekig fundament van baksteen - waar
van nog zes lagen aanwezig - aangetroffen. Naast menselijk skeletmateriaal, 
afkomstig van het vroegere kerkhof, werden tamelijk veel resten van brons 
aangetroffen, die wijzen op het latere gebruik van deze kerk als bronsgieterij, 
waarover schriftelijke bronnen ons ook berichten. 

J. Zijlstra (Leeuwarden) meldde de vondst van een fragmentaire bronzen 
kapfibula uit Miedum. In de bouwput van het 'pleinafsluitend-gebouw' op het 
Zaailand werden vele scherven en botten geborgen uit een vroegere gracht-
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vulling: o. a. Frechen- en Wedgwood-aardewerk en fragmenten van spreukbor
den van velerlei herkomst. Visser en Boschker waren nauw bij dit onderzoek 
betrokken. 

Bij de sloop van het binnengedeelte van het Oud Sint Anthony-Gasthuis 
werd afgezien van nader bodemonderzoek; nieuwbouw vindt plaats op de oude 
fundamenten, terwijl het gevelfront intact blijft. 

P. Dijkstra (Wirdum) attendeerde ons op graafwerkzaamheden t.b.v. rio
lering aldaar; Bekkema verzamelde een representatief monster terp-aarde
werk. 

Lemsterland. Via bemiddeling van H. de Jong (Heerenveen) konden de na
dere vondstomstandigheden van een gave bolpot en dergelijke scherven wor
den vastgesteld, gevonden langs een sloot in land van veehouder R. Koopmans 
(Lemmer), door G.J. de Haan (Oosterzee), medewerker van het waterschap 
'De Stellingwerven'; het aan het Fries Museum verstrekte bruikleen werd in
tussen aan de oudheidkamer van Lemsterland voor de vaste opstelling beschik
baar gesteld. 

Littenseradeel. Het onderzoek bij de vermoede stinswier Wobbinga bij Beers 
werd voortgezet. Op twee plaatsen kon de opbouw van de vulling van de ring-
gracht nader worden bestudeerd. Uit een door mevrouw drs. K. Anderson 
(Stichting RAAP, Amsterdam) verrichte weerstandsmeting valt af te leiden 
dat in het oostelijke gedeelte van de stinswier een soort toegang was gesi
tueerd. 

Schenking door K. Dijkhuis (Tzum) van terpen-aardewerk en een fragment 
van een bronzen kapfibula, afkomstig uit een terpje bij Spannum. Nader on
derzoek van middeleeuwse bewoningsresten, vrijgekomen bij de aanleg van 
een pijpleiding Harlingen-Kootstertille (door Petroland), bij Weisrijp West-
eind, leidde tijdens de Pinkstervakantie tot inschakeling van het Argeologysk 
Wurkferbân. Delen van een omgrachting, stukken van een muur van klooster
moppen, lOde/llde-eeuws Pingsdorf-aardewerk en diverse tonputten in de 
sleuf van het tracé vormen voldoende aanwijzingen voor genoemde periode 
van bewoning alhier. Nader archiefonderzoek - waarbij ook D. J. van der Meer 
(Roordahuizum) nauw betrokken is - zal moeten uitwijzen om welk familiebe
zit het precies gaat. 

Melding van J. Scheffer (Winsum) dat op een akker pal zuidwestelijk van het 
Wobbinga-perceel resten van een 16de-eeuwse huisplaats bij diepploegen aan 
het licht kwam; in overleg met de heer Tamminga (Weidum), eigenaar van het 
terrein, kon een representatieve collectie merendeels 16de/17de-eeuwse vond
sten worden verzameld. Het betreft hier overigens geen resten van het horn-
leger bij de wier, dat oostelijk van de verhoging lag en begin deze eeuw werd 
weggegraven. 

Menaldumadeel. H. Sloots (Menaldum) schonk de in het vorige verslag af
gebeelde gelijkarmige fibula, afkomstig van het klooster Anjum bij Berlikum. 
Intussen vond genoemde amateur wederom een bronzen fibula, nu met zgn. 
dierornamentiek wat naar een datering in de volksverhuizingstijd verwijst. 

Nijefurd. Boschker ontdekte sporen van mesolithische bewoning op een 
plaatselijke zandkop onder ca. een halve meter kleidek, in de polder De Oos
terling ten n.n.o. van Koudum. Overleg met de plaatselijke ruilverkavelings
commissie en de betrokken eigenaars, de gebrs. K. en F. van der Heide van 
Jorden-sathe, leidde er toe dat de voorgenomen egalisatie behoedzaam en on
der toezicht van Boschker werd uitgevoerd. Langs nieuw verbrede bermsloten 
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in hetzelfde gebied konden aanwijzingen voor later met klei opgevulde middel
eeuwse 'zoutwinmngsgaten' worden vastgesteld; het uitgestoken veen werd ter 
plaatse verbrand en uit de as het felbegeerde zout gewonnen. Van dergelijke 
activiteiten uit middeleeuws Friesland zijn in het verleden op meer plaatsen 
sporen teruggevonden. 

Naar aanleiding van een vondstbericht in de Leeuwarder Courant over mid
deleeuwse kruiken, in tonputten gevonden bij de aanleg van een gierkelder bij 
boer F. Flapper (Koudum), werd door Visser en Boschker een verkenning uit
gevoerd. Zowel een grote als een kleine Paffrath-pot en het bovenstuk van een 
Pingsdorf-tuitkan konden later in bruikleen worden verworven. Van amateur 
E. J.S. Bron (Oudemirdum) is een melding nagetrokken van een rond de jaren 
zestig gevonden verweerde stenen bijl, vermoedelijk van de standvoetbeker-
cultuur, aangetroffen op een akker nabij de camping 'Wite Burch'; de bijl is 
thans eigendom van D. Dijkstra (Hemelum). 

Ooststellingwerf. Van de Maatschap Donker (Hoornsterzwaag) ontvingen 
wij door bemiddeling van mevrouw J. Nijholt in bruikleen een zgn. 'durchloch-
te Rössener Breitkeil', gevonden tijdens aardappelrooien onder Prikkedam bij 
Makkinga. De wig, vermoedelijk vervaardigd van amfiboliet, heeft een afge
rond rechthoekige doorsnede. Op grond van de vorm worden dergelijke voor
werpen in het vroege neolithicum geplaatst. Uit Friesland kennen wij nog maar 
één (fragmentair) voorbeeld, afkomstig uit de terpondergrond van Oostrum. 
Via J. Beuker (Drents Museum) werden wij geattendeerd op de vondst van een 
zgn. 'Geröllkeule' (rolsteenhamer), door de familie Johannink (Fochteloo), 
aangetroffen op een pas gescheurd stuk grasland achter hun boerderij (Jacoba-
hoeve); een van de kinderen had het curieuze voorwerp, dat doorgaans in de 
overgang mesolithicum-neolithicum wordt gedateerd, opgeraapt tijdens het 
'stenen-lezen'. 

Vondstmelding van J. Oost (Appelscha) van zowel een stenen als een vuur-
stenen bijl, aangetroffen op recentelijk gescheurde akkers onder Oud-Appel
scha. Geologiestudent Sj. van der Meulen (Donkerbroek) meldde de berging 

Bijlen van steen en vuursteen uit Oud-Appelscha. Tekening H.R. Roelink (B.A.I.) 
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van een bijna compleet skelet van een edelhert, afkomstig uit een onlangs ge
graven sloot langs een vroegere loop van de Tjonger; directe aanwijzingen voor 
menselijke bewoning, zoals in de jaren dertig onder Lochtenrek wel werden 
aangetroffen, zijn hier niet gevonden. 

Opsterland. Contact gelegd met apotheker A. Barentsen (Drachten) over 
een jaren geleden bij Terwispel door A. Wijnstra gevonden strijdhamer, die 
indertijd was doorverkocht aan de vader van de heer Barentsen. 

Smallingerland. Onder auspiciën van het B.A.I. en o.l.v. van drs. G.J. de 
Langen werd in een huisterpje bij Klein Flearbosk onder De Veenhoop een 
aantal proefputten gegraven; ca. 25 cm. onder het maaiveld kon een dun laagje 
bewoningsresten worden vastgesteld, daterend uit de late middeleeuwen. 

Vondstmelding door W. van Dijk (Surhuisterveen) van een bijlsnede van 
vuursteen, uit de omgeving van Egbertsgaasten. 

Sneek. Dankzij een telefonische vondstmelding door T. Santema (Scharne-
goutum) werden wij er op geattendeerd dat bij de aanleg van de noordelijke 
rondweg bij Sneek twee overslibde (en niet eerder gekarteerde) terpjes ter 
hoogte van boerderij Peppelhof waren doorsneden. Santema had reeds vond
sten weten te bergen uit een vierkante put, welke was aangesneden in een van 
de nieuwe bermsloten; interessant was een terpenpotje uit het begin van de 
jaartelling met aan de onderbuik bevestigd oor. Dankzij de welwillende mede
werking van de gemeentelijke instanties kon gelukkig een bevredigend onder
zoek in het reeds uitgegraven cunet worden verricht; naast onze eigen mede
werkers mochten wij daarbij veel hulp ontvangen van mevrouw De Boer-Jelle-
ma en drs. E. Taayke. C-14 monsters van enkele botresten uit een der onder
zochte waterputten gaven een datering in de eerste eeuw voor Chr. Ook uit een 
van deze putten afkomstig was een segment van een eikehouten velg met ope
ningen voor twee spaken. 

Vanwege afbraak van de brandweerkazerne ter plaatse van het Oud Kerk
hof/Martiniplein bestond de mogelijkheid, waarnemingen te verrichten die 
meer uitsluitsel over de diepere grondslag van het kerkterrein en directe om
geving gaven. Dr. H. Halbertsma (Amersfoort) was zo vriendelijk ons nadere 
inlichtingen over bedoeld terrein te verschaffen. Van de Latijnse school wer
den eveneens muurresten teruggevonden. 

Door mevrouw R. Kooistra-Boersma (Sneek) werden laat-middeleeuwse 
vondsten overgedragen, afkomstig uit een terpje bij de fietstunnel aan de Lem
merweg. 

Tytsjerksteradiel. Dr. H. Kars (R.O.B.) voerde in samenwerking met ama
teurs van de APAN (actieve praktijk archeologen Nederland) een proefopgra-
ving uit op een vrijgegraven stuk keileem in de zandgroeve bij Schuilenburg 
onder Oostermeer. Volgens enkele deelnemers aan de opgraving zijn hier de 
laatste jaren aanwijzingen voor paleolithische bewoning aangetroffen. Naar 
het zich laat aanzien kon tijdens het onderzoek dit vermoeden nog niet daad
werkelijk worden bevestigd. 

Uit Noordermeer meldde L. Wiersma (Bergum) de vondst van een tweetal 
Karolingische muntfibulae van brons en een bronzen dobbelsteentje. 

J.T. van der Meulen (Oostermeer) meldde de vondst van een rond door
boorde strijdhamer; het betreft een toevalsvondst nabij een eerder geplaatste 
hoogspanningsmast onder Witveen. Volgens mondelinge mededeling van drs. 
A.E. Lanting betreft het hier een enigszins a-typische vorm van de Standvoet-
of Klokbekercultuur. 
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In 1988 in Friesland gevonden dissel, bijl, bijlsnede, strijd- en rolsteen hamer. 1. 
Prikkedam (Makkinga), 2. Hoogzand, 3. Egbertsgaasten, 4. Hemelum, 5. Witveen 
(Oostermeer), 6. Fochteloo.'TekeningH.R. Roelink (B.A.I.) 
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O. Kloetstra meldde de vondst van een na beschadiging bijgekapt vuurste-
nen bijltje, gevonden op een versgeploegde akker onder Hoogzand. Van de
zelfde rug afkomstig zijn ook enkele door hem gevonden grotere afslagen van 
vuursteen met een midden-paleolithische inslag; zekerheid daaromtrent is er 
evenwel nog niet want de individuele exemplaren ontberen helaas een aantal 
kenmerken, op grond waarvan een dergelijke uitspraak met meer zekerheid 
zou zijn te onderbouwen. 

Vader en zoon Postma (Buitenpost) wisten wederom een aantal midden-pa
leolithische afslagen te verzamelen van een site bij Oostermeer, waar de laatste 
jaren meer dergelijke vondsten door hen konden worden geborgen. 

Weststellingwerf. Met J. Koopmans (Wolvega), Karst en J. Bleeker (S.B.B.) 
werd contact onderhouden betreffende kerkhoven bij Peperga-Steggerda; een 
dezer grafveldjes, welke als een duidelijk verhoogde heuvel in het bos herken
baar is, dateert wellicht uit de middeleeuwen. 

Wonseradeel. Van mevrouw F.ten Cate (Heemstede) ontvingen wij een 
schenking van terpaardewerk (o.a. enkele gave potten, een rammelaar, spin-
schijfjes etc), afkomstig van de terpen Groot Marwird en Veldzicht onder 
Arum en Lollum. De vondsten zijn grotendeels omstreeks 1900 verzameld; 
slechts een klein gedeelte is nog na 1965 bijeengebracht. Dankzij bemiddeling 
van haar zwager, dr. J.A. Bakker (I.P.P.) kon de precieze herkomst van de 
collectie goed worden gereconstrueerd. Overdracht van uit de Romeinse tijd 
daterende terp vondsten, door A. Heinze (B.R.D.), aangetroffen in slatmod-
der langs een overslibd terpje oostelijk van Parrega. Door bemiddeling van G. 
Mensonides kon weer een aantal fraaie bronzen schijffibulae voor de archeolo
gische collectie als schenking worden verworven; een tweetal uit Kimswerd van 
de heer J. Halff (Harlingen), een viertal van de Rijgeterp bij Pingjum van J. 
Glazema (Arum). 

Wymbritseradeel. Door een melding van M.A. Heeringa (Raerd) werden 
middeleeuwse vondsten geborgen van een diepgeploegd perceel bij Gauw; as-
resten, scherven van bolpotten en Badorf-tuitkannen wijzen op aanwezigheid 
van bewoning. Of het hier daadwerkelijk om een huisplaats gaat, of dat wij ook 
hier slechts aanwijzingen voor middeleeuwse zoutwinning hebben aangetrof
fen, blijft vooralsnog onzeker; de locatie was gelegen aan een onlangs gedempt 
natuurlijk vaarwater en gesitueerd op het veen, waaroverheen het latere ver-
jongingsdek was afgezet. 

E. Kramer 
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Lijst van aanwinsten 

Inv. nr. 
1988 
1. Zilveren gedachtenislepel. Opschrift: Ter Gedachtenis van/Ackke Joh. Vettevogel 

/ Gebooren / den 10 April 1768 / Overleden / den 27 Maij /1788. // Tjebbe / Johannes / 
Vettevogel / Bregitte / Orelia / Helling / man / Ter / gedagtenis. 
H. J. Lieuwsma, Harlingen, jl. L (1788). Lang 20 cm. 
Aankoop. 

2. Een paar schaatsen. Lang 40,5 cm. 
3. Een paar schaatsen. Lang 46,5 cm. 

De nummers 2 en 3 ongenummerd in depot aangetroffen. 
4. Middeleeuws beeldhouwwerk van rode Bremer zandsteen, vermoedelijk voorstel

lende Johanna en Maria onder het kruis. Hoog 80 cm, breed 32 cm. Gevonden bij 
werkzaamheden in het stadhuis te Sneek. 
Bruikleen van de gemeente Sneek. 

5. Zilveren lepel, bekroond met de figuur van een brouwer. 
B. W. Feenstra, Balk, ± 1790. Lang 18,7 cm. 
Aangekocht. 

6. Schilderij in olieverf op paneel voorstellende Anskje Sybouts (1796-1822). Door W. 
B. van der Kooi, 1817. Hoog 31,1 cm, breed 25,5 cm. 

7. Schilderij in olieverf op paneel voorstellende Elisabeth Sybouts (1798-1850). Door 
W. B. van der Kooi, 1817. Hoog 31,2 cm, breed 25,5 cm. 
De nummers 6 en 7 legaat van mejuffrouw E. C. de Haan, 's-Gravenhage. 

8. Vork en mes met zilveren renaissance heften, waarop symbolen van geloof, hoop en 
liefde en nieuw-testamentische afbeeldingen zijn aangebracht, met een leren fou-
draal, ± 1600. Lang: mes 18,3 cm, vork 15,5 cm, schede 23,5 cm. 
Aankoop. 

9. Zilveren brandewijnskom met deksel. Kom door Ate Scheverstein, Leeuwarden, jl. 
G (1759). Deksel door J. J. Oosterbaan, Leeuwarden, 1829-1859. Lang 23,5 cm, 
breed 10,8 cm, hoog 11 cm. 
Aankoop. 

10. Zilveren speldenbakje met onbekend alliantiewapen. Lang 10,7 cm, breed 13,3 cm. 
Aankoop. 

11. Zilveren lepel bekroond met een voorstelling van de Hoop. Opschrift: Obe Fokkes/ 
Ypma. Hendrik Cuperus, Leeuwarden. XVIII-d. Lang 18,5 cm. 

12. Zilveren lepel bekroond met een voorstelling van de Voorzichtigheid. Opschrift: S x 
E. Lang 16,8 cm. 

13. Zilveren geboortelepel bekroond met de figuren van een gearmd paar. Opschrift: 
Trijntje Sjoukes is geboren Den 23 October 1792. Lang 18,8 cm. 
De nummers 11-13 geschenk van de heer N. C. Schmidt, Voorburg. 

14. Messing graanweger of pool. Lang 14 cm. 
15. Messing graanweger of pool. Lang 14 cm. 

De nummers 14 en 15 geschenk van mevrouw S. Gerbens, Menaldum. 
16. Rond gelakt trommeltje beschilderd met dorpsgezicht. Hoog 7,5 cm, diam. 12,3 cm. 

Geschenk van mevrouw S. A. K. Kooistra-Fien, Leeuwarden. 
17. Porseleinen kop en schotel met vergulde biezen. Opschrift: Dirk Tjeerd Visser / Oud 

5 Jaar /4 December 1833. Hoog 8 cm, diam. 12,5 cm. 
Geschenk van mevrouw J. C. Domisse, Katwijk aan Zee. 

18. Ronde schaal van wit geglazuurd aardewerk. Petrus Regout, Maastricht. Hoog 8 cm, 
diam. 26 cm. 

19. Ovale puddingvorm van wit geglazuurd aardewerk. Petrus Regout, Maastricht. 
Hoog 9 cm, lang 22 cm, breed 16,5 cm. 
De nummers 18 en 19 geschenk van de heer E. Westerhof, Oppenhuizen. 

20. Console van eikehout. Afkomstig uit het Minnemahuis te Leeuwarden. XVI. Lang 
44 cm, breed 30 cm, dik 10 cm. 
Geschenk van de heer S. J. van der Meer, Leeuwarden. 

21. Zilveren avondmaalsbeker op voet. Opschrift: EX. AERE. DONATO. SACRIS. 
INITIATVM. INSERVIO. ECCLESIAE. HEMPENIAE1645. Jan Melchers Oos-
tervelt, Leeuwarden, jl. O (1645). Hoog 15,5 cm. 
Bruikleen van de "Stifting Freonen fan de Tsjerke Himpens-Tearns", Hempens. 
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22. Zilveren avondmaalsschotel. Met gegraveerde wapens en opschriften: Do Petrus 
Couperus Pastor Warganus Theodori ipsius antecessoris filius aetat 71. Minister: 44. 
ham patinam rogatu Testatorum excudi curavit. Anno 1728 * en: Heere Everts. en 
Aath / Herkes. Echte lieden (wiens / waapenen hier tegen over staen) hebben / te 
samen desen silveren schotel uijt liefde aan / de hervormde Gemeijnte tot Warga. 
waer van / sij beyde leden waeren. ten dienste voor 't Brood / in 's Heeren Heijlig 
Nagtmael / bij uijterste wille besproken / I:D: Valk. Fecit / Leeiw. 1728. 
Johannes de Valk, Leeuwarden, jl. N (1728). Hoog 41,5 cm, breed 47,5 cm. 

23. Zilveren avondmaalsbeker op voet. Met wapens en het opschrift: De Huijsman Fed-
de: Wigles, in Leven Ouderling en Kerk-voogd in Warga. En Aafke Sijmons Sijn 
Huijsvrouw Hebben desen Kelk / Ten Dienste van 't Heijlig Avontmaal. bij Uijterste 
Wille de Gemeinte Des HEEREN. aldaar besproken, den 8 Maijens 1729. 
Ate Scheverstein, Leeuwarden, jl. O (1729). Hoogl8 cm. 

24. Zilveren collecteschaal. Opschrift: Ter Gedachtenisse Van den Hoog Welgeboren 
Heer, Jr WUB RAND US van AIJTA, in Leven Aid Collonel Van de Infanterie Van 
den Staat, is dese Bekken, Om de Vrijwillige Giften voor d' Arme Ledematen bij de 
Communie / Van het H: Avondmaal des Heeren in te samelen, uit de Gelegateerde 
Liefde gaven Van Voornoemden Jonk Heer aan de Diaconije te Warga, met Gemee-
ne Toestemminge der E E: / Opsienderen van de Gemeente Jesu Christi aldaar, Ge
maakt en Toebereid Onder het Kerkelijk ministerie Van I:W:C: Tenckinck V:D:M:, 
in Warga cum annexis, in den jare 1761. 
Regnerus Elgersma, Leeuwarden, jl. I (1761). Hoog 6,5 cm, diam. 25 cm. 

25. Zilveren avondmaalsbeker op voet. Opschrift: Dese Avondmaals-Beeker is aan de 
Hervormde gemeente van Warga, ten geschenke gegeeven / door de Zilversmidt 
Abraham Bergers oud-Ouderling onder het Kerkbestuur van den Predikant / Isaac 
van Harderwijk in het jaar 1816. 
Hendrik Flieringa, Leeuwarden, jl. G (1816). Hoog 18 cm. 

26. Zilveren doopbekken. Opschrift: Geschenk aan de Hervormde Gemeente te War
ga, van Hendrik Abrahamas Kroodsma en Sijke Klaazes Hoekstra echtelieden, bei
den leden der genoemde gemeente. / Uit dankbaarheid voor genoten zegen geduren
de eene gelukkige zestig-jarige Echtvereeniging, op 2 Juni 1881, en eene drie-en-
dertig jarige voogdij over het Popma-gasthuis. 
S. F. Reitsma, Sneek, jl. v (1880). Hoog 8 cm, diam. 25 cm. 
De nummers 22-26 bruikleen van de Kerkvoogdij der Herv. Gemeente te Warga. 

27. Gosse Koopmans (1957), Zelfportret in borstbeeld, 1985; olieverf op doek, 29,6 x 
24,2 cm. 
Bruikleen van de provincie Friesland. 

28. Hendrik Hollander Cz. (1823-1884), Genre-scène in 17e-eeuwse stijl, 1860; olieverf 
op doek, 100 x 79,5 cm. 
Bruikleen van mevrouw I. C. Willemier Westra, Amsterdam. 

29. Gerarda Henriëtte Matthijssen (1830-1907), Landschap met dorpsgezicht en ruiter, 
1855; olieverf op doek 53 x 65 cm. 
Aankoop. 

30. Onbekende schilder (XVIII B), Esther voor koning Ahasveros (Esther 4, 5); olie
verf op doek, 133,5 x 103 cm. Schoorsteenstuk afkomstig uit een huis aan het Vliet te 
Leeuwarden. 
Geschenk van mevrouw Hinke de Boer, Montfoort. 

31. Johannes Mulders (1899), Stoel, schoenen, krant, 1932; olieverf op doek, 55,5 x 
45,5 cm. 

32. Bouke van der Sloot (1910), Stilleven met een fles, twee stopflessen en uien, 1937; 
olieverf op doek, op paneel, 36,5 x 29,5 cm. 

33. Jan van der Zee (1898-1988), Landschap met koeien, 1961; olieverf op doek, 50 x 80 
cm. 
De nummers 31-33 aangekocht. 

34. Douwe Reindert Idema (1953), Compositie met blauwe, roze en witte banen op 
okerkleurig fond, 1986; olieverf op doek, 120 x 160 cm. 
Geschenk van de kunstenaar. 
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Lijst van aanwinsten Prentenkabinet 

Inv.nr. 
PK 1988 

1. Portret van Pieter Arjens Onnes, amphitypie, ± 1860, afm. 11,0 x 9,6 cm. 
2. Doetje Buwalda, echtgenote van vorige, amphitypie, ± 1860, afm. 11,0 x 9,6 cm. 

De nummers 1 en 2 schenking van mevrouw J. Hoekstra-Hemkes, Wijnjewoude. 
3. 19 sigarenzakjes met opdruk, voornamelijk van Leeuwarder firma's, ± 1900, diverse 

maten. 
Schenking mevrouw W. Jansen-van Straaten, Ede. 

4. Huwelijksaankondiging van Rintje J. Gerbrandij en Dieuwke T. Bootsma, 18 mei 
1873, afm. 7x10,2 cm. 
Schenking mevrouw J. A. Eisen, Oudemirdum. 

5. "Advent 1943", druksel door Hendrik Nicolaas Werkman, unicum, afm. 31,5 x 24,2 
cm. 
Aankoop. 

6. "Advent 1943", druksel door Hendrik Nicolaas Werkman, één van twee bekende 
exemplaren, afm. 32,6 x 25 cm. 
Aankoop. 

7. De buurtschap 't Haantje bij Jelsum, tekening in zwart krijt door M. van de Weijer, 
1987, afm. 29,6x42 cm. 
Aankoop. 

8. De buurtschap 't Haantje bij Jelsum, tekening in zwart krijt door M. van de Weijer, 
1987, afm. 29,6x42 cm. 
Aankoop. 

9. Gezicht op Lindenoord en het vroegere gemeentehuis te Wolvega, prentbriefkaar-
ten als souvenir op plank met boomschors, ± 1920, afm. 16 x 38,5 cm. 
Schenking de heer J. G. de Roos, Wolvega. 

10. Portret van Klaas Koopmans, tekening in zwart krijt op bruin papier, door Elly 
Stoelwinder, 1983, afm. 100 x 75,5 cm. 
Aankoop. 

11. Drukkerij "Eendracht" aan de Eewal te Leeuwarden, tekening in pen en waterverf 
door Hans Paradies, 1982, afm. 15 x 21,8 cm. 
Schenking van de kunstenaar. 

12. Twee gravures van Rauwerd door K. F. Benschop naar tekeningen van J. Bulthuis, 
± 1790, afm. 8,6 x 10,9 cm (beide). 

13. Album met prentbriefkaarten van het bezoek van koningin Wilhelmina aan Fries
land in 1905, afm. 18,4 x 13,9 x 0,8 cm. 

14. Fotoboek uitgegeven door M. O. Jongbloed te Leeuwarden t.g.v. hetzelfde konink
lijke bezoek, 1905, omslag van zijde met opdruk, oranje linten, afm. 30,1 x 20,9 x 0,8 
cm. 
De nummers 12-14 schenking van mevrouw A. G. Kemper-Hannema te Wassenaar. 

15-19. Vijf tekeningen in zwart krijt van een hand of een voet, naar tekenvoorbeelden ver
vaardigd door Tjeerd Eernstman en gedateerd 1817 en 1818, diverse maten. 
Schenking ir. H. R. C. Wieberdink, Oranjewoud. 

20. "Friesche Oudheden", plaatwerk uitgegeven door H. Kuipers, Leeuwarden, 1871, 
lithografieën, afm. 36,7 x 27,6 cm. 
Schenking de heer en mevrouw A. H. Faddegon, Amsterdam. 

21. Poëzie-album van Trijntje Viersen, Sneek, 1889-1904, afm. 19,4 x 12,2 x 1,6 cm. 
22. Gezichten in Zwolle en Haarlem, 2 lithografieën in lijst door E. Rensburg, begin 20e 

eeuw, afm. 30,8 x 25,2 cm (beide). 
23. 5 Kinderprenten, Ie helft 19e eeuw, diverse maten. 
24. 2 Boekjes met ontwerpen voor taartversieringen, afkomstig uit de bakkerij van W. 

van der Werf te Sneek, potlood, kleurpotlood en pen, ± 1895, afm. 21,2 x 16,7 cm 
(beide). 

25. "Beproefde recepten / van de / koek en banketbakkerij / door / Willem v.d. Werf / 
Maart 1894", handschrift, afm. 13,4 x 8,6 cm. 

26. Portret van Menno Simons, gravure door A. Hendriks, 1948, afm. 28,9 x 21,2 cm 
(moet). 
De nummers 21 - 26 geschonken door de dames H. en R. van der Werf, Leeuwarden. 
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Advent 1943 
Bijzondere Kerkdiensten 

in de Hervormde Kerk te Nijehaske op 
de Zondagen 28 Nov., 5, 12 en 19 Dec. 
's nam, 3 uur. Voorganger is Ds. F. R. 
A. Henkels. Voor de onderwerpen zie 
Hepkema's Courant van Vrijdags tevoren. 

Iedereen is w e l k o m . 

Druksel door H.N. Werkman (inv.nr. PK 1988-5) 

27. 

28. 
29. 

30. 

36 Foto's van dorpen uit de gemeente Rauwerderhem, begin 20e eeuw diverse ma
ten. 
4 Plakkaten uit de periode 1795-1813, diverse maten. 
Reglement en boekhouding van een begrafenisvereniging, 1860-'64 (vermoedelijk te 
Irnsum), handschrift, afm. 20,5 x 16,9 x 0,9 cm. 
2 Albums met foto's en prentbriefkaarten van dorpen in de gemeente Rauwerder
hem, Ie kwart 20e eeuw. 
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31. Diverse papieren, waaronder drie 19e-eeuwse kaartjes van de gemeente Rauwerder-
hem, diverse maten. 
De nummers 27-31 geschonken. 

32. 111 Kaarten en foto's, getekend, geschilderd of gefotografeerd door de Belgische 
kunstenaar Mil Michels en in de jaren 1984-'86 verstuurd naar het Fries Museum, 
diverse maten. 

33. Jongen met lam, lithografie naar een tekening van Cor Reisma, in 1953 vervaardigd 
t.g.v. de watersnoodramp in Zeeland, afm. ± 60 x + 46 cm. 
Bruikleen. 

34. "Fransche Sapeurs en Tamboers" enz., kinderprent, houtsnede, ingekleurd; in lijst, 
afm. ± 40 x ± 31 cm. 
Schenking. 

35. Ijsbaantafereel, tekening in pen en gele en witte dekverf door Johannes Mulders, 
1935, afm. 16,5x26,6 cm. 
Aankoop. 

36. "Makkum", tekening in zwart en rood krijt door Johannes Mulders, ± 1930, afm. 
16,5x30,4 cm. 
Aankoop. 

37. "Hoogebeintum", tekening in zwart en rood krijt door Johannes Mulders, ± 1930, 
afm. 30,3x39,8 cm. 
Aankoop. 

38. Dubbelportret van zijn ouders door Sjoerd de Vries, tekening in potlood en zwart 
krijt op bruingeel papier, ± 1960, afm. 30,2 x 32,5 cm. 
Aankoop. 
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Lijst van aanwinsten Numisntatische afdeling 1988 

Det.nr. 
1442 Zilveren florijn van 28-stuiver 1692 Stad Groningen, met klop: gekroond Fries wa-

penschildje. 
Geschenk mevr. J. de Vries-de Jong, Heerenveen. 

1443 Koperen gaspenning z.j. van de gem. gasfabriek Huizum. 
Geschenk B. de Haan, Marssum. 

1445 Zilveren ruiterschelling 1689 Deventer; V2-gouden reaal z.j. Holland o.n.v. Philips 
II, geslagen 1560-1562; solidus van Honorius, geslagen te Milaan 394-395 n.C. 
Geschenk G. J. de Haan, Leeuwarden. 

1447 10 stuks verschillende medailles betr. 11-steden wandeltochten z.j. 
Geschenk Stichting Friese 11-steden Wandeltochten p/a Th. de Groot, Franeker. 

1448 Koperen gigot 1608 Brabant, geslagen te Antwerpen o.n.v. Albert en Isabelle; acht
ste stuiver of muterken z.j. van Nijmegen. 
Geschenk P. Dijkstra, Marssum, gevonden gem. Menaldumadeel. 

1450 Zilveren stuiver 1580 Friesland, geslagen te Leeuwarden. 
Geschenk S. van der Velde, Leeuwarden. 

1451 Gouden penning met datum 31-1-1988, op 50e verjaardag Koningin Beatrix en 175 
jr. Koninkrijk der Nederlanden. 
Geschenk J. Andringa, Leeuwarden. 

1452 3 stuks verguld zilveren medailles 1937 betr. rundvee o.n.v. J. Faber, Ureterp; zil
veren medaille 1948 kaatssport. 
Aankoop. 

1453 Plak 1494 Leeuwarden (tot nu onbekend jaartal). 
Geschenk J. Scheffer, Winsum, gevonden gem. Littenseradeel. 

1454 Zilveren kwart-groot z.j. Brabant, geslagen te Antwerpen 1507-1520 o.n.v. Karel V; 
zilveren 1/5-Philipsdaalder 1566 Gelderland o.n.v. Philips II; zilveren 
'/2-Philipsdaalder 1583 Doornik. 
Aankoop, gevonden gem. Franekeradeel. 

1455 Bronzen penning 1987-1 van Vereniging voor Penningkunst, op 75 jaar Openlucht
museum Arnhem. 
Geschenk G. Elzinga, Leeuwarden. 

1456 4 stuks koperen hondepenningen Harlingen, met jaartallen: 1885, 1889, 1901 en 
1902. 
Aankoop. 

1458 Zilveren sceatta van het Continentale Runen-type, ca. 700. 
Aankoop, gevonden gem. Harlingen. 

1461 Koperen penning z.j. met gegraveerde tekst: No 77 / Gedenkt te Sterven. 
Geschenk J. Faber, Emmeloord. 

1462 Zilveren penning 1986 Prins Claus 60 jaar; setje van 1 zilveren en 4 bronzen pennin
gen 1978, 900 jr. Hellendoorn; alsvoren 1978, 800 jr. Kastelen van Helmond; alsvo
ren 1978,150 jr. Koninklijke Militaire Academie Breda; alsvoren z.j. "Olympics for 
the disabled Holland 21-6/5-7". 
Geschenk J. Andringa, Leeuwarden. 

1463 Zilveren bezemstuiver 1625(?) Friesland. 
Aankoop, gevonden gem. Franekeradeel. 

1464 Collectie sportmedailles, 11-steden tochten: 18 stuks betr. fietstochten en 1 betr. 
wandelsport. 
Geschenk P. Sinnema, Franeker. 

1465 Muntset 1988 Nederland: 6 munten en 1 jaarpenning. 
Aankoop. 

1466 Koperen hondepenning van Harlingen, 1899 nummer 71. 
Geschenk J. Zijlstra, Leeuwarden. 

1468 Plak 1523 Deventer. 
Geschenk L. Wiersma, Bergum, gevonden gem. Leeuwarden. 

1472 Koperen muntgewichtje (15)87 voor goudgulden, met MM = Matthys Molckman, 
Middelburg. 
Vondst F.M. (D. Visser) gem. Dongeradeel. 

1475 3 stuks zilveren en 4 stuks bronzen rundvee-medailles o.n.v. H. G. van der Meij, 
Marssum-Leeuwarden-St. Jacobipar. 



Geschenk mevrouw S. Gerbens, Menaldum. 
1477 Zilveren 50-gulden 1988 "Willem III en Mary Stuart". 

Aankoop. 
1478 Bronzen penning 1849 op het overlijden van Willem II. 

Aankoop. 
1483 Gebroken zilveren '/i-leeuwengroot z.j. van Coevorden o.n.v. Reinoud II (1324-

1370). 
Geschenk J. Halff, Harlingen, gevonden gem. Wonseradeel. 

1489 Collectie eretekenen: 111 stuks betr. rundvee, 10 stuks betr. paarden en 3 stuks betr. 
R.K. instellingen. 
Geschenk familie H. E. Hamers, Ter Idzard. 

1494 Bronzen penning 1988-1 van Vereniging voor Penningkunst, op 100 jr. Concertge
bouw en Concertgebouworkest. 
Geschenk G. Elzinga, Leeuwarden. 

1497 Gehalveerde koperen Romeinse munt, le/2e-eeuw n.C. 
Geschenk K. Dijkhuis, Tzum, gevonden gem. Franekeradeel. 

1498 Gehalveerde zilveren longcross-penny z.j. Engeland o.n.v. Hendrik III, geslagen ca. 
1260 te Londen. 
Geschenk A. van der Kooi, Franeker, gevonden gem. Franekeradeel. 

1499 Gouden dubbele dukaat 1988 Nederland. 
Aankoop. 

1502 Bronzen penning 1988-2B van Vereniging voor Penningkunst, betr. Rembrandt. 
Geschenk G. Elzinga, Leeuwarden. 

1503 Fiets/wandelmedaille z.j. Sneek, Pres. Roosevelttochten. 
Geschenk W. G. Adema, Sneek. 
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