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Wat lazen Friezen aan het einde van de
Middeleeuwen?
Verkenningen rond boekproduktie,
Westerlauwers
Friesland

boekenbezit

en boekengebruik

in

Jos.M.M. Hermans
Ter inleiding
In de laatste jaren is in de golf van belangstelling voor de middeleeuwen ook
meer interesse ontstaan voor de boekgeschiedenis van die tijd. Prachtige facsimiles worden uitgegeven en verkocht, er zijn tal van goed bezochte tentoonstellingen, vaak met fraaie catalogi. Het grote publiek lijkt de weg naar de middeleeuwse handschriften gevonden te hebben. Opmerkelijk is evenwel dat in
de landelijke en internationale "geleerde wereld" het Noorden van Nederland,
te denken aan de streek benoorden Zwolle, vrijwel niet aan bod komt. 1 Dat is
merkwaardig vanwege aantal en inhoud van de publikaties die tot nu toe verschenen zijn. Bovendien zijn er opmerkelijke, van de rest van de Nederlanden
afwijkende vormen en verschijnselen waarneembaar.
Al in 1950 hield P. Gerbenzon op het Nederlandse filologencongres (zij het
in de Friese sectie) een voordracht "Over enkele Friese en Groningse scriptoria". 2 De geleerde rechtshistoricus en frisist publiceerde zijn vondsten en overwegingen en riep op tot verder onderzoek. Zelf gaf hij het goede voorbeeld,
niet alleen in zijn voortreffelijke dissertatie uit 1956,3 maar ook door studies
van eigen hand of het geven van aanzetten aan anderen. 4 Nog heel onlangs publiceerde hij het vervolg op zijn dissertatie, waarin eens te meer het grote belang van de boekwetenschap wordt aangetoond, óók voor traditioneel sterk
textueel ingestelde vakgebieden. 3
Zonder tekort te willen doen aan de waarde van de talrijke publikaties van
M.H.H. Engels, conservator in de Provinciale Bibliotheek, 6 of de aan de Rijksuniversiteit Groningen verbonden frisist Oebele Vries, 7 is óók voor Friesland
een nieuw onderzoek bepaald niet overbodig. Zelfs gericht zoeken, zoals door
S.P. Wolfs voor zijn (overigens zeer verdienstelijke) monastica van dominicanen- en dominicanessenkloosters in Nederland, heeft niet alle materiaal bij elkaar gebracht. 8
Maar dergelijke manco's zijn niet zonder meer op rekening van deze vorsers
te schrijven. Voor een zeer groot deel zijn de onderzoeksresultaten tot dusver
toevalsvondsten, vaak aangedragen door bevriende onderzoekers, bibliothecarissen en archivarissen (mede daarin ligt het belang van werk zoals van Martin Engels die zijn vondsten in de PB publiceert). Er zijn wel systematisch bedoelde, in theorie alles omvattende zoekacties opgezet, zoals het grote droomproject van Willem de Vreese die voor zijn "Bibliotheca Neerlandica Manuscripta" àl wat in de Nederlanden geschreven was of zelfs maar verbleven had
wilde verzamelen. 9 Naar kloosters werd gezocht ten behoeve van het Monasticon Batavum (1941), later voor bijv. het Monasticon Windeshemense (1980) of
de al aangeduide werken* van Wolfs over de dominicanen (1984, 1988) of zelfs
De Vrije Fries, LXX (1990) 7-38
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zeer bepaald voor één klooster, dat te Thabor bij Tirns (bij Sneek; 1970).10
Bij nadere bestudering van minder bekende of althans niet door goede, moderne catalogi ontsloten collecties bleek nog een en ander aan het licht te komen. Zo berust te Emden een tot dusver onbekend boek uit Thabor en een
onbekende tekst van een - overigens wèl bekende - Leeuwarder dominicaan
wordt bewaard in Bremen. Codicologisch onderzoek kon meer duidelijkheid
verschaffen over herkomst en gebruik van enkele handschriften die al langer
bekend waren, zoals het zgn. "Galama-getijdenboek", thans in het Fries Museum, en het getijdenboek van Aegidius Wachtendonck uit Thabor, thans in de
PB. 11
Recent onderzoek naar een deel van het middeleeuwse handschriftenbezit in
de PB te Leeuwarden 12 en een breed opgezet project naar boekcultuur en intellectuele activiteit in Noordoost Nederland13 brachten tot dusver veel, zeer diverse nieuwe gegevens bij elkaar. Het zou evenwel de omvang van een artikel
verre te boven gaan om die in samenhang te presenteren. Zoveel is duidelijk,
en dat maakt het eigenlijk alleen maar lastiger: men moet de Fries-GroningsOostfriese boekcultuur als één gebied bestuderen, waarbinnen - het zal geen
nieuws zijn - ook duidelijk verschillen optreden. Met name in (boek)technisch
opzicht zijn er evenwel meer overeenkomsten dan men op het eerste gezicht
zou denken.
Zéker na de waarschuwende woorden hiervoor, beoogt dit artikel niet meer
te zijn dan een bloemlezing van nieuwe onderzoeksresultaten maar bovenal is
het bedoeld als een oproep om informatie die her en der verspreid voorhanden
is, bekend te maken: meer dan ooit houdt de auteur zich voor aanvullingen
gaarne aanbevolen. In deze bijdrage ga ik niet verder dan een voorproefje van
wat - hopelijk op zeer korte termijn - verschijnen gaat. Hierna komen onder
meer aan bod: bezitters, aard van de aanwezige boeken, de taal waarin de boeken gesteld zijn en de herkomst van de handschriften en gedrukte boeken en
een verklaring daarvoor. Tenslotte wordt als voorbeeld van boekenbezit in de
regio de oudst-bewaarde boekenlijst uit Friesland geëvalueerd en uitgegeven.
Het betreft de inventaris van de Sint-Maartenskerk te Franeker (ca. 1540), een
lijst die al eerder, in het zevende deel van dit tijdschrift werd afgedrukt, maar
toen zonder veel commentaar.14
Boekbezit in Friesland: omvang, herkomst en vormen
Alvorens we verder kunnen gaan, moeten regio en tijd kort gedefinieerd worden. Voor de lezers van dit tijdschrift zal een noch ander veel woorden hoeven
kosten. Onderstreept moet worden dat in de periode waarover we het hier hebben, globaal tot in het derde kwart van de zestiende eeuw, ook vele inwoners
van de Groninger Ommelanden, ja zelfs uit de Stad, zich als Fries beschouwden en zich als zodanig lieten benoemen (bijv. bij inschrijving aan universiteiten). 15 Ik merkte ook al op dat boektechnisch veel verwantschap bestaat. We
beperken ons hier evenwel tot het Fries-sprekende deel van het grote "Frisia",
en dat bepaalt ons tot Westerlauwers Friesland, globaal gesproken de huidige
provincie van die naam. De periode wordt afgegrensd op grond van politieke
maar bovenal godsdienstig-culturele argumenten. In het derde kwart van de
eeuw wordt in etappes de nieuwe religie belangrijker in het geestelijke leven in
de diverse steden en streken; pas na 1580 gaat men vrij algemeen over naar de
nieuwe religie en worden kloosters en andere geestelijke instellingen opgedoekt. Zoals uit het vervolg zal blijken, speelden juist kloosters en geestelijken
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Initiaal uit het Ziorda-psalterium (ca.
1340). Prov. Bibliotheek Leeuwarden,
688Hs.,f.23v.
een belangrijke rol in de geletterdheid van Friesland.
Eén blik op de kaart van Nederland waarop de scholen in de middeleeuwen
zijn getekend, 16 - hoezeer deze gegevens ook bijstelling nodig hebben - leert
dat er veel, in vergelijking tot de rest van Nederland zelfs opvallend veel onderwijs gegeven moet zijn in Groningen en Friesland. Dat geschiedde bij vrijwel
elke kerk, en in of bij elk klooster, en ook daarvan kende Friesland er vele.
Lange tijd heeft men gemeend dat in de middeleeuwen vrijwel niemand kon
lezen en schrijven, maar dat is aantoonbaar onjuist.17 Het probleem zit evenwel
in het bewijzen van zulke geletterdheid, ook al mogen we - zoals in Friesland veel verwachten.
De belangrijkste bron voor onze kennis is uiteraard het overgebleven bestand aan "echte" handschriften en gedrukte boeken. We weten dat in enkele
kloosters, met name Thabor waarover zowel Gerbenzon als Steensma vrij uitgebreid publiceerden, 18 althans gedurende een zekere tijd, een bloeiende in enkele gevallen zelfs scheppende schrijfarbeid heeft bestaan. Wanneer we evenwel nazien wanneer en hoe lang dat aantoonbaar is, kortom hoeveel er effectief
tot in onze tijd bewaard bleef, dan is dat bitter weinig.
De tweede manier om aan gegevens over boekcultuur te komen is langs een
omweg: het archief. Al een aantal jaren worden nu alle vermeldingen van boeken of boek-gebonden activiteiten (de naam van een binder, een proces wegens verkoop van "ketters" drukwerk op de markt en zo meer) verzameld.19
Dat kan zijn in processtukken, in stadsrekeningen, in brieven, maar ook in testamenten of inventarissen.20 Voor Groningen hebben we het materiaal voor
een groot deel bij elkaar en gedeeltelijk gepubliceerd, voor Friesland zijn we
ook al een heel eind op weg. -1
Kloosters en kerken
Uitgaande van de bewaard gebleven boeken en archiefgegevens kan worden
vastgesteld (en dat wijkt niet af van elders in Noordwest-Europa) dat veel van
het middeleeuwse boekenbezit op de een of andere manier met kerk of klooster te maken heeft. Ook* wanneer we met particulier boekenbezit te maken
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hebben, hier op te vatten als duidelijk aan een bepaalde persoon te relateren
boeken, dan nog is in Friesland vaak sprake van kloosterlingen.
Dat er nogal wat resten van individueel boekenbezit bewaard bleven 22 wil
niet zeggen dat er niet ook "centrale" boekerijen bestonden in de kloosters of
bij de kerk. Wèl moeten we bedenken dat het dan om twee soorten boeken kan
gaan, meestal ook apart bewaard. Enerzijds zijn dat de boeken die men in het
koor en bij de eredienst nodig heeft (meestal in of naast de sacristie bewaard),
anderzijds gaat het om studieboeken, een enkele maal om bellettrie. De inhoud van de koorbibliotheek laat zich raden, missalen en dergelijke, maar naar
de inhoud van de geleerde librije zijn we natuurlijk benieuwd. Van de kloosters
uit Friesland hebben we weliswaar geen mooie inventarissen uit de tijd zelf,
maar van de Sint Maartenskerk te Franeker bestaat zo'n lijst in ieder geval wel
(zie de appendix). Zover het materiaal nu bekend is wekt dat de indruk dat er
in de grotere kloosters in Friesland alle "gewone" teksten inderdaad aanwezig
geweest zijn, variërend van Bijbels, liturgische handschriften zoals missalen en
brevieren, tendele orde-gebonden boeken zoals een Liber Ordinarius, verder
kerkvaders, handboeken voor preken, geschiedenissen al dan niet kerkelijk, al
dan niet van de eigen kloosterorde en zo meer. 22 We komen daarop nog terug,
maar hier zij al opgemerkt dat het meeste in het Latijn gesteld was. Er zijn
evenwel ook andere boeken bewaard, die iets van de doorsnee-inrichting afwijken.
Naast het "vaste meubilair" van de bibliotheken treffen we vanaf de tweede
helft van de vijftiende eeuw ook veel rechtsgeleerde boeken. We zien wetsteksten en andere juridica in soorten, en - andermaal verwijzend naar Gerbenzon men concipieert "excerpta legum" en bewerkt die tot een heel eigen "Jurisprudentia Frisica". 23 De periode 1450-1550 is de tijd dat in de Nederlanden het
geleerde, veelal Romeinse recht ingang vindt,24 en in Friesland geldt dat zeker
zo sterk voor het Canoniek recht.
Voor een deel zal dit boekenbezit in eigen huis geschreven zijn (zoals in Thabor), voor een deel kreeg men de boeken uit schenkingen (zie hierna) en voor
weer een ander deel moest men de boeken kopen. Dat gold natuurlijk met name gedrukte werken, want die werden in Friesland, naar men thans meestal
aanneemt, in de middeleeuwen niet geproduceerd. 25 Buitenshuis geschreven
werd in ieder geval het Liber Ordinarius van het cisterciënzerinnenklooster
Sion te Nijewier, afkomstig van de priorin, Teth Bolta. Het werd in 1561 voltooid door "Augustinus Hendrick zoen van Leeuwarden" die thuishoorde in
Wanswerd. 26 Deze Augustinus schreef in 1566 nòg een Liber Ordinarius, ditmaal voor de premonstratenzerinnen van Bethlehem (bij Aldtsjerk), en wel
voor de zusters Syts Keympes Donya, Syts Burmanya en Ansck Burmanya kortom alledrie van adellijke afkomst.27
Anders ligt het met een in 1474 door twee man geschreven handschrift waarin een (veel oudere) tekst van de beroemde kanselier van de universiteit van
Parijs, Johannes Gerson, over het geestelijk leven van de ziel.28 Hierin staat
met zoveel woorden dat (het grootste deel van) de codex voltooid was op de
dag dat een van de copiisten, Johannes de Assindia, voor het prioraat van
"het" convent te Sneek werd voorgedragen. Het gaat hier om twee kruisheren
met een lange loopbaan in de diverse kloosters van hun orde. Johannes de Assindia, ofwel Johannes van Essen, was ingetreden in Marienfrede bij Ringenberg en verbleef in 1474 in het klooster Kolen (Mariae Laus) bij Borgloon, alwaar zijn medecopiist Henricus de Colonia sinds 1471 prior was. Kennelijk
10
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Scholen in Friesland en Groningen vóór de Reformatie (uit: R. R. Post, Scholen vóór
de Reformatie in de Noordelijke Nederlanden, p. 183)
werd Johannes de Assindia in dat jaar gekandideerd als prior van het in 1464
gestichte Sneker kruisherenconvent Bethanië. 29 Hun boek, dat wellicht Johannes mee naar Sneek gevolgd is - al is dat niet volstrekt zeker - kan natuurlijk
niet als een Fries produkt worden gekwalificeerd; het kwam voort uit de betrekkelijk internationale schrijfcultuur van een laat-middeleeuwse hervormingscongregatie. Het gegeven maakt ons echter duidelijk dat de Friese kruisherenkloosters - en dat geldt mutatis mutandis eveneens voor de Friese kloosters van de congregatie van Windesheim, en toch ook wel voor die der andere
orden - deel hadden aan het bijbehorende circuit van boeken en mensen.
Bij de kloosterhandschriften kunnen heel interessante teksten zijn. Zo blijkt
dat men in Thabor vrij veel aan (regionale) geschiedschrijving deed; genoemd
kunnen worden Petrus en Worp van Thabor, Henricus Goude en Worp van
Rinsumageest.30 Ook werd een drietal bundels preken samengesteld door prior
Bernt Arborstier, in totaal 77 sermoenen bevattend, die in ieder geval ook elders (t.w. in het klooster Diepenveen bij Deventer) werden afgeschreven.31
Bovendien - en dat zal meer verbazen - was er in het begin van de zestiende
eeuw in de persoon van Walter Enchusen wat wij nu zouden noemen "een bèta" aanwezig die allerhande natuurwetenschappelijke teksten noteerde, variërend van korte citaten tot uitvoerige beschrijvingen.32
Een ander produkt uit kloostersfeer betreft een tot dusver nooit bestudeerd
handschrift uit 1553 van de hand van "Broer Dirik van Farmsum, een spise der
wormen". 33 Dirk stamt waarschijnlijk uit de bekende Groningse familie maar
kan thuisgebracht worden in het dominicanenklooster te Leeuwarden. 34 "Frater Theodoricus de Farmise (!)" was in 1551 al "senior" in dat klooster. Uit zijn
bezit is nóg een boek bekend, dat evenwel in de Tweede Wereldoorlog uit het
zicht verdween. 35 Dit (zoekgeraakte) boek bevatte Levens van de vaderen in
het Latijn en werd - blijkens de eigendomsaantekening - door hem aangeschaft
in de tijd dat hij nog kapelaan was bij de zusters te Westerooijen (bij Tiel).
De codex die Dirk zelf (af?)schreef, bevat 268 bladen papier. Het boek is
zeer eenvoudig uitgevoerd en is kennelijk snel op diverse restjes papier geschreven: er werden minstens negen verschillende soorten gebruikt. Volgens
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het colofon werd begonnen op 22 oktober 1553 (op de dag na het feest van de
elfduizend maagden) en de laatste hand kon op 30 december van dat jaar gelegd worden: "Dit boec is bestaende scriuen des dages na XI dusent maechen
ende is vulendet des dages voer nyiaers avent int iaer ons heren dusent vyf hondert ende dre en vyftich".36 Het werd voor praktisch gebruik geprepareerd: bij
alle belangrijke tekstdelen zit aan de bladrand een knopje ("klaviertje"), waardoor het opzoeken sterk werd vergemakkelijkt. Blijkens gebruikssporen heeft
het boek zijn diensten inderdaad bewezen.
Erin staan allerhande gebeden, veelal "cranskens" genoemd: het handschrift begint bijv. met "een suverlic ende devoet cransken". Daarbij gaat het
om gebeden tot o.m. Maria en haar moeder Anna, ter overdenking van het
lijden van Christus. Zeer levendig wordt de tekst door de tussengevoegde mededelingen en praktische richtlijnen, zoals bijv. dat wie een bepaalde - volgende - tekst alle zondagen leest "ter eeren der doemen crone ons heren ihesu
christi ende der pinen [= pijnen] di hi in sijn gebenedide hoeft geleden" aan
God een "bequame ende angenamen dienst" bewijst.37 Wellicht zouden wij,
moderne mensen verwachten dat men in de middeleeuwen hiermee aflaten zou
kunnen verdienen, maar daarvan is hier is geen sprake.
Iets verder lezen we meer over de praktijk van de geloofsbeleving: "Ende
men sal dit knielen of staende of neder liggende lesen, mer niet sittende, diet
vermach [= wie het kan] voer dat beelde ons heren. Ende leest dit navolghende
gebeth. Item die niet lesen en can die lese lxxvij pater noster ende ave maria". 38
Men krijgt hieruit de indruk dat het boek ook in sferen van analfabeten of althans van wie niet (meer) lezen kon fungeerde: voor hen waren kennelijk 77
Onze-Vaders en Weesgegroetjes ook goed.
Geschenken aan kloosters treffen we vaker aan. Niet alleen gaven kloosters bij
de stichting van een ander klooster van eenzelfde orde vaak een soort "startpakket" aan Bijbels, liturgica en kerkvaders mee, maar ook bij calamiteiten
zoals brand of bij de overgang naar de strikte observantie van de regel kon men
elkaar bijstaan. Zo is een uitgave van de Bijbel met de postillen van Hugo van
St. Cher (gedrukt in 1503/1504) door de dominicanen te Leeuwarden aangeschaft, maar toen men in het zusterconvent te Winsum (in Groningen) dat boek
méér nodig had werd het in 1541 in bruikleen afgestaan.39 Het is kennelijk nooit
meer teruggekomen.
Daarnaast gaven ook anderen, leken en geestelijken, bij herhaling boeken
aan kloosters en andere geestelijke instellingen. Dat kon bij leven en welzijn,
dat kon bij testament. Ik noem als voorbeeld het "Santé elysabeths cloester
opten berch wan olyueten by sneek in vrieslant", te weten het tertiarissenconvent Groendijk (Griene Dyk). Daar kreeg men na het verscheiden van de
hoofdeling Low Broers Bonninga in 1494 tenminste twee van zijn boeken. Het
betreft om te beginnen een Zwolse druk uit 1488 van het "Bienboeck", de vertaling van het "Bonum universale de apibus" van Thomas van Cantimpré. 40
Ook het andere boek, het "Boeck des gulden throens", is een vertaling, ditmaal van "Die 24 Alten" van Otto von Passau; deze uitgave verscheen te Haarlem in 1484.41 Hierbij gaat het dus niet om bewust, door het klooster zelf uitgezochte werken, maar om geschenken. Dat wil daarmee helemaal niet zeggen
dat ze niet gelezen zullen zijn: in beide gevallen gaat het om religieuze teksten
die in brede kringen zeer op prijs gesteld werden.
Kloosterlingen hadden de gelofte van armoede afgelegd, hetgeen evenwel
12
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niet betekende dat men nooit eigen boeken had. Wèl is het zo dat dergelijk
bezit na overlijden meestal aan deze of gene confrater of aan de "centrale"
kloosterbibliotheek overging. Bij wereldheren, dat wil zeggen priesters die niet
tot een kloosterorde behoorden, lag dat uiteraard anders. Om te beginnen
konden zulke mensen, zéker wanneer ze van gegoeden huize waren en ook nog
aan een universiteit hadden gestudeerd, een interessant boekenbezit opbouwen. Afhankelijk van hun politieke en kerkelijke carrière en hun interessegebied bepaalden zij wat er na hun dood met hun bezit moest gebeuren. Voor de
hand lag het dan niet dat ze iets aan een klooster gaven, maar het kwam wel
voor; gewoon was het in ieder geval niet. Voor Groningen is bijv. duidelijk geworden dat veel boeken van de parochiegeestelijkheid van de Martinikerk (de
hoofdkerk van de stad) van de ene op de andere priester overgingen, terwijl
iemand als Wilhelmus Frederici (ca. 1440-1525), "persona" (opperpastoor)
van de kerk en bezorgd voor een goede kerkbibliotheek, zijn uitgebreide boekerij juist aan de librije van de kerk naliet.42 Voor Friesland is dat vooralsnog
minder helder.
Zo zal wel in duisternis gehuld blijven hoe de bibliotheek van de Maartenskerk te Franeker aan haar boeken gekomen is. We hebben in ieder geval een
boekenlijst over, een bestandsopname uit het midden van de zestiende eeuw
(zie ook bijlage). Dat is dus uit de periode dat nog weinig of geen kerkpolitieke
troebelen de verzameling hadden beïnvloed; pas in de jaren vijftig komen protestantiserende stromingen op en pas in 1580 gaat men over op de nieuwe godsdienst. In de lijst werden in ieder geval 63 boekwerken opgenomen, soms meer
delen onder een nummer, en andere keren werden de verschillende boekdelen
apart opgevoerd. Zover we thans kunnen overzien heeft men minstens 61 boeken het vermelden waard gevonden. Op de inhoud komen we hierna nog nader
terug.
Particulier boekenbezit, aard en herkomst
Het zal met boeken van particulieren in Friesland waarschijnlijk niet veel anders geweest zijn als elders in redelijk ontwikkelde gebieden. Dat betekent dat
privé-bibliotheken van enige omvang vóór het midden van de zestiende eeuw
vrijwel niet te bewijzen zijn.43 Er zijn natuurlijk uitzonderlijke personen, zoals
de geleerde Viglius van Aytta van Swichum, die ongetwijfeld vele boeken gehad heeft.44 Meestal blijft het echter bij losse vermeldingen en enkele stukken.
Zo komen we een enkele maal een boek tegen in een testament, maar daarbij
blijft het veelal.45 Vooral wanneer we boeken zelf in de hand kunnen nemen
kan het onderzoek echt beginnen en komen we verder dan speculatie en algemene lijnen.
We beginnen met een handschrift dat qua tekst weinig problemen oplevert,
een boek met de psalmteksten in het Latijn, voorafgegaan door twee heiligenkalenders (en dat compliceert natuurlijk wel).46 Op grond van gegevens uit de
kalender kan het boek globaal gedateerd worden rond 1340, maar de decoratie
van het boek stelt ons tot nu toe voor raadsels.47 Uit later toegevoegde familieaantekeningen in het boek blijkt dat het in de vijftiende eeuw gebruikt werd in
de familie Ziorda. 48 Niet alle details zijn helder, maar het is duidelijk dat men in
die tijd óók als privé-persoon de psalmen in het Latijn wilde bezitten. Als men
die taal al niet uit de Latijnse school of universiteit kende dan was de tekst mede door het gebruik in de kerk - tamelijk vertrouwd en derhalve ook voor
een leek te volgen.
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Initiaal uit het Ziorda-psalterium (ca.
1340). Prov. Bibliotheek Leeuwarden,
688Hs.,f.43v.
Een ander handschrift, eveneens met godsdienstige inhoud, stamt uit het bezit van de familie Galama en wordt thans bewaard in het Fries Museum. Het is
een getijden- en gebedenboek in het Middelnederlands, waarin evenwel een
aantal familieaantekeningen voorkomt, deels in het Middelnederlands, deels
in het Oudfries. Deze laatste hebben ertoe geleid dat vrij onlangs over het
boekje gepubliceerd werd.49 De auteur van deze studie, de al eerder genoemde
Oebele Vries, heeft uitgezocht dat achtereenvolgens eigenaar waren (1) Aesga
to Hoxwier (overleden 1504), (2) Gala Galama (1499-1559), gehuwd met
Foeck Hoxwier, dochter van voorgaande, en (3) Seerp Galama (1528-1581),
zoon van voorgaande en gehuwd met His (van) Botnia. Aesga was hoofdeling
te Mantgum, zijn schoonzoon stamde uit een hoofdelingenfamilie in Koudum
en was van 1537-1541 grietman van Gaasterland. Diens zoon, Seerp, is bekend
om zijn verzet tegen het Spanjaarden en was vanaf 1577 tot zijn overlijden (als
gezegd in 1581) grietman in Baarderadeel. 50 Vries wijst nog op de taal waarin
de aantekeningen zijn: de eerste twee eigenaren bedienen zich van het Fries,
terwijl de volgende generatie, in de persoon van Seerp Galama, zich van het
Nederlands bedient. 51 We komen daar nog op terug.
De oudste aantekeningen moeten stammen van Aesga, en handelen over de
jaren 1491-1498, de latere zijn hier niet onmiddellijk relevant. Gelet op 's mans
overlijden in 1504 moeten ze in ieder geval van voordien zijn. Voorzichtig formulerend mogen we toch aannemen dat het handschrift zich al in de jaren negentig van de vijftiende eeuw in particulier bezit in Friesland bevond.
De codicologie brengt ons nu evenwel verder. Schreef Vries in 1985 nog dat
het handschrift vermoedelijk in Utrecht en in de jaren 1450-1460 ontstaan was zich daarbij baserende op oudere informatie52 - , thans kunnen we constateren
dat het handschrift behoort bij de groep van zgn. Agnietenbergse handschriften, en dat het in de jaren 1470-1480 gedateerd moet worden. 53 Helemaal duidelijk is niet waar en wanneer deze handschriften (inmiddels vele tientallen)
geproduceerd zijn, maar de regio van oorsprong, de omgeving van Zwolle,
staat vast, en ook de chronologische volgorde is nu wel zeker. Enige verschuiving in de datering, iets vroeger of later, is evenwel nog mogelijk (zie ook verderop). 54 Het lijkt derhalve niet ondenkbaar dat we hier te maken hebben met
een handschrift dat vrijwel terstond na de produktie vanuit Zwolle naar Fries14
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land verhuisd is, wellicht zelfs rechtstreeks naar Aesga.
De vraag rijst uiteraard of men niet in de buurt, ergens in Friesland, een boek
had kunnen kopen of desnoods bestellen (men leefde immers in de tijd van het
handgeschreven boek)? We zagen al dat in Friesland geschreven werd, maar er
is meer, er is zelfs bewijs voor een omgekeerde beweging. Een vergelijkbaar
boek, ook met getijden en gebeden, werd geschreven door broeder Arnoldus,
regulier te Bergum; hij voltooide het in 1496.55 In de hand van de schrijver staat
er in dit handschrift ook een oud eigendomsmerk van ene "ghisberich berent
. . . te Zwolle". Dat leert ons dat Ghisberich in Zwolle een boek uit Friesland
importeerde, terwijl anderzijds de Fries Aesga een handschrift uit Zwolle verwierf. Er was derhalve een beweging in twee richtingen. Waarom deze mensen
nu juist zo hun keuze maakten is nog niet uit te maken. Was het toeval wat men
krijgen kon? Lag het aan de aard van de tekst? Ging het om de uitvoering, de
fraaiere decoratie? De "Agnietenbergse" handschriften zijn ook nu nog aantrekkelijk, en er zijn diverse exemplaren uit die groep die door hun vroege eigendomsmerken bewijzen dat ze ongetwijfeld een goede handelswaar geweest
zijn.56
Dat kloosters ook voor derden schreven weten we zeker. In deze periode
waren bij voorbeeld twee benedictijner kloosters in Groningen (Selwerd en
Thesinge) actief, die - voorzover nu vaststaat - een stuk of dertig handschriften
produceerden, en dan spreken we - afgezien van drie archiefvermeldingen uitsluitend over wat bewaard is; dat laat vermoeden dat er veel meer geweest
moet zijn!57
Over de boekhandel (of moeten we voorzichtiger formuleren: het boekverkeer?) in deze tijd kan evenwel nog meer gezegd worden. Zo is bijvoorbeeld
ook het gebeden- en getijdenboek van de Thaboriet Aegidius Wachtendonck
bewaard. 58 Uit zijn bezit is ook een missaal bekend, gedeeltelijk geschreven,
gedeeltelijk gedrukt. 59 Van geen van beide handschriften is evenwel duidelijk
waar ze ontstaan zijn, terwijl, zoals we al zagen, men in Aegidius' omgeving, in
het klooster Thabor, zeer wel kon schrijven. Ook hier brengt de codicologie
nieuwe informatie: het getijdenboek moet blijkens de decoratie uit Arnhem
stammen.60
Het IJsselgebied zagen we al eerder: de preken van Bernardus Arborstier,
prior van Thabor, kennen we uitsluitend in afschriften van zuster Adriaen
Mant, respectievelijk gedateerd 1451,1453 en 1454.61 Adriana hoorde thuis in
het klooster Diepenveen bij Deventer waar ze in 1460 overleed.62 Boekenruil
en tekstverkeer is voor Diepenveen en Thabor niet verwonderlijk: er zijn allerhande contacten, waaronder een landruil tussen de twee kloosters in 1449.63 Of
er derhalve geld in het spel geweest is bij deze transactie weten we niet.
En geld was een belangrijk punt natuurlijk. Van het Groningse klooster Selwerd weten we uit archiefstukken dat men zich voor het schrijven van missalen
(in 1468 en 1475) niet in geld maar in natura liet uitbetalen, met stukken land.64
Of dat in Selwerd (of meer algemeen: in Noord-Nederland) altijd zo was weten
we niet, maar er is van elders bekend dat ook in geld betaald kon worden. Wanneer een handschrift in een klooster ontstaan was, waren er zelfs extra complicaties. Een boek dat geheel of ten dele op zon- of kerkelijke feestdagen geschreven was mocht niet verkocht worden: "zondagswerk" mocht geen geld
opbrengen.6"1 Aardig is dat het handschrift uit Bergum aan het einde van het
colofon en het eigendomsmerk meldt dat het niet verkocht mag worden: "Dit
boeck hoert. . . (volgt eigendomsmerk, datum en naam scriba) . . . ende salt
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Zou dit betekenen dat het boek ook zo'n zondags boek geneet vercopen
weest is?
Problemen bij het vaststellen van de plaats van produktie
We zagen tot hier dat er weliswaar handschriften met Friese eigendomsaantekeningen bewaard zijn, maar dat de exacte localisering van de herkomst niet
steeds eenvoudig is. Zo rijst al een eerste vraag bij het eigendomsmerk: gaat
het wel om de eerste gebruiker? Wanneer werd dit in het boek genoteerd?
Werd het boek in dezelfde plaats waar de bezitter thuishoort geproduceerd,
werd het althans voor deze met name genoemde (en hopelijk ook uitgebreider
bekende) eigenaar gemaakt, of is het door hem gekocht, gekregen, al dan niet
uit eigen verkiezing (of uit een erfenis)?
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En er komt iets bij. We besteedden al aandacht aan de contacten vanuit
Friesland met Groningen, met Oostfriesland en met het gebied rond Zwolle en
zuidelijker. De localisering van met name laatstgenoemde handschriften berust evenwel op codicologische, in dit geval sterk uiterlijke kenmerken: schrift
en decoratie. Maar bij het thuisbrengen zijn er in feite twee problemen: zijn alle
regionale vormen van schrift en decoratie al goed genoeg bekend om met zekerheid te kunnen toeschrijven en hoe vast staat de datering?
Wat dit laatste betreft moeten we voorzichtig zijn. Wanneer we ter vergelijking de Groningse scriptoria bekijken - daar is het onderzoek inmiddels al een
stuk verder - , dan blijkt men in die streken nogal conservatief geweest te zijn,
zowel in schrift als in decoratie. Men hield vrij lang vast aan de vertrouwde vormentaal. Wanneer wij, met al onze fotografische mogelijkheden aan het einde
16
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van de twintigste eeuw, onze noordelijke handschriften met andere vergelijken, en zéker wanneer we dat doen met de "top-handschriften" uit de Zuidelijke Nederlanden en de grote ateliers in het westen, met name in Holland, ontstaat de indruk dat "het Noorden" enkele decennia achterliep. Met andere
woorden: een niet-specialist kan een handschrift gemakkelijk een heel stuk ouder dateren dan in feite van toepassing is.
Een extra complicatie is dat men in het Noorden zo lang blijft schrijven; we
zagen daar voorbeelden van. Afgezien van enkele niet helemaal duidelijke
kwesties rondom de drukker van het Freeska Landriucht aan het einde van de
vijftiende eeuw en drukopdrachten van Tielman uit Leeuwarden en Groningen
in de jaren dertig van de eeuw daarop, heeft men tot het einde van de zestiende
eeuw alle boeken die men produceerde steeds geschreven. Gerbenzon wees bij
herhaling op de Landsrechtschrijvers, en inderdaad zijn uit de jaren vijftig en
zestig tientallen handschriften over met daarin Friese en/of Groninger rechtsoptekeningen. 67 Enkele liturgische handschriften uit de jaren zestig hebben we
in dit artikel reeds genoemd. 68 Het wat en hoe van een en ander is nog niet
opgelost.
Meer zekerheid hebben we bij de determinatie van de decoratie van een aantal grotere groepen handschriften. In de laatste vijfjaar is ook aan de boekversiering in Oostnederland meer aandacht besteed, al is het laatste woord nog
niet gezegd.69 De kenmerken van de (wellicht zelfs diverse soorten?) Friese decoratie zijn niet omschreven, maar alvorens daarover iets gezegd kan worden
moet eerst het materiaal bij elkaar gebracht worden. We hoeven niet te wanhopen: ook van Groningen (thans met duidelijke kenmerken op de kaart) was
tot voor vijfjaar geleden nog niets bekend!
De aard van de boeken
Op grond van het materiaal zoals zich dat tot nu toe in het gehele onderzochte
gebied in Noordoost-Nederland aan ons presenteert, kunnen we een globale
indeling maken van de soorten boeken die in Friesland vóór de Reformatie
konden worden aangetroffen. In de voorlaatste paragraaf, over de Sint-Maartenskerk te Franeker, zal aan de hand van één bibliotheek daar nader op in
worden gegaan.
Eén ding valt iedere beschouwer al heel snel op: het overgrote aandeel van
de godsdienst en de dagelijkse praktijk van het kerkelijke leven. Vandaar dan
ook dat een hoofdindeling gemaakt moet worden tussen enerzijds de boeken
uit de sfeer van geloof en religie en anderzijds al het andere.™
In de hoofdcategorie van geloof en religie treffen we uiteraard de Bijbel aan,
meestal in het Latijn - de taal immers van kerk en geleerden in de Middeleeuwen. Ook commentaren van de grote kerkvaders ("patres") en latere, middeleeuwse theologen ("doctores") zijn niet zelden. Bijbel en commentaar kunnen samengaan, zoals in het geval van de zesdelige folio-editie van de Bijbel
met daarbij gedrukt de aantekeningen van Hugo van St. Cher uit de twaalfde
eeuw (een druk uit 1503/1504).71 Direct van de Bijbel afgeleid zijn verschillende
andere categorieën teksten, te weten de "devotionalia", boeken bestemd voor
devotie, al dan niet privé, de "liturgica", de boeken voor de eredienst - waarvan we er enkele zagen, en de "sermones" of preken. Vooral preken van beroemde kerkvaders uit de Oudheid (denk bijv. aan Augustinus) of kerkleraren
uit de Middeleeuwen (Bernardus, Thomas van Aquino) werden veelvuldig
overgeschreven en zélf weer als uitgangspunt, als /eertekst genomen voor nieu-
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we gedachten. Vandaar dan ook dat er talloze drukken bekend zijn juist van
zulke auteurs (verg. hierna).
Iets verder van de Bijbel verwijderd, zij het wel vaak doorspekt met citaten
uit de voorafgaande groepen, zijn de teksten die we nu kort bespreken. Daarbij
behoren uiteraard de Levens van heiligen die een belangrijke voorbeeldfunctie
vervulden, een "exemplum" moesten zijn. Heiligen waren immers "gewone"
mensen geweest die evenwel door een bijzondere genade van Hogerhand als
voorbeeld op aarde hadden geleefd, voor tijdgenoten en voor wie later kwam.
Veel meer gericht op de priesterstand was de geleerde theologie. Werken
van Thomas van Aquino en anderen, ook wel in de vorm van een "Summa",
een systematische samenvatting, waren eigenlijk alleen door getrainde vakmensen te hanteren. Een categorie die ik "praktische theologie" noem, is hiervan afgeleid. Het betreft dan bijv. biechtspiegels waarin staat hoeveel boete
("penitentie") men voor welk vergrijp moest krijgen, of welke belemmeringen
een priester verhinderden rechtsgeldig sacramenten toe te dienen. Op een
theoretischer niveau stond de moraaltheologie, waarbij meer in het algmeneen
regels werden behandeld over wat hoorde en wat niet.
Een categorie die met name in de zestiende eeuw belangrijk gaat worden,
betreft de polemiserende theologische teksten, pro of contra de nieuwe leerstellingen en nieuwe theologen. Expliciete reformatorica zijn tot dusver in de
Friese kloosters niet opgedoken, maar een enkele strijdbare verdediger van de
rechte leer is wel bekend. 72
De andere hoofdcategorie, die der overige teksten, kan ook worden onderverdeeld. Een tweetal subgroepen ligt voor de hand: de literaire en de nietliteraire teksten, waarnaast nog wat kleinere groepjes (schoolteksten, geleerde
naslagwerken, collegedictaten e.d.) kunnen voorkomen, maar voor ons zijn ze
van vrijwel geen belang.
De niet-literaire teksten zijn meestal "geleerde boeken". In zekere zin populair zijn werken van filosofen, waarbij Aristoteles vrij veel voorkomt. Wetenschappen als medicijnen, wiskunde, architectuur, geografie en dergelijke komen ook vaak voor in deze tijd, maar in de Friese omgeving vinden we daar
minder van terug dan bijv. in Groningen. Dat kan evenwel liggen aan de hoeveelheid materiaal die we thans tot onze beschikking hebben. Historische teksten zijn overal geliefd geweest, zowel handelend over de (al dan niet kerkelijk
gekleurde) Oudheid, als over dichterbij in tijd en plaats te localiseren gebeurtenissen. Het klooster Thabor werd ook in dit verband genoemd.
De in Friesland (en Groningen) meest opvallende groep is wel die der juridica. Zowel Romeins als kerkelijk recht en wat daarmee samenhangt treffen we
veelvuldig aan, zowel in hele handschriften alsook versneden, in de vorm van
fragmenten, (resten van) bladen, maar uiteindelijk toch uit boeken afkomstig.
Niet alleen het geleerde recht werd zeer veelvuldig overgeschreven, maar ook
de regionale landrechten, zijlvesten en wat niet al werden in tientallen codices
overgeleverd. Ook in de documenten worden de invloeden van dergelijke teksten weerspiegeld.
Van literaire teksten is maar weinig bekend. Er zijn weliswaar enkele klassieke en middeleeuwse auteurs kennelijk gewaardeerd, maar dat betreft toch
vrijwel steeds Latijnse of (in oorsprong) Griekse auteurs wier aanwezigheid ten
dele uit een humanistische belangstelling verklaard kan worden, ten dele evenwel ook terug kan gaan op het karakter van gangbare "schooltekst". 73 Puur
humanistische auteurs als bijv. Lorenzo Valla treffen we in Friesland niet aan.
18
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De taal
Dit korte overzichtje brengt ons op een ander opmerkelijk punt: de taal waarin
de zoeven aangeduide boeken gesteld zijn. Van geleerde boeken en theologie
laat zich raden dat het voor het overgrote deel gaat om Latijnse tekst. Maar: er
is aan Friese boeken nagenoeg niets teruggevonden, afgezien van de streekgebonden juridica. Naast het Latijn is er wel een volkstaal die bij herhaling
voorkomt, maar dat is het Middelnederlands.
Dat lijkt vreemd. We zagen dat er in de late vijftiende en vroege zestiende
eeuw Friestalige eigendomsmerken en familieaantekeningen werden gemaakt,
maar het Nederlands werd eveneens gebruikt. In de kloosters in Westerlauwers Friesland bediende men zich wanneer creatieve, zelf-scheppende schrijfarbeid werd verricht van het Nederlands, terwijl - naar toch wordt aangenomen - in die periode het Fries werd gebruikt als spreektaal. Was het wellicht
een kwestie van "aanzien" van het Latijn of het Middelnederlands, in die zin
dat men zich uit eerbied in de "vreemde taal" tot God en zijn hemelingen
wendde? Dan moet ergens een omslag hebben plaatsgevonden, want het oudste geschreven Fries dat tot in onze tijd bewaard bleef maakt deel uit van . . .
een Bijbel. Het betreft stukjes vertaling van de tekst van de Psalmen, rond het
jaar 1200 genoteerd bij de Latijnse tekst.74
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Oudfriese psalmglos van omstreeks 1200, Universiteitsbibliotheek Groningen, Hs. 404
Wanneer we het gebruikte Middelnederlands nader bekijken, het dialect
proberen thuis te brengen, dan zien we in een aantal handschriften Hollands
getinte vormen. Merkwaardig: niet de Groningse, wat Oostelijk-georiënteerde
Saksische woorden en vormen die minder dan een dag reizen, in feite hooguit
honderd kilometer, naar het Oosten werden gebruikt. Wel treffen we redelijk
wat Oostnederlandse vormen uit iets zuidelijker streken, te weten de taal van
de IJsselvallei, zo verbreid ook door de Moderne Devotie. 75
Onlangs onderzocht Oebele Vries het gebruik van Fries en Middelnederlands als schrijftalen in de Friese kloosters.76 Hij baseerde zich op oorkonden
en brieven, dus heel ander materiaal dan waarmee wij ons in dit artikel bezig
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hielden. Hij bestudeerde wel dezelfde periode. De belangrijkste resultaten waren wel dat men in de tijd tussen 1400 en 1530 van het Latijn overging naar de
volkstaal, maar: ook daar naar het Middelnederlands. De verklaring lijkt gelegen in het voorkomen van erg veel niet-Friezen in de Friese kloosters, en - belangrijker nog - daar vervulden ze vaak de belangrijkste functies. Waterdicht is
zijn bewijsvoering niet, zo zegt Vries, "hij had maar zo weinig beschikbaar materiaal . . . "
Een kerkelijke bibliotheek in Friesland: Franeker rond 1540
Na het voorafgaande is het aardig om één bibliotheek uit Westerlauwers Friesland aan een nader onderzoek te onderwerpen. In de bijlage geef ik de complete tekst van de oudste - thans bekende - boekenlijst uit Friesland (ca. 1540),
met daarbij een uitleg van de daarin voorkomende titels. Van de genoemde
boeken weten we niet méér met zekerheid dan in deze lijst geschreven staat.
Het zijn alleen maar namen van auteurs en/of titels, vaak nogal afgekort en
soms zelfs verbasterd. We weten dus niet of het om handschriften of gedrukte
boeken gaat, en zo ja waar en wanneer ze gedrukt werden. Hoe de bibliotheek
aan de boeken kwam, hoe ze er uitzagen (in fraaie banden of losbladig), we
weten het niet en zullen het wel nooit weten. Toch geeft deze lijst een mooi
voorbeeld van wat we hiervoor hebben gezien.77
Wanneer we de indeling van hiervoor op deze collectie toepassen (vergelijk
de tabel) dan zien we dat ook hier geloof en religie het grootste deel omvat: 43
van de 63 nummers. Er zijn daarbij vijf Bijbels en tien Bijbelcommentaren,
voor een deel uiteraard van de hand van kerkvaders en kerkleraren die ook nog
met verzamelde werken en anderszins respectievelijk met 10 en 2 uitgaven worden vermeld (voor een part zelfs in verschillende delen). 78 Slechts één boek kan
wellicht tot de "devotionalia" gerekend worden, het Leven van Jezus van de
kartuizer Ludolfus van Saksen.79
Er zijn veel preken, elf bundels, vaak specifiek gericht op de vasten of anderszins voor een bepaald doel samengesteld.80 Er waren twee bundels heiligenlevens, en wellicht betreft het ook nog slechts twee variante uitgaven van
eenzelfde tekst, de Legenda Aurea. 81 Echt theologische geschriften zijn kennelijk een zeldzaamheid. We treffen slechts het bekende vierdelige naslagwerk
van Antoninus van Florence en twee praktische werken over pelgrimage resp.
gewetensproblemen (hoewel dit laatste ook als (kerk-)juridisch werk opgevat
kan worden). 82 Overige rubrieken, als uitgesproken katholieke of juist protestantse geschriften, ontbreken geheel. Wat eveneens geheel ontbreekt is de rubriek liturgie. Hieruit kan afgeleid worden dat het hier inderdaad gaat om de
boekerij voor "geleerd" gebruik en niet om de boeken voor bij het koor en de
kerkelijke eredienst.
De rest van de verzameling boeken is nogal eenzijdig opgebouwd. Er zijn
geen filosofische werken, er is geen natuurwetenschappelijke tekst anders dan
het oeroude geschrift van Plinius, de Historia Naturalis, dat ook wel onder de
klassieke auteurs zou kunnen worden gerekend. Historische teksten zijn ook
een zeldzaamheid: naast Flavius Josephus (evenals Plinius uit de eerste eeuw)
is eigenlijk alleen de laat-vijftiende-eeuwer Werner Rolevinck met zijn Fasciculus Temporum vertegenwoordigd. 83
Een grote categorie wordt gevormd door de juridica. Liefst veertien nummers (zij het met in totaal iets minder werken) worden gevuld met wetsteksten,
commentaren of hulpmiddelen bij het gebruik. Overzien we de titels iets pre20
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Gedeelte van de boekeninventaris der Franeker Sint-Maartenskerk
ciezer dan blijken 7 (of 6) nummers voor het kerkelijk recht gereserveerd, vier
voor het Romeins recht en drie voor "de beide rechten". 84
Aan literaire teksten liet men zich in Franeker kennelijk weinig gelegen liggen. Er zijn vier titels van auteurs uit de Klassieke Oudheid bekend, waarvan
we minimaal twee ook al min of meer elders konden onderbrengen. 85 Middeleeuwse en humanistische auteurs staan niet op de lijst. Wèl is er nog een veeltalig woordenboek aanwezig geweest, het "Dictionarium" van Ambrosius Calepinus.86 Een woordenboek is zeker ook wel nodig geweest: naar het zich laat
aanzien waren vrijwel alle boeken in het Latijn, al kunnen bij voorbeeld enkele
Griekse kerkvaders in hun oorspronkelijke taal voorhanden zijn geweest.87
Is er wellicht nog iets te zeggen over de opstelling van de boeken? De volgorde van de lijst wekt de indruk dat de boeken een beetje bij elkaar stonden,
maar veel systeem heeft er niet in gezeten. Bijbels vinden we op drie verschillende plaatsen, tweemaal een (qua titel in ieder geval) zelfde tekst op diverse
plekken, één werk in verschillende delen staat een heel stuk uit elkaar opgesteld . . . dat kan niet verklaard worden door bij voorbeeld aan te nemen dat de
boeken op formaat bij elkaar gezet waren. Zoals gezegd: over herkomst en omvang, inhoud, beheer en de precieze opstelling van de Franeker boekerij zullen
we het fijne wel nimmer te weten komen.
Ter afsluiting
Tot zover zagen we een en ander van de resultaten die de verschillende wegen
van onderzoek ons brachten omtrent boekenbezit en boekengebruik in het
(laat-)middeleeuwse Friesland. We weten nog lang niet alles, maar wanneer in
ieder geval al alle vermeldingen bij elkaar gebracht kunnen worden, en alle
boeken die ervoor in aanmerking komen nader bestudeerd, dan is er redelijke
kans dat op korte termijn meer zicht is op een antwoord op de vraag die in de
titel van dit artikel werd gesteld: wat lazen Friezen aan het einde van de Middeleeuwen?
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Noten
1. Zo is zeer onlangs in de tentoonstelling "Middeleeuwse miniaturen uit de Noordelijke Nederlanden/The Golden Age of Dutch Miniature Painting" (Utrecht, Rijksmuseum het Catharijneconvent / New York, Pierpont Morgan Library; de catalogus verscheen bij Belser Verlag,
Stuttgart, 1989) het vijftiende-eeuwse Noordnederland begrensd bij Zwolle.
2. In: Trijeresom. Ynliedingen halden yn de Fryske Seksjefan it Ned. Philologekongres 1950. Utjown mei stipe fan de Fryske Akademy (Groningen/Djakarta 1950) 51-62.
3. P. Gerbenzon, Excerpta Legum. Onderzoekingen betreffende enkele Friese rechtsboeken uit de
vijftiende eeuw (Groningen/Djakarta 1956).
4. Gerbenzons artikelen komen hierna nog aan bod. Voor zijn invloed wijs ik met name op het
proefschrift van Regnerus Steensma, Het klooster Thabor bij Sneek en zijn nagelaten geschriften. Een inleiding en inventarisatie (Leeuwarden 1970) en het project "Membra Disjecta" dat
door Gerbenzon en ondergetekende binnen het kader van de Interfacultaire Vakgroep Mediaevistiek in de Rijksuniversiteit Groningen werd uitgevoerd. Zie daarover Jos.M.M. Hermans, Het Middeleeuwse Boek in Groningen. Verkenningen rond fragmenten van handschrift
en druk. Tentoonstelling (. . .) (2de verb. druk, Groningen 1981) en P. Gerbenzon, Membra
Disjecta van middeleeuwse juridische handschriften. Een handleiding voor determinatie. Varia
mediaevalia 1 (Groningen 1981); verg. het in volgende noot genoemde artikel van Gerbenzon,
m.n. p. 24, noot 8).
5. P. Gerbenzon, 'Aantekeningen over de "Jurisprudentia Frisica". Een laat-vijftiende-eeuwse
Westerlauwers-Friese bewerking van de "Excerpta legum'", Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 57 (1989) 21-67 en 339-374.
6. Ik wijs met name op catalogi van zijn hand, zoals de belangrijke beschrijving van alle incunabelen thans te Leeuwarden (Catalogus van Incunabelen te Leeuwarden, Leeuwarden, 1977) en
diverse studies naar het boekenbezit van de Hogeschool te Franeker (handelend over de periode 1585, het stichtingsjaar, en later).
7. Hier moet in het bijzonder worden gewezen op zijn publikaties De Leeuwarder Stedstiole 15021504 (Groningen 1982) en de daarmee verbonden studie "Hemma Odda zin, stedsskriuwer fan
Ljouwert om 1500 hinne", It Beaken 43 (1981) 217-239; de 'Aldfryske famylje-oantekeningen
yn in Middelnederlânsk "getijdenboek"', Us Wurk 34 (1985) 44-49 en 'Frysk en Nederlânsk as
skriuwtalen fan de kleasters yn Westerlauwersk Fryslân', Us Wurk 38 (1989) 25-42.
8. S.P. Wolfs, Middeleeuwse dominicanenkloosters in Nederland. Bijdrage tot een monasticon
(Assen 1984); S.P. Wolfs, Middeleeuwse dominicanessenkloosters in Nederland (Assen 1988).
9. Dit zeer uitgebreide, nuttige maar verre van volmaakte onderzoeksapparaat kwam 1939 in de
UB Leiden, waar het thans geraadpleegd kan worden. Verg. Jos A.A.M. Bienians, Vijftig jaar
BNM in de Leidse UB. Kleine publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek 3 (Leiden
1989).
10. M. Schoengen, Monasticon Batavum. 3 dln. plus appendix door D. de Kok (Amsterdam 19411942); A.G. Weiier en N. Geirnaert, Monasticum Windeshemense. III: Die Niederlande
(Brussel 1980); Wolfs over dominicanen zie noot 8; Steensma over Thabor noot 4.
11. Ik kom hier later op terug.
12. Verg. Jos.M.M. Hermans, Klaas van der Hoek en Lydia S. Wierda, Gebeden- en getijdenboeken en andere devote handschriften in de Provinciale Bibliotheek van Friesland (Leeuwarden 1987).
13. Ik doel op een in feite drieledig onderzoek, gericht op Friesland, Groningen en Oostfriesland,
waarbij thans (1990), mede in samenwerking met de Fryske Akademy te Leeuwarden en de
Herzog August Bibliothek te Wolfenbüttel, wordt gewerkt aan een samenvattende en evaluerende studie. Hier is relevant het onderzoek onder auspiciën van de Fryske Akdemy, m.n.
door dr. Ph.H. Breuker en drs. C.P. Zijlstra, om te komen tot een volledige inventarisatie en
deels ook geannoteerde publikatie van alle boekenlijsten en boekvermeldingen uit de huidige
provincie Friesland tot ca. 1800. Iets dergelijks is ook onderweg in het Groningerland (deels
gepubliceerd in Jos.M.M. Hermans, Boeken in Groningen voor 1600. Studies rond de librije
van de Sint-Maarten [deel-uitgave] (Groningen 1987) 259-294 en F. J. Bakker, "Handschriften
en boeken in Groningse archiefstukken tot 1597", Driemaandelijkse Bladen 39 (1987) 93-117
en 40 (1988) 1-26 [helaas met nogal wat tikfouten]).
14. A. Telting, "De Sint-Maartenskerk te Franeker, Oorkonden en berigten uit het oudste kerkenboek te Franeker", De Vrije Fries 7 (1856) 74-107; pp. 83-85: "Inventarium van de Librije
van Sint Martens kerke".
Aan de juridica in de lijst is al eerder aandacht geschonken, o.m. door Gerbenzon in zijn
dissertatie (noot 3, p. 111) en Van Caenegem/Feenstra (zie bij tekstuitgave, litt. opgave, p.
492).
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15. Een heel welsprekend voorbeeld is Rudolf Agricola (1444-1485), geboren in Baflo, opgegroeid in Selwerd en de stad Groningen. Verg. F. Akkerman en A. J. Vanderjagt (ed.) Rodolphus Agricola Phrisius, 1444-1485 (Leiden 1988).
16. R.R. Post, Scholen en onderwijs in Nederland gedurende de Middeleeuwen (Utrecht/Antwerpen 1954). Zie overigens voor de vroegste vermeldingen van scholen in Friesland: Ph.H. Breuker, "Ut de skiednis fan it leger ûnderwiis yn Fryslân (I)", De Pompeblêden 49 (1978) 116-120.
17. Over ongeletterdheid zie bijv. Rolf Engelsing, Analphabetentum und Lektüre. Zur Sozialgeschichte des Lesens in Deutschland zwischen feudaler und industrieller Gesellschaft (Stuttgart
1973), waar ook voorbeelden gegeven worden van vorsten, abten en andere kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders die niet konden lezen of althans niet schrijven.
18. Gerbenzon, Scriptoria, 56-60 en het merendeel der plaatjes, en Steensma een heel boek.
19. In de Fryske Akademy werken daar o.m. aan dr. Ph.H. Breuker en drs. C.P. Zijlstra, maar
ook andere onderzoekers, zoals dr. W. Bergsma en drs. J.A. Mol vinden bij hun onderzoek
heel geregeld "losse" gegevens.
20. Een methodologisch opgezet artikel in dit verband is Erdmann Weyrauch, "Nachlassverzeichnisse als Quellen der Bibliotheksgeschichte", Wolfenbütteler Schriften zur Geschichte des
Buchwesens 10 (1984) 299-312.
21. Voor Groningen is als breed verzamelonderzoek inmiddels verschenen Jos.M.M. Hermans,
Boeken in Groningen voor 1600 (zie noot 13), dezelfde, Middeleeuwse handschriften uit Groninger kloosters (Groningen 1988) en Bakker (eveneens noot 13).
22. Ik zie hierbij af van een argumentatie voor alle onderdelen. In het vervolg wordt voor de belangrijkste aspecten een en ander alsnog uitgewerkt.
23. Hier zij verwezen naar Gerbenzon 1956 en 1989 (noot 3 en noot 5).
24. Verg. Van Caenegem / Feenstra, noot 14.
25. Over de drukker van het "Freeska Landriucht" (ca. 1484-1493) raadplege men tegenwoordig:
Wytze en Lotte Hellinga, The Fifteenth-Century Printing Types of the Low Countries I, 76-77
(Amsterdam 1966), en hun bijdrage aan De vijfhonderdste verjaring van de boekdrukkunst in
de Nederlanden. Catalogus tentoonstelling Brussel KB (Brussel 1973) 399-400, waar in de richting van Antwerpen gewezen wordt als drukplaats.
Gerbenzon wijdt een korte zakelijke bijlage bij zijn artikel uit 1989 (geciteerd in noot 5; pp.
370-372) aan argumenten om toch eerder in het Noorden de plaats van druk te localiseren.
Antwerpen mag èrg ver weg zijn, maar een "uitgever" in het Noorden die evenwel elders liet
drukken (Tielman of Teilman boekverkoper) is ook bekend uit de jaren dertig van de zestiende eeuw (verg. Hermans, Boeken voor 1600 [noot 13], 79). In 1534 en 1543 trad Tielman op te
Leeuwarden, in 1536, ca. 1537 en 1540 te Groningen (had hij wellicht twee winkels?). Zijn
druksels betrok hij voornamelijk van Jan Evertsz. te Kampen (1536-1538), evenwel ook van
Claes Jansz. in Den Haag (1534) en Hendrick Peetersen van Middelburch te Antwerpen (1540
of iets later). Verg. W. Nijhoff en M.E. Kronenberg, Nederlandsche bibliographie van 1500 tot
1540 ('s-Gravenhage 1923-1971) nrs. 161,1196,1757 en 4072, nr. 1762 (voor Tielman in Leeuwarden) en nr. 2475 (Tielman in Groningen). Met name deze laatste met naam en toenaam
bekende druk-verbintenis van Noordnederland met Antwerpen maakt een Freeska Landriucht-drukker in Antwerpen toch al weer iets minder onwaarschijnlijk.
26. Het handschrift is in het bezit van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
te Amsterdam, thans bewaard in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag onder de signatuur
KA XXXIV. Een korte beschrijving is te vinden in D.J.H, ter Horst, Catalogus van de handschriften der KNAW, in bruikleen in de KB ('s-Gravenhage 1938) 19; CMD-NL 2, nr. 515, pi.
620.
27. Leeuwarden, PB, 687 Hs. Kort beschreven in CMD-NL 2, nr. 524, pi. 830a.
28. Johannes Charlier de Gerson, De vita spirituali animae, voorafgegaan door een brief aan Pierre d'Ailly uit 1402 (uitgegeven in de Oeuvres Complètes van Gerson [ed. Mgr. Palémon Glorieux], resp. II, 63-64 en III, 113-202 [nr. 97]).
Het handschrift berust thans in Edinburgh, Royal Observatory, Crawford Collection, Cr.
3.13. Zie N.R. Ker, Medieval manuscripts in British libraries. II: Abbotsford-Keele (Oxford
1977) 563-564.
29. "Explicit anno domini M cccc. Ixxiiii in festo dominici confessoris [= 4 augustus 1474] quo die
fratri iohanni de assindia qui hunc tractatum incepit eleccio conuentus snekensú" ad prioratum est presentata." Zie Ker (vorige noot), 563. Johannes de Assindia, voormalig prior van
Ringenberg, was op het generaal kapittel van 8-10 mei 1474 voor een jaar in Kolen geplaatst.
Henricus de Colonia, ingetreden in het St. Agathaklooster te Cuyck, zwaaide hier van 14711476 de scepter; nadien zou hij het convent van Maastricht als prior leiden. Op naam van Johannes de Assindia staat ook nog een "Anthologus sive dictionarium latinum compilatum per
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30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.

45.

46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Joh. de Assindia priorem Mariae Pacis prope Ringenberg, scriptum 1470": Definities der generale kapittels van de orde van hetH. Kruis, A. van de Pasch ed. (Brussel 1969) 145, 147.
Verg. Steensma, 81 e.v.
Verg. Steensma, 202 e.v.
Steensma, 230 e.v.
Thans bewaard in de Staats- und Universitätsbibliothek Bremen, onder de signatuur Ms. c. 16.
Over dit klooster zie Wolfs, Dominicanen, 131-154, over Dirk van Farmsum, 150, 152-153.
Wolfs kende het handschrift nog niet.
Het betreft Vitaspatrum Hominum Lumen, een druk uit Lyon, 1507. Het boek werd in 1941/
1942 door Antiquariaat Nijhoff in Den Haag aangeboden; aan wie het verkocht is, kon niet
achterhaald worden.
Zie hierover Wolfs, 152-153, nr 2; Hermans, Boeken in Stad en Ommelanden voor 1600,
(handelseditie van "Boeken in Groningen", 1987 [noot 13]; te verschijnen in 1990), Appendix
2.2.1.5 "Dominicanen in Leeuwarden".
Bremen, SUB. Ms. c. 16, fol. 267v.
Bremen, SUB, Ms. c. 16, fol. 39r/39v.
Bremen, SUB, Ms. c. 16, fol. 40r/40v.
Het gaat om een boek thans in de UB Groningen, bewaard onder nummer B j_ 1, genoemd in
Wolfs, Dominicanen, 289, nr. 2. In Hermans, Boeken, 311-315, werd het uitgebreid beschreven (onder dossiernummer 182).
Over dit boek (thans in de UB Leiden), de identificatie van eigendomsmerk en klooster zie P.
Gerbenzon, "In âld ex-Hbris", h Beaken 13 (1951). Over een en ander ook Jaspers, zie volgende noot.
Dit boek berust thans te Parijs, Bibliothèque Nationale, Rés.D. 2213. Zie: G.J.Jaspers, "Een
tweede schenking uit de bibliotheek van Low Broers Bonninga", It Beaken 47 (1985) 40-45.
Zie daarvoor Hermans, Boeken, m.n. hoofdstuk 5.
Verg. Werner Arnold, "MittelalterlicheBibliotheksgeschichteinDeutschland", Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte 9 (1984) 58-76, m.n. 68: "Am Ende des Mittelalters waren
Kloster- und Kirchenbibliotheken die einzige Sammlungen von nennenswerten Umfang die
eine gewisse Leistungsfähigkeit erbringen konnten".
Ik noem slechts één handschrift dat bovendien door hem zelf (van 4-10-1529 tot 13-8-1530)
geschreven is, een juridisch werk: "Alciatus, Lectura super prima parte codicis" (thans KB
Brussel, Hs. 4772-73; verg. CMD-B 5, nr. 783, pi. 1184). Verg. verder: J. Lambert, "La Bibliothèque Royale de 1559 et son conservateur Viglius van Aytta", Archief- en Bibliotheekwezen in België30 (1959) 236-256.
Zo wordt bij'wijze van voorbeeld in 1499 een exemplaar van de Decretalen genoemd (verg. in
de bijlage nr. 23), een kerkrechtelijke tekst derhalve (P. Sipma [ed.], Oudfriese Oorkonden I
('s-Gravenhage 1927) nr. 443).
In 1511 treffen we de Summa Theologica van Thomas van Aquino, een theologisch naslagwerk: O. Vries [ed.], Oudfriese Oorkonden IV ('s-Gravenhage 1977) nr. 204.
Thans bewaard te Leeuwarden, PB Friesland, 688 Hs. Verg. Gerbenzon, Scriptoria, p. 55 en
afb. II.
Ook andere, geroutineerde handschriftenonderzoekers als dr. Anne S. Korteweg (KB, Den
Haag) en prof.dr. James H. Marrow (Berkeley, California) konden deze opmerkelijke versiering niet thuisbrengen. Het kleurgebruik, vooral het harde oranje en het bladgoud, past
evenwel goed bij wat we uit het aangrenzende Groningen kennen (verg. Hermans, Middeleeuwse handschriften uit Groningse kloosters [noot 21]).
Over het handschrift werd een codicologisch werkstuk gemaakt door een student kunstgeschiedenis, Dolf van Weezel Errens (Leeuwarden). Helaas werd daarin nog geen antwoord op
alle vragen gegeven.
Oebele Vries, "Aldfryske famylje-oantekeningen yn in Middelnederlânsk 'Getijdenboek'",
Us Wurk 34 (1985) 44-49.
Alle gegevens ontleend aan Vries, p. 45.
Vries, op de bladzijden 48-49 de teksteditie, een evaluatie op p. 46.
Vries, 44: "It wurdt holden foar in produkt út in Uterts scriptorium en wol út it tiidrek tusken
1450 en 1460 (Neffens in oantekening op in los bledsje, dat yn it hânskrift lein is)".
Naar deze groep handschriften wordt sedert 1987 promotie-onderzoek verricht door drs. Lydia S. Wierda, verbonden aan de Vakgroep Mediaevistiek van de Rijksuniversiteit Groningen.
Over deze groep handschriften nu: Lydia S. Wierda, "Een bijzondere band met de Agnietenberg", Zwols Historisch Jaarboek 5 (1988) 7-34 en "Een bijzondere band met de Agnieten-
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55.

56.
57.

58.
59.
60.

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

69.

70.
71.
72.
73.

74.
75.
76.

berg? Kanttekeningen bij een Noordoostnederlands scriptorium in de vijftiende eeuw", in:
Jos.M.M. Hermans (ed.), Middeleeuwse handschriftenkunde in de Nederlanden 1988 (Grave
1989) 309-316.
Koninklijke Bibliotheek Albert 1, Brussel, Hs. 12078 (Van den Gheyn nr. 788), aantekening
op folio 158v. De inhoud wordt uitgebreid gegeven in Maria Meertens, De Godsvrucht in de
Nederlanden, naar handschriften van gebedenboeken der XVe eeuw VI,75-78 (nr. 18). Het
handschrift wordt vermeld in CMD-B 5, nr. 661, pi. 1042.
Ik verwijs hier naar het onderzoek van Lydia Wierda, die hierover eerlang zal publiceren.
Verg. Hermans, Middeleeuwse handschriften uit Groninger kloosters (zie noot 21) en "Glimpses from the North: Selwerd and Thesinge, Two important scriptoria in Groningen (14701530)", te verschijnen in de congresbundel Medieval Manuscript Illumination in the Northern
Netherlands (congres Utrecht 1989).
Thans PB Leeuwarden, 690 Hs. Afgebeeld in Hermans / Van der Hoek /Wierda (noot 12), nr.
7, pp. 27-29; besproken ook in Gerbenzon, Scriptoria, 60 (plaat viii: eigendomsmerk) en
Steensma, 221-224.
Groningen, UB, Hs. 27 (tezamen in een band). Zie hierover thans: Steensma, 224-227 (de
nummers III en IV).
Zie Catalogus Leeuwarden (noot 12) en Jos.M.M. Hermans, "Laatmiddeleeuwse boekdecoratie en penwerk in Noordnederland. Methodologische overwegingen bij een 'atlas' van Groningse boekversiering alsmede een beknopte bibliografie", in: Hermans (ed.), Middeleeuwse
handschriftenkunde (noot 54), 29-44, m.n. 44 (met noot 51).
Deventer, Stads- en Athenaeumbibliotheek, Hs. I, 71, 72 en 73 (101 D 13, 101 D 14 en 101 F
16). Zie thans Steensma, 202-203; Monasticon Windeshemense (noot 10), 601, CMD-NL 2, nr.
356, pi. 711.
Steensma, 204.
Steensma, t.a.p.
Hermans, Middeleeuwse handschriften (noot 20), 32 en noten 9-11.
Verg. B. Kruitwagen, "Het schrijven op feestdagen in de middeleeuwen", Tijdschrift voor
Boek- en Bibliotheekwezen 5 (1907) 97-120.
Brussel, KB Albert 1, Hs. 12078, fol. 158v.
Verg. Gerbenzon, Scriptoria, 61-62 (vooral over Groningen) en Jurisprudentia, 24-25 (vooral
over Friesland).
Ik doel op de Libri Ordinarii genoemd in noten 25 en 26, eventueel uit te breiden met het
Rituale voor het Laatste Oliesel en begrafenis in een klooster van de premonstratenzers, geschreven in 1563 voor abt IJsbrand Harderwijk van Lidlum. (Thans: PB Leeuwarden, Hs. 1192
[voorheen Fries Genootschap]; verg. CMD-NL 2, nr. 525, pi. 827).
Een overzicht in Hermans, Laatmiddeleeuwse boekdecoratie (noot 60), m.n. p. 43-44. Voor
het Noorden als eerste artikelen: Jos.M.M.Hermans en P.M. leBlanc, "Een verlucht handschrift uit Oost-Groningen. Het getijdenboek van zuster Alheyt van Limbergen (1491)", Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 36 (1986) 153-197 en Anne S. Korteweg, "Delftse, Hollandse en Groningse randjes. Een bijdrage tot een atlas van randversiering in Noordnederlandse verluchte handschriften der vijftiende eeuw". In: Opstellen over de Koninklijke Bibliotheek en andere studies. Bundel . . . Dr. C. Reedijk (Hilversum 1986) 237-246.
In het hiernavolgende werk ik vanuit het schema dat ik in 1987 voor het eerst publiceerde,
gebaseerd op het Groningse materiaal, verg. Hermans, Boeken in Groningen, hoofdstuk 2.2 e,
en bijbehorende tabel 2.8 (p. 60).
Uit het bezit van de dominicanen te Leeuwarden; verg. noot 39.
Cornelius Snecanus, dominicaan te Leeuwarden (overleden in 1534), schreef anti-Lutheraanse teksten (verg. Hermans, Boeken in stad en lande (verg. noot 35), appendix 2.2.1.5.
In de boekerij van de premonstratenzer abdij Mariëngaarde was in het begin van de 13de eeuw
overigens een vrij uitgebreide collectie klassieke auteurs voorhanden. De zeer geleerde en later door abt Sibrandus tot prior benoemde magister Frethericus onderwees volgens de auteur
van de Vita Sibrandi de leerlingen van de kloosterschool ondermeer in Persius, Juvenalis, Vergilius, Horatius en Ovidius: Gesta abbatum Orti Sancti Marie, A.W. Wybrands ed. (Leeuwarden 1879) 172-174. Verg. Post, Scholen en onderwijs, 157-158.
Het betreft een blaadje, thans bewaard in de UB Groningen, Hs. 404. Zie hierover Gerbenzon
in: Hermans, Het middeleeuwse boek, 1981, (noot 4) pp. 89-93.
Over de taal van de gebruikte handschriften werd in de genoemde recente catalogi en beschrijvingen een en ander opgemerkt. Over de kenmerken zelf, en hoe deze vast te stellen zal op niet
al te lange termijn mevrouw Wierda (verg. noot 53) publiceren.
"Frysk en Nederlânsk as skriuwtalen" (verg. noot 7).
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77. De tekst wordt uitgegeven zoals in het origineel te lezen, waarbij voor elk volgend boek een
nummer tussen scherpe haken o is geplaatst. Naar deze nummers wordt in het vervolg (en in
de uitgave) verwezen.
In de uitgave worden voorstellen gegeven van identificaties van de verschillende titels. In
hoofdletters wordt de auteur of de meest gangbare vorm van het werk genoemd. Ben ik redelijk zeker van de identificatie dan geef ik de titel na een =-teken, is het minder zeker dan wordt
een vraagteken toegevoegd ( = ?).
Na een sterretje (*) wordt enige toelichting gegeven over auteur, aard van het werk en verbreiding. Waar nodig wordt na een dubbele ster (**) specifiek commentaar gegeven, bijv. over
het (niet) identificeren van een nog bewaard handschrift uit Oudfries bezit.
78. In het hiernavolgende wordt steeds gemeld welke werken ik in welke groep onderbreng, of
eventueel in welke twee groepen.
Bijbels zijn: 30, 54, 61-63; Commentaren: 5, 31-32, 43-46, 52, 56, 58: Kerkvaders: 4, 34-36,
38-41, 50, 53; Kerkleraren: 51, 57.
79. Nr. 42.
80. De nrs. 1-3, 13,15,18, 28-29, 33, 48, 60.
81. De nrs. 16 en 59; laatstgenoemde titel luidt "passionale" - zie evenwel de toelichting bij dit
nummer.
82. Resp. 47, 17 en 8.
83. Resp. 20, 37 en 55.
84. Over de juridica is ook al een ander opgemerkt door Gerbenzon, Excerpta, 111 en nadien door
Van Caenegem / Feenstra, 492.
Het betreft aan canonistiek: 7, 8 (wellicht practische theologie), 9, 22-25 (Liber Sextus, Decretalen, en Nicolaus de Tudeschis' commentaar daarop); aan romanistiek: 6, 10, 26 en 27
(Codex, Instituten, Libri feodorum en - althans het repertorium op - de Practica van Johannes
Petrus de Ferrariis. Algemeen kunnen worden opgevat de nummers 11 en 12 ("Vocabularius
utriusque juris" en "Flores legum") en 49, het in de zestiende eeuw zeer belangrijke geschrift
van Guillaume Budé (verg. toelichting bij nr. 49).
85. Het betreft nummer 14 (Valerius Maximus' literatuurgeschiedenis), 19 (Aulus Gellius) en de
al eerder genoemde 20 en 37, resp. Plinius en Flavius Josephus.
86. Nr. 21; zie toelichting in uitgave.
87. Te denken aan Chrysostomus (nr. 4), Theophylactus (nrs. 5 en 42, mogelijk twee exemplaren), Athanasius (nr. 35), Basilius (36), Cyrillus (nrs. 45 en 46), wellicht ook de geschiedschrijver Flavius Josephus (nr. 37)

Lijst van herhaaldelijk geciteerde werken
H.M. Adams, Catalogue of Books printed on the Continent of Europe, 1501-1600, in Cambridge
Libraries (Cambridge 1967).
BLC: The British Library General Catalogue of printed Books to 1975 (Londen etc., 1979 e.v.)
R.C. van Caenegem en R. Feenstra, "Ouvrages de droit Romain dans les catalogues des Anciens
Pays-Bas", Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 28 (1960) 297-347, 403-530.
CMD-B 5: Martin Wittek en Thérèse Glorieux-de Gand, Catalogue des Manuscrits dates conservés
en Belgique, VI 1481-1540.Manuscrits conservés à la Bibliothèque Royale Alben Ier Bruxelles
(Brussel 1987).
CMD-NL 1: G.I. Lieftinck, Manuscrits dates conservés dans les Pays-Bas. Ees manuscrits d'origine
étrangère (816-1550) (Amsterdam 1964).
CMD-NL 2: J.P. Gumbert, Manuscrits dates conservés dans les Pays-Bas. Ees manuscrits d'origine
néerlandaise (XlVe-XVIe siècles) (Leiden 1988).
P. Flodr, Incunabula classicorum. Wiegendrucke der griechischen und römischen Literatur (Amsterdam 1973).
P. Gerbenzon, Excerpta legum. Onderzoekingen betreffende enkele Friese rechtsbronnen uit de vijftiende eeuw (Groningen-Djakarta 1956).
P. Gerbenzon, "Over enkele Friese en Groningse scriptoria", Trijeresom. Ynliedingen halden yn
de Fryske Seksje fan it Ned. Philologekongres 1950 (Groningen-Djakarta 1950) 51-62.
P. Gerbenzon, 'Aantekeningen over de "JurisprudentiaFrisica". Een laat-vijftiende-eeuwse Westerlauwers-Friese bewerking van de "Excerpta legum'", Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 57
(1989) 21-67, 339-374.
Frederick R. Goff, Incunabula in American Libraries. A third census (New York 1964, geannoteerde reprint 1973).
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GW: Gesamtkatalog der Wiegendrucke (Leipzig 1925 e.v.).
L. Hain, Repertorium bibliographicum, in quo libri omnes ab arte typographica inventa usque ad
annum MD. typis expressi ordine alphabetico vel simpliciter enumerantur vel adcuratius recensentur (Stuttgart/Parijs 1826-1838).
Jos.M.M. Hermans, Klaas van der Hoek en Lydia Wierda, Gebeden- en getijdenboeken en andere
devote handschriften in de Provinciale Bibliotheek van Friesland (Leeuwarden 1987).
Jos.M.M. Hermans, Boeken in Groningen voor 1600. Studies rond de librije van de Sint-Maarten
(Groningen 1987).
Jos.M.M. Hermans, Middeleeuwse handschriften uit Groninger kloosters (Groningen 1988).
LThK: Lexikonfür Theologie und Kirche, M. Buchberger ed. (Freiburg im Breisgau 1957-1965).
NK: Wouter Nijhoff en M.E. Kronenberg, Nederlandsche bibliographie van 1500 tot 1540 ('s-Gravenhage 1923-1971).
NUC: The National Union Catalogue. Pre-1956imprints. 754 dln. (Londen 1968-1981).
Polain (B): M.Louis Polain, Catalogue des livres imprimés au quinzième siècle des bibliothèques de
Belgique (Brussel 1932). Supplement, 1978.
R. Steensma, Het klooster Thabor bij Sneek en zijn nagelaten geschriften. Een inleiding en inventarisatie (Leeuwarden 1970).
S.P. Wolfs, Middeleeuwse dominicanenkloosters in de Nederlanden. Bijdrage tot een monasticon
(Assen 1984).

Het boekbezit van de Sint-Maartenskerk te Franeker ca. 1540
Systematische indeling
Geloof en religie
biblica (uitgaven)
commentaren
"patres" (kerkvaders)
"doctores" (m.e. kerkleraren)
devotionalia
liturgica
"sermones" (preken)
heiligenlevens
theologie
praktische theologie
moralia
catholica
reformatorica

5
10
10
2
1?
11
2
1
2/1

Subtotaal

43/42

Overige teksten
niet-literaire teksten
filosofie
wetenschappen
historische teksten
juridica (resp. tot., can., rom., beide)

II2/1
14/13 (7/8,4,3)

Subsubtotaal

17/14

literaire teksten
klassieke auteurs
middeleeuwse auteurs
humanistische auteurs

4/2

Subsubtotaal

4/2

geleerde naslagwerken

1

Subtotaal:
Totaal:

22/17
.

65/59

Wumkes.nl

27

Diplomatische uitgave van de boekeninventaris der Sint-Maartenskerk te Franeker
[folio 20r]
1

5

10

15

20

[folio 20v:]
1

5

Inuentarium vande liberye van sint martens kercke: <1>
Quadragesimale 1 frarris johannis grietsch,
<2>
Sermones quadragesimales de legibus tratris leonardi de utino,
<3>
Registrum magistri pauli wan in euangehïs de tempore,
<4>
Chrisostomi tomus sextus: Joannis chrisostomi tomus tertins, Aus et 5us,
Joannis crisostomi tomus primus et lus,
<5>
Theophilactus in Aor euangelia, -1T < 6 > Codex: <7>
Panormitanus super lam partem secundi decretalium: <8>
Somma angelica, II < 9 > Somma Gaufrodi2
<10>
Usus feudorum.H <11> Vocabularium utriusqwe iuris: <12>
Flores legum, 11 <13> Sermones franis iacobi de voragine.
<14>
Valerius maximus,
<15>
Oliuerii maillardi sermones de aduentu,
<16>
Lombardica historia, vel aurea legenda sancforum: <17>
Speculum peregrinarum questionum,
<18>
D. Michaelis3 lochmair sermones de sanctis,
<19>
Aulus gellius de noctibus atticis4,
<20>
C. plinij secundi veronensis naturalis historie,
<21>
Ambrosius Calepinus,
<22>
Nicolaus siculus super Aor et 5 decretalium libro,
<23>
Decreta. H <24> Panormitanm super 2am et 3arn partem,
<25>
Liber sextus decretalium, <26> Institutiones: <27>
<28>
<30>
<31>
<32>
<33>
<34>
<35>
<39>

15

<40>
<42>
<43>
<44>
<45>
<47>
<48>

[folio 21r]
1

5

28

<49>
<51>
<52>
<53>
<54>
<56>
<57>
<58>

Repertorium super practica domini iohannis petri de ferrariis,
Sermones pomerii de tempore, < 2 9 > Sermones pomerii de sanctis,
Nouum testamentum grecum et latinum: Annotationes Erasmi in nouum testamentum: Paraphrases Erasmi in 4or euangelia et acta aposfolorum
Omelie veterum doctorum: 3us et Aus tomi operum Originis,
Primus et 2us tomi operum Origenis.
Athanasii Opera. 11 <36> Basilij magni opera, 10 < 3 7 > Flavii Josephi
opera, U <38> Opera Cypriani
Operum hieronimi tomus primus et lus.
Tomus tertius quartus et septimns,
Tomus quintus et 6us. Tomus Sus et nonws:
Index in tomos omnes operum D. hieronimi,
Augustinus de civitateDei. 1T<41> Hilarius: Vita iesu chrwri per ludolphum de saxonia.
Theophilactus in 4or euangelia.
Paraphrases Erasmi in epúrolas aposfolicas,
Cyrillus in euangelium ionannis, <46> et commentaria eiusdem in [leuiticum, 20
Repertorium Antonini, Ie et 2e partis, Somma maioris beati antonini 3a
pars et Aa,
Sermones hugonis de prato florido super euangelium et epistolas totius anni: Budeus de asse. 1T<50> Lactancius firmianus.
Tomus tercius Bede presbiteri,
Explanatio D. Augustini in psalterium,
Opuscula aliquot D. augustini,
Nouum testamentum et <55> fasciculus temporum.
Johannis maioris hadingtonani in Aor Euangelia,
Catena aurea angelici Thome aqnmatis,
Moralisationes biblie, <59> Passionale,
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<60>
<62>

10

Sermones Roberti de licio:- <61> Nouum testamentum: Libri Salomonis et prophetarum, <63> Biblia: - .

Noten
1.
2
3
4

In de uitgave in De Vrije Fries, hierna geciteerd als VF, werd gelezen: 'quadragezimale'.
VF las hier Danfredi.
VF las hier Michael.
VF las hier'atticae'.

Inventaris van het boekbezit der Sint-Maartenskerk te Franeker (ca. 1540)
Uitgegeven naar Rijksarchief in Friesland, Archief Ned. Herv. Gemeente Franeker nr. 1, fol.
20r-21r, eerder uitgegeven in De Vrije Fries, nieuwe serie 7, 1856, 83-85.

Inuentarium vande liberye van sint martens kercke: < 1>

Quadragesimale fratris johannis grietsch.
= GRITSCH, Johannes. Quadragesimale.
* De franciscaan Johannes Gritsch leefde ca. 1440. Was o.m. bekend om zijn
vastenpreken. [LThK 4, 37-38].
Diverse handschriften en uitgaven bekend. Drukken o.m. van 1475 -1512 (Verg.
GOFF G-490-509; ADAMS G-1275-1276).

<2>

Sermones quadragesimales de legibus fratris leonardi de utino.
= LEONARDUS de Utino. Sermones quadragesimales de legibus dicti.
* Leonardus stamde uit Udine, was dominicaan en leefde ca. 1400 tot 14 mei
1469 of 1470 [LThK 6, 967]. Ook dit boek bevat preken voor de vastentijd.
Diverse uitgaven, o.m. Venetië, 1473 e.v. (Verg. GOFF L-143-147; géén uitgaven genoemd bij ADAMS).

<3>

Registrum magistri pauli wan in euangeliis de tempore.
= WAN, Paulus, - de Chemnaten. Registrum in evangelüs de
tempore.
* Paulus Wann, uit Kemnath (Oberpfalz), leefde ca. 1420/5 - 12-7-1489. Hij
studeerde rond 1440 te Würzburg of Heidelberg, was in 1448-1452 lector te Wenen, inde Artes, in 1449 cursor biblicus. 1454 werkte hij over Sententiae, in 1460
werd hij Magister Theologiae. In 1477 was hij canonicus te Passau. Hij was een fel
verdediger van de leer van de Onbevlekte Ontvangenis [LThK 8, 234]; STEGMüLLER, 4, nrs 6350-52. ASCHBACH, I, 1865, 570-572.
Er zijn verschillende drukken bekend; die uit Passau, 1491 begint op blad 1
'Incipit registrum super sermonibus de tempore' en zo vaker (verg. Polain [B], nr
4036-4038). Verg. ook nr 18.

<4>

Chrisostomi tomus sextus / Joannis chrisostomi tomus tertius, 4us et
5us, / Joannis crisostomi (!) tomus primus et 2us.
= JOHANNES CHRYSOSTOMUS. Opera Omnia. (kennelijk
gebonden in drie banden, nl. dl. 1 & 2, dl. 3 t/m 5 en dl. 6 ).
* Johannes Chrysostomus (Antiochië,ca. 354-407) is een vande grote Griekse
kerkvaders.
Voor zover bekend zijn de verzamelde werken steeds gedrukt in vijf delen,
waarbij apart een registerdeel. Er zijn diverse uitgaven die voor identificatie in
aanmerking komen, b.v. die uit 1521 (Verg. ADAMS C-1512-1521).
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<5>

Theophilactus in 4or euangelia.
** Verg. nr. 43; de bibliotheek bezat kennelijk twee exemplaren.
= THEOPHYLACTUS. In quattuor evangelia.
*
Het betreft de Latijnse vertaling (door Johannes Oecolampadius) van een
oorspronkelijk Griekse tekst - de auteur was aartsbisschop van het huidige Ochrid (eerste helft elfde eeuw - ca. 1108) [LThK 10, 92].
Er zijn verschillende uitgaven, o.m. Basel, 1521 en later (Verg. ADAMS
T-586-596).

<6>

Codex
= Codex Iustinianus. (onderdeel van Corpus Iuris Civilis).
* De wetboeken van keizer Justinianus (527-565), reeds in de twaalfde eeuw
onder de naam Corpus Iuris Civilis bij elkaar gebracht, bestaan uit Institutiones
(hierna, nr 26), Digesta of Pandecta (in Franeker kennelijk niet aanwezig), Codex (dit werk) en Novella (ook niet aanwezig). In de middeleeuwen werden deze
teksten vaak van glossen voorzien; de standaard (de 'glosa ordinaria') is van Accursius. Er zijn heel veel handschriften van in omloop geweest en talrijke uitgaven (Spangenberg, Einleitung in das Römisch-Iustinianische Rechtsbuch. Hannover, 1817, 645 e.vv.; GW, dl 7, kol. 79-80).
Er zijn al 29 uitgaven uit de incunabeltijd bekend (GW, nr 7722-7750). Mogelijk gaat het om een latere uitgave, b.v. de belangrijke van Haloander, Neurenberg, 1530. Verg. Gerbenzon, Excerpta, 111; R.C. van Caenegem en R. Feenstra, 'Ouvrages de droit Romain dans les catalogues des Anciens Pays Bas', Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis 28 (1960) 297-347, 403-530, in dit geval p. 492 (nr.
! ) •

<7>

Panormitanus sup. lam partem secundi decretalium.
** NB: zie ook nr. 22-24.
= TUDESCHIS, Nicolaus de, Panormitanus. Super primam
partem secundi decretalium.
* De auteur was benedictijner monnik (1386 - 1445), aartsbisschop van Palermo (vandaar 'Panormitanus' of 'Siculus'). Hij was de belangrijkste vertegenwoordiger van het postklassieke kerkelijk recht en een invloedrijk voorstander
van conciliaire theorieën. Dit geschrift is een belangrijk en zeer omvangrijk werk
over het kerkelijk recht, in talrijke handschriften en oude drukken bewaard [Gerbenzon, Excerpta, 111; LThK 7, 1000].
Het werk is diverse malen uitgegeven vanaf 1471 (Verg. GOFF P-44-69,
ADAMS T-1037-99).
Het gehele werk omvat navolgende delen:
a
Prima pars super primo decretalium (kennelijk niet aanwezig; wellicht 22);
b
Secunda pars super primo decretalium (kennelijk niet aanwezig; wellicht
22);
c
Prima pars super secundo decretalium (dit boekdeel);
d
Secunda pars super secundo decretalium (hierna, nr. 24);
e
Tertia pars super secundo decretalium (hierna, nr. 24);
f
Lectura super tertio decretalium (niet genoemd);
g
Ultima pars super quarto et quinto decretalium (hierna, nr. 22).

<8>

Somma angelica.
= CLAVASIO, Angelus de. Summa angelica de casibus conscientiae.
* Angelo Carleti, franciscaan uit Chivasso (Clavasium). overleden 11 april
1495, schreef een zeer practisch opgezet naslagwerk voor gewetenskwesties. Het
bleef sedert de eerste druk (Chivasso, 1486) zeer lang in gebruik (laatste uitgave
in Rome 1772), zij het niet onbesproken. In 1520 verbrandde Luther een exemplaar als 'meer dan duivels geschrift' [Gerbenzon, Excerpta, 111; LThK I, 541],
Diverse uitgaven vanaf 1486 bekend (Verg. ADAMS C-2084-2092).
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<9>

Somma Gaufrodi
= GOFFREDUS VAN TRANO, Summa super titulos Decretalium.
* Een uitgave die voor identificatie in aanmerking kan komen verscheen te
Keulen, ca. 1480 (verg. Polain [B], nr 1554). Verg. ook Gerbenzon, Excerpta,
111.

<10>

Usus feudorum.
= ?Libri feodorum (aldus door Gerbenzon opgevat).
* Over deze tekst zie o.m. Van Caenegem/Feenstra 330 en 336 en voor dit
handschrift p. 492, nr 2 (waar geen nadere identificatie). Verg. Gerbenzon, Excerpta, 111.

< 11 >

Vocabularium utriusque juris.
= VOCABULARIUS utriusque iuris.
* Vermoedelijk van Jodocus van Erfurt (Van Caenegem/Feenstra, 480, nr.
201). Diverse uitgaven bekend vanaf de helft van de jaren zeventig van de vijftiende eeuw (verg. Polain [B], nrs. 4022-32). Voor dit boek verg. ook Van Caenegem/Feenstra, 492 (nr 3) en Gerbenzon, Excerpta, 111.

<12>

Flores legum.
= FLORES LEGUM.
* Populaire verzameling van algemeen geldende rechtsspreuken, definities,
versus memoriales e.a., in de vorm van spreekwoorden. Waarschijnlijk in Italië
ontstaan. De keuze is evenwel vrij onnauwkeurig. Zoals te verwachten zijn er
vele uitgaven van deze tekst geweest (verg. R. Stinzing, Geschichte der popularen
Literatur des römisch-kanonistischen Rechts in Deutschland am Ende des fünfzehnten und im Anfang des sechzehnten Jahrhunderts (Leipzig 1867, herdruk Aaien 1959), 122-123; GW 8 [1978], 504). Van Caenegem/Feenstra, 479. n. 192; dit
boek 492 (4).
Uit incunabeltijd zijn diverse drukken bekend (GW nr. 10051-10068; Gerbenzon, Excerpta, 111).

<13>

Sermones fratris iacobi de voragine.
= VORAGINE, Jacobus de. Sermones.
* De dominicaanse auteur uit Varaggio (ca. 1228/30 - 14-7-1298) van de 'Legenda aurea' (zie nr. 16) heeft diverse prekenbundels op zijn naam. Zo zijn er:
a
Sermones de tempore et de sanctis;
b
Sermones pulcherrimi variis scripturarum doctrinis;
c
Sermones quadragesimales;
d
Sermones dominicales [LThK 5, 549-550]
Er zijn derhalve diverse mogelijkheden (Verg. GOFF J-182-202; ADAMS
V-1015-1017), waaruit op grond van de beschikbare gegevens niet gekozen kan
worden.

<14>

Valerius maximus.
= VALERIUS MAXIMUS, Facta et dicta memorabilia.
* Valerius Maximus leefde in de eerste helft van de eerste eeuw van onze jaartelling. Hij droeg dit werk op aan keizer Tiberius. Het was opgezet als een voorbeeldboek voor de rhetorica-opleiding (Tuskulum, 821-822).
Al in incunabeltijd (vanaf 1470) minstens 32 maal uitgegeven (FLODR, 306308).

<15>

Oliuerii maillardi sermones de aduentu.
= MAILLARDUS, Oliverius. Sermones de adventu, quadragesimales et dominicales.
*

Van Olivier Maillard (OFM, ca. 1430 - 22-7-1502), een van de grote predikers
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van de franciscaanse observantenbeweging, zijn verschillende prekenbundels
uitgegeven. De preken voor de advent komen vaak voor in combinatie met preken voor de vasten ('Sermones quadragesimales') en de rest van het jaar ('Sermones dominicales').
Mogelijk betreft het hier een uitgave van uitsluitend eerstgenoemd werk, dus
een prekenbundel voor de Advent. Uitgaven o.m. Lyon, 1498 en later (Verg.
Hain 10510-10520, Suppl. 3768-74; GOFF M-71-76; ADAMS M-153-155; MOREAU / RENOUARD, I, 1506, nr 122).

<16>

Lombardica historia, vel aurea legenda sanctorum.
= VORAGINE, Jacobus de. Legenda Aurea.
* Een van de meest populaire teksten met heiligenlevens, overgeleverd in honderden handschriften en talrijke uitgaven, óók in verschillende volkstalen (verg.
nr. 13 en 59) (Verg. GOFF J-81-181).

<17>

Speculum peregrinarum questionum.
= SYBILLA, Bartholomaeus. Speculum peregrinarum questionum.
* Er zijn van dit werk van deze Zuiditaliaan (hij stamde uit Monopoli in Apulië)
enkele uitgaven bekend, o.m. Rome, 1493 en later (GW 3459 vv., Polain [B],
3529-3530; BLC-1975 302, 11, NUC 545, NS-0528678-85).

<18>

D. Michaelis lochmair sermones de sanctis.
= LOCHMAIR, Michael. Sermones de sanctis.
* Michael Lochmaier was een kanunnik uit Passau, gepromoveerd in het kerkelijk recht (hij studeerde o.m. vanaf 1475 te Ingolstadt).
Enkele uitgaven bekend uit de jaren 1490/1491 - 1507. (GOFF L-270-272;
ADAMS L-1396). Opmerkelijk is dat verscheidene uitgaven tevens 23 preken
van Paulus Wann (zie nr. 3) bevatten (zo o.m. Passau 1490/91; verg. Polain [B],
2510).

<19>

Aulus gellius de noctibus atticis.
= GELLIUS, Aulus. Noctes Atticae.
* Aulus Gellius (2de eeuw na Chr.) bundelde zijn leesvruchten uit oudere
Griekse en Latijnse auteurs - die vaak uitsluitend in deze bloemlezing tot ons zijn
gekomen (Tuskulum, 270).
Overgeleverd in talrijke handschriften en diverse uitgaven, vanaf 1469
(FLODR noemt 11 incunabelen; verg. GOFF G-118-127; ADAMS G-339-368).
**
Het handschrift thans in de Provinciale Bibliotheek van Friesland (55 Hs.,
geschreven te Fulda ca. 836), is afkomstig uit de oude Academiebibliotheek te
Franeker; daar is het evenwel pas in de zeventiende eeuw gearriveerd. Verg.
M.H.H. Engels, in: Universiteit te Franeker 1585-1985. Bijdragen tot de geschiedenis van de Franeker Hogeschool (Leeuwarden 1985).

<20>

C. plinii secundi veronensis naturalis historie.
= PLINIUS Secundus, Gaius. Naturalis Historia.
* Plinius de oudere (23-79 na Chr.) verloor ten gevolge van zijn onderzoekende
natuur zijn leven bij de uitbarsting van de Vesuvius (Tuskulum, 655).
Talrijke handschriften en vele uitgaven (vanaf 1469), ook in verschillende
vertalingen (FLODR noemt al 22 incunabeluitgaven; verg. GOFF P-786-800;
ADAMS P-1551-1594).

<21>

Ambrosius Calepinus
= CALEPINUS, Ambrosius,-Dictionarium.
* Een meertalig woordenboek, dat in de loop van de jaren (de eerste druk verscheen in 1502) steeds meer talen bevatte (in 1590 al elf). Verg. A. Labarre, Bibliographie du Dictionarium d'Ambrogio Calepino, 1502-1779. Baden-Baden,
1975.
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<22>

Nicolaus siculus super 4or et 5 decretalium libro
= TUDESCHIS, Nicolaus de, Panormitanus. Ultimapars super
quarto et quinto decretalium (onderdeel g, bij nr. 7).
*

<23>

Zie toelichting bij nr. 7 en 24.

Decreta
** Gelet op de contekst zal het hier gaan om een canonistische
tekst. In aanmerking komt dan het Decretum van Gratianus
maar waarschijnlijker zijn de Decretalen van Gregorius IX (Gerbenzon acht overigens het Decretum iets waarschijnlijker; verg.
Excerpta, 111).
= ? GREGORIUS IX, Decretales.
*
Paus Gregorius IX (ca. 1170 - 1241) liet door de bekende jurist Raymondus
de Penaforte deze tekst opstellen en verklaarde deze tot officieel kerkelijk wetboek. Uiteraard is de tekst wijd verbreid, ook in incunabeltijd (GW 1726-1740).

<24>

Panormitanus super 2am et 3am partem
= TUDESCHIS, Nicolaus de, Panormitanus. Secunda pars super primo decretalium resp. Tertia pars super secundo decretalium (te weten de onderdelen 'd' en 'e' zoals omschreven bij nr.
7);
*

<25>

Zie verder nr. 7 en 22.

Liber sextus decretalium.
= BONIFATIUS VIII, Liber sextus decretalium.
* Benedetto Gaetano (1235 - 11-10-1303) was canonist, werd in 1294 tot paus
gekozen. Voegde aan de Decretalen van Gregorius IX (verg. nr. 23) het Liber
Sextus toe. Er zijn talrijke handschriften (en fragmenten) bewaard alsook drukken (GW 4848-4887), vaak met daarbij commentaren (GW 4886, 4888-4905).
Ook Nicolaus de Tudeschis (verg. nr. 7, 22 en 24) hoort daartoe.
Verg. Gerbenzon, Excerpta, 111).

<26>

Institutiones
= Corpus Iuris Civilis; Institutiones.
* Over het Corpus Iuris zie bij 6.
Van deze tekst zijn veel incunabeluitgaven bekend: 75 (GW nr. 7580-7655).
Verg. Gerbenzon, Excerpta, 111; Van Caenegem/Feenstra, 492 (nr. 5).

<27>

Repertorium super practica domini iohannis petri de ferrariis.
= Repertorium op: Johannes Petrus de FERRARIIS, Practica
iudicialis.
* Johannes Petrus de Ferrariis (1357/8 - 1416/21) was jurist, vanaf 1389 hoogleraar aan de universiteit van Pavia. Aan de Practica werkte hij vanaf 1400. Het is
een rijk becommentarieerde verzameling formules uit burgerlijk en procesrecht,
meestal mèt Tabula alfabetica en Tabula 'forma libelli'. In 1559 gelastte de Romeinse Curie dat alle exemplaren - wegens de kerkvijandige houding van de auteur - verbrand moesten worden.
Gerbenzon (Excerpta, 111) merkt hierbij op dat kennelijk alleen een repertorium voorhanden was, het boek zélf kennelijk niet. Van die tekst zijn vele drukken bekend (vanaf 1472. verg. GW 9806-9825). Verg. Caenegem/Feenstra, 456,
nr. 44, 492 (nr. 6).

<28>

Sermones pomerii de tempore.
= PELBARTUS de Themesvar, Sermones Pomerii de tempore.
* De franciscaan Pelbartus was afkomstig uit het Hongaarse Themesvar; hij
was in de tweede helft van de vijftiende eeuw een beroemd prediker. Van zijn
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hand zijn preken volgens het tijdeigen (zoals dit boek) en volgens de feesten van
de heiligen (nr. 29) uitgegeven.
Exemplaren zijn bekend vanaf 1498 (Polain [B], 3025-3026).

<29>

Sermones pomerii de sanctis.
= PÉLBARTUS de Themesvar, Sermones Pomerii de sanctis.
*

<30>

Zie nr. 28. Edities bekend vanaf 1499 (verg. Polain [B] 3027-3028).

Nouum testamentum grecum et latinum.
= NOVUM TESTAMENTUM GRAECUM ET LATINUM.
* Een van de drie exemplaren van het Nieuwe Testament die men had (verg. nr.
54 en 61), nog naast een complete uitgave van de Bijbel (nr. 63).

<31>

Annotationes Erasmi in nouum testamentum.
= ERASMUS, Desiderius. Annotationes in Novum
tum.

Testamen-

* Van de werken van de geleerde humanist uit Rotterdam (28-10-1469 - 12-71536) zijn talloze uitgaven verschenen. Van deze tekst zijn uitgaven vanaf 1516
bekend (BLC-1975, 16).

<32>

Paraphrases Erasmi in 4or euangelia et acta apostolorum
= ERASMUS, Desiderius. Paraphrases in quattuor evangelia et
acta apostolorum.
* Onder variabele titel ('Paraphrasis in Novum Testamentum' [verg. nr 31],
ADAMS E-731-733) zijn uitgaven bewaard vanaf 1519. Gelet op tijd en plaats
lijkt het meest precies qua titel aan te sluiten: 'Paraphrasis in Novum Testamentum, videlicet in quattuor Evangelia et Acta Apostolorum', verschenen bij Steelsius te Antwerpen in 1540/41 (NK 2961; Adams E-734).

<33>

Omelie veterum doctorum.
= HOMILIARIUS DOCTORUM a Paulo Diacono collectus.
* Vanaf halverwege de jaren zeventig van de vijftiende eeuw (ca. 1475; Goff
H-314-319) zijn drukken bekend van prekenbundels, veelal beginnend met teksten als 'Omelie et postille venerabilium doctorum', waarna een reeks oude (!)
kerkvaders wordt opgesomd. Dergelijke werken kunnen nog ingedeeld zijn in
twee delen, een zomerdeel en een winterdeel (verg. uitgave uit 1478, Polain [B]
3000).

<34>

3us et 4us tomi operum Originis, / Primus et 2us tomi operum Origenis.
= ORIGENES. Opera omnia. (1 & 2), (3 & 4).
* Origenes Adamantius, ca. 185-254, uit Alexandrië was de grootste en geleerdste Griekse kerkvader. Mede omdat zijn ideeën op het concilie van Nicaea
(325) ketters verklaard zijn, is er van zijn werk maar weinig over, en dan veelal in
de Latijnse vertaling van Rufinus (ca. 345 - 410).
Uit incunabeltijd is één uitgave bekend (Goff 0-95), in later tijd zijn meer
edities verschenen.

<35>

Athanasii Opera.
= ATHANASIUS. Opera.
* Athanasius (295 - 2-5-373) was de beroemdste bisschop van Alexandrië, een
verklaard tegenstander van Arius.
Er zijn geen incunabelen bekend die als titel 'Opera' voeren (GW 2760-2762);
bij nadien verschenen drukken komt dat wèl voor.

<36>

Basilii magni opera.
= BASILIUS Magnus. Opera.
*

34

Basilius, de oudere broer van de even beroemde kerkvader Gregorius van
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Nyssa, heeft diverse werken nagelaten.
Er is één incunabeleditie met een vergelijkbare titel, maar deze is niet aangetroffen ('Opuscula aliquot'; verg. GW, deel 3, kol. 569). Uit latere tijd zijn diverse
uitgaven van de verzamelde werken bekend.

<37>

Flavii Josephi opera.
= JOSEPHUS, Flavius. Opera.
* Van deze joodse schrijver uit de eerste eeuw van onze jaartelling (37/8 - nà
100) zijn de 'Bellum judaicum' en 'Antiquitates Iudaicae' bewaard gebleven. De
teksten zijn veelvuldig (in de Latijnse vertaling uit het Grieks) afgeschreven en
gedrukt.

<38>

Opera Cypriani.
CYPRIANUS. Opera.
* Cyprianus leefde in Carthago (ca. 200/210 geboren en werd op 14-9-258 onthoofd).
Van zijn geschriften zijn ook weer diverse uitgaven, vanaf 1471 (verg. GW
7883-7887).

<39>

Operum hieronimi tomus primus et 2us, / Tomus tertius quartus et septimus, / Tomus quintus et 6us. Tomus 8us et nonus, / Index in tomos
omnes operum D. hieronimi.
= HIERONYMUS. Opera Omnia 1 & 2; 3, 4 & 7 (!); 5, 6, 8 & 9
(!); Index).
* Sophronius Eusebius Hieronymus, een van de grote kerkvaders (347 - 30-9420), heeft zeer veel geschreven. De belangrijkste activiteit was wel de vertaling
van de Bijbel in het Latijn; voorts stelde hij in 'De viris illustribus' de eerste
christelijke literatuurgeschiedenis samen. Naast een vertaling en voortzetting
van de kroniek van Eusebius produceerde hij commentaren op bijbelboeken,
biografische en polemische geschriften en een zeer uitgebreide correspondentie
(Tuskulum, 338-339).
*
Gelet op de nauwkeurige opgave van wat aanwezig was, en kennelijk hoe bij
elkaar gebonden (deel 3, 4 en 7 bij elkaar, een apart register!), lijkt redelijke zekerheid over de bedoelde uitgave haalbaar. De praktijk leert evenwel anders:
aan de omschrijving beantwoorden o.m. de uitgave Basel, 1516, waarbij de index
door Johannes Oecolampadius (1520; Adams J-113/114), maar ook Basel,
1525/6, 1533/4 en 1536/8 (resp. Adams J-115,116 en 117).

<40>

Augustinus de civitate Dei.
= AUGUSTINUS. De civitate Dei.
* Een van de meest bekende werken van de bekende bisschop van Hippo (1311-354 - 28-8-430). Het betreft een apologetisch geschrift, ontstaan tussen 413 en
426. Het hoorde bij het vaste 'meubilair' in iedere klooster- en kerkbibliotheek,
kennelijk ook hier.
Er zijn vele handschriften bewaard, en vanaf het begin is de tekst vaak gedrukt, ook in de volkstaal (verg. GW 2874-2890).

<41>

Hilarius.
= HILARIUS. Opera.
* Hilarius van Poitiers, ca. 315-367, liet diverse geschriften na. Hij was de eerste dogmaticus in het Westen en een groot tegenstander van Arius. Hij schreef
onder meer 'De trinitate', tegen de Arianen.
Er is een uitgave ('Opera complura') bekend uit Parijs 1510 (Adams H-549),
maar er zijn meer edities met de 'Lucubrationes' van Erasmus (1523 en vaker;
verg. Adams H-552 vv.).

<42>

Vita iesu christi per ludolphum de saxonia.
= LUDOUPHUS DE SAXONIA. VitaJesu Christi.
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* Ludolf van Saksen (ca. 1300-10-4-1378), aanvankelijk dominicaan maar vanaf 1340 kartuizer, heeft met dit werk 'das meistgelesene Buch des Spät-Mittelalters' op zijn naam gebracht. Er zijn talloze handschriften van bewaard gebleven,
ook in verschillende volkstalen. De drukgeschiedenis (eerste uitgave in Neurenberg 1470) is al even succesvol [LThK 6, 1180].
**
Uit het oude bezit van de Franeker Academie is een handschrift bewaard
gebleven (thans PB Leeuwarden, 682 Hs). Het bevat de Latijnse tekst, werd geschreven en verlucht in Normandië, waarschijnlijk Rouen (verg. Jos.M.M. Hermans , Klaas van der Hoek, Lydia Wierda, Gebeden- en getijdenboeken en andere
devote handschriften in de Provinciale Bibliotheek van Friesland (Leeuwarden
1987) 15-16, nr. 1). Helaas is identificatie hoogst onwaarschijnlijk: het bedoelde
handschrift werd in 1671 aan de Franeker universiteit geschonken.

<43>

Theophilactus in 4or euangelia.
= THEOPHYLACTUS. In quattuor Evangelia.
*

<44>

Tweede exemplaar; verg. nr. 5.

Paraphrases Erasmi in epistolas apostolicas.
= ERASMUS, Desiderius. Paraphrases in epistolas apostolicas.
* Ook hier zijn weer verschillende edities bekend, in dit geval vanaf 1521
(AdamsE-797).

<45>

Cyrillus in evangelium Johannis
= CYRILLUS. Opus in evangelium Johannis.
* Cyrillus was patriarch van Alexandrië, hij overleed 27-6-444. Hij bestreed een
ketterij uit zijn dagen, die der Nestorianen. Zijn geschriften werden in het Grieks
gesteld maar werden in het Westen veelal in het Latijn geraadpleegd.
Mogelijke gaat het hier om de uitgave Parijs 1508 (Adams C-3176).

<46>

Commentaria eiusdem [= Cyrillus] in leuiticum.
= CYRILLUS. Commentaria in Leviticum.
* Zie nr. 45. Een uitgave Parijs 1514 komt voor identificatie in aanmerking
(Adams C-3172).

<47>

Repertorium Antonini Ie et 2e partis, / Somma majoris beati Antonini
3a pars et 4a.
= ANTONINUS FLORENTINUS. Summa Theologica (1 & 2);
(3 & 4). Mèt register door Johannes Molitoris.
* De dominicaan Antoninus Pierozzi (maart 1389 - 2 mei 1459) sleet het meest
van zijn tijd in Florence. In 1523 werd hij heilig verklaard (wellicht een reden voor
datering van de hier aanwezige druk?) [LThK I, 665-666; LMA I, 728], In zijn
summa behandelt Antoninus de ziel, zonden, deugden en geestelijke gaven.
Er zijn vele handschriften bewaard gebleven en al uit de incunabeltijd (sedert
Neurenberg, 1477) zijn 20 volledige uitgaven bekend. Minder in aantal zijn edities waarbij ook het register van Johannes Molitoris is opgenomen (al komt dat
ook wel separaat voor; verg. GW 2188-2193 en 2199-2202). De vroegste stamt uit
Straatsburg, 1490.

<48>

Sermones hugonis de prato florido super euangelium / et epistolas totius anni.
H U G O [de Vinac] DE PRATO FLORIDO. Sermones super
evangelium et epistolas totius anni.
* Hugo de Vinac was dominicaan. Vanaf 1476 verschenen herhaaldelijk uitgaven (Goff H-503-512, Polain [B] 2016-2024: Adams V-808).
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<49>

Budeus de asse.
= BUDAEUS, Guilielmus. De asse et partibus eius libri quinque.
* Guillaume Budé (1468-1540) is een van de belangrijke humanisten van Frankrijk geweest, van grote invloed voor de kennis van het Grieks in het Westen. Het
boek 'De Asse' is sedert zijn verschijnen (Parijs, 1515), gedurende de gehele zestiende eeuw een der meest gelezen werken van Frankrijk geweest. Het is een
veelomvattend werk over 'oudheidkunde', met tal van uitweidingen waarin kritiek op kerk en paus geuit werd. Tóch bleef Budé zijn leven lang binnen de kerk
[Hanns Kerner, in: Theologische Real-Enzyklopädie, VII (1981), 335-338]. Om
welke uitgave het hier gaat is niet duidelijk. Van Caenegem / Feenstra, 492 (nr.
7).

<50>

Lactancius Firmianus.
= LACTANTIUS FIRMIANUS. Opera.
* Lactantius Caecilius Firmianus (Africa, ca. 250 - ca. 335) behoort bij de vroege christelijke auteurs. Het hoofdwerk is wel zijn 'Divinae Institutiones', een inleiding op en verdediging van het Christelijk geloof (in een toen gemeenlijk heidens wereld). Van zijn werken bestaan - sedert 1465 - diverse uitgaven.

<51 >

Tomus tertius Bede presbiteri.
= BEDA. Opera (alleen deel 3!)
* De Engelse benedictijn (672/3-26.5.735), wegens zijn grote aanzien als kerkleraar en historicus ook wel 'venerabilis', de eerbiedwaardige genoemd, heeft diverse geschriften op zijn naam staan, waaronder een geschiedenis van het Engelse volk 'Historia Ecclesiastica gentis Anglorum' [LMA I 1774-1779].
Uit incunabeltijd is geen uitgave in drie delen bekend (verg. GW 3756).

<52>

Explanatio D. Augustini in psalterium.
= AUGUSTINUS. Explanatio in Psalterium.
*

<53>

Verg. nr. 40.

Opuscula aliquot D. augustini.
= AUGUSTINUS. Opuscula aliquot.
* Er zijn uiteraard talrijke uitgaven van Augustinus werken, maar er zijn er weinig met 'Opuscula' in de titel. Voor identificatie komt in aanmerking de editie
Parijs 1502 (Adams A-2170).

<54>

Nouum testamentum
= NOVUM TESTAMENTUM.
* Een tweede exemplaar van het Nieuwe Testament (verg. nr. 30 en 61), wellicht ditmaal enkel in het latijn (of in het Nederlands? niet waarschijnlijk op de
verder in het latijn gestelde lijst).

<55>

fasciculus temporum.
= ROLEVINCK, Wernerus, Fasciculus temporum.
* De kartuizer Werner Rolevinck, 1425 - 26-8-1502, was auteur van deze 'bundel der tijden', een wereldkroniek die sedert zijn eerste verschijnen (Keulen,
1470) vele drukken kende. De illustraties en het open karakter (bij bewerking in
volkstalen kon men locale aanvullingen invoegen) hebben daaraan bijgedragen.
[LThK8, 1368].

<56>

Johannis maioris hadingtonani in 4or Euangelia.
MAJOR, HADDINGTON, Johannes. Expositiones in quattuor Evangelia.
* John Mair, Maire, Maier, Major (1469-1550), ook wel Haddington of Scotus
genoemd, was-een Schots geleerde die het meest van zijn leven in Parijs door-
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bracht. Verg. A. A. Thomas, Jean de Gerson et l'éducation des dauphins de France. Documents inédits sur Jean Majoris, précepteur de Louis XI (Parijs 1930).
Er is een uitgave bekend uit 1529 (BLC 1975, 208, 316).

<57>

Catena aurea angelici Thome Aquinatis.
= THOMAS DE AQUINO. Catena aurea.
* De dominicaan Thomas van Aquino (overl. 1274), bijgenaamd 'doctor angelicus', schreef twee werken die onder de naam 'gouden keten' overgeleverd
zijn. Zo is er een 'catena aurea super evangelia dominicalia et ferialia' (Goff
T-244) en een meer verbreide 'catena aurea super quattuor evangelistas'. In dit
laatstgenoemde boek geeft Thomas een samenvatting van de kerkvaders in de
vorm van een commentaar op de vier evangeliën.

<58>

MoralisationesBiblie.
= BERCHORIUS, Petrus, Liber Bibliae moralis.
* Pierre Bersuire, benedictijn (einde dertiende eeuw-1362), waso.m. secretaris van koning Jan I van Frankrijk. Hij vervaardigde de eerste vertaling van Livius
in het Frans.
De hier bedoelde tekst wordt in handschriften en incunabeledities (vanaf
1474 bekend) vaak 'Moralizationes Biblie' genoemd (b.v. de editie Deventer
1477, GW 3864). Verg. GW 3862-3865.

<59>

Passionale.
= PASSIONALE.
* Letterlijk genomen: een boek waarin lijdensverhalen (van martelaren) staan;
in de praktijk, zéker in de Nederlanden, meestal een uittreksel uit de Legenda
Aurea (zie nr. 16). Vergelijk bijv. de titel 'Passionael .. dat men hiet die gulden
legende' (Antwerpen, 1505; NK 1193, Adams V-1012). Het betreft een wijd verbreide tekst, ook in de volkstaal (verg. voor het duitse taalgebied H.-G. Richert,
Wege und Formen der Passionalüberlieferung (Tübingen 1978).
Het kan hier om een uitgave in het Latijn dan wel in het (Middel-)Nederlands
gaan.

<60>

Sermones Roberti de Licio.
= ROBERTUS DE LICIO. Sermones.
* Robertus Caracciolo uit Lecce, Franciscaan Conventueel (1425 - 6-5-1495),
was een groot prediker uit de school van Bernardinus van Siena. Nog tijdens zijn
leven werden zijn preken vele malen herdrukt [LThK 2, 933].
Er zijn talrijke teksten verschenen onder de titel 'sermo' of 'sermones' (vanaf
1472; verg. GW 6039-6114).

<61>

Nouum testamentum.
= NOVUM TESTAMENTUM.
* Een derde exemplaar van het Nieuwe Testament (verg. nr. 30 en 54), waarschijnlijk eveneens in het Latijn.

<62>

Libri Salomonis et Prophetarum.
= VETUS TESTAMENTUM, Libri Salomonis et prophetarum.
*

<63>

Kennelijk een deel uit een meerdelige uitgave van de Bijbel.

Biblia.
= BIBLIA
* Waarschijnlijk gaat het hier om een complete uitgave van de Bijbel, ook al
worden direct hieraan voorafgaand het Nieuwe Testament en een deel uit het
Oude Testament expliciet genoemd (nrs. 61 en 62).
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Neolithische slijpstenen uit de provincie
Friesland
H. Fokkens en C. Schinkel
Inleiding
Slijp- of polijststenen voor (vuur)stenen bijlen vormen een categorie artefacten
die niet erg goed bekend is in Nederland. Ook in buitenlandse literatuur wordt
er slechts incidenteel over geschreven. Niettemin moeten ze in de prehistorie
belangrijke werktuigen zijn geweest. Omdat met name in de provincie Friesland in verhouding een groot aantal van dit type artefacten is gevonden, werd
besloten hier een beschouwend artikel aan te wijden met de Friese vondsten als
illustratie.1 Dat er zoveel vondsten van neolithische slijpstenen in Friesland
zijn, hangt vooral samen met de activiteiten van enkele lokale archeologen,
met name Popping, Siebinga en Van Vliet. In de eerste helft van deze eeuw,
vooral in de jaren dertig, toen de grote veen- en heide-ontginningen plaatsvonden, stimuleerden zij de arbeiders tot het verzamelen en melden van vondsten
(Popping 1932).
De opname van het materiaal vond plaats in februari 1987 door beide auteurs. De artefacten werden ter plaatse gefotografeerd door J. Pauptit
(I.P.L.), met dank aan de fotodienst van het Fries Museum voor het gebruik
van een camera. De determinaties van de gesteentesoorten werden verricht
door H. Kars (R.O.B.). Speciale dank geldt ook de medewerkers van het
Bleekerhûs (Drachten), de Oudheidkamer Opsterland (Gorredijk) en het
Fries Museum (Leeuwarden) voor gastvrijheid en toestemming voor publikatie.
Het vervaardigen van (vuur)stenen bijlen
Het neolithicum werd vroeger ook wel het "tijdvak van de geslepen bijlen" genoemd. Bijlen van (vuur)steen vormen dan ook één van de belangrijkste materiaalcategorieën uit die periode. Vooral vuurstenen bijlen spreken tot de verbeelding. De mooiste exemplaren - in onze 20ste-eeuwse visie wel te verstaan zijn zo gepolijst dat geen enkel afslagnegatief van eerdere stadia van bewerking
meer te zien is.
De bijlen zelf zijn reeds het onderwerp van vele studies geweest, vooral van
typologische aard. De wijze van slijpen en polijsten is echter maar zelden onderzocht. Ook experimenteel archeologisch onderzoek heeft zich lange tijd alleen gericht op het vervaardigen van replica's van archeologische artefacten en
het uitvoeren van experimenten daarmee. Het eindprodukt was daarbij belangrijker dan het bestuderen van het produktieproces. Eerst in de laatste jaren
is er, vooral in Scandinavische landen, een aantal studies verschenen waarbij
ook aan het proces van het vervaardigen van (vuur)stenen bijlen aandacht
wordt geschonken (m.n. Madsen 1984, Olausson 1983).
In het produktieproces van bijlen kunnen diverse stadia worden onderscheiden: 1. het verkrijgen van ruw materiaal; 2. het voorbewerken tot de juiste
vorm; 3. het slijpen en 4. het polijsten.
De Vrije Fries, LXX (1990) 39-52
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Fig. 1. Vindplaatsen van de in dit artikel
besproken slijpstenen. De nummers
verwijzen naar de nummering in de
appendix.

Het verkrijgen van het ruwe materiaal is sterk afhankelijk van de plaats waar
men woont. Voor een vuurstenen bijl is een goede kwaliteit vuursteen nodig.
In Denemarken, waar kalksteenkliffen met vuursteenbanken erin een goede
bron voor vuursteen vormen, zal dat geen probleem zijn geweest. In NoordNederland, waar dergelijke bronnen ontbreken, moest het vuursteen voor de
meeste bijlen, in ieder geval de grotere, geïmporteerd worden. Kleinere bijlen
zoals vlakbijlen, zijn over het algemeen van morenevuursteen - meegevoerd
met het landijs - vervaardigd (Brandt 1967:102). Voor stenen bijlen had het
landijs eveneens voldoende materiaal van goede kwaliteit achtergelaten.
Over het mechanisme voor de uitwisseling van het ruwe materiaal voor het
maken van vuurstenen bijlen is nog vrijwel niets bekend. Meestal wordt aangenomen, op grond van depotvondsten, dat in ieder geval de grote bijlen in voorbewerkte vorm werden uitgewisseld. Het is zeer onwaarschijnlijk dat er handelaren in vuursteen door Europa zwierven, zoals Harsema (1979) schijnt aan te
nemen. Handelaren horen bij een markteconomie en die bestond in het neolithicum zeker nog niet.2 Bovendien hoeft het vormgeven van een bijl uit het ruwe materiaal niet gezien te worden als een specialisme dat slechts door enkele
vaklieden beheerst werd (Madsen 1984, Olausson 1983). In principe zal iedere
volwassene een "vuursteensmid" geweest zijn, zij het dat er natuurlijk altijd
verschillen in talent zijn geweest en dat het maken van bijlen niet de eenvoudigste vorm van vuursteenbewerking is.
Hoewel de problematiek van uitwisselingsnetwerken in het neolithicum bijzonder interessant is, is dit niet de plaats om op dit onderwerp dieper in te gaan.
Bovenstaande opmerkingen dienen alleen om het produktieproces in een wat
breder kader dan alleen het technologische te plaatsen. In het volgende zal verder op het derde en vierde stadium in het produktieproces, het slijpen en polijsten, worden ingegaan. Het verschil tussen deze handelingen wordt door vrijwel iedere auteur onderkend, hoewel het gemakkelijker blijkt te zijn in theorie
dat onderscheid te maken, dan in praktijk. Het is bovendien een onderscheid
dat voornamelijk op het vervaardigen van vuurstenen bijlen van toepassing is.
Madsen (1984:49) definieert deze begrippen als volgt: "Grinding is tfie process
wich leaves macroscopic traces in the form of striations or crushing spots. This
process produces the definitive shape of the axe through the removal of mate40
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rial. Polishing is a process which does not leave macroscopic striations, but primarily changes the microscopic nature of the surface." Semenov, de pionier
van het gebruikssporenonderzoek, associeert beide activiteiten met verschillende typen slijpstenen. Hij onderscheidt in de eerste plaats een categorie grote, niet verplaatsbare, blokken grofkorrelige zandsteen met slijpsporen (Semenov 1973:69). Dergelijke blokken, waarvan er in Nederland één bekend is uit
Slenaken (Modderman 1960/61), zijn al sinds het midden van de vorige eeuw
als slijpstenen herkend (Evans 1878, De Mortillet 1883, Nilsson 1843). Ze komen voor bij beekdalen, zoals in Slenaken, maar ook op andere plaatsen. Piggott (1962) beschrijft bijvoorbeeld slijpsporen op een van de steenblokken van
West Kennet long barrow, en voorspelt dat er op meer plaatsen waar intensief
met hout gewerkt is (zoals bij Stonehenge) slijpsporen aangetroffen kunnen
worden.
Op de grote steenblokken, zoals die van Slenaken, is duidelijk te zien dat het
slijpen van de verschillende zijden van een bijl verschillende slijtagesporen veroorzaakt. Het slijpen van de brede zijde levert een breed slijpvlak op, de smalle
zijde veroorzaakt een smal slijpvlak, de snede een v-vormige groef (Modderman 1960/61, Piggott 1962, Déchelette 1908).
Semenov (1973:69) gaat ervan uit dat de niet verplaatsbare slijpstenen voornamelijk voor het slijpen van bijlen waren, en dat voor het polijsten kleine, verplaatsbare blokken fijnkorrelige zandsteen werden gebruikt van een soort die
ook in Friesland wordt gevonden (o.a. Fig. 5). Semenov vergelijkt ze in vorm
met een uitgehold stuk zeep. Deze zeepvormige blokken wegen zo'n 5 tot 10 kg
en hebben over het algemeen slijpvlakken op alle lange zijden. Deze slijp- of
polijstvlakken zijn meestal spiegelglad en hoogglanzend. Over het algemeen is
er sprake van een brede en een smalle zijde (bijv. Fig. 11, zie ook Van der
Waals 1962:fig. 24) die worden geïnterpreteerd als slijpvlakken voor respectievelijk de breed- en smalzijden van de bijlen. De vorm is niet natuurlijk; sporen
van bewerking in piktechniek op de randen maken duidelijk dat sprake is van
bewuste vormgeving. Dergelijke zeepvormige blokken komen vrij algemeen
voor, hoewel niet in grote hoeveelheden. Onder andere zijn ze bekend uit Engeland (Evans 1878:fig. 81) en Scandinavië (Piggott 1962:21). De gelijkmatige
vorm van de slijpvlakken (geen diepe krassen), de fijnkorreligheid van het gesteente en de sterke hoogglans van de slijpvlakken zou men kunnen beschouwen als ondersteuning van Semenov's constatering dat de mobiele slijpstenen
hoofdzakelijk voor de afwerking, het polijsten, dienden. Omdat de grens tussen slijpen en polijsten echter vaag is en op een slijpsteen beide activiteiten niet
van elkaar te onderscheiden zijn, zullen we ook voor deze stenen de term
"slijpsteen" blijven hanteren.
Behalve de zeepvormige slijpstenen is er nog een categorie die minder regelmatig van vorm is. Het merendeel is min of meer ovaal en heeft vaak maar één
slijpvlak. Soms zijn beide brede zijden gebruikt, waarbij de schaalvormige
slijpvlakken elkaar bijna kunnen raken als ze zijn "opgebruikt" (Fig. 8). Op
deze slijpstenen komen regelmatig de v-vormige slijtagesporen van het bewerken van de snede voor (Fig. 13, De Mortillet 1883,1903). Ook zijn er blokken
met hoofdzakelijk snede-slijpsporen (Fig. 8, 9). De onregelmatig gevormde
slijpstenen kunnen tot 100 cm lang zijn en sommige zijn dan ook nauwelijks
meer verplaatsbaar te noemen. Ze worden regelmatig in Noordwest-Europa
(Frankrijk, Engeland, Nederland en Scandinavië) aangetroffen (Nilsson 1843,
Worsaae 1859, Evans 1878, Muller 1895, De Mortillet 1883,1903, Matthiassen
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1944, Skaarup 1975). De mate en de aard van de slijtage doen vermoeden dat
het bij deze categorie functioneel gezien om equivalenten van de grote, onverplaatsbare blokken gaat.
Tenslotte bestaan er ook "botvormige" slijpstenen met meestal meer dan
vier zeer smalle slijpvlakken (De Mortillet 1883, 1903, Muller 1895, Nilsson
1843). Voor zover ons bekend komt dit type slijpsteen, dat eerder als wetsteen
valt aan te merken, in Nederland niet voor. De afmetingen variëren van 20-45
cm in lengte, maar ze zijn niet dikker dan 10 cm. Door grotere afslijping van het
middendeel is de botvorm ontstaan.
De tijdsduur voor het maken van geslepen bijlen
Eén van de belangrijke resultaten van gecontroleerd experimenteel onderzoek
is dat er verantwoorde schattingen te maken zijn van de hoeveelheid tijd die
voor verschillende stadia van het produktieproces (met name stadia 2 tot 4) te
maken zijn. Vroeger dacht men dat het maken van een geslepen vuurstenen bijl
wel een week duurde en dat het resultaat dus een bijzonder kostbaar instrument was. Het moderne onderzoek heeft de schattingen voor de produktietijd
terug gebracht tot één dag. Het maken van de ruwe vorm van een vuurstenen
bijl met hulp van slagstenen en drukwerktuigen van gewei, kost ongeveer een
uur of twee, voor een bijl van ander gesteente (piktechniek) twee tot vijf uur.
Het slijpen met de hand duurt voor vuurstenen bijlen dan nog twee tot vijf uur,
voor stenen bijlen één tot anderhalfuur (Olausson 1983:tabel 3 en 4). De totale
tijd voor vervaardiging verschilt dus niet erg veel voor stenen of vuurstenen
bijlen, voor beide is 5 tot 7 uur nodig. Daarbij moet wel worden bedacht dat
met name het slijpen een zeer eentonig werk is, dat niet uren achtereen gedaan
kan worden (Madsen 1984:55). Een verhouding werktijd-rusttijd van 1:2 is volgens Madsen een redelijke schatting, waarmee de produktietijd nog net binnen
het bereik van één dag valt (1984:55). Dit resultaat van experimenteel archeologisch onderzoek is in overeenstemming met etnografische gegevens (Madsen
1984:60).
Etnografische context
Er zijn tegenwoordig, met name in Nieuw Guinea, nog steeds samenlevingen
die stenen en vuurstenen bijlen vervaardigen. Ondanks het feit dat de technieken die men daar gebruikt niet dezelfde hoeven te zijn als in de steentijd in ons
gebied, zijn er aspecten van meer algemene aard, samenhangend met het produktieproces, die wel voor "onze" prehistorie van belang kunnen worden geacht. Zo wordt ook door de huidige makers gebruik gemaakt van zowel grote,
niet verplaatsbare zandstenen blokken (o.a. Steensberg 1980:5) als van de kleinere, verplaatsbare. Gegevens over verschillen in functie die eventueel samenhangen met een verschil in vorm zijn echter niet bekend. Waarschijnlijk is alleen het natuurlijk voorkomen van grote blokken bepalend voor het gebruik
daarvan.
De tijd die nodig is voor het slijpen van een bijl, en het eentonige karakter
ervan, maken dit werk een nederzettingsgebonden, of in ieder geval een
groepsgebonden activiteit. In dat opzicht moet het slijpen van bijlen gezien
worden als even belangrijk in sociale als in functionele context. Vials beschrijving van het slijpen van bijlen in Nieuw Guinea (Vial 1940:160, geciteerd in
Madsen 1984:58) is daarvan een treffend voorbeeld. Zijn beschrijving laat zien
dat water, zandstenen blokken en een schaduwrijk plekje in dat gebied belang42
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rijke voorwaarden zijn. Een groepje mannen wordt afgeschilderd, ieder met
water bij de hand en een zandstenen slijpblok tussen zijn knieën. Tijdens het
slijpen worden de bijlen steeds in het water gedompeld om het slijpsel te verwijderen en de vorderingen te kunnen zien. De gespreksonderwerpen van de
mannen hierbij zijn niet moeilijk voor te stellen, zeker als men bedenkt dat het
bij dit etnografische voorbeeld speciaal om bijlen als ceremonieel geschenk en
als bruidsprijs gaat.
Op grond van de gegevens uit Nieuw Guinea kan men derhalve verwachten
dat slijpstenen in of vlakbij nederzettingen worden aangetroffen. Ook de verplaatsbare blokken moeten als nederzettingsinventaris opgevat worden. Het is
niet duidelijk of bijlen ook tijdens het gebruik buiten de nederzetting worden
bijgeslepen. Steensberg beschrijft een aantal voorbeelden van het gebruik van
stenen bijlen, waaruit blijkt dat deze vrij lang scherp kunnen blijven. In één
voorbeeld werden gedurende 3 uur en 49 min. 34 bomen omgehakt, variërend
in dikte van 16.5 tot 124.5 cm (omtrek), voordat de bijl een uur lang moest worden bijgeslepen (Steensberg 1980:37). Hieruit zou men kunnen opmaken dat
het bij een expeditie om bomen te vellen efficiënter is een aantal scherpe bijlen
mee te nemen en deze in de nederzetting weer aan te scherpen, dan om ze op de
plaats van gebruik bij te slijpen. Zonder verdere concrete archeologische aanwijzingen heeft het echter weinig zin hier met onze Westerse denkbeelden verder over te speculeren.
Archeologische context
Van de Friese slijp- en polijststenen die hier worden beschreven, is geen enkele
afkomstig uit een gecontroleerd archeologisch onderzoek. Dat komt omdat
maar weinig neolithische nederzettingen in Noord-Nederland zijn onderzocht;
opvallende monumenten als hunebedden hebben altijd meer de aandacht gehad. Toch valt uit de associatie met andere vondsten in een aantal gevallen wel
iets te zeggen over de context. Uit het gebied dat is aangegeven op Fig. 1 zijn 26
vindplaatsen bekend met (fragmenten van) slijpstenen. 14 van die sites kunnen
als nederzettingsplaatsen worden geïnterpreteerd op grond van associatie met
fragmenten van bijlen, maalstenen, aardewerk en vuursteen. Slechts in één geval is sprake van een vondst in een opgraving. Het betreft hier een nederzetting
van de Trechterbekercultuur (ca. 3000-2350 v. Chr.) in het Zwartveen bij Rottevalle, in de veertiger jaren opgegraven door dokter Siebinga uit Opende. Helaas is deze opgraving nauwelijks gedocumenteerd. Ook uit andere associaties
lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de hier beschreven artefacten voornamelijk met de TRB-cultuur in verband gebracht moeten worden. 3
Slechts drie slijpstenen hebben de specifieke zeepvorm die duidelijk door bewerking in piktechniek tot stand gekomen is. De overige slijpstenen zijn van
onregelmatige, niet nader te classificeren vorm. Op grond van de slijpsporen
kan nauwelijks onderscheid gemaakt worden tussen deze vormen. Het is dan
ook de vraag of ze verschillend gebruikt zijn. De zorgvuldige vormgeving van
de zeepvormige blokken suggereert wel dat zij een aparte klasse van artefacten
vormen, maar deze hoeft niet functioneel bepaald geweest te zijn.
Elders in Nederland is niet veel bekend over de context van slijpstenen. Bakker (1979:77) vermeldt uit de TRB-nederzetting bij Laren talloze fragmenten
van zandstenen slijpstenen, zowel grote als kleine. Er zijn geen complete exemplaren aangetroffen, maar wel reconstrueerbare; de oorspronkelijke vorm
daarvan is echter niet nader beschreven. Volgens de bron die Bakker gebruikt
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(Berg 1973, geciteerd door Bakker 1979:77) komen ook in Scandinavië weinig
hele slijpstenen in nederzettingen voor. Skaarups onderzoek in Stengade laat
evenwel een iets ander beeld zien. Bij het onderzoek van een aantal huisplaatsen uit het vroeg-neolithicum werden zeker drie complete en een groot aantal
gebroken slijpstenen met een onregelmatige vorm aangetroffen. In het vernielde langgraf op hetzelfde terrein werd echter maar één slijpsteen aangetroffen
(Skaarup 1975). Uit de Drentse hunebedden, de grafmonumenten van de
TRB-cultuur, zijn ze als bijgiften evenmin bekend. Wel komen gebroken slijpstenen voor als onderdeel van de keienvloer (o.a. G l te Noordlaren, Bakker
1983:171).
Slotopmerkingen
In dit artikel is gepoogd vanuit diverse bronnen inzicht te verschaffen in een
markante categorie stenen werktuigen: slijpstenen ofwel polijststenen. Het is
niet zonder meer duidelijk welke functie de hier besproken Friese slijpstenen
precies hebben gehad. Het is echter aannemelijk dat in ieder geval de zeepvormige slijpstenen een specifieke functie hebben gehad als polijststeen.
De context is evenmin zonder meer duidelijk. Een associatie met nederzettingen lijkt, zowel uit archeologisch als etnografisch gezichtspunt bezien, aannemelijk. Vondsten van complete exemplaren uit andere context zijn ons niet
bekend. Verder onderzoek in breder kader is in dit verband gewenst. Een ander element dat nader onderzoek behoeft, en wel van experimentele aard, is of
het slijpen en polijsten leiden tot verschillen in gebruikssporen op de slijpstenen. Ook het proces van bijslijpen en wetten, de frequentie en de noodzaak
daarvan zijn nog maar in het voorbijgaan bestudeerd.
Tenslotte is ook een uitbreiding van de kennis van etnografische bronnen
over dit onderwerp gewenst. De interesse voor de materiële cultuur is helaas
lange tijd van ondergeschikt belang geweest in het antropologisch onderzoek.
Wellicht dat archeologische etnografie, waarin de context van materiële cultuur opnieuw in de belangstelling komt, hierin verandering kan brengen.
Noten
1.

2.

3.

Het hier beschreven materiaal is onderzocht in het kader van een promotieonderzoek door
een van de auteurs (Fokkens, in voorbereiding). Dit onderzoek beschrijft o.m. de bewoningsgeschiedenis aan de westzijde van het Fries-Drents Keileemplateau in de periode van vroegneolithicum (ca. 4400 v. Chr.) tot aan de Romeinse tijd en zal in 1990 gereed zijn.
De term "handel" mag men voor het neolithicum in feite niet gebruiken. Eerder moet men
denken aan zogenaamde uitwisselingsnetwerken, waarbij goederen van diverse aard als geschenken aan elkaar worden gegeven. Het geven van zo'n geschenk verplicht de ontvanger tot
een wederdienst of tegengeschenk. Hoe dat er uit moet zien, wordt bepaald door de sociale
normen binnen een gemeenschap. Ook huwelijksrelaties en een daarmee samenhangende
bruidsprijs maken deel uit van uitwisselingsnetwerken (Strathern 1969). Voor literatuur over
uitwisselingssystemen in het algemeen kan worden verwezen naar Mauss (1954) en Sahlins
(1972).
Het is niet ondenkbaar dat ze ook nog in de periode van de Standvoetbeker-cultiiur (ca. 24001900 v. Chr.) in gebruik waren. Op veel vindplaatsten vindt men sporen van zowel de TRB- als
de SVB-cultuur, en is eensluidende toewijzing moeilijk.
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Appendix
Beschrijving van slijpstenen uit de provincie Friesland die in dit artikel zijn afgebeeld; de ligging van de vindplaatsen is aangegeven in fig. 1. De determinaties van de steensoort zijn bepaald door H. Kars (R.O.B.). De volgende afkortingen zijn gebruikt: FM=Fries Museum, Drachten=It Bleekerhûs, Gorredijk=Streekmuseum Opsterland.

Fig. 2
Vindplaats
: Bergum
Collectie : FM 1962-III-9
Afmetingen : 27.5x19 cm
Gewicht
: 2.5 kg
Steensoort: Roze/ grijze enigszins gelaagde zandsteen.
Context: Onbekend, gevonden in 1960 door L.B. Bos bij een verkenning op de
noordoever van het Pr. Margriet Kanaal.
Beschrijving: Complete slijpsteen met onregelmatig ovale vorm en drie gebruikte zijden.

Eï

St

Fig. 3
Vindplaats
: Rottevalle
Collectie : FM 100:6
Afmetingen : 26.4x15 cm
Gewicht
: 4 kg
Steensoort: Grijze zandsteen.
Context: Onbekend, gevonden in 1908 in de heide bij Rottevalle.
Beschrijving: Complete slijpsteen met onregelmatige ovale vorm en één gebruikte zijde. Twee holle slijpvlakken zijn zichtbaar.
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Fig.4
Vindplaats
: Rottevalle
Collectie : FM 100:6a
Afmetingen : 22x20 cm
Gewicht
: 5 kg
Steensoort: Rode zandsteen met grijsgele vlekken van 3/4 mm in doorsnede
Context: Onbekend, gevonden in 1908 in de heide bij Rottevalle, de afstand tot
FM 100:6 is onbekend.
Beschrijving: Fragment van een slijpsteen met onregelmatige vorm en twee gebruikte brede zijden.
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Fig.5
Vindplaats
: Drachten
Afmetingen : 35.8x21 cm
Steensoort: Kwartsitische'zandsteen.

Collectie
Gewicht
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Drachten 1971-42
10.5 kg
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Context: Onbekend.
Beschrijving: Complete zeepvormige slijpsteen met vier gebruikte zijden. De
randen zijn in piktechniek bewerkt.

Fig. 6
Vindplaats
: Boornbergum
Collectie : Drachten 1978D
Afmetingen : 37x22 cm
Gewicht
: 6 kg
Steensoort: Kwartsitische zandsteen.
Context: Onbekend, gevonden aan de Smalle Ee.
Beschrijving: Complete slijpsteen met een ovale vorm en twee gebruikte brede
zijden.
I

Fig. 7
Vindplaats
: Wijnjeterp
Collectie
Afmetingen : 20.5x13 cm
Gewicht
Steensoort: Lichtgrijze kwartsitsche zandsteen.
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: Gorredijk838
: 4 kg

Context: Gevonden in 1950 door H. van Vliet op een plaats aan de Hooiweg
waar ook vuursteen, fragmenten van geslepen bijlen en een granieten maalsteen zijn gevonden.
Beschrijving: Complete sterk verweerde slijpsteen met een onregelmatige
vorm en één duidelijk gebruikte zijde. Het slijpvlak is vrij smal. De overige zijden van het blok zijn niet of zeer weinig gebruikt.
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Fig.8
Vindplaats
: Snikzwaag
Collectie : FM 1972-VIII-16
Afmetingen : 17x15 cm
Gewicht
: 1.5 kg
Steensoort: Glimmerhoudende lichtroze/ grijze zandsteen.
Context: Onbekend, gevonden bij wegaanleg in 1972.
Beschrijving: Fragment van een slijpsteen met onregelmatige vorm en drie gebruikte zijden. Eén zijde heeft een hoekig u-vormig slijpvlak. Op de overige
zijden zijn v-vormige verdiepingen aanwezig die het reslutaat moeten zijn van
het bijslijpen/ wetten van snededelen van werktuigen. Het artefact moet eerder
als wetsteen dan als slijpsteen worden geïnterpreteerd.

Fig.9
Vindplaats
: Tronde
Collectie
FM 1975-IX-88
lkg
Afmetingen : 11.4x13 cm
Gewicht
Steensoort: Roze zandsteen.
Context: Onbekende vindplaats, uit de collectie Popping.
Beschrijving: Fragment van een slijpsteen met een onregelmatige ovale vorm
en twee gebruikte zijden. Eén zijde vertoont v-vormige slijpsporen.
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Fig. 10
Vindplaats
: Appelscha
Collectie : FM 218:113
Afmetingen : 46.5x21 cm
Gewicht
: 7.5 kg
Steensoort: Grijsrode veldspaathoudende zandsteen.
Context: Door Popping in de jaren dertig gevonden in de zgn. "150-bunder",
een vindplaats die zich over een groot oppervlak uitstrekt. Op deze plaats zijn
een groot aantal (vuur)stenen bijlen of fragmenten daarvan, een vijzel, een
vuurstenen beitel en vuursteen gevonden. Het hele complex duidt op één of
meer nederzettingen van de TRB-cultuur. Literatuur: Popping 1932.
Beschrijving: Complete schaalvormige slijpsteen met één gebruikte brede zijde.
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Fig. 11
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Vindplaats
: Weper
Collectie : FM 1:28
Afmetingen : 29x13.3 cm
Gewicht
: 5 kg
Steensoort: Grijsrode zandsteen.
Context: Onbekend, gevonden in 1945 door Jongepier.
Beschrijving: Complete zeepvormige slijpsteen met vier gebruikte zijden. De
randen zijn in piktechniek bewerkt.

Tenslotte een beschrijving van twee slijpstenen die in het Fries Museum zijn
aangetroffen zonder dat de vindplaats op het moment van opname te achterhalen was. Beide horen duidelijk in de hierboven beschreven TRB-traditie thuis.

12

Fig. 12
Vindplaats
:
Collectie : FM "Popping"
Afmetingen : 26x14 cm
Gewicht
: 5 kg
Steensoort: Geelachtig grijze kwartsitische zandsteen.
Context: Onbekend, vermoedelijk afkomstig uit de omgeving van Oosterwolde.
Beschrijving: Vrijwel complete slijpsteen met onregelmatige ovale vorm en
drie gebruikte zijden. De twee brede zijden hebben schaalvormige slijpvlakken. Op een brede en een smalle zijde zijn bovendien v-vormige groeven aanwezig.
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Fig. 13
Vindplaats
:
Collectie : FMH34
Afmetingen : 30.7x17.4 cm
Gewicht
: 6 kg
Steensoort: Grijsrode zandsteen.
Context: Onbekend.
Beschrijving: Complete onregelmatig gevormde slijpsteen met twee gebruikte
zijden. Eén zijde heeft een schaalvormig slijpvlak, de andere brede zijde vertoont een aantal v-vormige groeven.
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Gabbe van Aesgema als aanhanger van
David Joris
S. Zijlstra
Het Davidjorisme was rond het midden van de zestiende eeuw een van de belangrijkste stromingen in het wederdoperdom. Het week op een aantal punten
af van de stroming, welke vertegenwoordigd werd door Menno Simons. Menno Simons moest een felle strijd leveren met de beweging van David Joris,
maar kreeg uiteindelijk de overhand. De strijd werd pas na ongeveer 1550 beslist. In dit artikel willen we nagaan welke aanhang de stroming van David Joris
in Friesland gehad heeft, waarbij wij vooral ingaan op de persoon van Gabbe
van Aesgema. Daar de beweging van David Joris zeer behoedzaam opereerde
en het liefst buiten beeld van vooral de autoriteiten bleef, is het moeilijk een
indruk te geven van de omvang en de samenstelling van de groep van volgelingen van David Joris. Het is echter niet uitgesloten dat intensief archiefonderzoek in de toekomst over individuele aanhangers meer aan het licht zal brengen.
Uit de overgebleven archiefstukken weten wij dat het anabaptisme vanaf
1530 in Friesland wortel geschoten had. De wederdopers waren vooral ontevreden met de gang van zaken in de Rooms-Katholieke kerk, scheidden zich
daarvan af en vormden een eigen, zuivere gemeente, waartoe men door de
doop op belijdenis toetrad. Friesland heeft enkele belangrijke voormannen
van de doperse beweging voortgebracht: de broers Obbe en Dirk Philips, die
uit Leeuwarden kwamen, en Menno Simons, die in Witmarsum geboren was.
De doperse beweging werd vanaf het begin gekenmerkt door chiliastische
verwachtingen: de eindtijd zou nabij zijn en alleen degenen die herdoopt waren
zouden behouden blijven. Een van hun leiders, Melchior Hoffman, had voorspeld dat in 1533 de eindtijd zou aanbreken, nadat hij een halfjaar in de gevangenis van Straatsburg zou hebben doorgebracht. Deze stad zou dan het
nieuwe Jeruzalem worden. Toen in 1533 deze voorspelling niet in vervulling
ging, radicaliseerde de beweging. Onder leiding van Jan Matthijs van Haarlem
en Jan van Leiden grepen de dopersen naar de wapens om de komst van het
Rijk Gods te bespoedigen. Zij slaagden er in 1534 in om de stad Munster in
Westfalen in te nemen. Verreweg de meeste dopersen steunden deze confrontatiepolitiek.
De inname van Munster ontlokte een felle reactie bij de Friese overheid.
Scherpe plakkaten werden in 1534 uitgevaardigd en in 1535 werd een ieder die
niet binnen enkele weken ter kerke kwam, met de dood bedreigd. 1 Toen de
termijn van berouw afliep verzamelden de dopersen zich in de buurt van Franeker, versloegen een afdeling soldaten van de stadhouder en namen de abdij Oldeklooster bij Bolsward in. Pas na zware strijd wist stadhouder Schenck van
Toutenburg het klooster te heroveren. 2
Tegen deze achtergrond vinden we de eerste sporen van de werkzaamheden
van David Joris in Friesland. David Joris, afkomstig uit Delft, had zich in de
jaren twintig van de zestiende eeuw aangesloten bij de hervormingsgezinden in
De Vrije Fries, LXX (1990) 53-60
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Delft. Hij was in 1528 veroordeeld wegens het verstoren van een processie en
voor drie jaar verbannen. Tijdens zijn ballingschap hield David Joris verblijf in
Emden; toen hij na een debat met een predikant uit die stad verdreven was,
zwierf hij rond door geheel Friesland. 3 Na lang aarzelen trad hij toe tot de doperse beweging (hij was toen teruggekeerd in Delft) en werd hij in 1534 door
Obbe Philips tot oudste gewijd. Kort hierop moest hij Delft weer verlaten en
werd hij bij verstek levenslang verbannen. 4
Volgens sommigen zou David Joris een deel van deze ballingschap in Friesland hebben doorgebracht. Deze mening wordt gebaseerd op een stuk, aanwezig in het archief Gabbema, dat voorzien is van de titel: "brief van Friesche
wederdopers". Het niet ondertekende stuk, dat nog tijdens het beleg van Munster vervaardigd is, is gezien de stijl en intonatie zeker van de hand van David
Joris. Daar hij zich echter richt tot de overheden in Den Haag is het hoogst
onwaarschijnlijk dat hij het ten behoeve van de Friese wederdopers geschreven
heeft: voor hen zou hij zich eerder tot het Hof van Friesland in Leeuwarden
gewend hebben. 5 In het stuk leren we hem kennen als een gedreven prediker,
die zich het lot van de vervolgde dopersen aantrok en de overheid opriep de
vervolgingen te staken, om niet door Gods toorn getroffen te worden. Tekenend voor David Joris' geestesrichting is dat hij de wederdopers niet opriep om
geweld te gebruiken. Wel toont hij zich een vurig voorstander van de volwassendoop. 6
Zijn belangrijkste rol speelde David Joris in augustus 1536 op het convent
van Bocholt. Hier kwamen de leiders van de doperse beweging bijeen om zich
te beraden over de koers, welke na de val van Munster (in juni 1535) gevaren
moest worden. David Joris wist op deze bijeenkomst, waaraan ook een aantal
Friezen deelnam, een compromis te bereiken over het gebruik van geweld.7
Tussen de voor- en tegenstanders van het gebruik van geweld was een felle controverse ontstaan, die hij oploste door voor te stellen het geweld aan God en
Zijn engelen over te laten. De tegenstanders van geweld dachten dat hij hiermee het gebruik van geweld afkeurde, de voorstanders, waaronder de genoemde Friezen beschouwden zichzelf als de engelen, die het geweld toepasten. 8 David Joris werd tijdelijk de belangrijkste leider van de doperse beweging, maar
spoedig bleek dat het compromis te broos en te dubbelzinnig was. Hij verloor
hierdoor zijn leiderschap en vestigde zich, ondanks zijn levenslange verbanning, weer in Delft, waar hij op basis van verschillende visioenen een eigen
richting van het anabaptisme formuleerde.
David Joris' ideeën hadden een sterk spiritualistisch karakter: het letterlijke
bijbelwoord had voor Joris niet veel betekenis, het ging om de ware betekenis
ervan, die alleen met behulp van de geest te vinden was. Joris zelf meende deze
betekenis te kunnen doorgronden en zag zich op grond van zijn visioenen als
een uitverkorene Gods, die deze betekenis in de wereld moest uitdragen. Het
geloof werd een strijd in het binnenste van de mens tussen goed en kwaad; uiterlijkheden als doop, avondmaal, etc. werden door hem van weinig belang geacht. Als een jorist in gevaar verkeerde, mocht hij zich voordoen als een aanhanger van de in het land gangbare religie. David Joris keerde zich echter, volkomen in overeenstemming met het verinnerlijken van het geloof, tegen het
aanwenden van geweld.9
In een aantal brieven, geschreven in 1537, zette hij zijn leer uiteen. Een van
die brieven stuurde hij naar Friesland. Het kan zijn dat deze brief gericht was
aan die personen welke hij tijdens zijn ballingschap of tijdens het convent van
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Bocholt ontmoet had. Succes had hij ook, want in 1537 vinden we in Leeuwarden een kring van joristen. De voornaamste aanhanger was Jan van Leeuwarden, beter bekend onder de naam Jan Glasemaker.
David Joris bleef het contact met zijn aanhangers door middel van brieven
onderhouden. Die brieven bevatten vooral pastorale vermaningen om standvastig te zijn in het geloof. "Daerom siet datzi waerdelic voor hem met allen
heiligen in stilheit unde sachtmoedicheit in der hopen wandelt, met eeren unde
vreese zijns heiligen naems te dragen voor koningen, heeren unde vorsten",
schreef hij in een van die brieven. Wij hebben gezien dat David Joris meende
dat hij degene was, die door God gezonden was om de verstrooide dopersen te
verenigen. Hij had hiermee nogal wat succes: "Soe behaget mi zeere in dat u
verhoort hebbe van u nochtans met bescheidenheit. Ick hadde wel lust dattet
overal zo terecht inghevoert waer, gelyc het zein moet, und wi u alle daerinne
vorgetreden hebben". Een ieder moest zijn broeder steunen in de strijd tegen
de zonde "sy die eene des anders overste om vri te straffen nadie waerheit". Uit
dit laatste blijkt de losse organisatie van de Davidjoristen: zij hadden bijvoorbeeld geen voorgangers, maar vormden kringen, waarin de boeken en de brieven van David Joris bestudeerd werden.
Verder waarschuwde David Joris in zijn brieven voor "vreemde leeringen
ofte andere opinien". Het jorisme was in de jaren dertig niet de enige stroming
onder het doperdom: de munstersen bleven vasthouden aan hun ideeën omtrent het geweld, de groepering rond Jan van Batenburg was nog radicaler en
verviel tot een roversbende die kerken, boerderijen en soms hele dorpen overviel en in brand stak, terwijl zich daarnaast een groepering rond Menno Simons
aan het vormen was die zich zowel tegen het geweld als tegen de Messiaspretenties van Joris keerde. 10
David Joris' geschriften circuleerden in Friesland. Nicolaas Meyndertsz. van
Blesdijk vertelt hoe hij in 1537 - hij was toen zestien jaar - begonnen was met
het lezen van diens boeken. In 1539 was hij een overtuigd aanhanger van David
Joris geworden. 11 Ook Menno Simons kende de geschriften van David Joris en
bestreed de inhoud in zijn Fundamentboeck, dat in 1539 verscheen. Een ander
prominent dopers leider, Hans van Leeuwarden, de metgezel van Obbe Philips, ging over tot de richting van David Joris. Hij had zich in deze jaren in
Overijssel gevestigd.12
In de stukken van het Hof van Friesland komen we de naam David Joris pas
in de jaren veertig tegen: op 9 maart 1541 werd Jan Glasemaker voor eeuwig uit
Friesland verbannen. Hij zou niet alleen met de wederdopers "gehandelt ende
geconverseert" hebben, maar ook was bij hem thuis een boek van David Joris
gevonden. Uit deze feiten concludeerde de procureur-generaal van het Hof dat
Jan Glasemaker waarschijnlijk herdoopt was, maar ter torture zweeg Jan hierover. Hierdoor werd hij niet ter dood gebracht, maar verbannen. 13
Over deze Jan Glasemaker, een van de eerste aanhangers van David Joris in
Friesland, weten we iets meer. Hij was afkomstig uit Harderwijk en had ook
enige tijd in Sloten gewoond, want uit deze plaats poogde het Hof nadere inlichtingen te krijgen omtrent zijn persoon. Jan van Kampen uit Sloten werd
zelfs naar Leeuwarden ontboden "omme getuygenisse der waerheyt te dragen
jegens eenen Jan glaesemaicker gevangen". Het leverde niets op, behalve dat
aan Jan van Kampen zijn onkosten, een bedrag van twee ponden en twee stuivers, vergoed moesten worden. Jan Glasemaker zat maar liefst 68 dagen vast
"tot drie stuivers sdaachs v , zoals de rentmeester keurig optekende in zijn reke-
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ning, terwijl de scherprechter nog eens zeven stuivers vroeg voor het martelen.14
Dat Jan Glasemaker het er levend afbracht lag niet alleen aan zijn kennelijk
niet lage pijngrens, maar ook aan het feit dat David Joris zijn aanhangers immers toestond om in geval van nood te ontkennen dat zij joristen waren, om zo
de vervolgingen te ontlopen. Dit "metter werelt veijnsen", zoals Joris het
noemde, was Menno Simons een gruwel, maar was voor veel dopersen zeer
aantrekkelijk. Jan Glasemaker zal Friesland verlaten hebben, maar bleef aanhanger van David Joris. In een brief uit 1543 van David Joris aan hem blijkt dat
hij erover geklaagd had dat veel joristen zich onder de heidenen begeven hadden of ermee getrouwd waren. Vermoedelijk waren dit joristen, die overgegaan waren naar de richting van Menno Simons. Een dergelijk verkeer over en
weer kwam in de jaren veertig frequent voor.13
In de vonnissen van het Hof van Friesland vinden we geregeld verwijzingen
naar dergelijke overgangen. Het Hof ontging overigens de verschilen tussen
joristen, batenburgers en mennisten, maar vooral de leiders van de verschillende groeperingen scherpten de verschillen aan. Evenals het Hof zag de gewone
aanhanger weinig verschil en verwisselde hij eenvoudig van partij. Het laatste
was het geval met Henrick Herckemaicker uit Joure. Hij werd in zijn vonnis
van 27 september 1544 ervan beschuldigd tien jaar tevoren herdoopt te zijn en
"oick geweest van tverbondt van eenen Jan van Batenburch ende namaels
aenghehange heeft de opinie van Davidt Joryszoon". 16 Henrick had in 1537 de
kerk van Oldelamer beroofd en werd voor zijn vergrijpen ter dood gebracht.
In een ander vonnis, dat van Joichum Jacobszoon van 20 december 1544
werd gesteld dat Joichum "suspect was geweest te sijne van de secte van Jan
van Batemburch, David Joryszoon als oick van Minne Symonss". Drie rivaliserende leiders - Batenburg was overigens reeds in 1538 geëxecuteerd, maar
geestverwanten droegen zijn ideeën voort -worden hier in een adem genoemd.
Joichum, die in 1540 al wegens blasfemie veroordeeld was, werd veroordeeld
tot eeuwigdurende verbanning en 50 gulden boete, omdat hij ook ter torture
alle beschuldigingen ontkende. 17 Mogen wij hieruit concluderen dat Joichum
eveneens het "metter werelt veijnsen" in praktijk bracht en hij waarschijnlijk
een aanhanger van David Joris was?
Vanwege het veinzen wisten vele joristen een voor hen onaangename confrontatie met het Hof van Friesland te ontlopen. Alleen uit de brieven van David Joris kennen we enkele namen van zijn aanhangers; vaak waren dit niet de
minsten in den lande, want de ideeën van David Joris oefenden een merkwaardige aantrekkingskracht uit op edelen. Tevens voelden veel vrouwen zich tot
zijn richting aangetrokken. Het veinzen zorgde ervoor dat het betrekkelijk ongevaarlijk was om aanhanger van David Joris te zijn. In de brieven vinden we
de volgende Friezen vermeld (de namen waren om veiligheidsredenen vaak afgekort: mocht de bode gegrepen worden, dan konden de geadresseerden moeilijk opgespoord worden). Wij vonden de volgende personen vermeld: Meyndert Claesz., de vader van Blesdijk, Dirck van Dokkum, Trijnk. van Kollum,
Jan scroer, Brant en Hessel Aeseg., Dominicus Douwe, rector Geer. van Gou.
en meester Phocas. 18
Eén aanhanger van David Joris willen wij wat nader belichten, namelijk de
edelman Gabbe van Aesgema. Gabbe, "heerschap inden dorpe van Oesterlittens", was getrouwd geweest met Rinthje van Beyma, dochter van Lieuwe van
Beyma. Zij moet voor 1547 gestorven zijn, want in dat jaar wordt Gabbe van
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Aesgema weduwnaar genoemd. Uit het huwelijk werden twee dochters geboren. Trijn of Catharina (geboren op 6 november 1542) en Rienckgen (geboren
op 24 maart 1545).19
Wanneer Gabbe van Aesgema is toegetreden tot het jorisme is niet bekend.
Wel weten we dat hij in 1550 besloot om zich in Bazel te vestigen. In deze stad
woonde David Joris sinds het jaar 1544 onder de naam Jan van Brugge. Om zijn
identiteit geheim te houden weerde David Joris zoveel mogelijk bezoekers uit
de Nederlanden. Als de joristen al te zeer aandrongen kregen zij een bruusk
antwoord: "Alleen bekommert u mijn persoon te sien soo seer niet, mijn beminde", schreef David Joris bijvoorbeeld in 1552 aan Dominicus Douwe. 20 Incidenteel ontving hij weleens bezoekers uit de Nederlanden, die hij dan als edelen introduceerde. Een van die bezoekers uit Friesland schilderde waarschijnlijk het portret van David Joris, dat nu in het Kunstmuseum van Bazel hangt. 21
Gabbe van Aesgema kreeg wel toestemming om zich in Bazel te vestigen.
Hij had een deel van zijn erfgoederen willen verkopen, maar dit bleek onmogelijk. Wel wist hij zijn zathe voor twintig jaar te verhuren aan Ypke en Hessel,
die daarvoor 2000 goudgulden betaalden, een bedrag dat zij leenden in Groningen en Amsterdam.
De familie van Gabbe van Aesgema was eerst verbaasd geweest over zijn
plannen, maar toen zij hoorden dat hij in Bazel een "treffentlijcker Heeren off
Jonckerendochter" wilde huwen, waren zij gerustgesteld. Of zij wisten dat de
'treffentlijcke dochter' een dochter van de allesbehalve adellijke aartsketter
David Joris was is onwaarschijnlijk. Wel deed onder de "clappachtigen Minniten" het gerucht de ronde dat dit het geval was.22
Gabbe van Aesgema huwde David Joris' dochter Elisabeth, die vroeger
Thamar geheten had, en woonde in het huis van zijn schoonvader. Uit het huwelijk werd na de dood van Gabbe een zoon geboren, die echter maar vier weken leefde. Kort na zijn aankomst in Bazel, nog voor de geboorte van zijn kind,
was Gabbe namelijk gestorven, na volgens de David Joris vijandig gezinde Ubbo Emmius het grootste deel van zijn geld met de familie van David Joris verkwist te hebben. In zijn testament, dat volgens Emmius 'ghepractiseert' (vervalst) was, had Gabbe van Aesgema al zijn goederen vermaakt aan zijn
vrouw.23
Blesdijk, een andere schoonzoon van David Joris, stuurde iemand naar
Friesland om poolshoogte te nemen omtrent de nagelaten goederen van Gabbe. De betreffende persoon, die op 23 maart 1551 rapport uitbracht, had niet al
te openlijk durven informeren, omdat hij vreesde dat de autoriteiten argwaan
zouden krijgen. Als het Hof de waarheid zou vernemen over Gabbe's ketterse
neigingen zouden waarschijnlijk diens bezittingen in beslag genomen worden.
Maar het bleek dat er in Friesland voor de joristen weinig te halen was. Bij zijn
vertrek had Gabbe zijn familie een uitbetaling van 2000 goudguldens gedaan en
zijn resterende bezittingen overgedragen aan zijn dochtertjes.24
Na de dood van Gabbe van Aesgema werd uitvoerig over de erfenis gecorrespondeerd. In oktober 1551 ontvingen de joristen in Bazel een schrijven van
de voogden van Gabbe's kinderen, te weten Rienck van Burmania, Wytze
Camstra en Tjaard Bolta. Blesdijk en Joachim van Berchem (de laatste was
eveneens een schoonzoon van David Joris) antwoordden hier in maart 1552 op.
Zij waren bereid "auf uwer frünliche ansinnen und begeeren" een inventaris
van de goederen van Gabbe van Aesgema over te zenden, mits de Friese voogden eveneens een inventaris van de Friese goederen van Gabbe opstuurden.
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Desnoods, schreven zij, waren zij bereid een volmacht naar Friesland te sturen
of zelf te verschijnen om de erfeniskwestie definitief te regelen.25
Het overgrote deel van de erfenis van Gabbe viel toe aan de joristen, als we
Ubbo Emmius mogen geloven.26 Toch ging dit niet op oneerlijke wijze. De
zaak werd tot een oplossing gebracht door bemiddeling van Johan Boelsen,
burger van Emden en een belangrijk aanhanger van David Joris. 27 Vermoedelijk was de plaats van handeling Appingedam, want Menno Houwerda, redger
en hoofdeling van deze plaats wettigde de volmachten, die Boelsen gekregen
had van Joachim van Berchem en de weduwe van Gabbe van Aesgema.
Met een transactie en scheiding, in augustus 1552 opgemaakt door Joachim
van Berchem, werd uiteindelijk de zaak afgedaan. Als uitgangspunt werd genomen het erfrecht, zoals dat in Bazel gold. Dit bepaalde dat, als een zoon voor
zijn moeder kwam te overlijden, hem, dat wil zeggen zijn erfgenamen, een derde deel van de goederen van zijn vader toe zou vallen. Na het opstellen van de
inventaris bleek dat de beide dochtertjes van Gabbe van Aesgema recht hadden op een bedrag van 383 carolusguldens.28
Erg nodig hadden zij dit geld niet, want Trijn en Rienckgen van Aesgema, de
dochters van Gabbe, werden in het testament van Reijnts Botema uit Morra
rijkelijk bedeeld: uit dit in oktober 1553 opgestelde testament blijkt dat de beide meisjes bij Reijnts' overlijden zouden ontvangen: zes koegrazen land onder
Dokkum, 40 pondematen grond, gelegen bij Morra, en 12 pondematen grond,
gelegen bij Paesens. Daarnaast trokken zij nog een eeuwige rente van zes carolusguldens uit een zathe bij Oosternijkerk en ontvingen zij eveneens zes guldens uit een zathe onder Anjum. Ook Tjaard Bolta, een van de voogden van de
meisjes, werd bedacht. 29
De bewering van Ubbo Emmius, dat de meisjes in armoede moesten leven,
omdat hun vader alle geld aan David Joris gegeven had, is dan ook als een leugen te karakteriseren. Het ene meisje, Rienckgen of Rinthje trouwde met Epe
van Bootma, het andere, Trijn of Catharina werd de vrouw van de bekende
staatsman Hessel van Aijsma, na eerder gehuwd geweest te zijn met Renick
van Gratinga. 30
Ook in de jaren vijftig van de zestiende eeuw vinden we in Friesland aanhangers van David Joris. Zij ontvingen regelmatig brieven van de leider. De
brieven van David Joris aan zijn Friese aanhangers bevatten, evenals in de jaren dertig, vooral pastorale vermaningen. Jac. de Vries kreeg in een brief van
11 augustus 1556, geschreven zeer kort voor David Joris' dood, te horen dat hij
deemoedig moest zijn, zich moest hoeden voor eigenwijsheid en goeddunkendheid en Gods lof moest zoeken. Een bezoek aan David Joris, waarom Jac. gevraagd had, werd afgewimpeld, wel schreef eerstgenoemde: "ik hope eens
over te komen ende uwer veelen te verschijnen".31 In 1553 schreef David Joris
een lange brief aan "die geliefden ende wtvercorenen in Christo Jesu saluyt.
Vriesl." Hij riep zijn aanhangers op het oude wezen te doden en met behulp
van de ervaring des geloofs naar verlossing te streven om het "rijck Gods en
zijn gerechticheit" te betreden. 32
Dezelfde aansporingen kregen Trijnk. van Kollum in 1552, Hessel in Westfriesl. in 1553, Dominicus Douwe in 1549 en Aeseg. in 1556.33 Naast pastorale
vermaningen treffen we aanbevelingen aan als mild te zijn voor de armen, niet
te veel te drinken en de sexuele begeertes binnen de perken te houden. Ook
met huwelijkskwesties werd David Joris lastig gevallen. Gill. en Hessel hadden
een zuster, die weigerde te trouwen met de kandidaat die door haar broers was
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uitgezocht. David Joris, om raad gevraagd, schreef dat hij zich er niet mee kon
bemoeien, omdat de dame in kwestie zijn dochter niet was en hij niet voor huwelijksmakelaar wilde spelen. Tekenend is wel dat David Joris schreef dat hijzelf een "vrijwillige" bruid zou willen hebben en daarmee het gedrag van de
broers afkeurde.
Na de dood van David Joris in 1556 horen we weinig meer van de Friese joristen. Wel waarschuwde in 1557 Steven Silvius, de pastoor van Leeuwarden, die
protestantse sympathieën had, voor de joristen, wederdopers, zwinglianen en
mennisten, terwijl de doperse martelaar Jacques d'Auchy in zijn bekentenis
enige bijzonderheden geeft omtrent de joristische avondmaalsopvattingen.
Het ging hierbij om de exegese van Hand. 2:42, waarbij de breking van het
brood door de kettermeester gelijkgesteld werd aan het avondmaal. Jacques
stelde dat in de betreffende passage het brood gebroken werd en niet het lichaam des Heeren, waarop de kettermeester tegenwierp, dat met het brood
het woord van God bedoeld werd, dat aan een ieder uitgedeeld diende te worden. Het blijkt dat David Joris deze exegese ook toepaste, want Jacques antwoordde: "Mijn Heere, dat segghen ooc David Jorisz ende ander ketters, die te
niete maken dat breken des broots". 34
Tot slot willen we enkele conclusies trekken. Wij hebben aannemelijk gemaakt dat de brief, die Joris in 1535 schreef, niets met de Friese wederdopers te
maken had, maar veeleer bestemd was voor de autoriteiten in het gewest Holland. Wel is het zeker dat David Joris connecties met Friesland had, daar hij,
kort nadat hij in 1536 middels visioenen zijn roeping ontvangen meende te hebben, een brief stuurde naar de dopersen in Friesland. In die brief zette hij zijn
ideeën uiteen. We hebben gezien dat David Joris van bepaalde dopersen respons kreeg: zijn belangrijkste volgeling in Friesland was Jan Glasemaker. De
omvang van de aanhang van David Joris zal wel nooit exact vast te stellen zijn.
De beweging vormde geen organisatie en deelname was tamelijk vrijblijvend
(velen zijn eerder als sympathisant dan als volgeling te karakteriseren). Dit alles geeft de beweging van David Joris iets elusiefs, iets ongrijpbaars.
David Joris vond relatief veel aanhangers in de hogere kringen. In Friesland
werd Gabbe van Aesgema zijn volgeling: deze trouwde zelfs met een dochter
van Joris. Na de dood van Gabbe van Aesgema ontstond er een geschil over de
erfenis; dit geschil werd uiteindelijk in het voordeel van de joristen bijgelegd.
Het blijkt dat Ubbo Emmius, de meest geciteerde bron omtrent dit geschil,
vooringenomen was ten opzichte van de joristen. Uit niets blijkt dat de kinderen van Gabbe van Aesgema doodarm achterbleven, zoals Emmius beweert.
Na de jaren vijftig van de zestiende eeuw vinden we in Friesland weinig sporen meer van het Davidjorisme. De beweging deelde echter niet het lot van
vele bewegingen met een dominante leider. Zij ging bij het versterven van die
leider niet ten onder, maar bleef bestaan en kende tussen 1580 en 1620 zelfs een
opleving. De centra van de joristische beweging waren in die jaren Groningen,
het zuiden van Holland en Oostfriesland.
Noten
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'Liefhebbers der gereformeerde religie':
randkerkelijken of grondbezitters?
J.J. Kalma
Meer dan eens kwam in de Friese synoden de vraag op: mag je een volwassene,
die wat kennis en "uiterlijk leven" betreft voor de doop in aanmerking komt
maar zich niet tot het avondmaal wil begeven, de doop toedienen? Niet enkel
bij de volwassenendoop zat men met moeilijkheden. De doopouders of zij die
hen vervingen deden vaak wel de gevraagde doopbelofte, maar hielden zich er
niet altijd aan. De kinderen werden later geen lidmaat. Dat kon zijn oorzaak
hebben in "sloffe nalaticheit" of ook in buitentrouw en andere "tusschencomende gelegentheden". De gereformeerd gedoopte begaf zich soms tot "andere vergaderingen". 1 Toch horen doop en avondmaal en dus lidmaatworden
bijeen.2 Kerkgang is goed en nodig, maar het aanzitten evenzeer en dat kan
enkel de "ledemaet". Daarom werd reeds bij de kinderdoop, maar zeker wanneer het de doop van volwassenen betrof, altijd sterk aangedrongen op het
doen van belijdenis.3
De aarzeling om belijdenis te doen heeft verschillende oorzaken. Tot in onze
tijd zijn er gemeenten, waar deelname aan het avondmaal gering is.4 De avondmaalsperikoop 1 Kor. 11:17-34 wordt ernstig genomen. Men vreest zichzelf
een oordeel te eten en te drinken. Wie weet niet van de tucht des Heren? In het
laatst der 17de eeuw komen we onder invloed van de "nadere reformatie" en
het labadisme dit bezwaar steeds meer tegen, maar in de 16de en vroege 17de
eeuw was er ook de vrees voor en het verzet tegen de strenge tucht die de kerkeraad - ook maar uit mensen bestaande, vaak van lage komaf - over de lidmaten uitoefende. Deze tucht maakte, dat velen - zeker in de kring der aristocratische regenten - aarzelden en geen lidmaat werden. Er was bij de vaak nog
half roomsen, die eigenlijk voor een samengaan van calvinist en rooms voelden
en weinig verschil zagen tussen de praktijk van Alva c.s. en die van Lumeij van
der Marck en zijn Watergeuzen, ook vrees voor en verzet tegen het drijven van
de gereformeerden. Het gevolg was, dat er zeker de eerste tijd, maar ook nog
vrij lang in de 17de eeuw een soms groot verschil was tussen het aantal kerkgangers en dat der lidmaten en avondmaalsgangers. Sommigen die de gang
naar het avondmaal toch wel noodzakelijk achtten stelden het lidmaatworden
zo lang mogelijk uit. De calvinistische vriend van graaf Willem Lodewijk, Frederik van Vervou, werd eerst op latere leeftijd lidmaat. Van anderen, zo bijvoorbeeld van de grietmannen van West-Dongeradeel Ernst en diens zoon
Douwe van Aylva is bekend, dat zij wel ter kerke gingen, maar niet aan het
"nachtmaal" aanzaten. Douwe, een doordrijver en driftkop, werd eerst op zijn
doodsbed tot lidmaat aangenomen. 5 Hun motieven waren anders dan die van
Vervou. Onder de burgerij en vooral onder de adel komen we nogal eens mensen tegen, die net als de Amsterdamse burgemeester Cornelis Pietersz. Hooft
of de raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt anticlericaal voelden en - ook
al zeiden ze niet: "Liever de Spaensche inquisitie dan de Geneefsche discipline" - zich toch verzetten tegen de gereformeerde tucht van de geminachte do-
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mineesstand en hun aanhang. 6 Over Haarlem schrijft Joke Spaans: "Opvallend
is, dat van de honderdzestien mannen, die tussen 1582 en 1620 de gemeente als
ouderling of diaken gediend hebben, van vijftig de naam niet voorkomt in de
lidmatenregisters". 7 Het verschijnsel vinden we overal. Te Haarlem werden
deze mensen gekozen, omdat het aantal lidmaten te gering was en misschien
ook, om de kerkgangers/niet-lidmaten aan te moedigen.
Wij wijzen op deze niet "normale" verhouding tussen doopleden, lidmaten,
avondmaalsgangers en kerkgangers, omdat wij in de kerkeboeken en ook in de
resoluties van de overheid herhaaldelijk begrippen als liefhebbers, neutralisten, twijfelaars enz. tegenkomen. De laatste tijd wordt aan deze groep min of
meer kerkelijk geïnteresseerden weer meer aandacht gegeven. Ik noem in
chronologische volgorde enkele voorbeelden. A.Th. van Deursen vermeldt de
liefhebbers in zijn boeiende boek Bavianen en Slijkgeuzen, kerk en kerkvolk ten
tijde van Maurits en Oldenbarnevelt herhaaldelijk. 8 Bij hem zijn deze liefhebbers "kerkleden-in wording". Het hoofdonderscheid tussen liefhebbers en lidmaten is, dat alleen de laatsten toegang tot het avondmaal hebben. De liefhebbers kwamen volgens hem regelmatig ter kerke, voegden zich gaarne onder
het gehoor, maar hadden nog geen professie gedaan. Van Deursen, die wel
weet dat het aantal gereformeerde lidmaten vrij lang klein is geweest, meent
toch, dat de kerkdijken de liefhebbers tot de hunnen rekenden en dat met hen
rekening werd gehouden, bijvoorbeeld bij de bepaling van het aantal predikantsplaatsen. 9
W. Nijenhuis 10 schrijft, als hij het heeft over een grote middengroep: "Onder hen moet het aantal groot zijn geweest van diegenen die, zonder lidmaten
der publieke kerk te zijn, deelnamen aan de openbare eredienst." "Onder liefhebbers moeten wij hen verstaan, die in 't algemeen toehoorders zijn." Wij vinden deze opvatting ook bij Alastair Duke." Hij maakt onderscheid tussen de
"prudents" en de "fidèles". De "prudents" zijn de liefhebbers, "who came to
the sermons". Het zijn "kinderen van deze wereld".
In zijn Zuid Nederlanders in de Republiek, 1572 -1630 verzet J. Briels zich
tegen de opvatting van Van Deursen. 12 Hij meent - niet geheel ten onrechte dat Van Deursen een vergelijkbare fout maakt als L.J. Rogier. Terwijl Rogier
aanneemt, dat de grote volksmassa ook na de reformatie eigenlijk in wezen
rooms is gebleven, een gedachte overigens, waarbij Briels zich aansluit, heeft
Van Deursen de neiging aan een brede calvinistische volksbeweging vast te
houden. Ik meen, dat Briels gelijk heeft met zijn waarschuwing en dat het goed
is vast te houden aan de 10% gereformeerden, die G. Brandt e.a. voor de begintijd noemen, maar dat Briels zich vergist, als hij meent, dat het begrip liefhebber eerst na 1600 opkomt. De tweedeling rooms contra gereformeerd, die
lange tijd opgeld deed, moet door een driedeling worden vervangen. 13 In zijn
case-study(l) over Kalvinismeyn Snits om 1600 hinne sluit W. Bergsma zich bij
Van Deursen aan.14 De liefhebber is ook bij hem het kerklid-in-wording. De
liefhebber gaat naar de kerk, maar neemt niet aan het avondmaal deel.
In het opstel In een grensgebied van staties. Katholieken in Baarderadeel onder de Republiek benut H. Oldenhof de gegevens van het stemcohier uit 1640.l3
Daarin duiken begrippen als "liefhebber", "gereformeerd tenminste kerkganger" en "neutralist" op. Tussen de dorpen van Baarderadeel is een groot onderscheid. Terwijl Jorwerd (stemtotaal 39) 1 gereformeerde vermeldt, 4 kerkgangers, 4 twijfelaars en 2 neutralisten lezen we, dat Bozum onder de 41 pachters 12 gereformeerden, 4 kerkgangers en 12 neutralisten, telt. De schrijver
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H.J. Oldenhof heeft in een illustratief schema laten zien, hoe de boerenbevolking van
Baarderadeel in 1640 kerkelijk samengesteld was. Zie noot 15
onthoudt zich van een verklaring voor dit opvallend verschijnsel, maar het is
duidelijk dat ook hier een middengroep aanwezig is die lang heeft geaarzeld.
F.A. van Lieburg maakt in zijn studie over De Nadere Reformatie te Utrecht
ten tijde van Voetius onderscheid tussen gemeenteleden, aanstaande lidmaten
en liefhebbers van de religie.16 In de tweede helft der 17de eeuw waren de
Utrechtse kerken vol, soms overvol, maar velen lieten het toch afweten. Tot de
liefhebbers moet ook de bekende Anna Maria van Schurman worden gerekend, die toch waarschijnlijk lidmaat was. Zij noemt zichzelf "aenschouwersche". In het reeds aangehaalde boek van Joke Spaans wijst de schrijfster op de
mensen, die "gheene religie verbonden" waren. 17 De stedelijke bestuurders
moesten krachtens hun ambt liefhebber zijn. De schrijfster meent, dat te Haarlem velen aarzelden om een bewuste keus te doen. Onder hen waren onverschilligen, mensen, die wat verder keken dan hun eigen kleine wereld, antiklerikalen, en libertijnen als Dirck Volckertz. Coornhert.
Liefhebbers in soorten
Het zijn slechts enkele voorbeelden, maar duidelijk is, dat vrij veel nadruk is
gelegd op het niet-lidmaat zijn. In het hierna volgende hoop ik aan te tonen, dat
dit niet in alle opzichten terecht is, zeker niet als men de nadruk legt op het
"nog-niet". Men dient te bedenken, dat het calvinistische dogma eerst langzaam geldingskracht kreeg. Tevens moet men in het oog houden dat het liefhebber of lidmaat zijn een belangrijke rol speelde bij de uitoefening van het
stemrecht en de ontwikkeling daarvan, zowel op kerkelijk als op politiek terrein.
Dat er omtrent de liefhebbers onzekerheid bestaat is overigens zeer wel te
begrijpen. In de oude kerkelijke geschriften zien wij, dat er van het begin af
verschillende woorden voorkomen die min of meer dezelfde gevoelswaarde
hebben. Wij horen behalve van "ledematen" en "fidèles" van - in alfabetische
volgorde - bekenners, bondgenoten, goedgunners, goedwillenden, huisgeno-
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ten des geloofs, libertijnen, neutralisten, onbeslisten, patriotten, politieken,
prudents, rekkelijken, religionsverwanten, toleranten, twijfelaars, vrijgeesten, weifelaars. Soms is het duidelijk, dat de kerkelijke schrijvers een afschuw
hebben van het begrip. De libertijnen, vrijgeesten worden al heel makkelijk
libertinistische atheïsten, onverschilligen genoemd, zelfs door overigens tolerante figuren als Uytenbogaert. De vriend van Uytenbogaert, de raadpensionaris Oldenbarnevelt, heet echter bij zijn tegenstanders, de contraremonstranten, libertijn, ook al wisten zij, dat hij lidmaat was, kerkganger en deelnemer
aan het avondmaal. Bij liefhebbers van de religie klinkt al gauw het even vaak
gebruikte liefhebbers van het vaderland mee en voelen wij de oude neven- en
tegenstelling tussen Geneefse en Staatse geuzen met hun strijd "pro religione"
en "pro libertate". Tussen de genoemde begrippen zijn er overgangen.
"Wij hebben steeds te doen met een calvinisme, dat gekleurd is door de ontmoeting met andere geestesstromingen, door staatkundige verhoudingen en
maatschappelijke condities", aldus W. Nijenhuis.18 Dit verklaart veel.19 Wij
moeten in dit verband ook denken aan het publieke karakter van het kerkgebouw. Iedereen kon er vrij rondlopen, luisteren naar het orgelspel, naar de publieke afkondigingen of naar de preek of om er slechts te kijken naar andere
wandelaars. De afkeer van het clericalisme heeft gemaakt dat het aantal liefhebbers/niet-gebondenen vrij groot was, zo schrijft C A . van Swigchem terecht, en hij voegt er aan toe: "Zij die . . . de kerk betraden vormden een gemengd gezelschap van gereformeerden en niet-gereformeerden, liefhebbers
van de gereformeerde kerk en nieuwsgierigen".20 Ook al moeten wij bij liefhebbers dus wel vaak aan een kerkelijk-godsdienstig gekleurd begrip denken,
Van Deursen e.a. vergeten licht, dat het woord tevens een staats- en kerkrechtelijke betekenis heeft.
Dit blijkt al dadelijk bij de "gezegende reformatie" van 1580, als het beroepingsrecht niet aan de lidmaten van de gereformeerde "besloten" gemeente
toegekend wordt, zoals de echte calvinisten hadden verlangd, maar aan de
grondbezitters van de "brede" gemeente. Zoals in 1539 door Karel V aan "alle
in wonders van den kerspel, parochie of dorp . . . gebruykende scotschietende
huysen off ploechgangen" het recht om de priesters te kiezen was gegeven, zo
blijft het in 1580.21 Het is een van de vele dingen die hetzelfde blijven. Deze
regeling had bezwaren, maar men kon ook moeilijk anders besluiten. De parochies bleven voortbestaan. Er waren zeker in de kleine dorpsparochies nauwelijks gereformeerden, en de predikant moest - als hij al te krijgen was - als vervanger van de pastoor de gehele parochie bedienen. Bovendien moest hij zijn
traktement ontvangen uit het kerkelijk bezit, dat deels beheerd en vaak ook
gebruikt werd door niet uitgesproken gereformeerden. Zo duikt vanzelf het
begrip liefhebber ook als rechtsterm op. Het waren "liefhebbers van hun vaderlant en de reformeerde religie toegedaan, een ygelijck in zijn dorp", die
voortaan de zaken van bestuur en beheer onder toezicht van de grietmannen en
met hun instemming moesten regelen.22 Tot de liefhebbers kunnen vaak de
kerkvoogden gerekend worden, die op lokaal niveau relatief veel macht hadden.
De bewust-kerkelijken hadden het graag anders gezien en het blijkt dan ook,
dat er al spoedig na 1580 spanning ontstaat tussen enerzijds de mensen, die een
"vrije" kerk willen met een eigen niet van de staat afhankelijke kerkorde en
anderzijds de overheid, die de oude "costumen" trouw blijft en staatstoezicht
op het kerkelijk bedrijf vanzelfsprekend acht. Er worden weldra misstanden
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ontdekt. Het blijkt, dat er voor en na de roerige dagen van 1580 kerkeland in
particuliere handen is overgegaan, zelfs in die van liefhebbers. Ook merkte
men, dat velen - dus ook roomsen en mennisten, weifelaars en onbeslisten van de opzettelijk laag gehouden huren profiteerden of schoolmeesters kozen,
die, zo ze al niet helemaal rooms waren, dan toch daarvan werden verdacht, en
rooms was voor velen hetzelfde als Spaansgezind. Niet alleen hadden verschillende verkondigers van de "nije lere" vroeger als pastoor gediend en gedroegen zij zich zoals ze dat van ouds gewend waren geweest, maar ook kwamen
oude pastoors terug als nieuwe schoolmeesters. Wij lezen dat het beroepingswerk traag op gang kwam en soms helemaal stagneerde. De kerkdijken wilden
graag dat de overheid met "assignaties" dominees aan onwillige of machteloze
gemeenten toewees. Er waren veel te weinig predikanten beschikbaar, zodat
men zelfs hele grietenijen aan één predikant moest toevertrouwen. De hoge
overheid had, terwijl de oorlog voortduurde, de handen vol; de lagere overheden, de grietmannen, keken dikwijls de kat uit de boom. Nog lang na 1600
waren er gemeenten, waar men de kerkgebouwen niet "gereinigd" had en de
oude altaren had laten staan en soms ook een nieuw opknapbeurtje gaf (Schalsum, Pietersbierum). Je kon tenslotte niet weten, hoe het rad der geschiedenis
zou draaien.
De indruk bestaat, dat stadhouder Willem Lodewijk en Gedeputeerde Staten de kerkdijken aanvankelijk wel ter wille zijn geweest. Als de synode van
1586 verklaart, dat men zich bij de beroeping van predikanten houdt aan de
besluiten van de synode van Dordrecht van 1578, waarbij de kerkeraad met
hulp van de classis of een paar predikanten beroept, dan horen we niet van verzet van de overheid.23 Men zag te Leeuwarden wel dat er misstanden waren. Er
komt in deze houding verandering als de Friese predikanten al te duidelijk de
kant van Leicester kiezen, die op de nationale synode van Den Haag (1586) een
kerkorde in calvinistische geest liet aannemen. 24 De overheid, de regerende
bovenlaag, die over het algemeen gematigd calvinistisch was, vreesde niet ten
onrechte dat een Geneefse theocratie zou worden ingevoerd.
Er is een brief uit 1587 bewaard gebleven, verzonden door de predikanten J.
Hilbrandus van IJsbrechtum en M. Laurman van Sneek, waarin op hoge toon
aan de overheid duidelijk wordt gemaakt, dat deze op vele terreinen tekort
schiet: de nog steeds grote groep der mennisten moet meer worden aangepakt,
er moet worden gezorgd, dat er niet meer kerkebezit verdwijnt; de plakkaten
moeten beter worden nageleefd, met name dat op het huwelijk; het leger moet
meer aanvallend optreden. 25 Er is nog te veel ambtsbejag, er zijn ook te veel
vreemde soldaten. Het volk is onrustig, de stadhouder heeft een te duur huis
(!), het predikantsambt wordt veracht. Er zou een landdag moeten komen,
speciaal over de religie. "Weert uut uwe Landdag, die de Religie van Herte
niet gunstig zijn".
Het is duidelijk waar de schoen wringt. Deze zonder veel systeem, maar met
vele bijbelplaatsen toegelichte verwijten en desiderata hebben de "politieken"
bepaald niet kerkelijker doen denken. De schoenmaker moest zich maar bij
zijn leest houden. Zo zien wij in Friesland weldra (1588) een commissaris-politiek op de synode verschijnen, die een oogje in het zeil moet houden. 26 Later
worden het er twee. De heren zullen op den duur "directeuren" van de synode
heten en zich zo ook gedragen. Het is te begrijpen, dat wanneer de kerkdijken
min of meer als controleurs van de overheid gingen optreden, deze in reactie
weer volop de nadruk legden op het aloude benoemingsrecht, juist omdat een
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groot deel van de leden van de Staten en van het College van Gedeputeerde
Staten uit grondbezitters bestond. Zij waren wel "goede getrouwe persoenen,
liefhebbers van Godts Woort ende van het vaderlandt", maar wisten ook waar
het algemeen belang hun eigen belangen raakte.
In een propositie op de Landdag van 31 maart 1584 lezen wij ad XXV: "Laet
ons nu oock eens aansien, hoe cleyn die yver tot Goedesdient by ons in veele
plaetsen is, soe men daegelycx metter daet siet die mennichvuldighe prectycquen ende subtile vonden, daer mede die gesondene Dienaers des Heyligen
Êuangeliums uitgestoten ende affgekeert worden; laet mede gelet worden opten pretexten Juris Patronatus ende andere op verscheyden oorden, de leengoederen geincorporeert worden, hoe dat oock die machtichsten in den Dorpen deselve om een cleyn prys aen sich trecken . . ." .27 Op deze zelfde Landdag
werd ook geklaagd over de kerken-rekendagen, die tot brasserij aanleiding geven. Weer horen wij, dat vele inkomsten verloren gingen "tot groote schande
ende nadeele van de gereformeerde religie ende lieffhebbers van dyen." De
kerkvoogden, van wie dus werd gevraagd, dat zij goede patriotten en liefhebbers der gereformeerde religie waren, toonden door hun gedrag dat het begrip
liefhebber zeer rekbaar was. Velen waren niet tegen de gereformeerde leer,
wat die dan ook precies mocht inhouden, maar waren toch in de eerste plaats
uit op eigen voordeel en macht, en hingen de huik naar de wind. O, zeker, het
was zeer gewenst dat er "froeme kerckfoegden" waren, maar als op de synode
van 1593 de vraag wordt gesteld: mag een dienaar met "gotloose" kerkvoogden de administratie doen? moet het antwoord toch bevestigend luiden, "dewijle hij sulx niet kan beletten". 28 Het gebeurde later wel, dat de kerkvoogden
de zaken buiten de dominee om regelden.
De gevolgen laten zich raden. Ds. Andreas Harconis van Goënga werd beschuldigd van "gyerichheyt". 29 Hij gaf waarschijnlijk van zijn schamele traktement te weinig aan de armen en probeerde tevens zijn inkomsten te vermeerderen. Er werd geknoeid en de predikanten waren daarvan slachtoffer, maar weldra ook medeplichtigen. Het wordt regel, dat zij verklaren zich niet aan "simonie" te hebben schuldig gemaakt bij de poging het beroep te verkrijgen. De
classis zal de pastorielandgebruikers via de predikanten aansporen "om haer in
't gehoor des godlicken Woorts te vervoeghen." De kerk heeft het op alle manieren geprobeerd, maar de tegenkrachten waren sterk. Er komen nog al eens
gemeenten voor, die "geenen dienaer, maer die opcomsten der goederen soecken". 30
Wij moeten de verleiding weerstaan om een en ander met meer voorbeelden
te illustreren. Er is honger geleden in de pastorieën, vele predikanten zijn van
pure ellende aan de drank geraakt of zijn gaan knoeien. Niet alle liefhebbers
kunnen over een kam geschoren worden. Er waren er zeker ook, die het niet
allereerst om macht en stoffelijk voordeel begonnen was. De classis BolswardWorkum hoort in 1605 de klacht aan van "goetgunners des H. Evangelis", die
vertellen, dat te Oosterend twee huislieden in de pastorie wonen en dat de
kerkvoogden de predikantsberoeping verhinderen. Op de synode van dat jaar
wordt niet voor het eerst besloten er op aan te dringen, dat de kerkvoogden
lidmaten of liefhebbers der religie zijn, maar men weet, dat de gebruikers van
beneficiaalgoederen niet gedwongen kunnen worden ter kerke te komen of het
avondmaal te gebruiken.
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Tot in deze eeuw vertoonden de Friese dorpen uiterlijk het beeld van een statische rust.
Het Nijland van omstreeks 1750 op de tekening van F. W. Graebe leek op dat van 1607

Een brief uit Nijland
Er is een brief bewaard gebleven van de voormalige Klaarkampster monnik, de
predikant J.P. Duyrewout van Nijland aan zijn vriend ds. J. Hillebrands te
Dronrijp, die in 1607 synodelid was.32 Uit deze brief zien wij, welke klachten er
zo al leefden. De ene klacht hangt met de andere samen. Wij leren hier ook,
waar vele liefhebbers gezocht moeten worden. De brief werd op verzoek van
de schrijver op de synode voorgelezen en deze stemde er mee in.33 De brief
luidt woordelijk:
"Eerwaardige godtfruchtige, welgeleerde, seer voorsienige, discrete vaederen, mannen ende l(ieve) broederen in den Heeren Jesu C. Nae alle eerbiedige ende genoechsaeme gruetenisse sal desen
dienen u.e. om te melden eenige poincten dien ick onder correctie wensche dat jegenwoordige
sijnodale vergaderinge beliefe te behartigen ende nae vermoegen te besluiten wat Gods eere ende
de stichting syner gemeente daerin eischet sampt het gemeenebest, dien ie geern poinctelyc selve
had voorgestelt in persoon, ten waere ie verhindert had west door seker saeken/ 4
In den eersten is die vraege offet niet nootwendich soud sijn, dat men versochte nomine huius
synodi commissaris om alle benefitielanden in den dorpen - de pastorijen utbesondert, die de dienars selue in bruicme hebben - bij den keersebrant te verhuiren, dewijle het seker is, dat hier met
collusie in den dorpen onderlinge geschiet ende ooc vele wordt verduistert ende om cleijne wardije
scandelijc sijn verhuirt. 33
Ten tweden oft niet geraeden sij, dat men mede nomine synodi an den e.h. versoeke commissarium om doort lant in de dorpen te reisen, ende rekeninge te vorderen van den benefitiegoederen,
dewijle sulx bij den onderofficieren wordt versuimt ofte d'opcompsten selue geinnet ende behouden in etlijcke plaetzen, ofte de ingeseten de selve profijten deilen, ende sommige die scandelijc
verdrincken gelijck men betoenen can in Sneke classe ende meer andere, dat eenige dorpen sulex
tot not toe siaers doen ende in 17 jaren gien rekening noit hebben gedaen?36
Ten derden oft niet raetsaem sij, dat de e.h. innen ad pios usus de profijten van de vaderende
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Henen soe lange een dienar die beroepinge anneempt op dat onder het bedriechlijc kiesen die plaetsen soe scandelyc lange niet vaderen als men nu lange jaren overal de vroeme hoert claegen ende
de preuilegien niet misbniickt worden langer tot vtkeringe van den waeren dienst goed is.
Ten vierden oft niet raetsaem waere dat men an de e.h. versoeke dat ledematen (synde scoen
[?= hoewel, slechts, alleen maar] coters ofte de goetwillige) met advys haers resprectiue classis
mochten geauthoriseert worden te kiesen een vroem diener, indien de huisluiden, die (god betert)
in vele plaetsen soeken den dienars vt te keren sulcx mochten versuimen of spotswijse kiesen? j7
Lestelijc oft niet raetsaem sy het placaet te vernijen, dat men nae desen gien kerckfoegden mach
stellen dan ware reformierde ledematen, dewijle den woort patrioten van de duiwel scandelijc ende
overal misbruict wort, waerut veel svaricheyt rijst ende oft niet raetsaem sy in trouwen, auontmaelsceremonien ende doopen, gebeden, alle dienaren een form overal in landen ende steden te
brui eken.
Hierin versoec ie ootmoedichlijc alle dienaeren ende ouderlingen deses synodi eendrachtich resolutie. De heere der heerscharen wil u alle door sijn h. giest ende woort hier ende tallen tijden
regieren. Amen jilich [= in haast] geschreuen desen 4 Juny 1607 bij mij u.el. medebroeder wes ick
vermach Joannes Petri Duyrewout."

De brief zegt duidelijk, waar de schoen al jaren lang wrong en zou blijven wringen. Duyrewout heeft het over "patriotten" of - zoals ze ook werden genoemd
- "liefhebbers van het vaderland en van de gereformeerde religie". Hoe vaak
ook gebezigd, dit begrip is volgens hem, en zo dacht de synode er blijkbaar ook
over, niet te handhaven. De "brede" gemeente vormde een te vreemdsoortig
gezelschap (roomsen, mennisten, al of niet onverschillige gereformeerden,
kerkgangers en niet-kerkgangers, liefhebbers), waar men geen ware gemeente
mee kon bouwen.
Natuurlijk wisten de heren te Leeuwarden heel goed, dat er iets scheef zat.
De indruk bestaat, dat er met de groeiende macht der contraremonstranten
korte tijd kans is geweest op een meer kerkelijke regeling van het beroepingsrecht. Bij de verkiezing van volmachten voor de Landdag werd een "opentlijcke verclaringhe" gevraagd, dat de kiezers de "gereformeerde religie voor de
ware end oprechte religie" erkenden, "aennemende ende bekennende onder
solemnele eede naer hun vermogen deselve te helpen hanthaven". 38 Er kwam
niet veel van terecht en het "jus patronatus", dat alleen aan de bezitters van
schotschietende huizen en ploeggangen toekwam, bleef gehandhaafd. Er is getracht tenminste aan de kerkeraadsleden en aan de gereformeerde koters, de
(kleine) landgebruikers, stemrecht te geven, maar ook dit mislukte. Het werd
op den duur zelfs zo dat de stemhebbende eigenaren niet in de gemeente behoefden te wonen om invloed op de predikantsberoeping te hebben. 39 Als zij
maar liefhebbers waren . . . Uitgesproken roomse en dus mogelijk Spaansgezinde of menniste eigenaren kon men bij de stemming keren, maar in het niemandsland van de half, niet-helemaal of helemaal-niet-gereformeerden was
men machteloos. Wie al probeerde tegen deze uit kerkelijk oogpunt dwaze regeling in te gaan was een "perturbateur" van de gemene orde en dus staatsgevaarlijk. Zolang de Republiek in oorlog was met Spanje, maar ook later (1672)
kon ordeverstoring niet worden geduld.
Zo krijgen wij het beeld van een dolerende kerk, waarin praktisch niemand
het waagde zijn mond open te doen.40 Als er op een synode al eens iemand de
vinger op de wonde durfde te leggen verbood een commissaris-politiek kort en
goed de kwestie te behandelen. Dan bogen de nazaten van hen, die soms met
hun leven voor de vrijheid van religie betaald hadden, het hoofd.41 Burgerlijke
ongehoorzaamheid is voor hen, die mogelijk de geschriften van de "monarchomachen" in hun kast hadden staan, een onbekend begrip.42 Al willen wij niet te
kort doen aan de offerzin der 17de-eeuwers (Palts, Gulik, Piemont, enz.), toch
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moet worden geconstateerd, dat praktisch niemand op het idee is gekomen uit
eigen middelen voor de geestelijke bewerktuiging der gemeente te zorgen. Telkens lijkt het even, of men een vuist zal maken, maar er zijn weinigen, die de
van God gegeven overheid, de "goden dezer aarde" (Balthasar Bekker in
1672) de les durven te lezen. Als in de roerige dagen rond 1626 de klachten
tegen het staatsbestuur worden geformuleerd, wordt gevraagd, dat in de lei-

ding van staat en kerk slechts "liefhebbers van de ware gereformeerde religie
. . . bekende Patriotten" worden toegelaten 43 , maar het tekent de situatie, dat
deze "Doleancen" (1627) - zij het illegaal en met veranderd jaartal - in 1672
nog eens letterlijk moesten worden herdrukt. 44 Het was duidelijk, dat men met
het begrip liefhebbers alle kanten op kon, en dat zeker in Friesland deze liefhebbers door hun stemrecht, dat hen in 1645 definitief is toegewezen, grote
invloed hadden.
Een van de gevolgen van de erkenning van de Landsordonnantien is, dat zich
bij een predikantsberoeping telkens weer twee partijen vormden. Het ging
daarbij niet om kerkelijke gereformeerden enerzijds en bezitters van schotschietende huizen anderzijds, nee, de twee partijen van om de macht strijdende
liefhebbers, die vaak aangevoerd werden door buiten de gemeente wonende
grondbezitters, hadden ieder ter plaatse hun kerkelijke aanhang. Als de strijd
niet beslist kon worden wendde men zich tot de classis. Die deed dan een keuze, waarop de in het ongelijk gestelde partij vervolgens het besluit aanvocht.
Zo moesten de deputaten synodi en de synode zelf zich veelal met dezelfde
kwestie bemoeien. Het was heel dikwijls drukte om niets, want intussen had
een der partijen zich al tot de Gedeputeerden gewend, die soms dwars tegen
het kerkelijk belang een beslissing forceerden. In 1632 horen wij, dat de classis
het te Eksmorra c a . uitgebrachte beroep op Abelus Sixti na raadpleging van
het stemregister en beoordeling van hen, die liefhebber zijn, goedkeurt, maar
de partij van Michael Holst weet de steun van de Staten te krijgen en al zijn er
lidmaten en toehoorders-liefhebbers, die hem niet willen, hij wordt uiteindelijk de predikant en blijft dat tot zijn dood in 1646.45 Men kan zich voorstellen,
hoe zwak de positie van de dominee dan was: hij mocht de Formulieren van
Enigheid ondertekend hebben, zijn naam was verbonden aan één der partijen.
Men mene overigens niet dat deze problematiek, die de gehele 17de en 18de
eeuw voortduurde, tot de dorpen beperkt bleef. In de steden was het regel, dat
de leden van de magistraat in de kerkeraad zaten en daar de opinie van de overheid kenbaar maakten. Zij waren uiteraard allen lidmaat. Zulke machinaties
als van de liefhebbers op de dorpen kwamen in de steden niet voor, maar de
facties van elkaar niet-liefhebbende "Religionsverwanten" botsten daar vaak
des te feller. Dit begon al in 1584 te Sloten, en wij vinden vervolgens de tijden
door in iedere kleine of gróte stad deze conflicten.
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Het reglement van 1645
Nadat alle kerkelijke pogingen om verandering in de situatie te brengen, zowel
in de steden als in de dorpsgemeenten, op niets waren uitgelopen, kwam er op
14 maart 1645 een nieuw reglement op de predikantsberoeping, dat de deur
eens en voor al dicht deed.46 Voortaan werd niet meer gevraagd, waar de stemgerechtigden woonden. De koters, die vóór 1622 even hadden mogen meestemmen, raakten hun stemrecht nu definitief kwijt. Maar . . . de liefhebbers
bleven. Wij lezen in het 18de-eeuwse Compendium der kerkelijke wetten van
Vriesland: "Alzo onder de liefhebbers van de waare gereformeerde Religie
niet kunnen worden begreepen Papistgezinde, Mennoniten, Libertinen en
Atheïsten, word verstaan, dat dezelve daar voor bekent staande moeten worden geweert en geëxcludeert van de Beroepinge eens Dinaars". 47 "Op welke
Perzoonen door goede omvraaginge bij de approbatie der Beroepingen dient
gelet te worden". Wij horen nog steeds niet, wie precies onder de liefhebbers
moeten worden verstaan. In een boek uit dezelfde tijd, deel XVI van de Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, handelend over Friesland, staat
vermeld dat het soms al genoeg is, dat de stedelijke vroedschappen "liefhebbers van de Hervormde godsdienst" zijn, terwijl ze elders lidmaat moesten wezen.48 Hoever de liefde moet gaan wordt niet duidelijk, maar dat de liefhebbers
ertoe behoren is wel zeker. De jurist Petrus Wierdsma helpt ons niet uit de
moeilijkheden: "maar, voor het overige, is het woord liefhebber voor zoo verschillende begrippen en uitleggingen vatbaar, dat wij daaromtrent geen zekere
bepaaling durven maken". 49 Ook zijn collega uit veel later tijd, L.J. van Apeldoorn, die in zijn uitvoerige studie over De kerkelijke goederen in Friesland
veel heeft opgehelderd wat lange tijd duister was, geeft de enige keer, dat hij
het begrip "liefhebber" noemt, alleen maar aan, dat het wettelijk voorschrift
om moeilijkheden riep. 50 Hij sluit zich aan bij U. Huber, die letterlijk zegt: "het
kiesen ende roepen van Predikanten wordt bij ons in de steden door kerkenraden of op enige plaetsen door de geheele gemeenten gedaen, maer in de landen is 't een gansch politijk werk, nademael het aldus geschiedt door de Sterndragende Edelen ende Eygen-erfden van yder plaetse, sonder onderscheidt of
sy leeden der Gemeente zijn of niet, als sy haer maer niet dragen gelyk van
andere gezyntheyt". 51 De Franeker geleerde sloeg met die uitspraak, "een
gansch politijk werk", de spijker op de kop. Hinc lacrymae! Evenals Huber
komt ook Van Apeldoorn tot de conclusie, dat "de stemdragende edelen en
eygenerfden" op het Friese platteland het heft in handen hadden bij het beroepingswerk en daarmee de bewerktuiging en de geestelijke leiding van de gemeenten konden regelen. Evenals in Groningen en elders, waar het collatierecht gold, was de predikantsberoeping meer een kwestie van macht door stoffelijk bezit dan van geestelijk geloof.
Mogelijk heeft ook een 17de-eeuwse predikant of een uit de 18de eeuw wel
gepreekt over I Kor. 13:5 "De liefde zoekt zichtzelf niet", maar de "eygensoeckighen" lieten zich steeds weer gelden. De preekheren wisten, dat er scherp
moest worden onderscheiden. De wet was slechts in schijn duidelijk. Op de
Friese synode van 1647 wees de classis Franeker erop, dat "onder de liefhebbers der ware religie Jesuyten, Papisten, Mennoniten, Libertinen, Atheïsten
voorkomen". 52 Het mocht wel niet, maar toch . . . Daarom vroeg de synode, of
deze mensen niet geweerd moesten worden. De leden waren het daarmee
eens, maar of het zou lukken? Toen op de synode van 1650 de classis Sneek,
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wijzend op de onrust onder het volk, de beroepen voortaan alleen naar de regel
van Gods woord en kerkelijke resoluties wilde approberen, gaven de commissarissen-politiek uiting aan hun misnoegen. 53 De predikanten wisten voortaan,
waaraan zij zich hadden te houden. Het begrip liefhebber, dat oorspronkelijk
ook in Friesland een geestelijk-godsdienstige inhoud had, kreeg steeds meer
een kerkrechtelijke betekenis, maar een preciese omschrijving komen we niet
tegen. Toen de strijd met Spanje beslist was, verdween de groep der protestantiserenden, althans in de oude vorm. De echte roomsen hielden stand, maar
liepen na 1650 terug in aantal. Het aantal gereformeerde lidmaten nam toe,
maar de wrok tegen de zich "pour besoin de la cause" gereformeerd-noemenden, de in feite libertijnse machthebbers, groeide ook. Toen op de synode van
1663 verzet werd aangetekend tegen het wonen van kerkvoogden buiten de gemeente, achtten zelfs de synodeleden het ingediende gravamen "puur poli-

De "angst voor de vrijheid" is van alle tijden. Deze prent uit de Atlas van Stolk
waarschuwt de mensen uit de Republiek voor de gevolgen van de godsdienstvrijheid.
Recht, vrede en vroomheid zouden worden verdreven en rebellie, wreedheid,
verwoesting en armoede zouden het gevolg zijn
In 1650 was een boekje van de Drentse predikant Joh. Piccardt verschenen,
Den Prediger. De auteur durfde daarin te schrijven, dat er in het verleden en
ook nu nog raar met kerke- en pastoriegoederen werd omgesprongen "gelyck
de katte met de muis". In het exemplaar, dat te Assen wordt bewaard en dat
heeft toebehoord aan ds. Joh. Isaaci, die van 1668 tot 1680 te Beers c a . stond,
heeft deze in de marge toegevoegd: "in gevalle men alle kerckdieven soude
ophangen, veel schepen moesten eerst naa Noorwegen om houdt te halen". 55
Ds. Isaaci hing zijn mening niet aan de grote klok en zo deden de meesten van
zijn collega's, en ook de gemeenten deden er het zwijgen toe, maar het aantal
"dolerenden" was groot.
Toes ds. Goswijn Wiglama, die van 1631 tot zijn dood in 1655 te Midlum
stond, overleed, werd in de classis Franeker gezegd, dat er tijdens zijn ambtsperiode rust in de gemeente was geweest.56 Men vreesde, dat die tijd voorbij
was. Terecht, want amper was Wiglama overleden, of de partijen van lidmaten
en liefhebbers-grondbezitters hadden zich wederom gevormd. Classis en synode zouden er nog enkele rnaanden mee te stellen hebben. Op 12 augustus 1656
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werd in de classis Franeker bepaald, dat bij een beroeping telkens aan de liefhebbers zou worden gevraagd, of zij voor God konden verklaren, dat ze de ware Christelijke religie erkenden. Midlum was geen uitzondering, maar een uit
de vele gemeenten, waar latent het gevaar dreigde, dat het niet allereerst om
geestelijke zaken doch om puur menselijke macht ging. Desondanks behield
het begrip liefhebber ook altijd een geestelijke inhoud. Op de synodevergadering van 1680 vroeg men een collecte voor de noodlijdenden in Lingen "bij de
aensienlijckste liefhebbers van die goede saecke Godts binnen dese Provincie".
Wij zagen reeds dat het Compendium van 1771 de liefhebbers nog steeds vermeldde. Zij waren er voor de gezegende reformatie van 1580 kwam 57 en zij
bleven er ook na de eveneens gezegende revolutie van 1795, toen de floreenplichtigen veel in de melk te brokken kregen. 58 In zijn artikel Buitenkerkelijkheid en orthodoxie wijst D. Kooistra op een eigenaardige groep randkerkerkelijken, die in de gereformeerde Handboeken na 1900 voorkomen. 59 Er wordt
hier en daar gesproken van "ongedoopte kerkgangers", "losse kerkgangers",
"wonen den dienst des Woords bij en worden bewerkt". Het floreenstelsel was
in 1881 definitief afgeschaft. Er mag dus niet dadelijk aan "hervormde spijtoptanten" worden gedacht. Zijn het evenals in de begintijd, toen men niet tussen
rooms en gereformeerd kon of wilde kiezen, lieden die aarzelen tussen hervormd en gereformeerd? Dan vinden wij hier de liefhebbers in wat moderner
vorm terug.
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De zolderschilderingen in de oude kerk van
Terkaple
D . van Weezel Errens
Dit artikel behandelt een kunstwerk dat niet meer bestaat: de reeks voormalige
plafondschilderingen uit de in 1854 afgebroken kerk te Terkaple. Het is slechts
bekend door tekeningen in het Fries Museum en een beschrijving in De Vrije
Fries van 1842 waaruit blijkt dat het een zeer interessant programma betrof. Na
een analyse van die tekeningen en het bedoelde artikel, waarbij de iconografie,
de onderlinge samenhang, de vergelijkbare voorbeelden en de heraldisch-genealogische bijzonderheden aan de orde komen, wil ik hier de artistieke herkomst nagaan, de schilderingen dateren en tenslotte de vermoedelijke weldoeners aanwijzen.
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Afb.1
J. Stellingwerf: Ter kaple in Utingeradeel.
Gewassen tekening in inkt, 15,4x8,4 cm,
172111722. Leeuwarden, Fries Museum,
TA 466-1
De voormalige kerk te Terkaple
De huidige Nederlandse Hervormde kerk te Terkaple staat op de plaats van
een in de 19de eeuw reeds oud en bouwvallig geraakt bedehuis. Op zondag 12
februari 1854 werd in dit middeleeuwse kerkgebouw de laatste eredienst gehouden. 1 Enige weken later bood de kerkvoogd J.H. Hilverda in de Leeuwarder Courant te koop aan: " . . . eene aanzienlijke partij tufsteen . . ." 2 Het materiaal was zonder twijfel afkomstig van de gesloopte kerk en daarmee valt haar
aanleg ruwweg vóór 120(7te dateren.
De Vrije Fries, LXX (1990) 75-100
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Afb.2
A. Martin: De oude kerk van Terkaple, afgebroken in 1854, van buiten. Tekening,
18,3x24,8 cm, 1853. Leeuwarden, Fries Museum, TA 466-2
Of dat gebouw identiek was aan de kapel waarnaar de nederzetting Ter-kaple is genoemd, is niet bekend. Nóg in een oorkonde uit 1315 werd het kerkelijke gebouw te "Capella", het huidige Terkaple, tot de kapellen gerekend. 3
De bouwhistorie van de kerk valt enigszins te reconstrueren aan de hand van
enkele tekeningen en spaarzame, verspreide mededelingen. Tekeningen in het
Prentenkabinet van het Fries Museum tonen het exterieur van de kerk (TA
nrs. 466.1, 466.2, afbn. 1, 2). De tekening van J. Stellingwerf (ca. 1722) toont
de noordzijde van een zes traveeën lange zaalkerk met een driezijdig gesloten
koor en een vrijstaande klokkestoel waarin één luidklok hangt. De detaillering
onder de dakgoot van de koorsluiting wijst op een boogfries, een typisch Romaans architectuurornament. De grote ramen met gotische tracering zijn later
ingebroken evenals (of gelijktijdig met) de nieuwe ingang, waarbij de oude Romaanse toegang is dichtgemetseld. Het is mogelijk dat deze verbouwing verband hield met de vernieuwing van het interieur in de 16de eeuw, maar dat valt
niet meer aan te tonen. De westelijke gevel van de kerk lijkt door de aanwezigheid van een aveinkel (de rechthoekige topgevel-beëindiging met afdekplaat)
later wéér gewijzigd te zijn. Die verbouwing kan heel goed hebben plaats gevonden in 1621 toen de muur aan de zuid-oost zijde werd vernieuwd. 4 Op de
tekening uit 1853 is de geveltop heel anders voorgesteld. Bovendien wordt de
façade, die 'koud' tegen de zijmuren lijkt te zijn geplaatst, gestut door overhoekse steunberen. De plaatsing van deze schoorpijlers wijst al op de verslechterde bouwkundige staat die uiteindelijk leidde tot de afbraak. Onder de afzaat
van het gedeeltelijk gedichte venster loopt een plint. Aan de zuidzijde van de
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kerk blijken een portaal en kleine, hoog aangebrachte ramen aanwezig te zijn.
Vermoedelijk is hier de Romaanse architectuur enigszins bewaard gebleven.
Door het standpunt van de tekenaar is het driezijdig gesloten koor niet te zien,
maar op de schets van het interieur is het duidelijk aanwezig (afb. 3). Overigens
toont die tekening een andere raamverdeling aan de zuidzijde en nieuwe ramen
in de koorsluiting. Verder laat ze een leeg kerkinterieur zien, zonder banken of
preekstoel. Tussen de vloertegels liggen vijf grote zerken, waarvan twee met
enig beeldhouwwerk, twee met alleen een grafschrift en één leeg.5
De schilderingen: programma en voorstellingen
De bovengenoemde tekening (afb. 3) ontleent haar belang vooral aan de impressie van de beschilderde zoldering vanaf het tweede travee naar het koor.
Het schip van de kerk was overspannen door een houten tongewelf, dat door
een noklat in twee helften werd verdeeld. Ribben onderscheidden de plafondhelften in zes vakken, c.q. traveeën. Elk veld van de driezijdige koorsluiting
was in tweeën gesplitst, zodat het absisgewelf eveneens zes vakken telde. In de
gehele kerk waren er aldus achttien panelen, alle voorzien van een schildering.
De bijbelse voorstellingen in het schip waren ingekaderd door een ornamentale omlijsting, waarin familiewapens. De panelen van de koorsluiting hadden
alleen aan de onderzijde een rand gekregen om de afbeeldingen aan de onderkant op één lijn te brengen met de voorstellingen in het schip. In plaats van een
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Afb. 3
A. Martin: De kerk van Terkaple,
afgebroken in 1854 met beschilderde
zoldering, van binnen. Tekening, 26x20
cm, 1853. Leeuwarden, Fries Museum,
TA 466-4

ornamentale strook waren op de onderrand in het koor zes taferelen met
zwaardvechtende mannen uitgebeeld.
Om enige greep op de serie schilderingen te krijgen is het zinvol ze schematisch weer te geven en hun samenhang te verklaren (afb. 4). Daarna worden de
hoofdvoorstellingen, zonder het 'bijwerk', besproken. Het bijwerk, de heraldische wapens en de schermers, wordt vervolgens afzonderlijk behandeld.
Uit het schema blijkt dat de 'absispanelen' (Oost 1-6) gereserveerd waren
voor afbeeldingen van Christus en heiligen: vier apostelen en de H. Margare-
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JONAS UIT DE WALVIS

KOPEREN SLANG

NOORD A

KRUISDRAGING

IZAAK DRAAGT
HET OFFERHOUT

DOORNENKRONING
EN
BESPOTTING

IZEBEL BELOOFT
ACHAB DE TUIN
VAN NABOTH

NOORD 2

JOAB DOODT AMASA

ZUID 1

LAATSTE AVONDMAAL

ABRAHAM EN MELCHISEDEK

Afb.4
Schema van de voormalige gewelfschilderingen te Terkaple. x = manswapen; +
vrouwenwapen; o = wapen zonder aanduiding van sexe
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tha. De aanwezigheid van deze niet-bijbelse heilige is een nadere aanwijzing
dat de kerk voorheen aan haar was gewijd.6 In de onderrand waren de voorstellingen van de schermers.
De twaalf panelen van het schip waren overlangs verdeeld in een zestal scènes uit het Nieuwe Testament (Noord 1-6) en zes scènes uit het Oude Testament (Zuid 1-6), die telkens twee aan twee bij elkaar hoorden. Ze vormden een
zgn. typologische reeks. De noordzijde verbeeldde van west naar oost het passieverhaal van Christus, aan de zuidzijde waren er de bijbehorende Oudtestamentische verhalen aan gekoppeld. Naar een uitspraak van de kerkvader Augustinus lag het Nieuwe Testament in het Oude Testament verborgen en kregen de woorden van de profeten hun uiteindelijke betekenis door het leven van
Christus. Een persoon, een zaak of een gebeurtenis in het Oude Testament
heet een type, die in het Nieuwe Testament een anti-type: hun onderlinge samenhang wordt aangeduid met het begrip typologie.7 In de omranding waren
vrijwel telkens twee heraldische wapens afgebeeld.
Hieronder worden de tekeningen uit 1853, die van de schilderingen zijn gemaakt, kort beschreven. Eerst bespreek ik de aftekeningen van de schilderingen in de koorsluiting (Oost 1-6) en daarna de reeks uit het schip van de kerk
van west naar oost, volgens de typologische samenhang (Noord l/Zuid 1Noord2/Zuid2;etc).

Afb.5
A. Martin: Gedeelte van de voormalige koorbeschildering te Terkaple: HH. Petrus,
Paulus, Christus als Man van Smarten, ornamenten en schermers (Oost 1-3). Tekening,
26,5x34 cm, 1853. Leeuwarden, Fries Museum, TA 466-5
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Oost 1 (afb. 5): H. Petrus
Een staande bebaarde man, blootsvoets; ogenschijnlijk naar links schrijdend,
maar naar rechts gewend. Hij is gekleed in een mantel met een omslagkleed,
dat zijn rechterhand vrijlaat. In die hand heeft hij een sleutel.
Oost 2 (afb. 5): H. Paulus
Een staande jongeman, want zonder baard, blootsvoets; ogenschijnlijk ook
naar links schrijdend, maar enigszins naar rechts gewend. Hij is gekleed in een
tuniek. De omslagmantel is onder de rechterarm opgetrokken. In de rechterhand houdt hij een opengeslagen boek; met de linker heeft hij een zwaard bij
het gevest.
Oost 3 (afb. 5): Christus Man van Smarten
De staande Christusfiguur is frontaal afgebeeld. Hij is gehuld in een omslagkleed en maakt als het ware een danspas. De handen zijn kruiselings voor
het lichaam gebonden. Op het hoofd draagt hij een doornenkroon.

Afb. 6
A. Martin: Gedeelte van de voormalige koorbeschildering te Terkaple: HH. Andreas,
Margaretha, Thomas, ornamenten en schermers (Oost 4-6). Tekening, 26,1x34,5 cm,
1853. Leeuwarden, Fries Museum, TA 466-6

Oost 4 (afb. 6): H. Andreas
Een staande jongeman, zich naar links wendend, gekleed in een tuniek en een
omslagkleed dat hij voor zijn lichaam bijeenhoudt met de rechterhand. Zijn
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linkerhand rust op het snijpunt van zijn lijdenswerktuig, het zgn. 'Andreaskruis'.
Oost 5 (afb. 6): H. Margaretha
Een vrouwenfiguur is in gevecht gewikkeld met een vogelachtige draak. Het
monster ligt op de rug onder de linkervoet van de heilige, die is gekleed in een
tuniek met een omslagmantel. Met de rechterhand heft zij een op een dolk gelijkend kruis om toe te stoten, met de rechterhand schermt zij zich af met een
klein 'vechtschildje', waarop een figuur lijkt te zijn afgebeeld.8
Oost 6 (afb. 6): H. Thomas
Een naar links schrijdende bebaarde man, gekleed in een tuniek met een omslagmantel, die hij met zijn rechterhand voor het lichaam bijeenhoudt. Met die
hand houdt hij een lans vast.

Afb. 7
A. Martin: Gedeelte der voormalige zolderschilderingen te Terkaple: De Judaskus
(Noord 2); Het Laatste Avondmaal (Noord 1); gefantaseerde omlijsting; N.B. volgorde
verwisseld! Tekening, 24,5x36,5 cm, 1853. Leeuwarden, Fries Museum, TA 466-7
Noord 1 (afb. 7): Het Laatste Avondmaal
Christus en de discipelen zijn afgebeeld rondom een tafel tegen de achtergrond
van een rondboogarcade. Links op de voorgrond knielt Judas. Hij is maar gedeeltelijk afgebeeld. Achter de tafel is commotie ontstaan door de voorzegging
van het verraad. Johannes ligt in de schoot van Jezus. Op tafel staan een schaal,
acht borden (?) en een schenkkan.
Zuid 1 (afb. 8):
De ontmoeting van Abraham met Melchisedek (Gen. 14:18)
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Een staande man in een gefantaseerd priester-koningsgewaad (Melchisedek)
schenkt een zittende man een kan (wijn) en een brood. De zittende man (Abraham) gaat gekleed in 16de-eeuwse dracht.
Noord 2 (afb. 7): De Judaskus
De centrale figuren, Judas en Christus die elkaar omhelzen, zijn omringd door
gehelmde mannen. De soldaat uiterst links (moet zijn: Petrus?) lijkt een
zwaard te dragen. Aan de voeten van Christus knielt Malchus, die zijn linkerhand aan het oor houdt dat Petrus afhieuw tijdens het verzet tegen de gevangenneming. De man uiterst rechts lijkt zich naar iets toe te wenden, dat buiten
het beeld valt.

Afb. 8
A. Martin: Gedeelte der voormalige zolderschilderingen te Terkaple: Abraham ontmoe
Melchisedek (Zuid 1), Joab doodt Amasa (Zuid 2); gefantaseerde omlijsting.
Tekening, (twee geplakte bladen) 25,5x36,2 cm, 1853. Leeuwarden, Fries Museum, TA
466-8
Zuid 2 (afb. 8): Joab doodt Amasa (2 Sam. 20:9,10)
Twee mannen staan naar elkaar toegekeerd met op de achtergrond een berglandschap waarin een boerderij (?). De jongeman rechts stapt naar voren en,
terwijl hij met de linkerhand de oudere man vasthoudt, doorsteekt hij met een
zwaard diens rug. De jongeman is gekleed in een kostuum dat verwant is aan de
kleding van 16de-eeuwse lansknechten.
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Afb.9
A. Martin: Gedeelte der voormalige zolderschilderingen te Terkaple: de
Doornenkroning (Noord 3), de Kruisdraging (Noord 4); gefantaseerde omlijsting.
Tekening, (twee geplakte bladen) 23,8x36,5 cm, 1853. Leeuwarden, Fries Museum, TA
466-9
Noord 3 (afb. 9): De doornenkroning en bespotting
Christus zit, gehuld in een mantel, in het midden van een architectonische
ruimte. Twee beulen drukken met stokken de doornenkroon op zijn hoofd.
Links op de voorgrond knielt een man, die zijn baret heeft afgenomen; hij reikt
Christus een rietstengel aan. Rechts vooraan staat een hoogwaardigheids-bekleder. Hij is slechts ten dele afgebeeld. Het is alsof hij in conversatie is met
iemand rechts van hem.
Zuid 3 (afb. 10): Izebel belooft Achab de tuin van Naboth (1 Kon. 21:lvv) 9
Een gekroonde man (Achab) op een troonzetel in een zaal wordt toegesproken
door een gebarende vrouw (Izebel). Naast haar staat een man met een baret op
zijn hoofd (een raadsheer, Obadja?).
Noord 4 (afb. 9): De kruisdraging
Christus is gevallen onder het kruis. Symon van Cyrene helpt hem het kruis te
dragen. Een man in lansknechtkostuum spoort hen aan. Een gehelmde man
blaast op een bazuin. Uiterst links staat Maria.
Zuid 4 (afb. 10): haak draagt het offerhout (Gen. 22:6)
De jonge Izaäk draagt op zijn schouder een bundel takken en in de hand een
kan. Met gebogen hoofd volgt hij zijn oude vader Abraham, die achterom
kijkt. Abraham is gekleed in een lang gewaad met een geblokte zoom en draagt
een tulband. Hij klemt eert zwaard onder de arm en steunt op een gevorkte tak.
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Afb.10
A. Martin: Gedeelte der voormalige zolderschilderingen te Terkaple: hebei belooft
Achab de tuin van Naboth (Zuid 3), haäk draagt het offerhout (Zuid 4); gefantaseerde
omlijsting. Tekening, 24x37 cm, 1853. Leeuwarden, Fries Museum, TA 466-10

Afb.11
A. Martin: Gedeelte der voormalige zolderschilderingen te Terkaple: de Kruisiging
(Noord 5), de Opstanding (Noord 6); gefantaseerde omlijsting. Tekening, 24,2x37 cm,
1853. Leeuwarden, Fries Museum, TA 466-11
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Afb.12
A. Martin: Gedeelte der voormalige zolderschilderingen te Terkaple: Jonas uit de
walvis (Zuid 6), de koperen slang (Zuid 5); gefantaseerde omlijsting. Tekening, 25x37
cm, 1853. Leeuwarden, Fries Museum, TA 466-12
Noord 5 (afb. 11): De kruisiging
In het midden op de voorgrond hangt Christus aan het kruis, aan de voet van
het kruis knielt Maria Magdalena. Links van haar staat Maria met gevouwen
handen en het hoofd gebogen, daarachter Johannes de Evangelist. Aan de
rechterkant van het kruis en op de rug gezien, staat een met een baret getooide
jongeman, die naar het kruis gebaart. Hij heeft zijn hoofd in de richting van de
beschouwer (?) gewend en strekt zijn linkerhand uit naar de geknielde Maria
Magdalena. Op de achtergrond is een stad(-smuur) met hoge gebouwen te
zien.
Zuid 5 (Afb. 12): De koperen slang (Num. 21:8)
Drie mannen naderen een op de grond liggende persoon. De middelste van de
drie draagt een gefantaseerd kostuum en is door de horens op zijn hoofd herkenbaar als Mozes. Hij wordt begeleid door twee andere mannen, waarvan de
linker vermoedelijk Aäron voorstelt. Mozes raakt met een stokje de liggende
man aan, die zijn rechterarm uitstrekt naar het tafereel op de achtergrond, namelijk de verheffing van de koperen slang. Onder de opgerichte palen waarop
de slang kruipt, is een groep mensen verzameld.
Noord 6 (afb. 11): De opstanding
Aan een gesloten grafkist ontstijgt Christus, slechts bedekt met een lendendoek en een over de armen gedrapeerde lap stof. Met zijn rechterhand maakt
hij een zegenend gebaar, in de linker houdt hij een kruisvaan. Het lichaam is (in
ieder geval op de tekening) met aandacht voor de anatomische details weergegeven. Het ontstijgen wordt gesuggereerd door het wapperen van de haren en
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de wolken op de achtergrond. Rondom het graf zijn vier bewakers gegroepeerd, die geheel verschillend op de gebeurtenis reageren: de ene maakt zich
uit de voeten, de ander heft verschrikt de armen, de volgende maakt een afweergebaar, de laatste lijkt het wonder te ontgaan.
Zuid 6 (afb. 12): Jonas uit de walvis (Jona 2:10)
Een visachtig zeemonster duikt op uit de golven aan de oever van een zee. Uit
de opengesperde bek komt een bebaarde man, die het land op kruipt.
Oost 1-6 (afb. 5,6): Schermers
In het koor zijn in de strook, die bedoeld was om de hoofdvoorstellingen van de
schilderingen op gelijke hoogte te stellen met de schilderingen in het schip, zes
tafereeltjes geschilderd. Het zijn voorstellingen van telkens twee zwaardvechtende mannen in verschillende posities tegen een onduidelijke florale achtergrond. Drie ervan vertonen onderling vrij veel overeenkomst, namelijk Oost 3,
4 en 6. In Oost 3 is een linkshandige zwaardvechter uitgebeeld en het kruispunt
der zwaarden in de drie posities verschuift van rechts naar links.
Noord en Zuid 1-6: Wapens
In het randwerk van de schilderingen van het schip waren heraldische wapens
aangebracht. In de publicatie uit 1842 in De Vrije Fries hebben Van Halmael en
De Haan Hettema een aantal wapens geïdentificeerd en gelokaliseerd (zie
schema, afb. 4). 10 Het is opvallend dat de wapens pas werden aangetroffen vanaf het derde travee vanuit het westen. Verder blijkt er maar één wapen te zijn
aangebracht in het koorgedeelte, en wel boven de Christusschildering. In de
overzichtstekening van het interieur (afb. 3) zijn de wapens heel vluchtig aangeduid en niet in overeenstemming met de opmerkingen die Van Halmael en
De Haan Hettema daarover maken. In de tekening blijken dubbele wapens in
de onderrand geschetst, terwijl genoemde auteurs spreken van een wapen boven en een wapen onder de hoofdvoorstelling. Bovendien is de randdecoratie
in de paarsgewijze aftekeningen niet dezelfde als die van de interieur schets. De
randornamenten zijn er als een reuze-krakelingmotief weergegeven met weglating van de heraldische wapens.
Aftekening, stijl en globale datering
Tot nu toe is er geen aandacht geschonken aan het feit dat alle schilderingen in
de eerste helft van de 19de eeuw nog gewoon zichtbaar zijn geweest. Witzenborgh Vinckers verklaarde dit door er op te wijzen dat de voorstellingen in het
schip taferelen uit het Oude en Nieuwe Testament zijn, die niet bedoeld waren
om te aanbidden, maar als middel tot onderwijzing ook voor de protestanten
een duidelijk 'beeldschrift' vormden. 11 Hiermee is het behoud slechts gedeeltelijk en niet geheel overtuigend opgehelderd. De uitleg biedt namelijk geen oplossing voor de vraag waarom de heiligen in het koor niet zijn overgeschilderd.
Mogelijk speelden Lutherse ideeën aanvankelijk een rol in dit opzicht.12 Het
ligt echter meer voor de hand om te denken aan het 'katholieke' patronaatschap van het geslacht Roorda. Douwe Roorda bleef namelijk na de Reformatie verklaard aanhanger van de Moederkerk, hetgeen hem tot twintig jaar ballingschap noopte, zoals op zijn grafsteen vermeld staat. 13 Daarenboven waren
de voorstellingen niet zo lang voor de Reformatie aangebracht. De goede staat
waarin de nieuwe schilderingen verkeerden maakte het niet noodzakelijk dat
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deze terstond werden overgeschilderd. Omdat er kennelijk ook geen reparaties hoefden te worden uitgevoerd aan de zoldering, zou men daaruit kunnen
afleiden dat deze voor het aanbrengen van de schildering geheel was vernieuwd.
De op handen zijnde afbraak van de kerk in 1854 vormde voor het Fries Genootschap aanleiding om het exterieur en het interieur door middel van tekeningen alsnog visueel vast te leggen, "dewijl aan de bewaring van dit middeleeuwsch schilderwerk, hoe zeldzaam ook, niet viel te denken . . ,".14 De man
die de opdracht kreeg om deze tekeningen te vervaardigen was de Leeuwarder
tekenmeester Albert Martin. Blijkens de rekening van het Genootschap over
het verslagjaar 1853/1854 ontving hij voor reiskosten en verblijf te Terkaple
ƒ 9,90 en voor 11 tekeningen ƒ 55,-. 15 Het was zijn tweede opdracht. Kort tevoren had hij 36 tekeningen gemaakt van het beeldhouwwerk aan de koorbanken
in de St. Maartenskerk van Bolsward. Over beide series was het Genootschap
bijzonder tevreden. In het jaarverslag van de 'Tweede afdeeling der werkende
leden' van het Genootschap wordt trots melding gemaakt van een niet met name genoemd 'Leidsch hoogleeraar' die na bezichtiging van de tekeningen had
opgemerkt " . . . dat het van weinige bekendheid was, dat er in Friesland nog
zoovele en zeer schoone voorwerpen van antieke kunst werden gevonden". 16
Het vormde aanleiding om de leden aan te sporen, na te gaan of er nog meer
kunstvoorwerpen in kerken voor een dergelijke documentatie in aanmerking
kwamen.
Martin heeft zich inderdaad goed van zijn taak gekweten. De schetsen zijn
eerst voorzichtig opgezet en nadien uitgewerkt in potlood. Schetslijnen zijn
nog duidelijk zichtbaar in de tekeningen van de panelen Zuid 2, Zuid 5, Noord
2 en Noord 4. Ook de regelmatige, decoratieve rand is eerst bij de nadere uitwerking aangebracht. In de omranding zijn schaduwtoetsjes met inkt gepenseeld.
De tekeningen zijn documentair van aard en bedoeld als formele copieën
van de hoofdvoorstellingen van de schilderingen. Het is niet bekend of en in
hoeverre Martin de schilderingen in zijn tekeningen heeft 'voltooid', noch is
ergens vermeld of de schilderingen nog volledig gaaf aanwezig waren. Het feit
dat de kerk wegens bouwvalligheid moest worden afgebroken, pleit daar overigens niet voor. Enkele details lijken dat te bevestigen, met name daar waar de
houding van de figuren 'onlogisch' is. Bijvoorbeeld in de tekening van Noord 3
(afb. 9) reikt een beul de rieten staf aan Christus achterlangs een been; in die
van Oost 5 (afb. 6) lijkt Margaretha een korte dolk te hanteren in plaats van een
kruis; de zwaarddragende man uiterst links in de tekening van Noord 2 (afb. 7)
moet vermoedelijk niet een soldaat voorstellen, maar Petrus. In de aftekening
heeft de tekenaar vrijwel zeker een en ander naar beste weten aangevuld om in
ieder geval een fraaie illustratie te kunnen presenteren aan zijn opdrachtgevers. Ook uit het artikel van Van Halmael en De Haan Hettema kan worden
afgeleid dat de schilderingen soms moeilijk te 'lezen' zijn geweest.
De min of meer nauwkeurige aftekeningen bieden geen enkel houvast voor
een stilistische toeschrijving van de schilderingen. Wel kan een uitspraak gedaan worden over de datering op grond van de kledingmode van enkele figuren. De gefantaseerde kostuums en de kleding van de soldateske figuren, de
man met de baret in de kruisigingsscène, Abraham en tenslotte de rechthoekige halsuitsnijding in het gewaad van de vrouw in de tekening van Zuid 3, wijzen
op een datering in de eerste helft van de 16de eeuw.
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Vergelijkbare schilderingen
In de middeleeuwen was het stofferen van het kerkinterieur door het aanbrengen van muur- en gewelfschilderingen zeer gebruikelijk. Daarbij sloot het beschilderen van een houten tongewelf, technisch gezien, aan op de paneelschilderkunst. Het is opvallend dat bewaard gebleven, vergelijkbare voorbeelden
van beschilderde houten tongewelven met typologische voorstellingen alleen
in Noordholland te vinden zijn: de Zuiderkerk te Enkhuizen (eind 15de eeuw),
de Ursulakerk te Warmenhuizen bij Schoorl (ca. 1525) en de St. Vituskerk te
Naarden (1518)." De schilderingen van de St. Pancraskerk te Hoorn (1522)
zijn bij een brand in 1838 verloren gegaan. Uit de tussen haakjes toegevoegde
jaartallen van ontstaan blijkt bovendien dat drie van de vier zolderschilderingen rond dezelfde tijd zijn aangebracht.
Opmerkelijk is dat in alle genoemde kerken, behalve een typologische
reeks; in de absiskalot een voorstelling van het Jongste Gericht is geschilderd.
De Grote of St. Laurenskerk te Alkmaar kent wèl deze laatste voorstelling
(1518) maar niet een typologische reeks; in plaats daarvan zijn er ornamenten
aangebracht. De schilderingen te Enkhuizen zijn duidelijk veel ouder dan de
overige en vallen voor verdere vergelijking buiten beschouwing. De schilderingen in Hoorn, Alkmaar en Warmenhuizen werden door G. J. Hoogewerff tot
dezelfde school gerekend, namelijk uit de omgeving van Jacob Cornelisz. van
Oostzanen en/of diens broer Cornelis Cornelisz. Buys. Los daarvan stonden
volgens Hoogewerff de schilderingen in de St. Vituskerk van Naarden. 18 En
juist deze vormen interessant vergelijkingsmateriaal voor de voormalige schilderingen van Terkaple.

Afb.13
Jacob Cornelisz- van Oostzanen: Het
Laatste Avondmaal, Abraham ontmoet
Melchisedek. Houtsnede, 3de staat,
38,5x30,5 cm, ca. 1513. Berlijn,
Kupferstichkabinett (Hollstein V)
De typologische reeks in de St. Vituskerk is aanzienlijk uitgebreider dan de
verloren gegane schilderingen in Terkaple: twintig paarsgewijs gerangschikte
scènes, tien uit het Oude Testament en tien uit het Nieuwe Testament. De
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voorstellingen worden omlijst door lofwerk, waarin een aantal wapens is verwerkt. Alles wijst erop dat de voorstellingen paarsgewijs door notabele ingezetenen en corporaties werden bekostigd (gilden, overheden). 19 De schilderingen
zijn evenmin ooit door overschildering uit het gezichtsveld verdwenen.De kunstenaar te Naarden heeft voor zijn schilderingen geput uit prentmateriaal van
Lucas van Leyden, Albrecht Dürer en Jacob Cornelisz. van Oostzanen. 20 Drie
van de typologische paren zijn gelijk aan die welke voorheen te Terkaple geschilderd waren en daarnaast nog een scène: in totaal zeven direct vergelijkbare schilderingen, dat is één meer dan de helft van het aantal voormalige schilderingen in Terkaple. Aan twee schilderingen lagen mogelijk dezelfde prenten
ten grondslag: haäk draagt het offerhout, spiegelbeeldig naar een houtsnede
van Lucas van Leyden (?) uit 1517/1518 (afb. 18 en zie hierna) en de Kruisdraging, naar een gravure Meester S (?) (afb. 19 en zie hierna).
Grafische voorbeelden
De resultaten van het onderzoek naar de plafondschilderingen in Noordholland hebben een relatie aangetoond tussen grafiek en de schilderingen. Daarnaast doet het bestaan van typologieën, met name in de boekdrukkunst, al snel
de vraag opkomen of er voor de uitgevoerde reeks schilderingen te Terkaple
ook grafische voorbeelden zijn aan te wijzen, waaraan de kunstenaar de voorstellingen kan hebben ontleend. Inderdaad blijkt dat op grond van de tekeningen uit 1853 voor bijna alle schilderingen aantoonbaar te zijn, dat wil zeggen
voor negen van de twaalf panelen.
Vijf taferelen waren rechtstreeks ontleend aan gravures uit de zgn. Grote
Passie (1511-1514) door Jacob Cornelisz. van Oostzanen (1470 Oostzaan -

Afb. 14
Jacob Cornelisz- van Oostzanen: De
Doornenkroning en Bespotting.
Houtsnede, 3de staat, 30,8x30,5 cm,
1511. Berlijn, Kupferstichkabinett
(Hollstein V)
1533 Amsterdam). De ronde hoofdvoorstellingen van de gravures, scènes uit
het Nieuwe Testament (de anti-typen), zijn gevat in een architectonische omlijsting en als het ware rustend op twee Oudtestamentische typen met daartus89
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Afb. 15
Jacob Cornelisz. van Oostzanen: Joab
doodt Amasa. Houtsnede, 3de staat,
38,5x30,5 cm, 1512. Berlijn,
Kupferstichkabinett (Hollstein V)
sen telkens twee figuren. In twee gevallen waren de schilderingen ontleend aan
de hoofdvoorstelling van de gravures: het Laatste Avondmaal (afbn. 7 en 13)
en de Doornenkroning (afbn. 9 en 14); en driemaal aan scènes uit de Oudtestamentische typen Abraham en Melchisedek (afbn. 8 en 13), Joab doodt Amasa
(afbn. 8 en 15) en Jonas uit de walvis (afbn. 12 en 16). Uit de tekeningen blijkt
dat in de meeste gevallen het voorbeeld zeer nauwkeurig is gevolgd; slechts
details zijn achterwege gelaten. Voor de schildering van het Laatste Avondmaal moest de compositie enigszins worden aangepast. In het geval van de
Doornenkroning is de gesprekspartner van de rechter figuur gewoon achterwege gelaten, waardoor er een zonderlinge beeldafsluiting is ontstaan.
Ook voor de houding van Christus in de Opstanding (afb. 11) lijkt gebruik
gemaakt te zijn van de gravure met hetzelfde onderwerp van Jacob Cornelisz.
van Oostzanen (afb. 16). Maar hier kan toch niet voorbij worden gegaan aan
een gravure van Albrecht Dürer uit 1512 (afb. 17).21 Treffend zijn de overeenkomstige details: een gesloten graftombe, de kruisvaan, de man met de lans op
de achtergrond en, in iets geringere mate, de figuren naast de tombe.
Voor de schildering hebei belooft Achab de tuin van Naboth heb ik geen direkt voorbeeld in de grafiek kunnen vinden.
Eén voorstelling blijkt rechtstreeks te zijn ontleend aan een gravure van Lucas van Leyden (ca. 1489-1533): Izaäk draagt het offerhout (1517/1518) (afbn.
10 en 18). De schilder heeft voor het weglaten van de ezel de oplossing gevonden in een wandelstok!
De Kruisdraging was mogelijkerwijs een navolging van een kleine gravure
van de Antwerpse monogrammist Meester S., mogelijk Sanders/Alexander
van Brugsal (act. Antwerpen 1505 - † Antwerpen 1554).22 De schilder van Terkaple heeft zich ook hier beperkt tot het weergeven van de hoofdpersonages:
Christus, Symon van Cyrene, Maria, de 'aanspoorder' en de hoornblazer
(afbn. 9 en 19). De schildering was echter spiegelbeeldig ten opzichte van de
gravure: heeft de schilder een omgekeerde kopie van deze gravure gebruikt, of
90
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Afb. 16
Jacob Cornelisz. van Oostzonen: De
Opstanding, Jonas uit de walvis.
Houtsnede, 3de staat, 38,5x30,5 cm, ca.
1514. Berlijn, Kupferstichkabinett
(Hollstein V)
is de gravure van Meester S. een kopie van die van een meer bekende kunstenaar en gebruikte de schilder deze laatste?
Voor de afbeeldingen van de heiligen in het koor is het veel minder eenvoudig een voorbeeld in de grafiek te vinden. Hoewel de kleding van de apostelen
HH. Petrus, Paulus, Andreas en Thomas nauwelijks beïnvloed werd door de
mode, vermoed ik dat voor de schilderingen van de heiligen gebruik is gemaakt
van oudere gravures dan die voor de Bijbelse scènes. Dit vermoeden is gebaseerd op de weergave van kledingdetails (halskraag), de drapering, de plooival
en de houding. Zonder ze als direkte voorbeelden te beschouwen, wil ik hier de
aandacht vestigen op enkele gravures van de monogrammist Meester FVB
(Frans van Brugge?, act. ca. 1475-1500), die welhaast als voorbeeldbladen lijken te zijn vervaardigd (afbn. 5 en 6). 23 Ter vergelijking kan onder andere gewezen worden op het aanduiden van een horizon, de schrijdende houding en de
stand der voeten, en de pose van enkele heiligen. De H. Margaretha kan een
navolging zijn van een gravure als die van de Meester X , voorstellend de H.
Michaël als drakendoder, voorheen toegeschreven aan Isr. van Meckenem
(afbn. 6 en 20). De martiale houding en het gebruik van een schild komen sterk
overeen met die op de tekening naar de schildering te Terkaple. 24 Van de voorstelling van Christus als Man van Smarten bestonden bijzonder veel afbeeldingen, zonder dat er een voorbeeld is aan te wijzen. Vergelijk bijvoorbeeld twee
gravures van Albrecht Dürer met hetzelfde onderwerp (afb. 5).25 Het bovenste
gedeelte van de heiligenpanelen werd gevuld met vlakdecoraties. Deze lijken
geïnspireerd op de ornamentale omlijsting van Lucas van Leydens Hoofd van
een krijgsman (afbn. 5 en 6).26
Een opmerkelijke reeks voorstellingen vormden de zes zwaardvechtscènes in
het koor; opmerkelijk omdat ze zich enerzijds formeel conformeerden aan de
traditie in het afbeelden van de 'milites Christi', de strijdende soldaten van
Christus, en anderzijds door het weergeven van verschillende houdingen blijk
gaven van enige kennis van instructieve afbeeldingen uit zgn. 'Fechtbücher'.
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Rondom de schermsport was, ten behoeve van het onderricht, een hele literatuur ontstaan van handleidingen waarin aanvals- en verdedigingshoudingen
stonden afgebeeld. Het vroegste in de Nederlanden gedrukte boek over de
schermkunst is La noble science des ioueurs d'espee bij W. Vorsterman te Antwerpen in 1538.27 Helaas is het niet mogelijk gebleken een instructie-reeks als
voorbeeld aan te wijzen. Niet onbelangrijk voor de datering van de schilderingen zijn de houdingen van de afgebeelde vechters: de rechtervoet is naar voren
geplaatst en de schermers nemen een steek- of stoothouding aan in plaats van
een houwpositie. Deze wijzigingen in de 'choreografie' van de vechtsport kregen hun beslag omstreeks de jaren dertig van de 16de eeuw. Schermmeesters
leidden vechtscholen in steden en reisden rond. 28
De opdrachtgevers29
Het beschilderen van de zolder stond vermoedelijk niet op zichzelf. Waarschijnlijk hing deze renovatie van het interieur samen met een omvangrijkere
vertimmering van het gebouw. Mogelijkerwijs betrof het wijzigingen aan de ingangspartijen, de ramen en wellicht ook de kap. Voor dergelijke grote uitgaven
waren de reguliere inkomsten meestal ontoereikend. Daarom werd in zulke
gevallen de hulp ingeroepen van financieel draagkrachtige personen of instanties. Door het aanbrengen van hun herkenningstekens, c.q. heraldische wapens kon (het aandeel in) de bijdrage van de weldoeners in eeuwige memorie
blijven.30 De heraldische wapens op het plafond in Terkaple moeten in dat licht
worden beschouwd.
In 1842 hebben Van Halmael en De Haan Hettema 16 wapens van de schenkers summier beschreven of benoemd (voor zover ze nog 'leesbaar' waren) en
met minder of meer zekerheid geïdentificeerd. Het is bijzonder jammer dat A.
Martin deze wapens niét heeft meegetekend. Daardoor is de juistheid ervan
niet meer controleerbaar. Vergelijking tussen de familiewapenbeschrijving in
De Vrije Fries (1842) enerzijds en het door De Haan Hettema en Van Halmael
uitgegeven Stamboek van den Frieschen vroegeren en tateren Adel (1846) anderzijds brengt al verschillen aan het licht, die de problemen niet eenvoudiger
maken. De beschrijvers hebben geen poging gedaan de wapens aan personen
te verbinden, noch geprobeerd er een systeem in te ontdekken.
Vrijwel alle manswapens waren geschilderd aan de noklat en tweemaal
wordt een vrouwenwapen eronder vermeld. Het lijkt aanleiding genoeg om
van de hypothese uit te gaan dat voor elk paneel echtelieden zijn aan te wijzen,
die aldus gememoreerd werden als stichters. In ieder geval vormen de wapens
geen kwartierstaat van een geslacht. Het is reeds opgemerkt dat in de eerste
twee traveeën vanuit het westen geen wapens vermeld worden. De enige verklaring die hiervoor aannemelijk lijkt, is dat de noord- en zuidingang zich ter
hoogte van het tweede travee bevonden en dat het derde gewelfvlak in de richting van het koor het eerst in zicht was na binnenkomst.
Het veendorp Terkaple kende in het tweede kwart van de 16de eeuw slechts
een paar gefortuneerden: de Oenema's en de Roorda's. Het geslacht Oenema
was reeds in de 15de eeuw in het dorp woonachtig en beheerste het omliggende
gebied. De Roorda's, die door huwelijk verbonden waren met de Oenema's,
werden hun erfopvolgers. De belangrijkste weldoeners voor de kerkrenovatie,
c.q. de stichters van de schilderingen moeten in deze beide families gezocht
worden. Verwanten en andere grondbezitters uit de omgeving zullen als medefinanciers zijn opgetreden. Zo zou men ook kunnen speculeren over de figuur
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in contemporaine kleding in de voorstelling van de Kruisiging (Noord 5) die de
knielende vrouw onder het kruis (geïnterpreteerd als Maria Magdalena) de
hand reikt. Het is uiterst onwaarschijnlijk dat hier donateurs in 'eeuwige devotie' zijn voorgesteld, want ook in andere voorstellingen komen personen in eigentijdse kledingmode voor. Een verklaring is wellicht te vinden in het thema
van de typologie: de verlossing. Parallel aan de genezende werking van het
aanschouwen van de opgeheven slang in de voorstelling van de Koperen slang
(Zuid 5) is het opkijken naar, het zien van Christus aan het kruis overdrachtelijk bedoeld. De jongeman lijkt de geknielde dame (Maria Magdalena) daarop
te wijzen en/of de beschouwer ertoe op te wekken.

Afb.17
Albrecht Dürer: De Opstanding.
Gravure, IJ,7x7,4 cm, 1512. Wenen,
Prentenkabinet (Hollstein VIII)
In de beschrijving van de kerkplafondschildering door Van Halmael en De
Haan Hettema lijkt geen duidelijk wapen van de Oenema's voorhanden te zijn.
In Zuid 5 [vH/dHH: 14] wordt wel het manswapen Douma van Oenema genoemd, met daaronder het manswapen Douma. Ik vind in het Stamboek bij het
eerste wapen: Galama. De Galama's en de Douma's behoorden tot het voorgeslacht van Keympe Douwesz. Oenema, maar niet als echtpaar! Keympe Oenema was ongehuwd en woonde tussen 1517 en 1570 op Oenema state te Terkaple. Heeft hij, net als op zijn grafzerk (eveneens beschreven door Van Halmael
en De Haan Hettema) zijn voorouders van grootmoeders en -vaders zijde willen memoreren?
Van het geslacht Roorda wordt tweemaal een wapen vermeld, in Noord 3
[vH/dHH: 3] en Noord 4 [vH/dHH: 4]. Het eerste wapen is een manswapen
met daaronder een vrouwenwapen dat verschillend wordt geïnterpreteerd.
Volgens drs. J. Visser is het vrouwenwapen wellicht niet goed gelezen; hij interpreteert het als Sjaerdefna (andere wapenfiguren).31 D. J. van der Meer op-
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pert echter Liauckema (zelfde wapen, maar twee lelies). In het ene geval zou
het het manswapen van Frans van Roorda zijn, in het andere geval van diens
zoon Douwe van Roorda. Frans van Roorda was grietman van Wymbritseradeel en olderman van Sneek, waar hij woonde en overleed in 1553. Hij was
gehuwd met His Piersdr. van Sjaerdema, die sedert 1517 weduwe was van Douwe Keympesz. Oenema. Zij overleed in 1556. His van Sjaerdema was de moeder (en Frans van Roorda de stiefvader) van de bovengenoemde Keympe Oenema. Uit het tweede huwelijk van His met Frans van Roorda werd Douwe
geboren, die na het overlijden van Keympe in 1570 erfgenaam werd van Oenema state met de patroonsrechten van de kerk. Op Douwe's grafzerk (overleden
1601) heet het ". . . NEMPE CAPELLANA NOSTRA" (d.i.: . . . immers,
het is onze kapel).32 Hij was sedert ca. 1562 gehuwd met Catharina van Liauckema. De plafondschilderingen zijn vrijwel zeker ouder, zodat Frans van
Roorda en His van Sjaerdema als stichters moeten worden beschouwd. Zij waren vanaf ongeveer 1517 mede-eigenaars van Oenema state geworden.

Afb.18
Lucas van Leyden: Het offer van
Abraham. Houtsnede, 28,5x21 cm, 15171
1518. Amsterdam, Rijksprentenkabinet
(Hollstein X)

Het vrouwenwapen Roorda in Noord 4 [vH/dHH: 4] in combinatie met een
manswapen Harinxma van Donia is een problematische alliantie. Als enige
mogelijkheid geeft het Stamboek Ansck van Roorda, gestorven als bruid van
Sierck van Donia (overleden 1581), zonder huwelijksjaar. Door Van Halmael
en De Haan Hettema worden "andere bronnen" geciteerd, die menen dat
Ansck van Roorda veel later is overleden (1616) en gehuwd is geweest met
Sierck Donia van Oosterend.
Hoewel de wapenkleuren van het manswapen in Noord 5 [vH/dHH: 5] verkeerd zijn aangegeven is dit onmiskenbaar het wapen van Ewsum, een Groninger geslacht. De oorspronkelijk blauwe band kan door oxydatie van een koperpigment in de verf verkleuren tot groen. Het wit van het veld is mogelijk de
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afgesleten vergulde krijtlaag geweest. Reyloff van Ewsum huwde in 1507 met
Luttye (Luts) Bockesdr. van Harinxma. Reyloff overleed vóór 1530. Het echtpaar kreeg één zoon, Onno. Deze overleed kinderloos in 1537. Indien het Harinxma-wapen inderdaad een manswapen betrof (zoals Van Halmael en De
Haan Hettema schrijven), was het géén alliantiewapen van het genoemde echtpaar, maar waren de wapens van de wederzijdse vaders geschilderd óf, indien
Otto als donator moet worden beschouwd, de wapens van de beide grootvaders. In ieder geval lijkt hierdoor een terminus ante quem voor de schilderingen gesteld, namelijk vóór 1537.
Voor de wapens in Noord 6 [vH/dHH: 6] komt één echtpaar in aanmerking,
echter vermoedelijk zonder dat zijzelf de opdrachtgevers zijn geweest. Het betreft Hessel van Jongema, heerschap in de Sneker Vijfga en Jel Rienksdr. van
Albada, echtelieden op Albada stins te Goënga (1510). Als de stichter van de
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Afb.19
MeesterS (werkz. 1505-1554): 'O crux
addora', Kruisdraging. Gravure, 8,2x5,,
cm, ongedateerd. London, British
Museum Printroom (Hollstein XII)

schildering moet waarschijnlijk één van hun twee zonen beschouwd worden.
Ofwel Rienck van Jongema, die leefde omstreeks 1500-1527, ofwel en waarschijnlijker Keympe van Jongema. Keympe van Jongema zou in 1522 grietman
zijn geweest in Wymbritseradeel en woonde te Goënga. Hij bleef ongehuwd.
De twee wapens in Zuid 3 [vH/dHH: 16] waren de herkenningstekens van
overheden, te weten de Staten van Friesland (boven) en het stadsbestuur van
Sneek (onder).
De wapens in West 3 [vH/dHH: 9], Zuid 6 [vH/dHH: 13] en Zuid 4 [vH/
dHH: 15] zijn niet nader te identificeren op grond van wat Van Halmael en De
Haan Hettema hebben aangegeven. De vereenzelviging van het wapen in West
3 met het wapen van HaarSma lijkt onjuist, daar het geslacht in de 16de eeuw
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nog tamelijk onbelangrijk was en afkomstig uit het oosten van de provincie.
Een wapen met een leeg kwartier, zoals in Zuid 6 komt zeer weinig voor. In
combinatie met een wapen met een leeuw vermoedt Van der Meer dat het hier
de echtelieden Yvo Fritsma (of Frittema) en Tiaerdtke van Donia zou kunnen
betreffen. De wapenfiguren van Frittema zijn echter geheel verschillend van
wat Van Halmael en De Haan Hettema hebben beschreven. Het wapen in
Zuid 4 is geïdentificeerd als Walta. Het beschreven wapen vind ik niet in het
Stamboek en ik kan alleen vermoeden dat het wapen onjuist is gelezen. Kan het
ook zijn Harinxma thoe Sneek, met onder in het gedeelde veld eikels in plaats
van schelpen? Wellicht hebben Van Halmael en De Haan Hettema het wapen
eronder vergeten, of was het niet meer zichtbaar, of is er nooit een wapen in de
onderrand geweest.
Met deze gegevens is een nadere bepaling van de opdrachtgevers en dús een
nadere datering van de schilderingen maar zeer voorzichtig mogelijk. Als enig
echtpaar, dat hun eigen heraldische wapens op het gewelf heeft laten aanbrengen, treden Frans van Roorda en His van Sjaerdema naar voren. Voor drie andere alliantiewapens lijken de nazaten van de gememoreerden de honneurs
voor hen te hebben waargenomen. Indien de gemaakte veronderstellingen
waar zijn, is een datering tussen 1517/18 en 1536/37 (houtsnede van Lucas van
Leyden, weduwschap van His Piersdr. van Sjaerdema - overlijden van Onno
van Ewsum) aannemelijk.
Samenvatting
De voormalige zolderschilderingen in de oude kerk van Terkaple vormden een
uniek ensemble van een typologische reeks, een aantal heiligenfiguren met heraldische wapens en een serie zwaardvechters. In totaal waren er achttien volledige panelen geschilderd. In 1842 werden de schilderingen zeer summier beschreven. Enige tijd voor de sloop van de kerk in 1854 werden ze door A. Martin nagetekend. Het is een van zijn vroegste opdrachten (1853) voor het Fries
Genootschap. Door deze tien tekeningen is een posthuum onderzoek mogelijk
gebleken.
De kunstenaar(s) die de zolderschilderingen te Terkaple heeft/hebben aangebracht maakte(n) gebruik van grafische voorbeelden, waarbij het werk van
Jacob Cornelisz. van Oostzanen een opvallende plaats inneemt. Op grond van
"een zekere traditie . . . van het beschilderen van houten tongewelven, met
name in Noordholland" (W. Kloek, p. 36) en vergelijkbare voorbeelden aldaar
veronderstel ik dat een Hollandse meester hier aan het werk is geweest. Mijn
hypothese is, dat het onbekende atelier uit de omgeving van Jacob Cornelisz.
van Oostzanen (?), dat de plafondschilderingen in St. Vituskerk te Naarden
heeft uitgevoerd, ook verantwoordelijk zou kunnen zijn geweest voor de schilderingen te Terkaple en dat deze eerst na die van Naarden (1518) werden aangebracht. Daarbij kan worden aangetekend dat in twee gevallen vermoedelijk
dezelfde prent zowel in Naarden als in Terkaple tot voorbeeld heeft gediend.
Afwijkend van de Hollandse traditie is dat in het koor te Terkaple vier apostelen en de H. Margaretha waren afgebeeld, in plaats van een schildering met het
Jongste Gericht in het koor, Christus. Uit de afbeelding van de H. Margaretha
onder de heiligen in de absisschilderingen kan vrijwel zeker worden afgeleid
dat de kerk eertijds aan haar was gewijd. Het is niet bekend geworden welke
scherm-instructiereeks tot voorbeeld heeft gediend voor de serie zwaardvechters.
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Afb.20
Meester l, (voorheen toegeschreven aan
Isr. van Meckenem) H. Michaël als
drakendoder. Houtsnede, 7,0x4,3 cm,
ongedateerd. München, Prentenkabinet
(Hollstein XXIVa)
De schilderingen waren grotendeels bekostigd door lokale gefortuneerden:
zij of hun nazaten hebben pro memorie hun heraldische wapens als herkenningstekens laten afbeelden. Met enige zekerheid zijn de echtelieden Frans van
Roorda en His van Sjaerdema te beschouwen als belangrijke weldoeners, mede door de 'opzichtige' plaats die hun wapens innamen (bij binnenkomst de
eerste aan de noordzijde). Direkt ernaast waren de wapens van Friesland en
Sneek afgebeeld; de bestuurlijke overheden die ze vertegenwoordigden zullen
dus ook wel een belangrijke bijdrage hebben geleverd. Op grond van het modebeeld, de gebruikte grafische voorbeelden en de samenstelling van de familiewapens is een voorzichtige datering mogelijk tussen 1517/18 (weduwschap/
huwelijk His van Sjaerdema; houtsnede Lucas van Leyden haak draagt het offerhout; zolderschilderingen te Naarden) en 1537 (overlijden Onno van Ewsum). Deze tijdsspanne lijkt ook nog alleszins acceptabel om de schilderingen
aan een atelier uit de omgeving van Jacob Cornelisz. van Oostzanen (overl.
1533) te kunnen toeschrijven.
Noten
1. Deze preek is uitgegeven met de preek ter gelegenheid van de ingebruikneming van de nieuwe
kerk: R. Witzenborgh Vinckers, Twee f eestredenen, bij gelegenheid van het afscheidnemen van
de oude kerk, en van de inwijding van het nieuwe kerkgebouw te Terkaple (Sneek 1854). Het is
mij niet gelukt een exemplaar van dit werkje te achterhalen. Ik heb dankbaar gebruik gemaakt
van aantekeningen van dr. R. Steensma.
2. Leeuwarder Courant, 21 april 1854, 8: "Uit de hand te koop: eene aanzienlijke partij tufsteen,
ongeveer 70 last grof wrak en 20 last fijne keizel, liggende te Terkaple, geschikt om te water
vervoerd te worden. Te bevragen bij J.H. Hilverda, te Terkaple."
3. De aanduiding als kapel heeft vermoedelijk eerder en alleen een kerkrechtelijke betekenis en
niet zozeer formeel-architectonische consequenties. P. Glazema, Gewijde plaatsen in Fries-
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4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.

land (Meppel 1948) 188; L. J. van Apeldoorn, Kerkelijke goederen in Friesland (Leeuwarden
1915)74.
R. Witzenborgh Vinckers/aantekeningen dr. Regn. Steensma.
A. van Halmael jr. en M. de Haan Hettema, "De kerk van Terkaple van binnen, den 3 september 1840 opgenomen door . . .'\De Vrije Fries 2 (Leeuwarden 1842) 133-134. J. Belonje, "De
Roordazerk te Terkaple", Genealogysk jierboekje (Leeuwarden 1980) 86, 87.
Van Halmael/De Haan Hettema, "Kerk te Terkaple", 132, hebben deze figuur echter geduid
als de H. Michaël. Door het ontbreken van de vleugels en het tonen van een ontbloot been kan
deze suggestie van de hand gewezen worden. Volgens G. Verhoeven, Luidklokken in Friesland vóór 1650 (doctoraalscriptie middeleeuwse geschiedenis V.U. Amsterdam, Amstelveen
1983) 85, was de patroonheilige van de kerk een vrouwelijke heilige, mogelijk de H. Margaretha. De afbeelding van de heilige geeft dat vermoeden een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid.
E. Kirschbaum, Lexikon der christiichen Ikonographie IV (Rome etc. 1972) s.v. Typologie.
Idem, I (Rome e t c , 1968) s.v. Biblia Pauperum; P. Bloch, "Typologische Kunst", in: Miscellanea Mediaevalia (Berlijn 1969), Bd. 6: "Lex et sacramentum im Mittelalter", 127-142.
E. Kirschbaum, Lexikon der christlichen Ikonographie VII (Rom etc. 1974 ) s.v. Margaretha
van Antiochië. Eén van de voorstellingswijzen is die van de heilige die een draak doodt met
een kruis(staf). In de aftekening is in de knop van de "dolk" een kruisvorm, zij het zeer rudimentair, te herkennen.
De duiding van deze scène is het moeilijkst, omdat er geen voorbeeld-gravure is aan te wijzen
waarbij Achab op de troon zit in plaats van in een bed te liggen. De essentie van het verhaal is
dat Izebel Achabs koninklijke macht bespot. Andere mogelijkheden voor de duiding van deze
scène, die naar mijn mening in dit verband minder overtuigend zijn, zijn: Tzebel wil Elia laten
doden' (1 Kon. 19:lvv), 'De vervloeking van David door Simei" (2 Sam. 16:5vv).
Van Halmael/De Haan Hettema, "Kerk te Terkaple", 131-134.
R. Witzenborgh Vinckers/aantekeningen dr. R. Steensma.
"Luther achtte de noodzaak niet aanwezig om, omdat er van sommige beelden en schilderijen
misbruik werd gemaakt, ze alle af te schaffen": C A . van Swigchem, T. Brouwer en W. van
Os, ed., Een huis voor het Woord. Het Protestantse kerkinterieur in Nederland tot 1900 ('sGravenhage 1984) 31.
Zerk voor Douwe Roorda (overleden 1601) en Eiiabeth de Borghgreef (overleden 1615, maar
niet alhier bijgezet) door Jacob Lous in 1610. "NON FAVOR HEROUM, NON GRATIA
PRINCIPUM, AT UNA CATHOLICA ET PIETAS ROMANAE RELIGIONIS, CONSCIA MEUS ETIAM RECTI, ME JUSSIT ABESSE BIS DENAS HYEMES; PATRIAM
REVERSUS, AD PROPRIUS AGROS MORIOR, IAM CONDOR IN AEDE HAC,
NEMPE CAPPELLANA NOSTRA; PRO MANIBUS ALMUM DEUMQUE ORA, CATHOLICE."
Verslag der Handelingen van het Friesch Genootschap (deel 26,1853/1854): "De Heer W. Eekhoff bragt ter tafel de afteekeningen van de zolder-schilderingen in de kerk te Terkaple, vervaardigd op kosten van het Genootschap." Friesche Oudheden. Afbeelding van merkwaardige
voorwerpen van wetenschap en kunst, gevonden in de archieven, kerken, kasteelen, terpen enz.
van Friesland (Leeuwarden 1875) 12.
Archief Friesch Genootschap, Ontvang en uitgaaf sedert 1827 (-1857). In dit artikel vindt men
slechts tien van de genoemde elf illustraties afgebeeld. De elfde is een aquarel die nagenoeg
gelijk is aan afb. 2. Verg. G. Elzinga; "Het prentenkabinet van het Fries Museum". De Vrije
Fries 61 (1981) 42; en J. Bosmans, "Het streelend genot van heerlijke kunstwerken", ibidem,
25.
Archief Friesch Genootschap, Aanteekeningen en verslagen van de Tweede afdeeling der
Werkende leden, 1848-1860, Zevende verslag, 9 juli 1854.
G.J. Hoogewerff, De Noord-Nederlandsche Schilderkunst II ('s-Gravenhage 1937) 510-549.
Overigens lijkt mij het ontbreken van de vermelding van de voormalige schilderingen te Terkaple een jammerlijke omissie. De belangrijkste literatuur betreffende de zolderschilderingen
in de genoemde kerken is:
Enkhuizen, Zuiderkerk: J. Six, "Zesde voorloopig verslag omtrent de schilderingen in de
kap van de zuider- of St. Pancraskerk te Enkhuizen", Bulletin N.O.B., 11, 2de serie (1918)
68-70; H.M. van den Berg, De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst VIII, Provincie Noordholland, tweede stuk: Westfriesland, Tessel, Wieringen ('s-Gravenhage 1955)
62-64; K. Broekhuijsen-Kruijer, "De gewelfschilderingen in de St. Pancraskerk te Enkhuizen", Bulletin Stichting Oude Hollandse Kerken 15 (herfst 1982) 3-17.
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18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.

29.
30.

31.

Alkmaar, Grote of St. Laurenskerk: "Vier vakken der gewelfschilderingen uit de St. Laurenskerk thans in het Rijksmuseum te Amsterdam", Verslagen van 's Rijks verzamelingen van
geschiedenis en kunst, 36 (1913) 5; C.W. Bruinvis, "De bouw en versiering der St. Laurens- of
Grote kerk te Alkmaar". Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem. 28
(1904) 212-214.
Warmenhuizen, Ursulakerk: N. Beets, "De aan Jan van Scorel toegeschreven Warmenhuizer gewelfschilderingen", Bulletin N.O.B. 2de serie, 1 (1908) 62-70.
Naarden, St. Vituskerk: J. Six, Bulletin N.O.B. 6 (1905) 84-86, 180-183; G. van Kalcken,
Peintures ecclésiastiques du Moyen-Age, I-VI (Haarlem 1903): J. Kroonenburg e.a., De Grote
kerk van Naarden in historisch perspectief (Naaiden 1984).
Hoogewerff, Schilderkunstll, 520. Naar mijn mening is deze opvatting op z'n minst discutabel,
maar dat heeft verder geen consequenties voor het betoog. Volgens Kroonenburg e.a., Kerk
Naarden, 41, zijn de schilderingen te Naarden waarschijnlijk van een schilderscollectief uit
Amsterdam, rond Jacob Cornelisz. van Oostzanen.
Hoogewerff, Schilderkunst, letterlijk geciteerd naar p. 527.
Wh. R. Valentiner, "Die Gewölbemalereien in Naarden", Bulletin N. O.B. 6 (1905) 84-86; N.
Beets, "De Naarder gewelfschilderingen", Bulletin N.O.B. 6 (1905) 180-183.
F.W.H. Hollstein, German engravings, etchingsand woodcutsca. 1400-1700 (Amsterdam z.j.)
VIII, A. and H. Dürer, 15.
F.W.H. Hollstein, Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts, ca. 1450-1700 (Amsterdam z.j.) XII, 121 (met lit. opg.), 135.
F.W.H. Hollstein, Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts, ca. 1450-1700 (Amsterdam z.j.) XII, 153, 154. Wegens de omvang van het artikel was het niet mogelijk deze afbeelding op te nemen.
T. Falk. ed.; F. Koreny, comp., Hollstein 's German engravings, etchings and woodcuts, 14001700 (Blaricum 1986) XXIVa, 157.
F.W.H. Hollstein; German engravings, etchings andwoodcuts ca. 1400-1700 (Amsterdam z.j.)
VIII: A. and H. Dürer, 17. Deze afbeelding kon hier niet opgenomen worden.
J.P. Filedt Kok, W. Halsema-Kubes en W.Th. Kloek; Kunst voor de Beeldenstorm. Noordnederlandse kunst 1525-1580, Tentoonstellingscatalogus Rijksmuseum Amsterdam 1986 ('sGravenhage 1986) II, 141, nr. 28.1; verg. ook nr. 28.2; I, 42: "Lucas van Leyden was een van
de weinige Noordnederlandse kunstenaars, die in de eerste helft van de zestiende eeuw ornamentprenten vervaardigde". Deze afbeelding kon hier niet opgenomen worden.
Vermoedelijk een vertaling van Andreas Pauernfeindt, Ergründung ritterliche Kunst der Fechterey (Wenen 1517). Een exemplaar van 'La noble science' is aanwezig in The British Library
(C.97.b.22). De houtsneden zijn voor mij vergeleken door Miss. S. Roach (brief gedateerd 31
juli 1989): "I have compared the woodcuts in the book with the fotocopies which you sent.
There is a certain resemblance in style between the woodcuts in our book and the small figures
at the bottom of your panels, but it is not - to my eye at least - a close resemblance." Eén
houtsnede is gepubliceerd door M. Nijhoff in diens werk L'art typographique dans les PaysBas 1500-1540 ('s-Gravenhage 1935), afb. 49. Het betreft een gevechtsscène tussen twee mannen met zgn. 'Bidenhänders'.
H. de la Fontaine Verwey, "Gerard Thibault en zijn 'Academie de l'espée'", in: Uit de wereld
van het boek III (Amsterdam 1979) 130; G. Luyen, "Gravures van worstelaars en zwaardvechters naar Maarten van Heemskerck, 1552", in: Kunst voor de Beeldenstorm, Noordnederlandse kunst 1525-1580 ('s-Gravenhage 1986) Cat. nr. 145, 263-265. Elsevier, "Schermmeesters in
de 16de eeuw", De Navorscher 13 (1863) 329, 330. Het artikel noemt "vryvechtmeesters" te
Leiden, Utrecht, Dordrecht, Rotterdam en Middelburg in 1584; Die Fechtkunst, 1500-1900.
Grafik, Waffen, Tentoonstellingscatalogus (Coburg 1968), inleiding door dr. H. Maedebach.
In 1508 wordt overigens een Dirck Gerrytssoen "schermer" als burger van Sneek vermeld, zie:
M. Oosterhout, ed., Snitser recesboeken, 1490-1570 (Assen 1960) 340.
Mijn dank gaat uit naar de heer D.J. van der Meer te Reduzum, zonder wiens genereuze hulp
dit gedeelte uiterst onvolledig zou zijn geweest.
W. Kloek, Gewelfschilderingen in de Oude Kerk te Amsterdam (Amsterdam 1975) 37: "Een
optreden van wereldlijke organisaties en particulieren is buiten de Oude Kerk (te Amsterdam)
alleen (!) aanwijsbaar in Naarden, waar gilden, schutterijen en enkele weldoeners hun herkenningstekens hebben laten aanbrengen in de randornamenten rond de in tapijtimitatie uitgevoerde hoofdbeschildering."
Brief J. Visser (Rijksarchief inFriesland) aan R. Steensma, d.d. 9 mei 1969: "(. . .)Ienfynst
mien ik dien to hawwen. As de auteurs har forsjoen hawwe op it ûnder 3 (Noord 3) frouljuswa-
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pen, soe dit wêze kinne Sjaerdema, hweryn de pylk wol hwat fan in diellyn hat, de heale leelje
yn de her. rjochterhelte mei de dêryn fallende heale punt en sturt fan de pylk kinne togearre
oansjoen wêze foar de Fryske earn en yn 'e lofterhelte komt yndied in leelje foar, mei noch trije
stjerren derûnder (. . .)."
32. Van Halmael/De Haan Hettema, "Kerk te Terkaple", 133, 134. Vergelijk ook: J. Belonje,
"Roorda-zerk", 86, 87. Maar in 1533 en 1570 zijn nog twee Oenema's in de kerk begraven,
respectievelijk Douttye Oenema en haar broer Keympe Oenema.
De foto's van de afbeeldingen 1 t/m 12 zijn alle vervaardigd door het Instituut voor Liturgiewetenschap te Groningen.
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Ornaminten oan Fryslâns kroan
Tún- en parksieraden

yn Beetstersweach

en

Olterterp

Ernst Huisman
"Friesland's kroon" binne Beetstersweach en Olterterp yn de foarige ieu ris
neamd yn in loffers op beide doarpen. Tunen en bosken dêr hawwe opsierd
west mei wurk fan minskehannen, sa as fivers, bylden en oare túnsieraden. It
hat faaks doel en beljochtsje, benammen no't it measte ferdwûn is, ien en oar
fan de skiednis fan dy ornaminten: de túnbylden en in teekoepel yn tún en oertún fan Lyndenstein op 'e Sweach, de bylden en in hermitaazje yn 'e bosken fan
Olterterp. Fan wat der noch fan oer is, stiet in part yn 'e tún by Stania State yn
Oentsjerk. De fiif bylden dêr soene út histoarysk eachpunt sjoen earder thús
hearre yn 'e oertún fan Lyndenstein yn Beetstersweach, dy't dêr yn 'e tweintiger jierren fan de foarige ieu foar grytman Frans Godard baron Van Lijnden
oanlein waard oan de hân fan in plan fan túnarchitekt Lucas Pieters Roodbaard. No stiet dêr allinnich it achttjinde-ieuske byld fan de Grykske god fan de
see Poseidon (by de Romeinen: Neptunus), mei de rêch nei syn elemint ta, dat
dêr leit yn de foarm fan in fiver mei de fan Roodbaard bekende bochtsjende
talúds.
De oanlis fan dy tún stie yn ferbân mei de bou, yn 1821/1822, fan it hûs Lyndenstein oan de oare kant fan de strjitte, achter it dêr steande en earst trije jier
letter ôfbrutsen hûs "Nieuw Fockens". Op it yn 1827 opmakke kadastrale minútplan stiet by it hûs in nije situaasje oanjûn, ek wat de troch Roodbaard ûntwurpen tún oangiet, mar op it plak fan de oertún lizze noch de trije rjochthoekige wetterpartijen dy't Roodbaard op syn tekening as te ferfallen "middelvijvers" oanjoech. Dêrút kin opmakke wurde dat de oertún yn of nei 1827 oanlein
is, de tún om it hûs hinne dêrfóár. Ek de Eekhoff-kaart fan 1848, makke oan de
hân fan it kadaster, jout noch dy rjochte wetterbegrinzing oan. De foarste en de
achterste fiver besloegen elk hast in tredde part fan de 350 meter lange tún en
wiene sân meter breed. Dêr tuskenyn, troch in pear dammen fan de oare skieden, lei in twa kear sa breed stik fan sa'n tritich meter lingte.
Rijnhard van Lijnden, fan Utert nei Fryslân
Roodbaard trof op it plak dêr't de oertún komme moast al in soartemint fan
parkoanlis oan, mei dêryn dus de kante fivers. Ien en oar wie yn de tachtiger
jierren fan de achttjinde ieu oanlein troch grytman Rijnhard baron van Lijnden, dy't fan Utert kaam. Hy wie yn 1773 fanwege it ridderskip dêr ta lid fan de
admiraliteit fan Fryslân keazen en wie fiif jier letter troud mei Ypkjen Hillegonda van Boelens, dy't fan De Sweach kaam. Rijnhard wie as nije grytman
mei syn frou en harren beide soantsjes (ien wie de hjirfoar neamde Frans Godard) op 11 juny 1782 plechtich ynhelle op 'e Gordyk. Fiif dagen letter stoar syn
skoanheit, Ayso van Boelens, dy't grutgrûnbesitter wie, mar lykwols troch de
hartoch fan Brunswyk, riedsman fan Willem V, sjoen waard as "van de allerlaagste extractie, als sijnde een van sijn oppassers seer naa geparenteert aan de
oude Boelens". 1 De yn 1778 yn it floreenkohier op namme fan Van Boelens
steande "huisinge en camp'en" foar Nieuw Fockens oer waarden tsien jier letter
De Vrije Fries, LXX (1990) 101-112
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omskreaun as "een hovinge, bosch en wandelweegen", troch fererving op
namme kommen fan Rijnhard nomine uxoris, dus út namme fan syn frou. De
beide oan de strjitte steande huzen op dat stee wiene as bril op 'e noas al yn 1782
ôfbrutsen; de hiemen bleaune as "plaisiertuin" fan de achterlizzende "hovinge" skieden troch in sleat dy't troch Roodbaard noch as troch him oantroffen
situaasje yntekene waard en ek, mei it dêroer lizzende brechje, op it kadastrale
minútplan stiet.

De oertún fan Lyndenstein mei it Neptunusbyld en de Turkske tinte
Neptunusbyld fan Ignatius van Logteren
Yn it Roodbaardplan foar de oertún stiet as besteande situaasje by ien fan de
beide dammen by de tuskenfiver it plak fan in byld oanjûn. Ut 'e taljochting
docht bliken dat der mar ien byld yn de tún stie, sadat it de no noch oanwêzige
Neptunus west hawwe sil. Yn 'e basis dêrfan steane de inisjalen I V L, wat
slacht op Ignatius van Logteren, in Amsterdamske byldhouwer dy't libbe fan
1685 oant 1732. Ek syn soan Jan (1709 - 1745) oefene dat ambacht út (de I soe
faaks as in J lézen wurde kinne), mar de Amsterdamske keunsthistoarikus en
Van Logteren-kenner drs. P.M. Fischer mient, ek om de styl fan it byld, dat it
troch de heit makke is.2
De Van Logterens makken foar Amsterdamske patrisiërshuzen gevelskulpturen en rike stúkdekoraasjes en byldsjes foar it ynterieur, mar ek byldhouwurk foar de bûtens fan de reginten yn wide omkriten fan de haadstêd, lyk as yn
Kennemerlân, it Goai en de Fechtstreek. Wat dat léste oangiet, kinne túnbylden en túnfazen neamd wurde, mar ek fan Ignatius in yn 1714 makke fontein
mei bylden, wêrby ek fan Neptunus. By it grutte tal fan Jan bekende wurken
binne ek bylden en oar snijwurk oan it oargel fan de Sint-Bavotsjerke yn Haarlim.
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Neffens drs. Fischer is der buten it neamde gebiet gjin wurk fan de Van Logterens bekend. Rijnhard van Lijnden sil dan ek earne út de kontreien dêr't er
troch syn ôfkomst kontakten hie it Neptunusbyld (en de noch te neamen "diereriem"-bylden) hjirhinne helle ha, bygelyks út in feiling. Wat dat oangiet kin
opmurken wurde dat boppeneamde fontein neffens it Kunstreisboek NoordHolland fan Peter Don foar it buten Driemond by Weesp makke wie en dêrwei
yn 1770 nei Frankendael (Amsterdam) oerbrocht is. Yn Ouderkerk aan de
Amstel steane neffens dat boek yn de tún fan it hûs "Oostermeer" achttjindeieuske bylden dêr't guon fan, u.o. in groep fan trije bernefiguerkes út 1734 fan
Jan van Logteren, ôfkomstich binne fan in ferdwûne bûtenpleats (bedoeld
wurdt it hûs "Meer en Berg") yn Heemstede. In ûnderstelling dat de Sweachster bylden wol ris fan ien fan dy plakken kommen wêze kinne, soe fansels in
gok wêze.
It Neptunusbyld stie dus foar 't neist yn de oertún doe't Roodbaard kaam.
Hy sil it dêr net yn stean litten ha; op syn moai detaillearre tekening hie er it dan
as opfallend elemint wol oanjûn. Boppedat stiet op syn tekening fan 'e tún by it
hûs, by de "vijver voor goudvis" yn 'e achtertún, in fjouwertkantsje tekene dat
identyk is oan de oanwizing fan it ferfallen plak fan it byld yn 'e oertún. Faaks is
it dêr delsetten, mar letter stie it oan 'e oare kant fan de fiver, tichter by it hûs.
Doe't dat yn 1914 ta berne'sikehûs (Corneliastichting) ferboud waard, is de tún
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by it hûs troch de ferneamde túnarchitekt Leonard A. Springer (1855-1940) op
'e nij ynrjochte. It byld is doe nei de foarein fan 'e oertún, it tsjintwurdige plak,
oerbrocht. Sûnt dy tiid hat it dêr stien, mei in ûnderbrekking fan oardel jier
doe't yn 1981 ûnbekenden it omsmiten hiene. Derby wie fan de earm dy't de
metalen trijetine-foarke hâldt, it part ûnder de earmtakke ôfbrutsen en mei de
foarke ferdwûn. Lokkich hat doe de Corneliastichting it byld, dat frjemdernôch net op 'e monumintelist stiet, restaurearje litten.
De Turkske tinte
Roodbaard tekene op de útein fan 'e oertún in hichte mei dêrop in koepel yn 'e
foarm fan in Grykske timpel, mei de oantekening dat dy heger pleatst wurde
soe as "het tegenwoordige zomerhuis". Dat besteande geboutsje wie neffens it
even dêrfoar opmetten kadaster sân meter breed (lyk as de fiver dêr't it foar oer
stie) en sa'n fjouwer meter djip. It perseel stie omskreaun as "huisje" mei de
oerflakte fan 32 fjouwerkante meter. By in skieding fan eigendommen yn 1819
waard it "eene tent" neamd. It sil by de oanlis fan "hovinge, bosch en wandelweegen" as "Turkse tent" pleatst wêze, in yn dy tiid gebrûklik túnelemint lyk
as ek bygelyks in Switsersk húske of in Sineesk paviljoen. De keunsthistoarikus
Wim Meulenkamp skreau dêroer it folgjende: "Om verschillende redenen
plaatste men in de landschapstuin prielen, monumenten, gefingeerde ruïnes,
It park fan Lyndenstein anno 1848, neffens de kaart fan Eekhoff
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grotten en torens, in veelal exotische en historiserende stijlen. De gebouwtjes
bezaten het praktische nut dat men erin kon uitrusten en erin kon eten en drinken. In het kader van de binnen de tuin gebrachte 'ongedwongen natuur' vormden de tuingebouwtjes een schijnbare tegenstelling: ze waren kunstmatige
scheppingen. De gebouwtjes verhoogden evenwel de 'natuurlijkheid' van het
landschap doordat men ze liet doorgaan voor de gebruikelijke stoffage van het
platteland. Zo werden er kluizenaarshutten gebouwd, ruïneuze kerken en
kloosters, daglonershuisjes met een 'picturesque' aanzien en 'natuurlijke' grotten. Vanuit de gebouwtjes zelf had men meestal een zorgvuldig gecomponeerd
uitzicht op de 'natuur'. Een andere belangrijke categorie bouwwerken vormden pagodes, moskeeën, gotische torens en Griekse tempels. Deze dienden de
wandelaar aan te zetten tot diepere gedachten over het verleden van Engeland,
het exotisme van verre landen en, vaak in het geval van Griekse bouwsels, tot
overpeinzingen rond deugd en ondeugd. Niet altijd was de keuze van een bepaald type tuingebouw zo weloverwogen filosofisch gericht; na korte tijd werd
het aanleggen van landschapsparken en het stofferen ervan met gebouwen een
succesvolle en langdurige mode". 3
Ut Turkije wiene túnpaviljoens bekend dy't faken útsicht hiene oer it wetter.
Opmerklik is yn dat ferbân dat, sa as Christopher Thacker yn Tuinen door de
eeuwen heen skriuwt, âlde Turkske tunen in foarleafde sjen lieten foar û.o. lytse symmetryske bassins, sa as in yn it begjin fan de achttjinde ieu oanleine "wettertún" op 'e ein fan de Gouden Hoarn (by Konstantinopel, it tsjintwurdige
Istanbûl). 4 In part fan de rin fan de rivier wie dêrfoar omlein en foarme in rige
fan trije fivers mei marmeren rânen, ûnderinoar ferbûn troch twa smelle sierdammen. It docht jin bot tinken oan de trijefâldige fiver dy't Rijnhard van Lijnden oanlizze liet. Faaks wiene sawol de bou fan de teekoepel as de fiveroanlis,
al wie it dan ek yn ienfâldiger foarm, basearre op út reisferslaggen bekende
foarbylden út Turkije. It liket trouwens ek net hielendal útsletten dat Rijnhard
dy tún yn Konstantinopel sels besocht hie, lyk as de Sweachster Tinco Martinus
Lycklama à Nijeholt yn septimber 1868 dwaan soe.
De namme "(Turkske tinte)" is oant hjoed de dei bestean bleaun foar it yn
de oertún steande geboutsje. Dy hat syn oarsprong yn de eartiids wol as túnhúske brûkte Turkske legertinten, al sil it brûken fan it wurd "tinte" ek ferbân
ha mei de ienfâldige houten útfiering.
Oft de troch Roodbaard oanjûne timpel, in heale bol op pylders en op de
krún in Turkske "heale" moanne, ek boud waard is net bekend. Timmerman
Willem Mook, dy't lyk as syn foarfaars in soad wurk foar de Van Lijndens dien
hat (syn út Dútslân ôfkomstige oerpake wie om 1800 hinne op 'e Sweach al
koetsier by de famylje), wist wol te fertellen dat yn it koetshûs houten pylders
lein ha dy't fan de teekoepel ofkomstich wiene en as brânje brûkt binne, mar
dat kinne ek beide pylders west ha dy't yn it geboutsje stiene en by in fernijing
en fergrutting yn 1893 frijkamen. In lyksoartige koepel, besteande út in reiden
dak op pylders, hat neffens mr. P.C.J. A. Boeles yn it Oudheidkundig Jaarboek
fan 1935 yn it Roodbaardpark fan Stania State yn Oentsjerk stien en is dêr troch
tongerynslach ferbaarnd.
It kadaster hat fan it begjin ôf, oant sels op in revyzje fan de kadasterkaart yn
1887 (en wat de fivers oangiet noch op de kaart fan 1960) de situaasje fan fóár
Roodbaard hanthavene, dus in geboutsje fan sawat fjouwer by sân meter. Der
stie lykwols, al of netioarôfgien troch it timpeltsje, oan de fernijing fan 1893 ta
in kant geboutsje fan 5,50"x 6,30 meter.
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**• De Turkske tinte, ferboud ta tsjerklik
lokaaltsje

Dy "Turkske tinte" hie op it dak in iepen koepeltsje mei houten klokjes en
op 'e top yn koper in wynwizer mei bol, flagge en heale moanne. Op it koepeltsje en op de beide luchtkokers stiene boppedat yn hout útseage heale moannen. Yn it koepeltsje hong in klokje dêr't by it teedrinken personiel út Lyndenstein mei oproppen wurde koe. Dat der ek wol ris wat oars as tee dronken
waard, kin opmakke wurde út it lûk yn de flier mei dêrûnder in koel bewarplak
foar wyn. Yn it geboutsje sieten wandskilderingen mei kleurige eksoatyske ôfbyldings, grif ûnderdiel fan it 'Turkske' karakter fan de 'tinte'. De tagong
waard flankearre troch twa wapendragende houten liuwen.
De bylden út it doalhôf
Achter dy tinte lei yn 'e bosk in doalhôf mei kronkelpaden, wat yn 'e achttjinde
en njoggentjinde ieu gauris by bûtens foarkaam. Yn 'e midden fan dy "doelepaadsjes yn it derten grien", lykas Douwe Kalma de omskriuwing fan Shakespeare yn "A midsummer-night's dream" oersette, yn it tinteboskje, lei in rune
goudfiskfiver mei fan giele stien opsetten kanten. Dêr omhinne stiene tolve
sânstiennen boarstbylden fan goaden en goadinnen op nei ûnderen tapsk tarinnende pylders (hermen) mei elk in teken fan de diereriem, sadat se de moannen fan it jier symbolisearren. Se stammen út de earste helte fan de achttjinde
ieu en drs. Fischer skriuwt se oan de hân fan de noch by Stania state oanwêzige
eksimplaren ta oan Jan fan Logteren.
De tolve bylden waarden troch Cornelia Johanna Maria van Borcharen, de
widdo fan Frans Godard van Lijnden, skonken oan de broer en susters Van
Boelens yn Olterterp, wat neffens mûnlinge oerlevering har soan Rijnhard,
dy't eigener wie (syn mem hie allinnich it fruchtgebrûk) min nei 't sin west hawwe moat. De nije eigeners dy't op it "Slot Boelens" (no it plak dêr't "It Fryske
Gea" ûnderdak hat yn "Huize Olterterp") wennen, pleatsten de bylden yn de
troch harren heit Ambrosius Ayso van Boelens om 1800 hinne stifte "aangena106
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Ien fan de tolve bylden út it doalhôf
(Pomona)
me lustplaats" dêre, besteande út bosken mei kuierpaden en wetterpartijen.
Sintraal punt yn 'e bosk wie de "Grutte Fiver" mei eilantsjes. Op ien dêrfan,
dat net fier fan de wâl ôf lei en oer in rustyk brechje te berikken wie, stie in
hermitaazje of kluzenershutte lykas ek neamd yn it hjirfoar opnommen fragmint fan Wim Meulenkamp. It gehiel foarme in romantyske entoeraazje foar
de dêr yn bosk en op eilân pleatste bylden. Twa, dy mei de stjerrebylden (diereriemtekens) skealjes en kreeft, waarden tsjin de foargevel fan it fuort by de fiver steande húske oanbrocht. By de fernijing dêrfan om 1900 hinne binne se as
opmerklike fersiering hanthavene.
Alben Jan ten Brink koe de hermitaazje
Albert Jan ten Brink, waans âldere broer Jan letter namme krije soe as skriuwer en literatuerhistoarikus, hâlde om 1860 hinne as goed tweintichjierrige húsûnderwizer by Sweachster adel ta en hat syn sjenswize oer it libben dêr werjûn
yn in kaairoman mei as titel Willem van Harpen's Leerjaren. Hy beskreau dêryn ek de situaasje by de grutte fiver, en neamde derby in "zwitsersch hutje, dat
tot verfraaiing van de wandeling gebouwd en voor een rustplaats bestemd was"
(it geboutsje spile sels as glak fan it bedriuwen fan in "sûnde" mei gefolgen in
rol yn it ferhaal). Yn syn bondel Uit de gouden dagen fan 1887 skreau hy:
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1 It húske mei de bylden
"Prijze een ander Scheveningen,
't Prachtig bosch-oord bij Den Haag,
Arnhem's groene heuvelklingen, Ik wil Friesland's kroon bezingen:
Olterterp en Beetsterzwaag!
Beide dorpjes zijn verscholen
In een gordel van geboomt',
Waar ik onvermoeid kon dolen,
Toen de hoop mij was ontstolen,
Waar het jeugdig hart van droomt".
Hy wie dêr dus goed bekend, mar neamde by syn beskriuwing net de bylden,
sadat oannommen wurde mei dat se der doe noch net stiene. De widdo Van
Lijnden stoar yn 1864, sadat de tolve bylden yn it begjin fan de sechtiger jierren
nei Olterterp oerbrocht wêze sille.
Yn de neamde hermitaazje stiene in tafel en (fan rûnhout) stuollen en in
bank. Oan de wanden hongen buordsjes mei teksten, meast koarte spreuken.
Ien dêrfan wie lykwols:
"Een diepe rust en vree heersche immer in deez' oorden;
Geen woest getier, getwist, gelach of ijdele woorden,
Denk, denk, o mensch, hoe kort van duur, hoe zwak, hoe broos gij zijt;
Deez' stille hut is aan dat somber denkbeeld toegewijd".
Dy rigels soene, sjoen it earder neamde fers en Ten Brink's kunde oan de Van
Boelens-famylje, wol ris troch him makke wêze kinne.
De al neamde Wim Meulenkamp skreau oer de Olterterpster hermitaazje:
"Hier zou ook ene Ket uit Drachten als decoratieve heremiet hebben gefungeerd, maar dit lijkt een onserieuze poging te zijn geweest". 5 It hat lykwols neffens in mûnlinge meidieling fan dr. J.J. Spahr van der Hoek wol in serieuze
bedoeling hân dat dy burddragende Drachtster dêr siet. Op de faak foarkommende drokke dagen ferkocht hy dêr foar Hindrik Oebeles Harmsma, dy't as
108

Wumkes.nl

túnman by de Van Boelens-famylje ek mei it behear fan de hermitaazje belêste
wie, no sa'n trije fearnsieu lyn, aansichtkaarten, dy't doedestiids ek troch deitoeristen in soad ferstjoerd waarden.
Fan Annette van Boelens Stichting nei Friesch Genootschap
It sil no sa'n hûndert jier lyn wêze dat in Sweachster jongeman dy't net goed by
de holle wie (hy is letter dan ek nei Frjentsjer rekke) fan dy bylden sa oerstjoer
rekke, dat hy it grutste part dêrfan stikken sloech.
De man krige der syn bynamme "de byldestoarmer" troch. Trije net bot
skansearre bylden waarden yn 'e tún fan Slot Boelens pleatst en de twa by it
húske ûntkamen oan de stoarm.
It Van Boelens-besit, dêr't praktysk it hiele doarp Olterterp ûnder foei,
kaam úteinlik yn hannen fan twa susters Sandberg, fan wa't de mem in Van
Boelens wie. Doe't de jongste fan dy susters, Johanna Francina dy't net troud
wie, yn 1927 stoar, die bliken dat se by testamint har besit tamakke hie oan in
troch har oprjochte en nei har mem (Antoinette Philippine) neamde Annette
van Boelens Stichting. It doel fan dy stichting wie yn haadsaak, dames út de
"bettere" stân dy't net roomsk-katolyk of grifformeard wiene mei jild te stypjen. De âldste suster krige in legaat op betingst dat har helte fan it besit ferkocht
waard oan 'e stichting, sadat dy hielendal eigener waard. As bestjoerders-ûntfanger waard yn it testamint Maurits Johan Pico Diederik baron van Harinxma
thoe Slooten beneamd, dy't as kantonrjochter yn Aldeskoat wenne en bekend
stie as "grutte Jochum". Hy krige it yn de stichting allinnich foar 't sizzen.
Yn 1934 gongen de eigendommen fan de stichting, op it partikulier Van Boelens-tsjerkhôf nei, yn besit oer nei de Algemeene Friesche Levensverzekering
Maatschappij, dy't foar de noadige oankeap fan de helte fan 'e âldste suster jild
op hypoteek jûn hie. Harinxma skonk dêrnei de trije bylden en in túnfaas út de
tún fan Huize Olterterp en de twa bylden fan it húske by de grutte fiver oan it
Friesch Genootschap. It Frysk Museum hie Stania state as úthôf yn gebrûk krigen en dat wie de bestimming fan de skinking, de bylden ferspraat yn it Roodbaardpark en de túnfaas sintraal fóár it gebou. Doe't de museumkolleksje yn
1977 nei Ljouwert oerbrocht waard, binne de bylden by de teeskinkerij byinoar
brocht dêr't se, lyk as Oldenburger-Ebbers yn De tuinengids van Nederland it
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neamt, "fraai afsteken tegen de achterliggende beplanting". 6 Yn de oertún fan
Lyndenstein soene se trouwens likegoed bylkje!
Yn de ynventaris fan it Frysk Museum binne de bylden en de túnfaas sá beskreaun (skonken oktober 1935):
8823. Zandsteenen tuinbeeld, voorstellende een vrouwefiguur, geplaatst op
een als zerksteen beschilderd, zandsteenen voetstuk, waarin een medaillon
met voorstelling van de boogschutter. Van het beeld ontbreekt een hand. Stijl
Lodewijk XIV. Hoog 122+120 cm.
8824. Zandsteenen tuinbeeld, voorstellende Minerva met helm en wapenrusting, geplaatst op een als zerksteen beschilderd, zandsteenen voetstuk, waarin
een medaillon met voorstelling van het lam (bedoeld is fansels de raam, Ariës).
De kop is afgebroken geweest. Stijl Lodewijk XIV. Hoog 138+120 cm
8825. Zandsteenen tuinbeeld, voorstellende een mansfiguur met groote baard,
geplaatst op een als zerksteen beschilderd, zandsteenen voetstuk, waarin een
medaillon met voorstelling van de schorpioen. Beide handen door een krankzinnige afgeslagen. Stijl Lodewijk XIV. Hoog 123+120 cm.
8826. Zandsteenen tuinbeeld, voorstellende Pomona, beladen met een zware
guirlande van vruchten, geplaatst op een als zerksteen beschilderd, zandsteenen voetstuk, waarin een medaillon met voorstelling van de weegschaal. Stijl
Lodewijk XIV. Hoog 120+120 cm.
8827. Zandsteenen tuinbeeld, voorstellende een jongeling, geplaatst op een als
zerksteen beschilderd, zandsteenen voetstuk, waarin een medaillon met voorstelling van de kreeft. Hoog 127+120 cm
8828. Zandsteenen tuinvaas in Lodewijk XIV stijl uitgevoerd. Aan de eene zijde een voorstelling van een vrouw met scepter in de hand, terwijl een putto de
kroon aangeeft. Aan de andere zijde een vrouwefiguur met Mercuriusstaf en
vergezeld van twee putti. De vaas is geplaatst op een zerksteenen voetstuk met
eenvoudige Lodewijk XIV decoratie. Hoog 123 + 102 cm.
Wat bleau en wat ferdwûn
Wurdt it Sweachster Neptunusbyld net offisjeel foar monumint oanmurken, de
beide achttjinde-ieuske marmeren bustes tsjin it bygebou fan Lyndenstein oan,
binne lyk as trouwens ek de fiif hermen en de faas op fuotstik by Stania state,
wol op 'e list fan beskerme monuminten set. De kransdragende boarstbylden
stelle manlike figueren foar, dy't basearre binne op foarbylden út de klassike
âldheid. De Bacchusfiguer mei de druven docht tinken oan Antinoüs, de faak
útbylde geunstling fan de Romeinske keizer Hadrianus. In ûnbeäntwurde
fraach is bleaun, oft foar it oare byld dan faaks in portret fan dy keizer sels als
foarbyld tsjinne hat. De bylden steane op hurdstiennen fuotstikken dy't yn de
monumintelist omskreaun binne as rococo piëdestals.
Wêr't de bylden weikomme is net bekend, mooglik binne se, lykas it Neptunusbyld en faaks ek de "diereriem"-bylden, al troch grytman Rijnhard van
Lijnden hjirhinne helle. De fuotstikken komme alteast by de goudfiskfiver yn it
doalhôf wei. Se binne letter as fûnemint brûkt foar in houten bygeboutsje by de
Turkske tinte, wylst de beide klassike bylden doe by dy tinte op ienfâldiger, no
by in partikulier hûs steande fuotstikken stiene oan de foet fan twa popelieren
oan wjerskanten fan de fiver. Doe't yn 1914 Lyndenstein ta bernesikehûs ferboud waard en oan de bylden derby in plakje jûn waard, fûn de Haachse architekt M.A. van Nieukerken de "rococo piëdestals" moaier, sadat dy rehabilitearre waarden.
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Fan de neamde tún- en boskornaminten dy't "Fryslâns kroan" sierd hawwe,
is in soad ferdwûn. Net allinnich de slachtoffers fan de byldestoarm, mar ek de
hermitaazje dy't al fóár de oarloch ôfbrutsen is. De Turkske tinte is fóár en nei
de ieuwikseling troch de ortodokse famylje Van Lijnden foar tsjerklike gearkomsten yn gebrûk jûn (foar harren sels stiene der stuollen, de rest siet op banken) en is dêrta in pear kear ferboud en fergrutte. De eksoatyske skilderijen,
dy't by de earste ferbouwing nei de úteinen fan de oanboude fleugels ferhuzen,
waarden letter troch de famylje as te "wrâldsk" beskôge (de bern sieten der by
sneinsskoalle faak nei te sjen) en dêrom mei in houten beklaaiïng mei psalmteksten dêrop bedutsen.

Antinoüs, útbylde as Bacchus
De oanbrochte feroarings oan 'e oarspronklike teekoepel ha makke dat "het
tuinhuis, bestaande uit een onderbouw van metselwerk en een houten deels
met board beklede opbouw met een zinken dak, in het midden waarvan (doe
noch) een torentje" yn 1968 sawol troch it gemeentebestjoer as troch deputearre steaten gjin bysûndere architektoanyske wearde takend waard, sadat it net
op de list fan beskerme monuminten kaam. It wie, mei de oertún sels en it Neptunusbyld, troch de monuminteried op de ûntwerplist set, mar by it fêststellen
fan de definitive list is alles ferdwûn. Neidat it gebou noch in fearnsieu brûkt
west hat as honk foar handikapte paadfiners, stiet it no mei blyndearre finsters
syn lot ôf te wachtsjen. Hooplik wurdt dat net itselde as dat fan de teekoepels
fan Harinxmastate en Huize Olterterp, dy't beide ferdwûnen, en fan de rûnhouten "Skerpsjitterstinte", dy't by de yn 1868 oanleine sjitbaan by de Wite
Mar stien hat en yn de oarloch as brânje tsjinst dien hat.
Fan it doalhôf mei fiver achter de Turkske tinte is neat mear te finen. Yn
Olterterp kin de Grutte Fiver net mear mei in hierd boatsje befearn wurde en
fan de "Tolve Apostels", in ring fan boeken by de Lytse Fiver, ha de stoarmen
mar acht stean litten. Dochs lukt dy "aangename lustplaats" achter "Het Witte
Huis" noch gans besikers. Om de rest dy't der fan útgiet, om de fauna, benammen fûgels, en om de flora mei ûnder oare yn ús lân seldsume poddestuollen
dy't kenners entûsjast meitsje. De minske mei dêr dan net mear foar nijsgjirrichheden soargje, de natuer giet wat dat oangiet syn gong.
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Het Fries Museum en de archeologie in 1990
Jurjen M. Bos 1
In De Vrije Fries van 1981 ("Honderd jaar Fries Museum") verscheen een artikel van G. Elzinga onder de titel "Museum en argeology A.D. 1981". Hij
schetst daarin de geschiedenis van de archeologische afdeling van het Fries Museum; enige nadruk ligt op het beschrijven van de taken die deze afdeling in de
loop der tijd op zich heeft genomen.
In deze bijdrage wil ik hetzelfde doen voor 1990, maar vanuit een wat ander
perspectief. De nadruk zal in dit artikel liggen op de samenwerking van het
Museum met andere instanties, waarbij speciale aandacht zal worden gegeven
aan projecten die wat langer lopen en daardoor nog geen plaats hebben gekregen in het jaarverslag van de archeologische afdeling. Het jaarverslag en dit
summiere overzicht vormen zo samen een beeld van wat er gaande is in de Friese archeologie. Dit artikel is echter niet geschreven als een vervolg op Elzinga's
artikel uit 1981; er is sprake van een zekere overlapping, doordat een recapitulatie van ontwikkelingen in de archeologie nodig is om de keuze van concrete
projecten te verduidelijken. Daarbij is gekozen voor een beschouwende benadering.
In 1827 werd het Fries Genootschap voor Geschied-, Oudheid- en Taalkunde
opgericht, waaruit onder meer het Fries Museum is voortgekomen. De taalkunde heeft in het museum geen prominente plaats gekregen; de geschied- en
oudheidkunde des te meer.
Nu kunnen we ons bij geschied- en taalkunde vrij makkelijk wat voorstellen,
maar dat ligt anders bij de oudheidkunde. In elk geval is "onze" oudheidkunde
een andere dan die van de eerste generaties leden van het Genootschap. In de
beginjaren van de museale activiteiten van het Genootschap lag de nadruk vrij
sterk op het verzamelen en tentoonstellen van antiquiteiten, die als het ware de
schakel met het verleden vormden. Het is nu gemakkelijk om laatdunkend te
doen over deze activiteiten, en schamper uit te roepen dat men het ontwikkelingsniveau van vroegere samenlevingen wou aflezen aan de eertijdse varianten van de juskom en de regenton, maar we moeten wel constateren dat de achtergronden van hun onderzoek ook in onze tijd niet zouden misstaan: men redde wat er bij de toenmalige stand van kennis te redden viel bij de commerciële
terpafgravingen. Het Fries Genootschap liep bepaald niet achter bij ontwikkelingen in andere delen van het land. 2 In latere jaren, toen de oudheidkunde
door de uitbreiding van de terpafgravingen een grote ramp over zich heen zag
komen, had het daarbij het geluk op het juiste moment de juiste man te hebben: het werk van P. C. J. A. Boeles kan niet genoeg geprezen worden. Zijn
Friesland tot de elfde eeuw wordt door de jongste generaties "Friese" oudheidkundigen even vaak ter hand genomen als door de oudheidkundigen van 1927,
toen de eerste druk verscheen. Ten tijde van en mede dank zij Boeles groeide
de oudheidkunde tot een specialistische wetenschap met een eigen gezicht: de
archeologie. Ondanks de ontstane rimpels in de Genootschaps- en Museumvijver zal het Boeles goedgedaan hebben dat het Fries Museum de door hem
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begonnen traditie in 1959 bestendigde, door een personele unie aan te gaan
met het Biologisch-Archaeologisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen (B.A.I.) en daarmee de banden tussen museaal en wetenschappelijk werk
vast te leggen.3 Deze stap was immers een - in Friesland nauwelijks meer noodzakelijke - bekrachtiging van een ontwikkeling die zowel in de museumwereld
als in de archeologie had plaatsgevonden.
Het presenteren van antiquiteiten als kunstvoorwerpen en curiosa voldeed
niet meer aan de wensen van de tijd. Het Fries Museum wilde deze voorwerpen
gebruiken om een verhaal te vertellen, het verhaal van de Friese geschiedenis,
en tussen archeologisch voorwerp en verhaal zit wetenschappelijk onderzoek.
Deze voor Boeles niet nieuwe opvatting heeft duidelijke implicaties gehad
voor het beleid en het werk van de archeologische afdeling van het Fries Museum. De antiquiteiten stonden niet langer centraal, en het verzamelbeleid
paste zich daaraan aan. Topstukken horen ook in onze tijd thuis in een openbaar museum, en dat zal wel niet veranderen. Wat wel veranderde was vooral
de houding tegenover minder spectaculaire resten uit het verleden: tien kleine
scherfjes en een paar pruimepitten zijn op zich museaal niet bijster interessant,
maar het verhaal erachter kan dat wèl zijn. "Antiquiteiten" - zelfs het woord
verdween uit het archeologische spraakgebruik - waren nu vooral basis voor en
illustratie bij het verhaal van de Friese geschiedenis. Hun rol veranderde ook
uit verzameloogpunt: het bezit van goed gedocumenteerde archeologische
voorwerpen werd nog veel wezenlijker. Ze zijn immers niet langer uitsluitend
interessant als individueel kunstvoorwerp, maar vormen een - soms onmisbare
- schakel in een verhaal. Dat bij het vertellen daarvan niet alleen gave potten
een rol spelen maar ook abstractere zaken zoals verspreidingspatronen heeft er
toe geleid dat ook veel op zich minder spectaculaire vondsten zijn verzameld.
Het Fries Museum heeft daarom en daardoor op zich genomen te fungeren als
provinciaal depot van bodemvondsten uit Friesland, en als centraal documentatiepunt voor niet overgedragen vondsten.
Inmiddels is al weer een volgende stap gezet, die er mee te maken heeft dat de
archeologie nog niet "klaar" is. Veel verhalen zijn nog niet te vertellen. Het
antwoord op dit probleem lijkt simpel: ga dan rustig onderzoek doen. Helaas is
de werkelijkheid anders. Terwijl we de kolonisatieperiode van het terpengebied onderzoeken wordt misschien de residentie van Redbad (gesteld dat die in
Friesland lag) weggeschoven; terwijl we de opkomst van de stad Bolsward bestuderen, worden misschien de laatste neolithische grafvelden afgegraven. De
archeologie is niet zo vrijblijvend als sommigen wel denken: voortdurend moeten keuzen worden gedaan, en foute keuzen kunnen leiden tot het verdwijnen
van essentiële schakels uit het te vertellen verhaal. Om dat te voorkomen moet
men van te voren weten waar wat voor zaken in de grond verwacht kunnen
worden en, gezien de materiële en financiële onmogelijkheid alle bedreigde
objecten te onderzoeken, trachten te voorkomen dat terreinen "op de schop"
gaan. Daarmee is aan de museale presentatie en het wetenschappelijke onderzoek de trits veldinventarisatie, monumentenbeleid en noodopgraving toegevoegd: een belangrijk deel van het werk is voorwaardenscheppend.
Ook de zuiver wetenschappelijke kant van het archeologische métier leidt
tot taakuitbreiding. Inventariseren, waarderen en afwegen van waarden en belangen kunnen nooit los staan van wetenschappelijke analyse. De adstructie
van adviezen en beslissingen wordt achter de schrijftafel geleverd. Het is daar114
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bij de vraag hoe groot het stapje terug moet zijn dat nodig is om het juiste wetenschappelijke overzicht te krijgen. Dit geldt voor theoretische aspecten,
maar ook voor het ruimtelijke kader waarin de Friese archeologie wordt bedreven, afhankelijk van de benadering:
- één wetenschappelijke benadering zou zijn: wij willen interessante plekken
in Friesland veiligstellen en anders opgraven;
- een andere: wij willen aan de hand van archeologische en andere gegevens
de geschiedenis van Friesland proberen te vertellen.
Mijn benadering is duidelijk de laatste. Ik zal die keuze toelichten aan de
hand van een voorbeeld. Een uiterst boeiende en nog steeds onderbelichte periode uit de Friese geschiedenis is die van de 6de-7de eeuw. Aan het eind van
dat tijdvak komen we in de historische en verhalende bronnen figuren tegen
zoals Aldgisl en Redbad: centrale leiders die zich kunnen meten met de hoogste elite van het expanderende Frankische rijk. De Friese en Frankische superelite gaan bijvoorbeeld huwelijksallianties aan; aan de andere kant van de
vriendschapsschaal voeren ze onderling met wisselend succes oorlog. Van een
weinig geïntegreerde, voornamelijk op dorpsniveau georganiseerde Friese samenleving is zeker geen sprake meer, terwijl we daar nog wel aan denken voor
het begin van deze periode: in de tussenliggende tijd hebben zich staatsvormingsprocessen afgespeeld, die weliswaar niet hebben geculmineerd in een
volgroeide zelfstandige staat, maar wel in een samenleving met een zeer eigen
karakter en een eigen bovenregionale elite. Het is ook een tijd van expansie,
die ruimtelijk eindigt aan de beroemde grenzen van het Friese "koninkrijk", de
Weser en het Zwin.
Een voor de hand liggende vraag is wanneer die integratieprocessen op gang
kwamen, en hoe. We kunnen ons daarbij niet beperken tot de huidige provincie Friesland: we hoeven alleen maar te denken aan de grote eenvormigheid
van het zogenaamde terpenaardewerk uit de eeuwen rond het begin van de
jaartelling in Noord- èn West-Nederland. Ik wil dit aspect hier echter terzijde
laten en mijn keuze toelichten aan de hand van die 6de en 7de eeuw.
Wanneer we spreken van expansie moeten we ook een kerngebied kunnen
aanwijzen. In de archeologie heeft zich een opvallende verandering voorgedaan, die grotendeels voorbij is gegaan aan de huidige provincie Friesland.
Vroeger werd het kerngebied van de Redbadingers veelal gezocht in Westerlauwers Friesland beoosten het Vlie; een opvatting die gesteund leek te worden
door de vondst van rijke grafgiften (zoals die van Hogebeintum en Wijnaldum), door schatvondsten (zoals die van Wieuwerd) en verschillende historische gegevens. Tegenwoordig neigen steeds meer mensen er toe om de machtsbasis van de Friese "konings"-elite ergens in West-Nederland te zoeken, mede
op basis van de vele archeologische gegevens die daar de laatste tijd verzameld
konden worden.
Nu zou het natuurlijk onzin zijn om uit chauvinistische overwegingen coûte
que coûte te willen bewijzen dat Redbads wieg binnen de provinciegrenzen
stond. Wel is duidelijk dat een "Friese archeoloog" deze processen vanuit twee
gezichtspunten moet benaderen. Hij kan zich niet beperken tot het doen van
waarnemingen in Friesland zelf, dat immers maar een deel uitmaakte van het
gebied dat zich in zo'n specifieke richting ontwikkelde. Hij zal zich terdege rekenschap moeten geven van de vorderingen die de archeologie in verwante gebieden maakte. En zo min als hij een muur op kan trekken rond de provincie
kan hij dat doen rond zijn eigen specialisme. Dat bijvoorbeeld de bronnen van
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de mediaevistiek en de historische geografie nog lang niet opgedroogd zijn
blijkt o.a. uit het baanbrekende werk van J. A. Mol (Fryske Akademy) en P.
N. Noomen (Rijksuniversiteit Groningen). Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan
het onderzoek van de laatste naar zogenaamd koningsgoed in Friesland; aan de
hand van de reconstructie daarvan zal de ruimtelijke en economische machtsbasis van vroeg-middeleeuwse elite-families mogelijk te reconstrueren zijn.
De indruk die mogelijk gewekt is, dat we nu wel heel ver zijn afgedwaald van
het dagelijkse Friese archeologische bedrijf, is niet terecht. Juist dit soort afwegingen is immers bepalend voor de keuzen die vrijwel dagelijks gedaan moeten worden: doet men niets (dan gaat informatie verloren), graaft men op (dat
kost veel geld èn tijd, en verhindert dat andere plaatsen onderzocht worden),
of probeert men te beschermen (wat veel tijd kost en waarmee derden - boeren
bijvoorbeeld - gedupeerd kunnen worden). Het kan nooit zo zijn dat álles onderzocht wordt, en ook niet dat alles beschermd wordt. Dat laatste lijkt ideaal,
maar is natuurlijk maatschappelijk niet haalbaar. Ook is het vanuit archeologisch standpunt niet eens nodig. Niet elke plek waar vroegere generaties hun
sporen hebben achtergelaten bevat informatie die zo wezenlijk is dat er zonder
die plek gaten zouden vallen in de geschiedschrijving, dat processen niet meer
verklaard kunnen worden doordat cruciale schakels vernietigd zijn.
En zo zijn we weer terug bij ons uitgangspunt: die keuzen en beslissingen
moeten een basis hebben, en die basis bestaat enerzijds uit een zo ruim mogelijke kennis over de ligging en de verspreiding van de verschillende soorten archeologische objecten, en anderzijds uit een kader waarin deze objecten kunnen worden geanalyseerd, voorafgaand aan eventueel onderzoek. Natuurlijk
worden daarbij fouten gemaakt doordat het beeld dat wij voor ogen hebben
niet het juiste is; maar als dat niet zo was zou verder onderzoek helemaal niet
nodig meer zijn. Ook zullen er steeds geheel nieuwe dingen worden ontdekt,
door nieuwe vondsten of nieuwe benaderingen van het materiaal.
Er bestaat dus een duidelijke en onscheidbare samenhang tussen registratie,
museale en landschappelijke presentatie, wetenschappelijk onderzoek, en beleid ten aanzien van roeiende en onroerende monumenten. Of de bestuursleden van het Genootschap dit voor ogen hadden toen ze in 1846 besloten een
kast met schuifdeuren aan te schaffen om de terpvondsten te herbergen?
Deze vervlochtenheid heeft in de loop der jaren ook gezorgd voor een steeds
grotere werkdruk voor de museummedewerkers; aan die indruk valt niet te
ontkomen als we de verslagen van de archeologische afdeling van het Museum
in De Vrije Fries lezen. G. Elzinga, provinciaal archeoloog van 1959 tot 1988,
verwoordde het in de loop der jaren zo (een bloemlezing): "begonnen kon worden met het inhalen van de achterstallige inventarisatie" (1969); "kan daar
thans nauwelijks aan worden toegekomen" (1970); "het aardewerk wacht nog
op bewerking" (1971); "het thans beschikbare personeel is daarvoor ten enenmale onvoldoende" (1972); "de achterstand heeft bedenkelijke vormen aangenomen" (1973); "culminatie van werkzaamheden, die met de thans beschikbare mankracht niet opgevangen kan worden" (1974); "zeer bedenkelijke achterstand" (1975); "het jaar kenmerkt zich opnieuw door een grote toeneming
van de werkzaamheden" (1976); "onze jaarlijkse verslagen zijn steeds somberder van toon geworden" (1977); (1978 geen verslag); "een rijstebrijberg, die
met moedeloosheid vervult" (1979); "talrijke werkzaamheden moeten blijven
liggen" (1980); "een droevig gevoel van onmacht" (1981); "steeds verontrus116
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tender" (1983, verslag 1981); in 1982 kan extra personeel worden begroet en
wordt "met optimisme naar de toekomst gekeken" (1983, over 1982); het jaar
er op is echter weer sprake van "kommervolle zorg" (1984), en ook de verslagen in latere jaren worden gekenmerkt door de geschetste problemen, "terwijl we ook in twijfel verkeren of de keuze die wij moeten maken wel altijd de
juiste is" (1986). Het is Elzinga's grootste verdienste dat hij niettemin in de
loop der jaren een enorme hoeveelheid materiaal heeft weten te verzamelen,
waarin vele archeologen thema's zullen vinden voor nader onderzoek, en dat
hij een aantal eclatante successen heeft weten te boeken op het gebied van het
beleid ten aanzien van de onroerende monumenten. De uitgave Archeologische Monumenten in Friesland, uitgegeven door de provincie Friesland en de
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in 1984, weerspiegelt
die activiteiten.
De conclusie uit deze steeds prangender klinkende litanie kan niet anders
luiden dan dat het Fries Museum niet berekend is op de taak van het volledig
behartigen der archeologische belangen van Friesland. Het is zaak een aantal
nog scherper geformuleerde prioriteiten te stellen, maar ook dan is het Museum niet op deze taak berekend. Gelukkig hoeft dat ook niet. Op alle fronten
zijn immers ook andere instellingen en groeperingen actief. Rijk, provincie,
gemeenten, universiteiten, musea, amateurs, zij zijn allen betrokken bij de
Friese archeologie, en werken daarbij vaak nauw samen.
Zonder anderen tekort te willen doen noem ik van de rijksdiensten vooral de
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (R.O.B.) van het Ministerie van W.V.C., en de Landinrichtingsdienst van het Ministerie van Landbouw en Visserij. De R.O.B, is de dienst die belast is met het doen functioneren van het archeologische deel van de Monumentenwet, die in 1988 is herzien.
In negen van de twaalf Nederlandse provincies is de R.O.B, vertegenwoordigd
door een zogenaamde provinciaal archeoloog; in de drie noordelijke provincies is historisch een andere constructie gegroeid waarbij oorspronkelijk deels
aan het B.A.I. deels aan de provinciale musea verbonden archeologen de
Rijksdienst adviseerden en bepaalde taken zelf uitvoerden. De situatie is in het
noorden daardoor zo dat de R.O.B, voor diverse overheidsinstellingen wel de
enige officiële gesprekspartner is, maar dat de dienst niet direct in de provincies is vertegenwoordigd. Afgezien van het monumentenwerk is in het verleden ook vanuit een wetenschappelijke vraagstelling door de R.O.B, onderzoek gedaan in Friesland, waarbij velen vooral zullen denken aan het werk van
H. Halbertsma (o.a. Staveren, Leeuwarden, Dokkum, vele kerkopgravingen,
de monografie Terpen tussen Vlie en Eems uit 1963, en niet te vergeten zijn dissertatie over Frieslands Oudheid). Het afgelopen jaar werd ook door de
R.O.B.'er H. Kars onderzoek in Friesland gedaan, dat verband houdt met zijn
rapportage over de identificatie van werktuigen uit de oude steentijd (de
"kwestie Vermaning"). Hoewel de contacten tussen Museum en R.O.B, dus
enerzijds een verlichting van de taak betekenen, houden zij anderzijds door de
gevraagde advisering over monumenten een aanzienlijke verzwaring in.
Ook voor de Landinrichtingsdienst, die zich onder andere met ruilverkavelingen bezighoudt, is de R.O.B, de enige officiële archeologische gesprekspartner. Door de afwijkende organisatie in Noord-Nederland is het Fries Museum echter ook vaak direct betrokken bij ruilverkavelingen en dergelijke. Zodra daar veldwerk aan te pas komt wordt ook het B.A.I. uit Groningen hier bij
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ingeschakeld. Voor het doen van archeologisch veldwerk is namelijk een zogenaamde opgravingsbevoegdheid nodig, die volgens de al gememoreerde Monumentenwet door de minister wordt verleend. Alleen rijksdiensten, gemeenten en instellingen voor wetenschappelijk onderwijs komen hiervoor in aanmerking; door de personele unie met het bevoegde B.A.I. houdt ook het Fries
Museum een vinger in deze pap.
Ruilverkavelingen kunnen soms forse ingrepen in het landschap met zich
meebrengen. Daaraan voorafgaand worden vanzelfsprekend allerlei adviezen
ingewonnen. Sinds enige tijd is de advisering over de archeologische waarden
in een gebied gestandaardiseerd. Eerst wordt een zogenaamde S.A.I. (Standaard Archeologische Inventarisatie) opgesteld, waarin alle bekende archeologische gegevens worden opgenomen. Daarbij speelt het Fries Museum, als
centraal documentatiepunt voor de provincie Friesland, natuurlijk een belangrijke rol. Aan de hand van deze S.A.I. wordt gekeken of op grond hiervan voldoende rekening kan worden gehouden met de archeologische waarden in het
gebied. Zo niet, dan volgt de opdracht een zogenaamde A. A.I. (Aanvullende
Archeologische Inventarisatie) uit te voeren. In Noord-Nederland delegeert
de R.O.B, deze opdracht meestal aan het B.A.I., in samenwerking met het
betreffende provinciale museum.
Momenteel worden in Friesland twee projecten uitgevoerd die niet alleen
door de Landinrichtingsdienst zijn geïnstigeerd, maar ook grotendeels door
deze dienst worden gefinancierd. Eén daarvan betreft de A. A.I. van het herinrichtingsgebied Achtkarspelen. In 1990 zullen daar een historische-geograaf en
een archeoloog voor worden aangesteld, maar daarop vooruitlopend is al een
begin gemaakt met het systematisch verkennen van het gebied. Voor dat project, waarbij het gebied met alle beschikbare technieken wordt afgezocht op
mogelijk interessante archeologische terreinen, is een werkgroep ingesteld die
wordt gevormd door het B.A.I., het Fries Museum en amateurs van de afdeling Noord-Nederland van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, het Argeologysk Wurkerbân van de Fryske Akademy en de Stichting
Oud-Achtkarspelen. Het andere lopende project heeft meer het karakter van
een grondslagenonderzoek. In het gebied van de vrijwel afgeronde ruilverkaveling De Bjirmen bestudeert Y. Dijkstra, student aan het B. A.I., de gevolgen
van de ruilverkaveling voor de archeologische waarden: waar zijn per ongeluk,
waar expres archeologische belangen geschonden, en hoe zijn moedwillige of
onbedoelde beschadigingen van het bodemarchief in de toekomst te voorkomen.
De provincie Friesland is ook buiten het Museum om nauw betrokken bij de
Friese archeologie. Hoewel de Monumentenwet een rijksaangelegenheid is
bieden vele andere wetten en regels ook mogelijkheden voor een eigen provinciaal beleid aangaande archeologische monumenten, waarvan de provincie in
een aantal gevallen nadrukkelijk gebruik heeft gemaakt. De kaartenbundel
Archeologische Monumenten in Friesland, uitgegeven in samenwerking met de
R.O.B., werd al genoemd. Speciale vermelding verdient ook de aanvullende
kartering die in opdracht van de provincie werd uitgevoerd ten behoeve van het
intentieprogramma bodembeschermingsgebieden. 4 S. W. Jager, van de Stichting Regionaal Archeologisch Archiverings Project, verkende daarbij samen
met J. K. Boschker van het Fries Museum een groot aantal terreinen die door
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de laatste waren ontdekt en nog niet op de monumentenkaart waren opgenomen.
De archeologische wereld wordt door veel provinciale diensten geraadpleegd als er archeologische waarden in het geding (kunnen) zijn. Zo worden
Fries Museum en B.A.I. betrokken bij ontgrondingsaanvragen, weg- en leidingaanleg, bestemmingsplannen etc. Dat niet altijd adequaat gereageerd kan
worden is vooral te wijten aan de onvolledigheid van onze kennis over het Friese bodemarchief; in gevallen waarin die kennis wel toereikend is kan meestal
een wederzijds aanvaardbare oplossing worden gevonden als belangen blijken
te botsen.
Het recreatieve aspect van archeologische monumenten blijft niet beperkt
tot de musea: ook landschappelijke verschijnselen staan in de belangstelling.
De terpen vormen de meest voor de hand liggende groep "recreatieve" monumenten. Consolidatie, en het zorgen voor goede uitleg d.m.v. bijvoorbeeld
tekstborden zijn zaken waar de provincie een wezenlijke rol in speelt.
Ook gemeenten kunnen vanzelfsprekend een rol spelen bij de "recreatieve exploitatie" van de archeologie, of beter de cultuurgeschiedenis in het algemeen.
Dat kan door routes uit te zetten en foldertjes uit te geven, maar ook door kleinere en meer incidentele ondernemingen. Een goed voorbeeld van het laatste
zien we bij de lotgevallen van enkele zandstenen sarcofaagdeksels uit de gemeente Wymbritseradeel. De middeleeuwse deksels waren zo'n twintig jaar
geleden verdwenen van het kerkhof van Idzega; pas onlangs werden ze door
medewerkers van het Fries Scheepvaartmuseum teruggevonden: als wegverharding in een tractorpad. Het Scheepvaartmuseum waarschuwde de gemeente Wymbritseradeel en het Fries Museum; inmiddels bevinden de stenen zich
dankzij de inspanningen van de gemeente weer op hun oude plek, waar men ze
onder de klokkestoel kan bewonderen.
Van meer structureel belang is de grote rol die de gemeenten spelen bij bestemmingsplannen. Ook hierbij sluit de cirkel echter: opname van archeologisch waardevolle terreinen is niet alleen afhankelijk van de betrokkenheid van
de betreffende gemeente, maar ook van de stand van kennis binnen de archeologie. Idealiter zou een gemeente opdracht geven tot een zo uitputtend mogelijke kartering van alle archeologische objecten in het gebied waarvoor een
plan zal worden opgesteld; de financiële middelen zijn hier echter zelden toereikend voor. Toch dragen ook nu al contacten tussen gemeenten en archeologen bij tot een eigen cultuurhistorisch beleid van gemeenten.
Een aparte bron van zorg blijven de oude binnensteden. Daarin is sinds Elzinga's artikel uit 1981 weinig veranderd. De schrikbarende erosie van het bodemarchief in de oude steden is voor steeds meer Nederlandse gemeenten aanleiding een eigen archeologische dienst op te richten. Op dit moment functioneren de musea van Arnhem, Heerlen, Hilversum en Hoorn als gemeentelijke
archeologische dienst, hebben of hadden de gemeenten Deventer, Eindhoven,
Groningen, Leiden en Tilburg een tijdelijke eigen dienst, en beschikken de gemeenten Amersfoort, Amsterdam, Breda, Delft, 's-Gravenhage, Haarlem, 's-Hertogenbosch, Kampen, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht en
Zwolle over een zelfstandige archeologische afdeling. Daarnaast worden vaak
ad hoc oplossingen gezocht.
De erosie van het verleden is in de Friese steden niet minder zorgwekkend.
De Vereniging van Friese Gemeenten heeft daarom toenadering gezocht tot de
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provincie, om gezamenlijk in de personele lacune te voorzien. Tot nu toe heeft
dat overleg echter nog geen concreet resultaat gehad. De schrikbarende vernietiging van het bodemarchief heeft er toe geleid dat het aanstellen van archeologen voor de binnensteden naast het inventariseren van het "plattelandsarchief" onder archeologen hoge prioriteit heeft. Adequate begeleiding
van sloop- en bouwactiviteiten in de steden behoort immers niet tot de reële
mogelijkheden van het Fries Museum en het B.A.I.
In de gemeente Leeuwarden functioneert sinds 1977 de Gemeentelijke
Commissie voor Archeologisch Stadskernonderzoek Leeuwarden, die een
aantal onderzoeken heeft weten te entameren en voor financiële steun heeft
weten te zorgen. De activiteiten van de commissie zijn het meest recent beschreven in het in 1989 verschenen en door haar uitgegeven verslag van de opgraving Gouverneursplein-St. Jacobstraat, van de hand van G. J. de Langen
(B.A.I.). 5 Ik wil er graag met kracht nogmaals een lans voor breken dat deze
commissie op korte termijn wordt omgevormd tot een begeleidingscommissie
voor een aan te stellen gemeentelijk archeoloog. Mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan kan de gemeente dan een eigen opgravingsbevoegdheid
krijgen, en zo een eigen beleid voeren ten aanzien van het nu nog hier en daar
mogelijke archeologische onderzoek naar de stadsgeschiedenis. De mogelijkheden voor samenwerking met het B.A.I. en het Fries Museum garanderen
een gunstig gesternte boven deze geboorte.
Ook andere gemeenten, zoals Harlingen, steunen archeologisch onderzoek
actief. Onder de huidige omstandigheden blijft men daarbij echter afhankelijk
van de medewerking van amateurs, en van de mogelijkheid tot wetenschappelijke begeleiding door het B.A.I. of de R.O.B., die immers gezien de wettelijk geregelde opgravingsbevoegdheid de verantwoordelijkheid voor het onderzoek op zich moeten nemen.
Veel archeologisch werk speelt zich achter de schermen af. Archeologisch onderzoek is echter geen doel in zichzelf: als een verhaal vorm heeft gekregen en
hier en daar nog wat is bijgeschaafd of als juist hier en daar nog wat verdoezelende make-up is aangebracht, moet het verteld worden. Excursieroutes kunnen worden uitgezet, lezingen gehouden, publikaties verzorgd. Ook de museale presentatie speelt daarbij natuurlijk een grote rol; gelukkig staat het Fries
Museum hierin evenmin alleen. In vele regionale en lokale musea in Friesland
wordt men geconfronteerd met ons misschien toch niet altijd zo duistere verleden.
Bovendien fungeert een aantal musea in de praktijk als meldingspunt voor
archeologische vondsten; deze meldingen worden dan weer doorgegeven aan
het Fries Museum.
Archeologie is nog een betrekkelijk jonge wetenschap. Archeologen kijken
daardoor nog steeds aan tegen een enorme onderzoeksachterstand. Monumenten- en museumbeleid hangen soms in het luchtledige. We kunnen ons
echter niet permitteren boeken ongelezen in de kasten te laten staan, want de
boekenkasten staan buiten, in de open lucht. Of we moeten afdakjes of zelfs
gebouwen over de kasten heenzetten opdat de boeken goed blijven tot we er
aan toekomen, òf we moeten de boeken lezen.
Voor - maar dat is een ideaal, eigenlijk terwijl - we dat doen, moeten de
boekenverzamelingen globaal worden beschreven, opdat we kunnen kiezen.
Dat is het werk van onderzoekers. Archeologisch onderzoek vindt in Friesland
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vooral plaats door het Fries Museum, door universitaire instituten, en door
amateurs.
Onderzoek door het Fries Museum zelf heeft vaak noodgedwongen een incidenteel karakter. Binnenkomende vondsten moeten beschreven en gedocumenteerd worden, waarbij het Museum met alle mogelijke bekende en onbekende zaken wordt geconfronteerd. Ook bij noodonderzoek is vooronderzoek
nodig om zo goed mogelijke beslissingen te kunnen nemen. Bij dat werk zijn
alle medewerkers van de archeologische afdeling betrokken: K. J. Bekkema,
J. K. Boschker, E. Kramer, G. Mensonides, D. M. Visser en de auteur.
Daarnaast leidt E. Kramer een thematisch onderzoeksproject over middeleeuwse stinswieren in Friesland. 6 In dat project wordt samengewerkt met het
Argeologysk Wurkferbân van de Fryske Akademy en het B.A.I. Het omvat
onder meer het inventariseren van alle ooit aanwezige stinsterreinen in Friesland, onderzoek naar aard en functie van de stinsen, en een analyse van hun
ontstaan en verspreiding. Stinswieren, middeleeuwse kasteeltorentjes op
kunstmatige heuveltjes, kwamen in Friesland veel voor, maar er is archeologisch nog maar weinig aandacht aan besteed, hoewel de historische bronnen
ons tot nu toe ook in de steek lijken te laten. Doel van het project is aan de hand
van de (prestige-verlenende) stinzen meer licht te kunnen werpen op de organisatie van de middeleeuwse Friese samenleving en de rol van de elite daarin.
In dat verband moet hier ook al worden gewezen op het doctoraal-onderzoek
aan het B.A.I. van A. Jager, die de middeleeuwse stadskastelen van Leeuwarden bestudeerde. 7
De auteur doet samen met H. L. Janssen (gemeente Den Bosch/Rijksuniversiteit Utrecht) en F. Verhaeghe (Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, België) onderzoek naar de verspreiding van zogenaamd kustaardewerk. Dit 12de-13de-eeuwse aardewerk, dat ook wel "hoogversierd" wordt genoemd, behoort tot de categorie luxe-voorwerpen. Met name in Leeuwarden
wordt het in onevenredig grote hoeveelheden gevonden; daarnaast vinden we
het ook hier en daar op het Friese platteland, vooral nabij kloosters. Het grootste produktiecentrum van dit aardewerk is Brugge (B.). Bestudeerd wordt of
een relatie gelegd kan worden tussen de vele Vlaamse importen in Leeuwarden
en de wolhandel van Vlaanderen, wat meer licht zou werpen op de Friese economie in deze periode en op de ontwikkeling van de stad Leeuwarden.
Amateurs spelen in de archeologie een heel belangrijke rol. Ze worden vaak de
"oren en ogen" van de beroepsarcheologen genoemd, maar daarmee wordt
hen nog tekort gedaan. Het schemerveld tussen beroeps en amateur is daarvoor te groot. Er zijn amateurs die zelfstandig specialismen ontwikkelen die
beslist niet onder doen voor die van beroeps, terwijl er - helaas - volledig opgeleide archeologen zijn die noodgedwongen amateur worden, door de geringe
mogelijkheden die er zijn om de archeologie beroepsmatig te beoefenen. Amateur- en beroepsarcheologen werken nauw samen.
De inbreng van amateurs ligt naast onderzoek vooral in het melden van
vondsten en van werkzaamheden waarbij zaken tevoorschijn komen, en in samenwerking bij vondstverwerking en veldonderzoek. Daarnaast kunnen zij
een rol spelen als schakel tussen beroepswereld en publiek. In het in dit artikel
geschetste kader staat het doen van waarnemingen en vooral het documenteren en registreren daarvan immers centraal: dat levert ons de overzichten waar
we zo om zitten te springen. Zonder de bijdrage van de amateurs zou dat werk
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nog veel langzamer vorderen. Hun namen zijn regelmatig terug te vinden in het
verslag van de archeologische afdeling in De Vrije Fries.
Er zijn in Friesland verschillende groepen amateur-archeologen actief: de
centraal georganiseerden, de locaal georganiseerden, de ongeorganiseerden
en als laatste de groep die eigenlijk niet in dit rijtje thuishoort: de schatgravers
c.s. Centraal georganiseerde amateurs zijn voornamelijk verenigd in de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (in Friesland is de afdeling
Noord-Nederland actief), het Argeologysk Wurkferbân van de Fryske Akademy, en de Aktieve Praktijk-Archeologen Nederland. De laatsten houden zich
in Friesland vooral bezig met steentijdonderzoek; vanuit de andere verenigingen wordt onderzoek gedaan naar alle perioden van de geschiedenis. Een enkele groep is lokaal georganiseerd, zoals degene die vanuit het museum het
Hannemahuis, onder supervisie van Fries Museum en B.A.I., onderzoek doet
in Harlingen. Uit het oogpunt van coördinatie en scholing is het voor een beroepsarcheoloog het prettigst samen te werken met georganiseerde groepen.
Maar natuurlijk zijn er mensen die zich daar niet bij thuis voelen. Hun werk is
daardoor niet minder waardevol, zo lang er maar contact is met het Fries Museum dat immers fungeert als centraal documentatiepunt.
Het wordt een ander verhaal als mensen hun vondsten en waarnemingen niet
melden. Vanuit archeologisch oogpunt is hun werk daarmee waardeloos of erger geworden. Een deel van deze mensen gaat er met metaaldetector en schop
op uit, en vernielt al zoekend meer dan beseft wordt. Er bestaat zelfs een levendige handel in Friese bodemvondsten. De onjuistheid van dit gedrag schijnt
nog niet bij iedereen te zijn doorgedrongen. Sommige mensen zijn zich hier wèl
van bewust, en melden dergelijke activiteiten aan het Fries Museum. Hoewel
deze uitwassen het Museum natuurlijk niet koud laten zijn die mensen daar
toch niet aan het eerstaangewezen adres: men behoort als men mensen in het
veld bezig ziet, of in de handel, aangifte te doen bij de politie. Archeologie is
namelijk niet alleen een hobby van (amateur-)archeologen. De regels zijn bij
wet vastgesteld, onder andere in de in 1988 vernieuwde Monumentenwet. Stuit
men per ongeluk op iets dat ouder is dan vijftig jaar en mogelijk van archeologisch belang dan dient men binnen drie dagen aangifte te doen bij de burgemeester van de desbetreffende gemeente, en vervolgens de vondst zes maanden beschikbaar te houden voor wetenschappelijk onderzoek. Zoekt men er
met opzet naar zonder ministeriële toestemming dan is men strafbaar. Graafwerk met dit doel voor ogen is geheel uit den boze. De boete die de wet hier op
stelt is maximaal ƒ 100.000,- boete en een jaar gevangenisstraf voor privé-personen, en ƒ 1.000.000,- voor rechtspersonen. Handel in bodemvondsten is
daarom te beschouwen als heling, en ook ten aanzien van heling zijn de regels
onlangs aangescherpt. Illegaal archeologie bedrijven is diefstal van de gemeenschap en getuigt van het ontbreken van enig cultureel besef. Het is misschien
wat merkwaardig deze groep te bespreken in de paragraaf over amateurs
(enerzijds verdienen zij die naam niet, anderzijds zijn er onder deze mensen
lieden die een deel van hun brood er aan verdienen), maar het onderscheid is
voor de buitenwacht niet altijd duidelijk.
Als laatste groep in dit onvolledige overzicht moeten de universitaire instituten
worden genoemd. In de verslagen in De Vrije Fries zijn jaarlijks de namen opgenomen van een deel van de onderzoekers die de collectie hebben bezocht om
bijvoorbeeld een bepaalde vondstgroep te bestuderen. Dat soort onderzoek
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valt echter buiten het thema van dit artikel. Ik wil me hier beperken tot groter
opgezette projecten, die meer dan voorbijgaande aandacht schenken aan
Friesland.
In één project werken zelfs alle grote archeologische instituten samen: het
onlangs geëntameerde project ARCHIS (Archeologische Informatiesystemen), waarin behalve de universiteiten van Amsterdam, Groningen en Leiden
ook de R.O.B, participeert. ARCHIS is een van de initiatieven die beogen de
grote hoeveelheid archeologische informatie in Nederland beter beheersbaar
te maken. De komende jaren zal niet alleen het geautomatiseerde gegevensbestand worden gemoderniseerd en aangevuld; tevens zullen landelijke en regionale computeranalyses mogelijk worden van relaties tussen bijvoorbeeld
bewoning en grondsoort, N.A.P.-hoogte e.d. In Friesland moet met de automatisering van het archeologische gegevensbestand nog een begin worden gemaakt; daarbij zal zeker van dit project geprofiteerd kunnen worden. De verwezenlijking ervan zal het werk van individuele onderzoekers in de toekomst
sterk vergemakkelijken; veel van de hier onder te noemen onderzoeken richten zich noodgedwongen voor een niet onbelangrijk deel op het verzamelen en
ordenen van bestaand materiaal.
H. Fokkens, van het Instituut voor Prehistorie van de Rijksuniversiteit Leiden, bereidt een proefschrift voor over de bewoningsgeschiedenis van het neolithicum tot de volksverhuizingstijd. Een groot deel van zijn onderzoeksgebied
ligt in Friesland: zeg maar Friesland zonder het terpengebied. Het voorbereidende werk was ook bij dit onderzoek aanzienlijk. Niet alleen moesten alle
vondsten uit deze periode uit dit gebied op kaart worden gezet, ook moest worden gezorgd voor de juiste kaartondergronden. De reconstructie van de landschappelijke geschiedenis (waaraan de bewoningsgeschiedenis deels gerelateerd is) heeft een serie zogenaamde paleogeografische kaarten opgeleverd:
momentopnamen uit het verleden. Pas nu kan een begin worden gemaakt met
de analyse van deze - wel al deels aanwezige maar hiervoor niet volledig geordende - gegevens, die moet leiden tot het vertellen van het verhaal van een
deel van de Friese geschiedenis. Zijn proefschrift zal naar verwachting in 1990
of 1991 gereedkomen.
E. Knol bereidt aan het Archeologisch Instituut van de Vrije Universiteit te
Amsterdam een proefschrift voor over het Noordnederlandse terpengebied in
globaal de periode 400-850, dat wil zeggen van de volksverhuizingstijd tot aan
de christianisering. Zijn bijdrage aan de bewoningsgeschiedenis van deze gecompliceerde periode bestaat uit een analyse van de vroeg-middeleeuwse grafvelden. 8 Uitgangspunt voor deze studie was wederom dat veel van het reeds
verzamelde materiaal niet is geordend, beschreven en geanalyseerd. Het onderzoeksrapport met betrekking tot het bekende grafveld van Hogebeintum
bijvoorbeeld, dat tijdens de afgraving in 1904-1906 zo goed en zo kwaad als het
ging werd gedocumenteerd, is nog steeds niet volledig gepubliceerd. Nog nooit
zijn alle bij de terpafgravingen geborgen grafgiften bij elkaar gezocht en op
kaart gezet, laat staan dat deze gebruikt zijn om te trachten de ontwikkelingen
in de sociale verhoudingen te achterhalen. Net zo min als Fokkens heeft Knol
zich bij de keuze van zijn onderzoeksgebied laten leiden door de huidige bestuurlijke grenzen, maar zijn gebied zodanig gekozen dat het onderzoek optimale resultaten oplevert.
Traditioneel vindt universitair archeologisch onderzoek in Friesland echter
vooral plaats vanuit de Rijksuniversiteit Groningen, waar overigens ook Fok-
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kens en Knol hun wortels hebben. Hoewel ook instituten als het C-14 laboratorium en het Anatomisch-embryologisch laboratorium bijdragen leveren aan de
Friese archeologie wil ik me hier beperken tot twee andere instituten.
De vakgroep Mediterrane Archeologie beperkt zich niet tot het Middellandse Zeegebied sec, maar bestudeert ook de verbreiding van de mediterrane culturen en de gevolgen daarvan voor andere culturen. Zoals bekend heeft Friesland zelf waarschijnlijk maar korte tijd een min of meer geïntegreerd deel gevormd van het Romeinse Rijk, maar zijn de contacten tussen Friezen en Romeinen getuige de vele Romeinse importen in Friesland tamelijk intensief
geweest. Het zijn vooral M. C. Galestin en T. B. Volkers die zich bezighouden
met de inventarisatie, beschrijving en analyse van deze importen in Noord-Nederland.
Het Biologisch-Archaeologisch Instituut is het nauwst betrokken bij het archeologische onderzoek in Friesland. Hoewel ook de R.O.B, in het verleden
wel opgravingen heeft gedaan in Friesland, vindt het meeste (nood-)onderzoek
in Friesland plaats door of vanwege het B. A.I. Bij groter veldonderzoek zijn de
velddienst en de tekenkamer betrokken (G. Delger, K. Klaassens, H. R. Roelink, J. M. Smit en J. H. Zwier). Bijzondere opgravingen worden geleid en uitgewerkt door specialisten van het B.A.I.; zo zal D. Stapert in het voorjaar van
1990 een onderzoek leiden naar een door de amateur-archeoloog G. Jonker
ontdekte vindplaats van de zogenaamde Ahrensburgcultuur (een cultuurgroep
uit het eind van de oude steentijd waarvan nog niet eerder vertegenwoordigers
werden gevonden in deze buurt). 9 R. R. Newell werkt aan de interpretatie van
mesolithisch onderzoek, o.a. van dat te Haule. Dank zij de nauwe samenwerking wordt aan het B.A.I.-onderzoek ook vaak meegewerkt door de eerder in
dit artikel genoemde medewerkers van de archeologische afdeling van het
Fries Museum, en worden de geborgen vondsten na bewerking aan het Museum overgedragen.
De uitwerking van opgravingen is door de toename van het aantal specialistische mogelijkheden om "de stenen te laten spreken" nooit meer het werk van
één persoon, nog afgezien van het onmisbare werk van de tekenkamer van het
B.A.I. en de Centrale Fotodienst van de Universiteit. Naast "culturele" archeologen zijn ook archeologen met een meer biologisch getinte achtergrond
betrokken bij de analyse van de opgravingsgegevens. De aan het B.A.I. verbonden archeologen en assistenten op het gebied van de analyse van dierlijke
botten (A. T. Clason, T. P. Jacobs, R. J. Kosters en W. Prummel), zaden en
stuifmeel (S. Bottema, R. M. Palfenier-Vegter en H. Woldring) en hout (W.
A. Casparie) hebben allen het nodige Friese materiaal door hun handen laten
gaan. Eén van de grote voordelen van een universitair instituut is bovendien
dat studenten participeren in het onderzoek, en in de eindfase van hun studie
zelfstandig onderzoek doen. De afstudeerprojecten van Y. Dijkstra en A. Jager zijn al genoemd; momenteel bewerkt J. Pasveer het aardewerk uit de Romeinse tijd van de opgraving in Foudgum. Ook kan geprofiteerd worden van
promotie-onderzoeken die zich richten op nieuwe benaderingen van materiaal; nieuwe ideeën moeten immers getest worden aan de hand van concreet
materiaal. Zo maakte D. C. Brinkhuizen ook gebruik van Fries materiaal bij
zijn studie naar de informatie die visresten uit opgravingen kunnen opleveren1", net als J. Schelvis die hetzelfde doet voor mijten.11
Bij het promotie-onderzoek van G. J. de Langen speelt inventarisatie weer
een belangrijke rol. Hij onderzoekt de ontwikkelingen in Oostergo van globaal
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de 8ste tot de 12de eeuw, waarbij een van de zwaartepunten ligt in het aan de
hand van inventarisatie en voorlopige analyse formuleren van lacunes in het
onderzoek en het aangeven van voor dit gebied vruchtbare onderzoeksthema's. Die voorlopige analyse richt zich op de interne agrarische expansie
(veen- en zandontginningen) en de ontwikkeling van centrale plaatsen zoals
Leeuwarden. 12 De Langen gebruikt hiervoor vooral "oud" onderzoek: hij beschrijft eerdere vondsten en werkt oude opgravingen uit (Foudgum, Wijnjeterp, diverse opgravingen in Leeuwarden). Een van de belangrijkste onderzoeksthema's lijkt te liggen in de oorzaken, het mechanisme en de gevolgen
van het aan elkaar groeien van de vroeg-middeleeuwse bewoningsgebieden, de
zogenaamde kerngewesten.
"Terpaardewerk" is een term die elke archeoloog wel kent, maar vraagt men
naar herkomst, regionale verschillen, datering en dergelijke dan staan veel
mensen met de mond vol tanden. E. Taayke werkt aan een onderzoek waarin
aan deze zaken op systematische wijze aandacht wordt besteed13; door zijn studie zal het terpenonderzoek een nieuwe impuls krijgen, nu de belangrijkste
vondstcategorie beter hanteerbaar wordt. Taaykes onderzoek omvat een aantal steekproefgebieden in de drie noordelijke provincies; in Westergo werd het
aardewerk uit ruim 100 nederzettingen bestudeerd, terwijl Oostergo in 19921993 aan bod zal komen. Ook bij zijn onderzoek gaan inventarisatie, ordening
en analyse hand in hand.
De problemen waarop archeologen stuiten bij monumentenbeleid, keuze van
noodopgravingen, museaal beleid en het vertellen van het Friese verhaal komen kortom overeen met die van wetenschappelijk onderzoek: deze liggen in
de slechte toegankelijkheid en de incompleetheid van het bestaande materiaal
en de bestaande documentatie. Het is dus zaak nu voorrang te verlenen aan het
toegankelijk maken van de al verzamelde gegevens, en het aangeven van de
ernstigste lacunes in onze kennis. Veel van het in dit artikel genoemde onderzoek is daar dan ook op gericht. In dit kader past ook de reorganisatie van het
Friese depot voor bodemvondsten: in 1989 werd voorrang gegeven aan het inlopen van de achterstand die was ontstaan in de globale inventarisatie en documentatie van de daarin aanwezige vondsten. De volgende stap moet zijn het
ordenen van het nu toegankelijke materiaal, bijvoorbeeld door het maken van
verspreidingskaarten en een meldingskaart waarop álle informatie is verzameld.
Een project van deze strekking, waaraan veel van de genoemde personen en
instellingen meedoen, is dan ook van start gegaan. Het onderzoeksgebied omvat in eerste instantie het klei- en veengebied van Friesland en Groningen. Deze keuze betekent dat noodopgravingen de komende jaren net als in 1989 tot
een minimum zullen worden beperkt, terwijl het aantal systematische verkenningen toe zal nemen.
Al deze activiteiten mogen natuurlijk niet ten koste gaan van de voorlichting
van de Friese bevolking. Elzinga waarschuwde in 1981 dat het Museum geen
"elpenbienen toer" mocht worden; de bedoeling van dit artikel was vooral duidelijk te maken dat de archeologen soms toch die trap even op moeten, maar
dat ze, weer beneden, veel te vertellen zullen hebben over het uitzicht.
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Panorama van Friesland
Fryske kultuer
Geart de Vries
"Mei dit Wiegeliaanske synisme
f erf alle wij ta barbarisme"*

Muzikale slach
Ien fan de wichtigste kulturele oerienkomsten fan it desennium, dat yn 1989
ôfrûn, wie it op in freedtemiddei yn febrewaris sletten "Heare-akkoart". In tal
ministers en twa noardlike kommissarissen fan de keninginne - Vonhoff en
Wiegel - kamen dêryn oerien om it Frysk Orkest opgean te litten yn ien grut
noardlik symfoany-orkest mei Grins als festigingsplak. Fierders moasten ek it
Ljouwerter konservatoarium, de byldzjende keunstoplieding (de eardere akademy Vredeman de Vries) en de ôfdieling drama fan de Noardlike Hegeskoalle
nei Grins ferfarre. Ljouwert krige de tasizzing dat se der as kompinsaasje in tal
oare HBU-ynstellingen foar werom krije soe èn ek it jild fan it ryk om in nije
konsertseal te bouwen. Foar hiel wat minsken kaam it ûnderhannelingsrisseltaat as in oerfal. "Een ramp voor Leeuwarden en Friesland", neamde de Ljouwerter boargemaster Te Loo de oerienkomst en ek kommissaris Wiegel sels
moast tajaan dat de foarstellen in kulturele ferearming fan Fryslân as gefolch
ha soene. Hy stelde lykwols - en kultuerdeputearre Johanneke Liemburg foei
him dêryn by - dat der, sjoen de omstannichheden, net folie oars mear mooglik
west hie. Minister Brinkman fan WVC hie net mear as tsien miljoen gûne oer
foar de symfoanyske orkestfoarsjenning yn it noarden en it behâld fan twa
aparte orkesten soe oardel miljoen gûne yn it jier djoerder útkomme. Foar
Brinkman wie in twa-lokaasjemodel gjin oplossing; ien orkest wie artistyk
sjoen it beste. Ek it Ljouwerter konservatoarium soe net folie kansen mear hân
ha, sadat Wiegel (mei it kolleezje fan DS achter him) syn ynset dêrom mar west
hie om safolle mooglik kompinsaasje op oar mêd der út te slepen.
Wiegel - en mei him deputearre Liemburg - krige dêrmei wol de skuld fan it
ferlies fan it Frysk Orkest en de keunstopliedingen foar Fryslân. Termen lyk as
"kowehannel" en "in boppeslach foar Grins" waarden him taslingere yn 'e
Steateseal, yn de hûnderten lytse protestadfertinsjes yn 'e provinsjiale deiblêden en op in léste protestkonsert yn 'e Ljouwerter Harmonie. Ek al om't de
kommissaris by in oare gelegenheid - sân jier earder - útroppen hie foar it
Frysk Orkest stride te wollen: "It Frysk Orkest moat bliuwe, it Frysk Orkest sil
bliuwe". Mar doe wiene op it protestkonsert sa'n 4000 minsken oanwêzich,
wylst der no noch stuollen leech wiene bij de útfiering fan Beethovens Needlotssymfony. Uteinlik giene de Steaten mei 34 foar en 20 stimmen tsjin akkoart,
hoewol't gjin absolute wissichheid jûn waard dat de Agraryske Hegeskoalle en
de learare-oplieding Ubbo Emmius yn harren gehiel út Grins wei nei Ljouwert
ta komme soene. Ek fierderop yn't jier wie dat opfallend, it hege tempo dêr't it
iene diel fan it akkoart mei útfierd waard en de traachheid dêr't de oare saken
mei binnenkamen, of leaver sein (noch) net binnenkamen. Oan de ein fan 1989
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. . . Of Hoe Landvoogd Wiegel Van Wanten Wist...
De fyzje fan Opland op it "Heare-akkoart" (de Volkskrant, maart 1989)
wiene al hiel wat eardere Frysk Orkestleden de Grinslânske kant út gien te
wenjen. 48 fan de 54 musisi koene pleatst wurde yn it nije Noord-Nederlands
Orkest; mei yn totaal 95 formaasjeplakken en 102 musisi waard se it grutste
regionale symfony orkest. De Eastenriker Martin Sieghart waard oansteld as
artistyk adfiseur.
Dat it ferdwinen fan it Frysk Orkest sûnder mis de nedige negative gefolgen
ha sil foar it muzyklibben yn Fryslân mei dúdlik wêze. Allinne al it tal koarbegeliedingen rûn slim werom: koe it F. O. noch sa'n 20 yn it jier dwaan, it N. N. O.
sil heechút oan fiif takomme. Fierders kin it net oars as de massale úttocht fan
profesjonele musisi fan Fryslân nei Grinslân ta sil it nedige betsjutte foar de
muzikale ynfrastruktuer sa't dy de ôfrûne jierren opboud wie. Benammen ek it
ferlies fan it konservatoarium sil te fielen wêze. Muzikale inisjativen dy't fan
dizze noch jonge oplieding útgiene, sille mist wurde. It is noch mar de fraach at
de 'projectgroep culturele infrastructuur' - dy't foarme waard frij gau nei it
'Heare-akkoart' - alle neidielige gefolgen opfange kin. Konservatoariumdirekteur Wim van Ligtenberg hie bij syn ôfskie yn juny noch wol moed. "Als dit
de provincie en de gemeente wat waard is dan moeten ze er geld voor over hebben", sei er by dy gelegenheid. De provinsje kaam oan de ein fan it jier mei
kompinsaasje-foarstellen. De goed twa ton provinsjiale subsydzje foar it Frysk
Orkest waard beskikber steld foar in skala fan aktiviteiten dêr't oars gjin jild
foar beskikber wie. Under oare it Frysk Jeugdorkest, de koarbegelieding en ek
oare muzyksoarten sille dêr fan profitearje kinne. Mar de fraach is at it genôch
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wêze sil om de klappen op te fangen dy't earder in 1989 útdield waarden.
Muzikaal wie 1989 in jier fan in tal opmerklike inisjiativen dy't ek fier buten
Fryslân nochal wat omtinken krigen. Ein augustus, begjin septimber wiene der
yn de Frieslandhal yn Ljouwert trije útfieringen fan it teaterspektakel Gododdin, brocht troch de Welske teatergroep Brith Gof en de Londenske muzykgroep Test Dept. In happening dy't túzenen minsken ûndergiene en dy't allinne al troch it dekor it grutste (muzyk)teaterspektakel waard dat oait yn Fryslân
te sjen wie. 8000 sânsekken, tsien auto's, 120 beammen en hûnderten liters
wetter - dêr't de hal mei oerstreamd waard tidens de foarstelling - foarmen it
dekor dêr't de striid fan Kelten tsjin de Angelen en Saksen yn levere waard.
Foar hiel wat taskôgers wie de foarstelling "te gek, te gek, wat is dit te gek" en
datselde jilde - sjoen de reaksjes - foar it grutte konsert dat trûbadoer Hessel
(van der Kooij) fan Skylge earder yn't jier joech yn sporthal De Trije yn
Frjentsjer. 5000 fans kamen dêr om harren sjongende kafeebaas fan Hoarn foar ien kear oan 'e fêste wâl - te bewûnderjen. En operaleafhawwers koene
dizze simmer nei it Verona fan Fryslân, it Weststellingwerfske Spangea. Hjir
waard yn de tún fan Corina van Eijk in tal suksesfolle útfieringen jûn fan Donizetti's opera "1'Elisir d'Amore". De ovaasjes en bravi dy't in ynternasjonale
cast fan musisi yn ûntfangst nimme koe wiene foar Corina van Eijk reden genôch om der yn Spangea in jierlikse opera-tradysje fan meitsje te wollen.
Fan de Frysktalige muzikale premières moatte neamd wurde it programma
fan Roel Slofstra en Geppy Haarsma dat brocht waard ûnder de titel "De saak
Slofstra" en Douwe Heeringa syn suksesfolle fertolking fan lieten fan Jacques
Brei yn it programma "Brei in Fries" (dat ek op c d . útbrocht waard).
Utienrinnende útsûnderlike muzikale prestaasjes waarden dit jier fierders
levere troch it Frysk Fanfare Orkest dat û.l.f. Jouke Hoekstra op 15 july in earste priis krige op it wrâldmuzykkonkoers yn Kerkrade; it Pasveerkorps út Ljouwert waard dêr wrâldkampioen bij de show-wedstriden. De Wâldsang út Bûtenpost liet ek dit jier wer hearre dat se ta de top fan Nederlân rekkene wurde
mei. Op 9 desimber waard se û.l.f. Rieks van der Velde op de nasjonale Brassbandkampioenskippen yn Zutfen Nederlânsk kampioen. De âld-Ljouwerter
Jaap Mulder wûn it 24ste Cammerettenfestival yn Rotterdam, de grutte lannelike kabaretkriich. De popgroep Der Junge Werther út Boalsert wie de winner
fan de Kleine Prijs fan Snits.
Dan wiene der ek noch oare minsken en ynstellingen as it Frysk Orkest dy't
der de brui oan joegen. Nei fiif jier waard der dit jier troch allerhanne omstannichheden brutsen mei de tradysje fan it Sneekwave-popfestival, it grutste popfestival fan Fryslân. Ien fan de opmerklikste popgroepen út Fryslân, Kobus
gaat naar Appelscha, joech yn jannewaris har léste konsert. Ek de muzikale
famylje Van der Meer út Goaiïngea hâlde op mei harren optredens. En Piebe
Bakker fan Koudum, de "persoanifikaasje fan de hafabra-sektor" gyng yn de
VUT. Hij naam ôfskie fan de myzykskoallen yn Koudum en Boalsert en as dirigent fan it Nationaal Jeugd Fanfare Orkest.
Teater en toaniel
Foar it Fryske beropsselskip Tryater wie 1989 net in maklik jier. It begûn suksesfol mei de opfiering fan ien fan Shakespeare syn keningsdrama's út de fyftjinde ieu, Richard III. Regisseur Guido Wevers makke der in "toanielmjittige
folksopera" fan mei Rinse Westra yn de rol fan Richard. De resinsint fan de
Ljouwerter krante neamde it in "hichtepunt yn de tweintichjierrige Tryater his129
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toarje". Der waarden 30 foarstellingen fan jûn, mar al foar de ein fan it seizoen
1988/1989 moast der mei ophâlden wurde fanwege sykte fan ien fan de spiiers.
Om deselde reden moasten der ek oan it begjin fan it nije seizoen 17 foarstellingen ôfsein wurde. Mei dêrtroch hie Tryater oer it gehiel nommen goed 5000
minsken minder publyk yn it seizoen 1988/1989 as yn it seizoen dêrfoar. In oare
ôffaller wie de meidieling fan artistyk lieder Guido Wevers oan de ein fan it
seizoen 1988/1989 dat it seizoen 1989/1990 syn léste wêze soe bij Tryater. Nei
fjouwer jier woe er him wer definityf yn Maastricht festigje. De twadde helte
fan 1989 ferrûn fierders net sa posityf. Der waarden fjouwer, lytsere, produksjes útbrocht - wêrfan twa op in fêste lokaasje - dy't net allegearre like geunstich ûntfongen waarden. As opfolger fan Guido Wevers as artistyk lieder
waard Peter te Nuijl út Amsterdam beneamd. Faaks dat hij de lijn fuortsette sil
om ek nij spilerstalint oan bod komme te litten, want dêr liket Tryater ferlet fan
te hawwen, ek sjoen har kwetsbere posysje at ien spiier siik rekket.
By it amateurtoaniel wie ien fan de opmerklikste foarstellingen de Fryske
ferzy fan Edward Albee's "Who is afraid of Virginia Woolf", brocht troch in ad
hoc toanielploech út Snits, yn de rezjy fan Wiesje Jansma. In oare opfallende
ad-hoc produksje waard op 'e planken brocht troch Joop Wittermans: "Fijn
zand", skreaun troch Wilco Berga en regissearre troch Jaap de Knegt.
De Fryske Toanielkoöperaasje gyng troch mei har besykjen om maatskippijkrytisk toaniel te bringen en kaam mei har tredde stik, oer de nije earmoede
("De lege knip"), dat nettsjinsteande de titel mear komeedzje as drama waard.
Jo Smit ferrike Skylge mei in yn it Meslânzer dialekt skreaun "komeedzjestik in
drie bedriiwen" mei as titel "Sundrum". It waard skreaun ta gelegenheid fan it
tsienjierrich bestean fan de kultuer-histoaryske feriening op Skylge.
Yn de sektor iepenloftspullen wiene der twa nije inisjativen dy't beide suksesfol wiene: yn Reduzum waard de achtertún fan Baukje Wytsma omboud ta
in terpteater en groeide it iepenloftstik út ta in grut túnfeest. Yn Wergea soarge
in jonge ploech foar in muzikale ferzy fan George Orwell syn "Animal Farm"
en dy waard opfierd yn de binnentún fan de âldereinflat. Yn Burgum ("Keningsrjocht" fan Bertus Klazinga), Menaam/Marssum ("Wylde Rixt fan't
Oerd" fan Simy Sevenster), Jorwert ("De lytse wrâld fan Don Camillo") en
Ljouwert (it Haniaspektakel mei Havank yn de haadrol) wie der oer it generaal
in grutte publike belangstelling, mei troch de moaie simmer en in ynset fan
hûnderten frijwilligers.
Dy simmer sil ek bydroegen ha ta de topdrokte op it tsiende Ljouwerter
strjitfestival, yn juny, en it brekken fan alle records - 25.000 besikers! - op it
Oerolfestival op Skylge dêr't dit jier njonken muzyk- en teaterfoarstellingen ek
byldzjende keunst te bewûnderjen wie. In festival dat him binnendoarren ôfspile mar alle jierren tûzenen filmleafhawwers lukt, is it Fries Filmfestival. Fanwege de mear as provinsjale betsjutting waard it omdope yn Noordelijk Filmfestival.
Byldzjende keunst
Om noch hiel even mei dy besikersoantallen troch te gean: de kulturele ynstelling dy't wat dit oanbelanget de léste jierren, hieltyd wer, alle rekords brekt, is
it Jopie Huisman-museum yn Warkum. Sûnt de iepening yn april 1986 brochten hûnderttûzenen in besite oan it museum; begjin april wie Jopie Huisman
syn Ljouwerter keunstkonfrater Sjoerd de Vries (by tafal?) de 300.000ste besi130
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ker. Sjoen dit sukses fan it alhiel troch frijwilligers "runde" museum is it net
ferbazingwekkend dat de behearsstichting dit jier mei fiergeande plannen
kaam foar in folslein nij Jopie Huisman-museum, yn Warkum, dat fjouwer
kear sa grut wurde moat as it museum fan no.
Dat museum sil der gauwer stean as it provinsjale museum foar moderne
keunst. It ôfrûne jier waard fierder wurke oan de plannen hjirfoar. Thom Mercuur en syn "Stichting Tjeukemeer" gyngen troch mei it propagearjen fan in
modern keunstmuseum oan de Tsjûkemar. Hjirfoar waard ûnder oaren in promoasjefilm makke troch regisseur Kees Hin. Oan it begjin fan 1989 kaam Mercuur mei in eksposysje yn it Fries Museum yn Ljouwert ûnder de titel "Museum
voor moderne kunst - stad of platteland?" en Mercuur syn antwurd op de
fraach waard op de eksposysje wol dúdlik. It Fries Museum, de provinsje en de
Kultuerrie hiene noch hieltyd net in bulte betrouwen yn it "lânskiplike model".
Kultuerdeputearre Johanneke Liemburg bleau skeptysk oer it jild dat hjirfoar
komme moat. Mercuur sei trije miljoen gûne oan sponsorjild binnen te hawwen, mar wer't de restearjende sân miljoen gûne weikomme moatte bleau ûndúdlik. Fan de oare kant wie der ek in bulte unwissichheid oer de Kanselarij, it
histoaryske gebouw dêr't it "stedelik model" ûnderbrocht wurde moatte soe.
De ûnderhannelingen oer de oername fan it gebouw tusken de provinsje en it
ryk (de tsjinst Domeinen fan it ministearje fan finânsjes) runen fêst. Realisearring fan in nij museum - wer dan ek - liket allinne mooglik te wezen mei romme
"eksterne finansiering".
Dizze nije wize fan beteljen sil ek nedich wêze bij in grut keunstprojekt by it
Noarderleech dat "each yn each mei de natuer" útdrukking jaan moat oan de
ôfsluting fan de Nederlânske kustferdigening. Yn earste ynstânsje wiene der 90
gadingsmeitsjende keunstners. In deskundige sjuery ûnder lieding fan kommissaris Wiegel keas úteinlik foar in ûntwerp fan in Belgysk keunstner, Luc Deleu.
Deleu wol twa pylders fan 500 ton en 15 meter heech pleatse, pylders lyk as
earder brûkt bij de stoarmfloedkearing yn de Oosterschelde. Kosten: 3 à 4 miljoen gûne. De provinsje stelt in ton foar dit projekt fan ynternasjonale alluere
beskikber. Ynwenners fan Ferwerteradiel makken harren al soargen dat de
rest yn it gebiet fersteurd wurde soe fanwege belangstelling fan "dagjesmensen".
Dat léste sil wol wat tafalle at men keunstner Freark van der Wal leauwe mei.
Dizze winner fan de nasjonale wurdearrings- en oanmoedigingspriis foar jonge
keunstners, de Van Bommel-Van Dam priis (ƒ 3500), sei ta gelegenheid hjirfan: "Ik ha net it idee dat keunst hjir yn Fryslân sa serieus nommen wurdt". Op
it jierlikse krystkongres fan de studinten yn Frjentsjer waard dat wol dien: dêr
waard yngeand oer moderne keunst yn Fryslân diskussearre.
Fan it grutte tal útstallingen moatte neamd wurde de grutte oersichtsútstalling fan it wurk fan Gerrit Benner (1897-1981), mooglik makke troch it krewearjen fan de Amsterdamske eks-tekstylmagnaat Loek Brons dy't Gerrit
Benner as ôfstudearûnderwerp naam fan syn stúdzje keunstskiednis. Fierders
wie op it Hearrenfean yn it museum Willem van Haren in útstalling oer it wurk
fan Jan Mankes (1889-1920) mei in bulte skilderijen dy't oant no ta net yn Fryslân eksposeard wiene. It wie de léste útstalling dy't ta stân kaam ûnder it bewâld fan konservatrise Marie Christine van der Sman dy't it museum yn it Fryske Haagje nei trije jier ferruile foar it Histoarysk Museum yn Den Haach. As
har opfolger waard beneamd drs. Ad. Geerdink.
It Hannemahûs yn Harns waard yn july op 'e nij iepene nei in opknapbeurt
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dy't in lyts jier yn beslach naam. Yn Ljouwert krige de keunstútlien nij ûnderdak yn it gebouw Wirdumerpoort.
Taalkultuer
"In stap op 'e lange wei dy't it Frysk noch gean moat", neamde kommissaris
Wiegel de ûndertekening fan it bestjoersakkoart Fryske taal en kultuer op 4 july. Steatssekretaris Dieuwke de Graaff fan binnenlânske saken - de oare ûndertekener - hie it oer in wichtige dei foar Fryslân. De posysje fan it Frysk as
twadde rykstaal soe der mei ferstevige wêze. Ryk en provinsje sille lykwols
noch hiel wat fierder ûnderhannelje moatte oer it brûken fan it Frysk yn it offisjele ferkear. Neffens it akkoart meie provinsje en gemeenten sels kieze foar it
Hollânsk of it Frysk, en wa't in (kosteleaze) oersetting ha wol fan in yn it Frysk
opsteld dokumint moat dat motivearje kinne. Fierders waarden de ôfspraken
fêstlein oer de finansiering fan Tryater en de Fryske Akademy. De subsidiearring fan dit léste ynstitút en ek it behear en de kwaliteitsbewaking waard oerdroegen oan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, mar
út Den Haach waard wol de garânsje jûn dat de jildstream kontinu wêze sil, ek
foar de takomst. Steatssekretaris De Graaff moast bij de ûndertekening tajaan
dat de "Fryske kwestje" noch altiten net bot libbet yn Den Haach en dat der
hjir en dêr eangst foar fierdergeande ferfrysking bestean soe. "Men sjocht huwen en bearen op 'e Ofslútdyk", neffens frou De Graaff.
Dyselde bisten waarden dit jier yn it bysûnder sjoen yn de twa Fryske gemeenten dy't mei yngong van 1 jannewaris harren gemeente- en plaknammen
ferfrysken: Boarnsterhim en Tytsjerksteradiel. De tsjinstân dy't dat oprôp
gyng fûleindich troch. Boarnsterhim moast de offisjiele yngongsdatum sels útstelle ta 1 febrewaris. De Fryske plaknammebuorden waarden nochal ris oerkalke (en letter wer skjinmakke troch de Fryske Aksjegroep FRA). En de gemeenten moasten temjitte komme oan de klachten dat troch de wizigingen de
minsken fan buten it paad bjuster reitsje soene yn de gemeente. Op de tagongswegen kamen tydlike buordsjes mei opskriften dêr'i út dúdlik waard dat de
nammen feroare wiene. En ek kamen der fel-oranjekleurige warskôgingsbuorden dêr't op stie Burgum = Bergum, Reduzum = Roordahuizum. Foar de
tsjinstanners wie it allegearre net genôch. De "Stichting tegen plaatsnamen in
het Fries en voor het behoud van de Friese taal" yn Burgum die foar de rjochtbank alle war om it riedsbeslút fan 18 juny 1987 werom te draaien. Ein oktober
waard de stichting foar in part yn it gelyk steld yn in boaiemproseduere tsjin de
gemeente. It beslút om yn ien kear alle plaknammebuorden Frysktalich te
meitsjen hie net goed west. Mar dêrmei waard it plaknammebeslút fan de gemeente troch de Ljouwerter rjochtbank noch net ûnrjochtmjittich ferklearre; it
hie allinne mei wat mear ferdrach ynfierd wurde moatten. De gemeente Tytsjerksteradiel soe hjir wer tsjin yn berop gean.
Mei Boarnsterhim besocht de gemeente yn in oare boaiemproseduere de
PTT te ferplichtsjen om Fryske plaknammen te brûken yn har bestannen. De
PTT wegere te ferfryskjen om't it te djoer wurde soe (in bedrach fan 90 miljoen
gûne waard neamd foar de wiziging fan 41 plaknammen) en om't de Frysktalige
plaknammen - neffens eigen ûndersyk fan de PTT - dochs amper brûkt wurde
soene. Yn in earder berop tsjin de PTT foar it Hof yn Den Haach waard Tytsjerksteradiel net yn it gelyk steld, om't ferfrysking liede soe ta "ontregeling
van het postverkeer".
At it hanneljen fan de PTT rekkene wurde moat ta it nije rasisme dêr't in
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Deenske taalsosjologe fan spriek op de fjirde ynternasjonale konferinsje oer
minderheidstalen yn juny yn Ljouwert, of dat it gewoan fait ûnder de kategory
liuwen en bearen fan frou De Graaff, wa sil't sizze. Dy taalkonferinsje -organisearre troch de Fryske Akademy - waard trouwens in sukses. De oanwêzichheid fan mar leafst 66 deskundigen út fjouwer kontininten wie nochris wer in
bewiis fan de tanimmende belangstelling oer de hiele wrâld foar de "lytse" taalmienskippen.
Feroaring fan minsken
Yn de personiele sfear wie dit jier opfallend de wikseling fan de wacht by nochal wat kulturele ynstellingen. Fryslân liket wat dit oanbelanget de jierren njoggentich mei in nije generaasje kultuerpommeranten yn te gean. It Fries Museum naam offisjeel ôfskie fan direkteur Cees Boschma. It ôfskie fan direkteur
Wim van Ligtenberg fan it Ljouwerter konservatoarium en de wikseling fan de
wacht by toanielselskip Tryater waarden al even neamd. De Harmonie yn
Ljouwert krige as opfolger fan Gerrit ter Horst in nije direkteur yn de persoan
fan Gerard Tonen, earder haad marketing fan de direksje kultuer fan de gemeente Grins. Bij de Centrale Bibliotheek Dienst waard ôfskie nommen fan
biblioteekman Minne Vis (hij wie dêr ekonomysk en sosjaal direkteur). En by
de Ljouwerter Krante gyng net allinne direkteur Harke van der Meer yn de
VUT, mar ek - yn maaie - haadredakteur Jacob Noordmans. Mei him ferdwûnen de stikken fan in markant sjoernalist - dy't fan syn haadartikels mear as ien
kear in kultureel essay makke - fan de foarpagina. Yn syn léste haadartikel fan
3 maaie sitearre er it bibelboek Prediker. In tekst dy't yn mear as ien opsicht
tapasber wie op it kulturele libben yn it Fryslân fan 1989: Der is in tiid om ofte
brekken en in tiid om op te bouwen.
* Tekst fan ien fan de lytse protestadfertinsjes yn de provinsjale deiblêden tsjin it
ôfsletten Heare-akkoart

Fryske taal- en letterkunde
Tineke Steenmeijer-Wielenga
Dat alle feroaring noch gjin ferbettering is, bewust de skiednis fan it ôfrûne jier.
1989 stie foar "de letteren" yn it teken fan 'e oergong, en de ûnwissens dy't dêr
mei anneks wie, makke de útjouwers, sa't it liket, net moediger en dryster.
Hoewol't it nije provinsjale letterebelied mei yngong fan 1990 stal krije moatten hie, is der noch ûndúdlikens oer hoe't it yn de takomst mei opdrachten en
útjeftesubsydzjes krekt komme sil. Mei't der net folie advizen frege waarden,
hat de literêre seksje fan de Fryske Kultuerried - dochs al handikapt omdat
der, foar sa'n tiidrek fan ôfbou, net in nije foarsitter te finen wie - amper mear
gear west. Ek foar it Skriuwersboun wurdt immen socht dy't de hammer fan
Durk van der Ploeg oernimme wol, wylst boppedat de redaksje fan De Oesdrip
har ôftreden oankundige hat.
It tal Fryske boeken, dat yn 1989 yn it ljocht kaam, wie wer justjes heger as yn
1988. Neffens de list dy't it FLMD alle jierren gearstalt foar Trotwaer, kamen
yn it ôfrûne jier 90 boeken út tsjinoer mar 77 yn 1988 (1987:105; 1986: 93; 1985:
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120). De ferdieling oer de skiften wie: belletry: 19, poèzy: 17, berneboeken: 21
enferskaat: 33.
Behalve oan it ferskinen fan nije boeken is de bloei fan de literatuer ek ôf te
lézen oan de belangstelling foar aktiviteiten. Fan datoangeande wie 1989 net in
min jier. It idee om der nei oanlieding fan de 50e stjerdei fan de berneboekskriuwster in "Nynke fan Hichtum-jier" fan te meitsjen sloech bygelyks tige
oan. It hiele jier troch wiene der útstallingen en lezingen oer libben en wurk fan
Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer yn ús provinsje en dêrbûten. Yn de lannelike
media wie der mear omtinken foar dy Fryske skriuwster as wy hoopje doarst
hiene.
Op wat lytsere skaal as de earste kear waard yn de Harmonie "Dichterbijdichter" halden, mar op in grut tal skoallen hawwe dochs wer learlingen mei
poèzy oan 'e gong west.
De jierlikse sutelaksje fan de Stichting "It Fryske Boek" wie werombrocht
nei 5 wiken; it resultaat wie - grif f anwege it moaie waar - lykwols perfoarst net
minder as oare jierren doe't noch 6 wiken sutele waard. Mei in omset fan sa'n
twa ton kin de stifting tefreden wêze. Ek de kulturele jûnen en de "Boek yn
byld"-jûn fan "It Fryske Boek" waarden goed besocht, wylst it op it feest yn
maart yn de lannelike boekewike sels tige drok wie, mar de fraach riist wol, oft
al dy minsken foar de Fryske skriuwers kommen wiene, of foar de Nederlânske. Lit ús it mar hâlde op: foar beiden.
Prizen en priisfragen
De provinsjale Gysbert Japicxpriis waard foar de twadde kear takend oan Anne Wadman, no foar syn Fryske romans. Berber van der Geest krige de Simke
Kloostermanpriis foar har berneboek Bartele Bûse en oan 'e ein fan it jier ek
noch in ûnderskieding fan de universiteit fan Padua. Nasjonale erkenning wie
der foar Akky van der Veer, fan wa't de troch Jant van der Weg makke oersetting fan Swart op wyt by it ferpartsjen fan "Vlag en wimpel" in earfolle fermelding fertsjinne. De Bildtske kultuerprüs wie foar Th. Polstra, de Lutineprijs fan Skylge foar lem Smit en de Stellingwerver oanmoedigingspriis foar
Karst A. Berkenbosch, dy't de earste "Olde Pookpries" mei nei hûs ta nimme
mocht foar syn roman Blauw Zwiet.
Foar de priisfragen fan it Rely Jorritsma Founs waarden 18 gedichten, 11 ferhalen en 2 ienakters ynstjoerd, mar de sjuery achte allinne Margryt Poortstra
har ferhaal "Fan nei de oarloch" in priis wurdich. Yn de berneboekepriisfraach
fan de Kristlike Fryske Folks Bibleteek waard net ien manuskript bekroand,
wylst by de romanpriisfraach P. Westra, G. Hento-Stoker en H. Y. de Vries yn
de prizen foelen. Foar de skriuwwedstriid fan de Stichting Literaire Activiteiten Heerenveen kamen net minder as 110 hânskriften yn.
In memoriam
Yn 1989 hawwe wy ôfskie nimme moatten fan de publisisten Arp Kruithof en
Bas den Oudsten, ûnderwiis- en KFFB-man Goasse van der Woude, de byldzjend keunstner Johannes Mulders dy't lange jierren mei bepaald hat hoe't
Fryske boeken, tydskriften en benammen rymprinten der útseagen, de berneboekeskriuwer Jan van der Ploeg en de dichter Geert van der Zwaag, ien fan de
inisjatyfnimmers fan Operaesje Fers en mei-oprjochter fan Trotwaer en fan de
Koperative Utjouwerij. Elk op eigen wize hawwe hja in bydrage levere oan de
Fryske saak, en dêrfoar bliuwe wy har tankber.
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Belletry
Fan de 19 titels yn dit skift wiene 2 werprintingen fan âlde suksesnûmers: Hinke
fan Jap fan Harm Lodewijk út 1946 en diel I, De ramp, fan Abe Brouwer syn
Springtij út 1958. Dat der noch altiten sleet yn sokke "âlde" boeken sit, is winliken in faai teken. It betsjut dat der te min nije Fryske boeken foar in breed
publyk op 'e merk komme. Yn it ferlet fan kwalitatyf goede lektuer kin de
Kristlike Fryske Folks Bibleteek mar foar in part fan de lezers foarsjen. De
kleau tusken de moderne literêre skriuwers en har lêzerspotinsjeel wurdt earder grutter as lytser en dêr sil net folie feroaring yn komme, salang as der gjin
ferbettering komt yn de posysje fan it Frysk yn it fuortset ûnderwiis. It tal nije
skriuwers dat foar in grut publyk oansprekkende boeken leveret, is hyltyd noch
te leech om de leafhawwers oan it Frysk-lêzen te halden. Dochs binne der wol
ljochtpunten. Fan de 14 nije romans/novelles is 1 boek postúm ferskynd (Hoatse de Jong syn dûbelroman De tiid holp mei I Skaadkantfan it libben) mar binne
6 skreaun troch debutanten yn dit sjenre en fan dy seis binne 3 noch sa jong, dat
wy noch folie mear fan har ferwachtsje meie. Eize de Boer fan wa't yn krante en
tydskrift geregeld knappe fersen te finen binne, debutearre yn boekfoarm mei
Óp 'eflecht, in roman oer in jonge automonteur dy't yn de jongerein(sub)kultuer fan de 70-er jierren syn plak sykje moat. Jitske Kingma skreau in romantisearre ferslach oer in reis nei India, en fan Margryt Poortstra dy't yn 1988 op 'e
nij (nei in tal frijwat tradisjonele romans en in berneboek yn de rige fan de
KFFB) debutearre mei de dichtbondel Krúswetter, kaam Fragmint út, in subtile psychologyske roman oer in frou dy't nei in postnatale depresje yn 'e tiid
doe't hja noch op in flat wenne, op 'e nij fertrouwen krije moat yn har funksjonearjen as minske, frou en mem yn de folie útdaagjender mienskip fan jonge
polderbewenners. Sjoerd Palstra syn earste roman Minske en bist jout in beskriuwing fan de wreedheden yn kamp Erica yn Ommen ûnder de Dútske besetting, wylst ek Johannes Walinga yn As wie it juster oantinkens oan de oarloch en benammen oan it ferset yn de Súdwesthoeke ophellet. In hichtepunt
net allinne yn syn eigen oeuvre, mar ek yn de Fryske literatuer fan de léste jierren is grif Steven de Jong syn earste roman De Wuttelhaven del. Yn in struktuer
as fan in lispuzzel besiket De Jong it hjoed en it ferline, fantasije en autobiografyske eleminten, idealisme en faksisme tsjin elkoar ôf te setten en mei elkoar yn ferbân te bringen om sjen te litten, dat net alle "foute"minsken yn de
oarloch gekken of misdiedigers wiene oan 'e iene kant en dat oan 'e oare kant
ek yn ús hjoeddeiske tolerante maatskippij diskriminaasje en antisemitisme samar wer opdûke kinne. Haadpersoan is de Dútsksinnige haadredakteur fan in
Fryske krante yn wa't de lezer sûnder muoite de Ljouwerter sjoernalist dy't de
auteur syn heit wie, werkenne kin, likegoed as yn de figuer fan de fertellende
learaar de skriuwer sels. Yn dit komplekse gehiel is de persoanlike betrutsenheid fan de skriuwer in wichtich elemint om in sfear fan autentisiteit te berikken, ek al binne guon figueren en ferhalen de ûnwierskynlike kant neist.
Karakteristyk foar de romans fan de KFFB is behalve it kristlike elemint ek,
dat der faak minsken mei problemen en handikaps yn beskreaun wurde. Sa giet
Oplôgjendfjoer fan D. Weening-Meijer oer in pyromaan, W. Bakker-Veninga
har Foar dûbeltsje âld guod oer in dove frou en stiet yn Faaiefûgel fan M. van
Ommen in famke sintraal, dat oantaast is troch har styfheit. As Magda van
Ommen har wat losmeitsje kinne en wolle soe fan de tradisjoneel kristlike stoffebehanneling soe hja grif iri breed Frysk lêzerspublyk berikke.
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Twa debutanten fan 1988, Joop Boomsma en Ryk Landman, setten de misdied-rige fan de Friese Pers fuort mei boeken neffens de suksesformule fan har
earstelingen yn Kweajild en Skaden oer de snie. Piter Terpstra en Rink van der
Velde bleauwen harsels ek wakker gelyk mei respektivelik in twadde boek oer
it libben fan Gysbert Japicx (Mjitterfan úsjierren) en in âlderwetske aventoereroman (Jan Hut). Nij wie, dat der dit jier ek in spesjaal foar dat doel skreaun
Frysk boekewike-geskink wie. Eppie Dam soarge mei De tomaat foar dy primeur.
Poëzy
Liket it mei it belletristysk proaza dus noch net iens sa min, de rispinge op it
mêd fan de poëzy fait meager út. Fan de 17 útjeften jouwe 4 earder publisearre
wurk. DouweTammingabesoargede.¾ra/e/menfanG. N. Visser en stalde in
blomlêzing mei oersettingen yn it Nederlânsk gear út it wurk fan Gysbert Japicx ûnder de titel Gysbert. Syn eigen Strofen foar myn soan (earder publisearre yn Floedmerk, 1965) waarden de dichter by gelegenheid fan syn 80e jierdei
yn in bibliofile útjefte oanbean troch it Skriuwersboun. Ph. H. Breuker joech
foar de gasten op syn promoasjefeest yn eigen behear "Virgiel in Friesse kledren", in kar út de fersen op Gysbert Japix út. Yn eigen behear ferskynden ek
De greide wie ús blommetún fan A. Miedema-Loonstra, Woastine fan de geast
fan Minne Man, Skrousk (fersen en miny-ferhalen) fan Henk van der Veer en
de tredde bondel fan H. Ffaringa: Weagjend libben. Troch Atelier It Plein 19 te
Easterlittens waarden 2 bondeltsjes fan Piter Yedema útbrocht. Fan beide boeken waard mei etsen fan Joop Visser in "collector's item" makke, dat ƒ 850,jilde, in priis dy't noch nea earder foar Fryske poëzy betelle wêze sil.
De rispinge by de reguliere útjouwers is, as men boppeneamde boeken fan it
totaal ôflûkt, wol lyts. De KFFB joech debutant Benny Holtrop in káns mei
Fuorgen yn mul sân, wylst fan deselde dichter ûnder de titel Keallepoaten en
koarstekoeke in samling Jouster fersen mei âlde ansichten útkaam by Hoekstra, de útjouwer fan de Jouster Krante, dêr't it wurk earst yn publisearre wie.
De Friese Pers beheinde har op poëtysk mêd ta de 4e bondel fan Baukje Wytsma, dy't yn By Ijochtskyndei fannijs persoanlike fersen mei in filosofyske ynslach sammele. De Koperative Utjowerij kaam mei in nije (ek de 4e fan him
allinne) bondel fan Jelle Kaspersma, Op de fierken fan myn tinzen, fol suvere
natoerlyryk en persoanlike ympresjes, gauris stald yn haikû-foarm, en de twadde fan Harmen Wind, In wjirm mei in izeren rêchbonke. Yn syn Fryske fersen,
dy't neffens syn sizzen gefoelsmjittiger binne as syn Hollânske, toant Wind him
in dichter fan de "minsklikheid", op 'e siik nei kontakt en in belibjen fan it wiere. In weardefolle útjefte (ek goed fersoarge, mar benammen om de ynhâld) is
de iennige fersebondel dy't De Oare útjouwerij yn it ljocht joech: Jan Wybenga
syn De Foksejacht. Mei grutte technyske behearsking dichtet de dûbele Gysbert Japicx-priiswinner yn ferskillende dichtfoarmen oer tema's as it âlder wurden, de leafde, it tagelyk jager en fûgelfaai wyld wezen, de net werom te rappen bernewrald, fersen dy't sa meiïnoar gearhingje, dat men se as ien lange film
oan jin foarby gean sjocht. Dichters as Jan Wybenga hawwe te min skoalle
makke!
Berneboeken
Yn it sjenre fan de berneboeken is der wer wat mear lykwicht kommen tusken
oarspronklik Fryske en oersette boeken. Ek wiist it net min foar de belangstel136
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ling foar berneboeken, dat fan de 21 titels yn dit skift 3 foar rekken komme fan
werprintingen binnen itselde jier. Sels 3 printingen binnen in moannemannich
belibbe de nije Fryske oersetting troch Jant van der Weg fan Nynke fan Hichtum har ûnferjitlike Afke's Tiental út 1903 ta De tsien fan Martens Afke. De
Fryske útjefte hat wer de yllstraasjes dy't Tseard Bottema yn 1957 foar de earste Fryske fertaling fan T. Eisenga-de Groot makke. Utjouwerij Kluitman te
Alkmaar dy't Afke's Tiental yn 1906 fan Wolters yn Grins oernommen hat,
brocht yn it jubileumjier de 50e Hollânske edysje mei allinne noch printen fan
J. H. Isings, dy't sûnt de tritiger jierren dy fan C. Jetses foar in part ferfongen
hawwe. Ek de 3e ôflevering fan it Fryske berneboekegeskink oer Frou Hilarides, skreaun troch Akky van der Veer en Baukje Wytsma mei dit jier as titel De
saak Hilarides, belibbe yn koarte tiid in 2e printinge. Fan de oerbliuwende 18
útjeften binne krekt de helte oarspronklik Fryske boeken, en dat hat wolris hiel
oars west. De Afûk komt de eare ta 2 berneboeken op 'e merk brocht te hawwen as resultaat fan har jubileumpriisfraach: Kamera klear . . . aks je! fan Jelle
Bangma en Tolve huzen op it dak fan Margryt Poortstra, en dêrnjonken nochris
3 yn in rige histoaryske ferhalen: Thiadrikfan Folkhard fan Hans de Boer, It is
foar de hearen fan Anny de Jong en De swannen fan Hoxwier fan Jan Schotanus. Fan deselde skriuwer joech de Koperative Utjouwerij De kwestje fan
Quad út, wylst ek it as best fersoarge boek fan 1989 bekroande Babbelegûchjes
fan Eppie Dam en Petra de Jong (yll.) in útjefte út Boalsert wie. Alle oersette
berneboeken kamen by de Afûk wei.
Ferskaat
In wichtich en gewichtich boek (mear as 1000) siden, dêr't lang nei útsjoen wie,
wie it proefskrift fan Ph. H. Breuker: It wurk fan GysbertJapix. It omfettet de
tekst fan it wurk fan de grutte renêssânsedichter yn facsimile en fierder in ûnbidich soad ynformaasje oer oerlevering en ûntstean. Dochs binne neffens
Breuker syn promotor, prof. dr. A. Feitsma, ek mei dy publikaasje noch net
alle Gysbert-fragen oplost. Hja neamd¾noch in trijetal problemen yn har iepeningstaspraak by de eksposysje oer libben en wurk fan Gysbert Japix dy't it
FLMD ynrjochte hie by gelegenheid fan Breuker syn promoasje en formulearre sels de mooglike antwurden nochris yn har bydrage oan N., de freonebondel
dy't oan Jacob Noordmans oanbean waard by syn ôfskie as haadredakteur fan
de Leeuwarder Courant. Dy bondel is net yn de handel, mar befettet foar minsken mei belangstelling foar de Fryske literatuer(skiednis) noch in stikmannich
nijsgjirrige artikels. Wol te keap en rûchwei foar itselde publyk ornearre, binne
Philologia Frisica 1988 en Frysk & Vrije Universiteit, in jubileumbondel by it
40-jierrich bestean fan de learstoel Frysk oan de VU. Bio- en bibliografyske
ynformaasje oer Nynke fan Hichtum is te finen yn it twatalige Hûndert jier Nynke fan Hichtum, monuminten yn berneliteratuerlmonumenten in kinderliteratuur, gearstald troch Sikke van der Weg en Jant van der Weg-Laverman. Dick
Eisma skreau oer tiidwurden en oer saneamde "sei-siswurden", wylst oer it
Frysk yn de (ûnderbou fan de) basisskoalle Piketten, in omwurke en by de tiid
brochte bewurking fan de eardere Klezoaren útkaam. Behalve it boppeneamde
boek oer Nynke fan Hichtum en de wenstige skriuwerskalinder joech "It Fryske Boek" de 6e edysje fan de Berneboekewizer út en yn oparbeidzjen mei it
Skriuwersboun in boekje mei ynformaasje oer dichters en prozaïsten dy't ree
binne út eigen wurk te lézen ûnder de titel De skriuwer fertelt. Grif it neamen
wurdich foar wa't niget hat-oan de minske efter syn literêr wurk, is it skriuwers-
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printeboek oer D. A. Tamminga, nûmer 4 yn de rige Skriuwers yn byld fan it
FLMD, dat it yn de mande útbrocht mei de Friese Pers Boekerij bv. Yn eigen
behear joech it Letterkundich Museum de brieven fan Anne Wadman en Piter
Terpstra út, út de jierren 1944-45 ûnder de titel Dou sjochst it oars as ikke. Literêre posters waarden makke oer Gysbert Japix en Anne Wadman. Yn it skift
fan de boeken en boekjes oer doarpen, steden en kriten ferskynden yn 1989
útjeften oer De Bontebok, Ketlik, Damwâld, Dronryp (spesjaal oer skilder/
kastlein Rinsma), Eastdongeradiel (oer de pleatsen) en de Trynwâlden (oer
Meint Bottema). Mei't Douwe Heeringa fan syn fertolking fan lieten fan Brei
yn it Frysk sa'n sukses makke, past it ek it boekje dat de teksten werjout, te
neamen yn dizze rubryk. It belibbe tanksij de kundige oersettingen fan Tsjibbe
Hettinga, Wilco Berga, Baukje Wytsma, Hylkje Goïnga en Jaap Duijs ek binnen koarte tüd in twadde printinge.
Beslút
Gearfetsjend binne in pear konklúzjes mooglik. Der ferskine te min goede lesboeken foar in breed publyk, hoewol't har de léste jierren wol in stikmannich
jonge auteurs oantsjinne hawwe fan wa't foar de takomst wat ferwachte wurde
mei. Salang as der lykwols net foldwaande ferfangende nije literatuer is, sil in
part fan it jild dat foar útjeftesubsydzjes beskikber is, spandearre wurde moatte
oan omstavere en faaks fan in ynlieding of ferantwurding foarsjoene werprintingen fan de "klassike" Fryske romans. De rispinge yn it sjenre fan de dichtkeunst is meager, mar it wiist better op it mêd fan de oarspronklik Fryske berneliteratuer. Dat der hyltyd mear boeken en boekjes yn eigen behear útkomme, is net allinne te witen oan de útjouwers. Der komt troch de technyske
mooglikheden dy't it produsearjen fan in ienfâldich boekje betreklik goedkeap
meitsje, ek guod oan 'e merk dat mar foar in tige beheinde groep fan belang is.

Monumintensoarch
S. ten Hoeve
Wie 1989 foar de monumintensoarch in kleurryk jier? Dêr wol ik net fuortendaliks ja op sizze, mar de stêd Ljouwert, dy't op monumintaal gebied aloan
mear kleur krijt, joech goed omtinken oan kleur op monuminten, ûnder mear
troch it organisearjen fan in sympoasium, dat begelaat waard troch de útjefte
fan it boekje Kleurroute Leeuwarden fan de Stichting Kleur Buiten en troch in
spesjaal nûmer fan Eisma's vakpers (91ste jiergong, nr. 15) mei de tekst fan de
ynliedingen dy't op it sympoasium holden waarden. Net allinne de faklju fan 'e
monumintensoarch, mar ek de "leken" bejouwe har yn de diskusjes oer it al of
net moai finen, of it al of net ferantwurde wezen fan drokkere kleuren as wy de
léste tüd wend wienen op ús monuminten. Sa demokratisearret de monumintensoarch fierder. Gebouwen mei kleur dy't de léste tüd de diskusjes losmakken, wienen ûnder oaren de oker skildere gevels fan de Waalske Tsjerke en de
siktary (eardere Haadwacht) yn Ljouwert, de natuerstienkleurige koepel fan
de Martinitsjerke yn Snits, de donker giel skildere rollagen op 'e sealtektoer
fan lens en de kleuren op guon gevels benammen yn Ljouwert.
Boalsert ferlear in kleurryk monumintaal detail fan de Martinitsjerke. In
memoarjeskildering foar Wytske van Heerma út 1573 koe by de restauraasje
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blykber sa mar fuort bikke wurde út 'e tsjerke, dêr't ek suver alle grêfstiennen
al ferkeard te plak lein waarden ûnder it wurk. By de eardere restauraasje yn
1955 rekken ek al dingen wei: ûnderdielen fan de ferneamde koarbanken. Hoe
sit it dochs mei it tafersjoch op restauraasjewurk? De stukadoar dy't yn de Kûbaarder tsjerke in grutte muorreskildering fan St. Christofoarus fûn paste al
better op as de lju dy't yn de Boalserter tsjerke wurken. Dizze skildering is net
fernield.
Yn Fryslân binne nea de kleurige en opfallende wyt-blauwe skyldsjes pleatst
dy't yn guon oare provinsjes as in soarte fan waarmerk op monuminten oanbrocht binne. By uzes binne no wol op trije Fryske monuminten fan nasjonaal
nivo giel-blauwe skyldsjes oanbrocht as bewiis dat hja ta de Nederlânske "top
hûndert" hearre: it stedhûs fan Frjentsjer, it Planetarium fan Eise Eisinga dêre
en it Wouda-gemaal op 'e Lemmer. Frjemdernôch hat de Kânselerij yn Ljouwert net sa'n skyldsje krigen, wylst it dochs ien fan de wichtichste monuminten
fan boukeunst fan ús lan is.
It liket der op dat it ek noch in monumint foar in tekoart sjittend monumintenbelied fan de oerheid wurde sil. It yndrukwekkende gebou, dêr't okkerjiers
it Fries Museum utdreaun is troch de Ryksoerheid, ferfalt aloan mear en stiet
no te keap, nei't it liket foar de heechste bieder, omdat it Ryk net in ridlike en
weardige bestimming fan it gebou neistribje wol, dêr't de provinsje al op út is.
Victor de Stuers soe út syn grêf opstean moatte om in ferfolch te skriuwen op
syn striidskrift "Holland op zijn smalst".
De provinsje docht aardich wat oan promoasje en echte soarch foar de monuminten en guon gemeenten ek, mar net allegearre! Yn Snits hie it gemeentebestjoer it 19de-ieuske weeshûs yn de Kruizebroederstrjitte by projektûntwikkelers yn 'e oanbieding en yn deselde strjitte wol men no it tige libbene, yn neorenessânse-styl opboude hoekhûs De Keizerskroon út 1904 opofferje oan útwreiding fan it gemeentehûs. De gemeenteried fan Menameradiel fûn it goed
dat oan de Tsjerkebuorren fan Dronryp de yn oarsprong noch 17de-ieuske
doarpsherberge Het Wapen van Dronrijp ôfbrutsen waard en de ek sa karakteristike, 19de-ieuske herberge De Drie Gekroonde Baarzen op Burgumerdaam
foei lyksa yn slopershannen.
Der bliuwt dus wol wurk foar monumintensoargers. Yn Ljouwert kaam it ta
oprjochting fan de Stichting Aed Levwerd, dy't har ynsette wol foar bestudearring en behâld fan "de gebouwde geschiedenis van het monument Leeuwarden". Wichtich is de oprjochting fan de Stichting Bouwcultuur Fonds Friesland, omdat dy fan de Stichting Aanbestedingsregeling Samenwerkende
Bouwbedrijven in Friesland as bertepresintsje in bedrach fan 2 miljoen gûne
meikrige; mei rinte út dit fûns kin it yn stân halden fan byldbepalende boukeunstige monuminten yn Fryslân stipe wurde. By de presintaasje fan it fûns
wie der yn it Provinsjehûs in útstalling, dy't lykas de katalogus dy't der by heart,
de titel draacht: Monumenten onze zorg. De útstalling, dy't gearstald is troch
Peter Karstkarel en Rienk Terpstra, reizget op't heden troch Fryslân om de
belangstelling foar monuminten te befoarderjen.
Dy belangstelling wint hieltiten mear oan. Dat blykt wol út it feit dat tûzenen
minsken de acht objekten besochten fan it projekt Monument van de Maand,
dat foar it fjirde jier draaide. Ek de nasjonale Open Monumentendag op 9 septimber brocht minsken rûnom yn Fryslân yn 'e kunde mei monuminten. De
belangstelling fan in bistke foar ús monuminten binne wy net sa wiis mei. De
bûnte knaachkrobbe fret fierder troch it houtwurk fan tsjerken en oare gebou-
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wen sûnder dat imtnen noch wit hoe't er bestriden wurde moat. Troch tadwaan
fan de krobbe binne de kapkonstruksjes fan tsjerken as dy bygelyks fan Snits,
Wytmarsum, Wolvegea en Berltsum der slim oan ta.
Oerheidsgebouwen, gast- en weeshuzen
Lykas hjirfoar al skreaun is: de Kânselerij yn Ljouwert ferfalt aloan mear, sûnder dat de Ryksoerheid konstruktyf meiwurket te sykjen nei in weardige bestimming fan dit monumint fan nasjonale alluere. Yn Snits waard it stedhûskoepeltsje út 1762 alhiel fernijd. It alde gemeentehûs fan Wymbritseradiel, dat
sûnt 1861 in weardige ôfsluting foarmet fan 'e Snitser Merkstrjitte, krige de bestimming fan bankgebou. De gevel koe sparre bliuwe en sels ferbettere wurde
troch it wer pleatsen fan de oarspronklike sniebuorden boppe de goate; in ynterieur mei ûnder oaren in monumintaal treppehûs en moarmeren skoarstienmantels waard útbrutsen. Op 'e Jouwer is yn it nije gemeentehûs it âlde Heremastate opnommen; spitich dat de út 1848 datearjende gevels fan de âlde state
sa ûnsoarchfâldich foege binne. De gemeente Wûnseradiel liet de spits fan 'e
Makkumer waach fernije. De boargerij kaam fanwegen om de hoanne op dy
spits wer fergulde te krijen, want dêr hie de gemeente gjin jild foar.
Achter de gevels fan it Oud St. Anthonygasthuis yn Ljouwert kamen nije
wenten. Sa bliuwt it skitterende stedsgesicht fan de Grutte Tsjerkestrjitte bewarre. De tún fan it gasthûs is no ferbûn mei dy fan it âlde Steedhâlderlik Hof.
Oan de Keizersgrêft yn Ljouwert ferdwûn it 19de-ieuske, troch P. J. H. Cuypers ûntwurpen eardere R.K. Liefdesgesticht en dêrmei ek it toerspitske, dat
men in plak jaan wol yn 'e tún fan it renovearre St. Elisabethgesticht yn 'e Grutte Tsjerkestrjitte.
Klokhuzen, tuorren, tsjerken, oargels, tsjerkhôven
It lytse doarpke Spangea krige in nij klokhûs, alhiel yn de styl fan it âlde. Yn
Sonnegea kaam in nij houten klokhûs op it âlde tsjerkhôf te stean as ferfanger
fan it net moaie, mar wol karakteristike klokhûs fan izer, dat yn 1912 earst op it
âlde en yn 1923 op it nije tsjerkhôf pleatst waard. De gemeente Hearrenfean
makke plannen om de har tabehearrende tuorren fan Nijehoarne, Skuorregea,
Aldskoat en de Knipe yn in stichting ûnder te bringen. De gemeente Menameradiel droech har eigendomsrjochten en -plichten op de tuorren fan Bitgum,
Ingelum, Dronryp en Marssum oer oan de stichting tot Behoud van Monumenten in Menaldumadeel. Yn dy gemeente fait de kommende jierren oan grutte
monuminten as tuorren en tsjerken noch hiel wat te restaurearjen, wylst it jild
fierhinne op is. Dat is bestege oan de "Sipel" fan Deinum, dy't alhiel opfretten
wie troch de bûnte knaachkrobbe. Lokkigernôch stiet de Deinumer "Sipel"
wer as in karakteristyk merkteken yn syn gea. De toer fan Aldeholtpea, dêr't
boppe op 'e spits ek in lyts sipeltsje sit, waard ek alhiel restaurearre, lykas de
sealtektoer fan Molkwar en dy fan lens, dêr't no de tsjerke ûnder hannen nommen wurdt. Yn Wieuwert en yn Easterbierrum kamen de tuorren ek yn 'e stegers en yn Wommels moast der ynwendich in protte oan 'e toer dien wurde,
ûnder oaren oan de klokkestoel.
Yn Hurdegaryp kin de klok net mear let wurde, omdat de toer tige brekfallich wurden is troch tadwaan fan de bûnte knaachkrobbe. De troch Alfred
Tepe yn 1870 boude toer fan de R.K. St. Werenfridustsjerke yn Warkum fersakket en moat stipe wurde. De toer fan de R.K. St. Martinustsjerke, yn 1892
troch deselde boumaster oprjochte yn Reahûs, is der better oan ta; de restau140
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raasje, dy't mear as ien miljoen gûne ferge, is hast klear. De koepels op de tsjerken fan Sint Nyk en fan Wûns waarden ek restaurearre, lykas de dakruter fan
Skuorregea. It Ryk pleatste de yn 1871 troch P. J. H. Cuypers boude R.K. Vitustsjerke te Blauhûs op 't monumintenlist. Dat sil ek wol dien wêze om it monumintale ynterieur. In riedslid fan Weststellingwerf fûn oars al dat de oerheid
it restaurearjen fan tsjerkeynterieurs net stypje moast. Dit grif troch antiklerikalisme ynjûne stânpunt tsjûget net fan ynsjoch yn wat in monumintale tsjerke
is en noch minder fan begryp foar de problemen dy't dizze monumintaliteit foar
de aloan earmer wurdende tsjerken meibringt.
Tsjerkeminsken bleauwen aktyf om troch alderhande aksjes jild byelkoar te
krijen om har monumintale tsjerken yn stân te halden, yn lens bygelyks, dêr't
de toer al klear is en no wurke wurdt oan it tsjerkeynterieur, dêr't in nijsgjirrige
grêfkelder fan de Burmania's yn oantroffen waard. De tsjerke fan Langwar krige in konsolidearjende, mar wol yngripende restauraasje en de tsjerke fan
Tsjerkwert lyksa. Yn it lêstneamde doarp binne de grêfstiennen wer ûnder de
houten flier wei foar it ljocht brocht, in part fan it weardefolle eken meubilêr út
'e 17de en 18de ieu is opknapt en it âlde, fleurich blau skildere tonferwulft is yn
âlde gloarje hersteld. Alde, nij ophelle kleuren binne der ek in protte te sjen yn
it tsjerkje fan Friens út 1795. It sobere gebou is folslein restaurearre, mar lyksa
de 15 rou- en wapenbuorden, dy't opfallende oantinkens binne oan leden fan it
slachte Van Sytzama, dat ea op Beslingastate te Friens wenne. Mei de restauraasje binne ek grutte grêfstiennen, dy't yn 1866 tsjin de tsjerkemuorren opset
wienen, wer yn de flier lein mei oaren dy't no fûn binne.
Yn de tsjerke fan Ter Idzerd koe de Stichting Alde Fryske Tsjerken, trochdat
hja dêr in jefte foar krige, it moaie renessânse-epitaaf foar Baerte Idzaerda út
1603 restaurearje en beskilderje litte. Deselde stichting koe nei jierren fan tarieding en fan wurkjen de ôfsluting fan de restauraasje fan de tsjerke fan Boarnwert betinke. Yn de tsjerke, dy't no in eksposysjeromte is, binne seldsume
muorreskilderingen foar it ljocht brocht.
Ien fan de bekendste eigendommen fan de Stichting is de tsjerke fan Hegebeintum, dy't mei de fersakjende terp mei fersakke en mei ynstoarting bedrige
waard. No't nei alderhande aksjes der dochs jild op it kleed kommen is om de
terp te stypjen en dat ûnderwilens ek bard is, fait it te hoopjen dat de tsjerkemuorren net fierder skuorre sille. Op Flylân skuort de tsjerke wol fierder en
stiet de foargevel los fan it út 1647 datearjende gebou.
De hoven om de tsjerken hinne en har hagen en stekken krije de léste jierren
mear omtinken as wol west hat. De tsjerkfâdij fan Wommels krige gemeentesubsydzje foar it opknappen fan it tsjerkhôfsstek en de tsjerkfâden fan Tsjommearum krigen ek stipe foar restauraasje fan de "poarten" by har hôf.
De tsjerkfâden fan Mantgum gienen meielkoar ôf omdat gemeenteleden de
brânskildere ruten út it eardere gemeentehûs dêrre yn de tsjerke pleatse woenen. Yn Wergea krige in grutte grêfstien ut 1613 dy't yn 1914 ut 'e tsjerke ferpleatst wie nei Jornahuis troch tadwaan fan de Ottema-Kingmastichting in oar
plak. De stien foar Wibren Fransz. van Jornahuys leit no oan de râne fan de
Jornahuisterpolder oan de wei tusken Wergea en Warten. De takomstige bestimming fan de Westertsjerke yn Ljouwert bleau diskusjes oproppen. Het
Cuypersgenootschap protestearre der by it gemeentebestjoer tsjin, dat der yn
de tsjerke in "theaterdoos" boud wurde sil. It genoatskip skreau: "Te pas en te
onpas worden functiestructuren geplempt in de beschermde historische architectuur. Zo glijdt monumentenzorg af naar bestemmingszorg". It sil wol al te
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wier wêze, mar hoe sille wy ús monuminten yn stân hâlde as se gjin bestimming,
gjin funksje mear ha? Der binne yn Fryslân allinne al mear as 300 monumintale
tsjerken, dêr't guon fan har funksjes al ferlern ha en oaren dy de kommende
jierren ferlieze sille. As dy monuminten net in nije funksje krije kinne, sil har
behâld faai komme te stean. Sa stiet bygelyks de tsjerke fan Pitersbierrum sûnder funksje te ferfallen. It Van Damoargel fan 1848 is der út ferkocht en krige
dit jier plak yn de tsjerke fan Hoogkerk yn Grinzerlân. It oargel út de sloopte
Grifformearde Eastertsjerke te Ljouwert krige yn Fryslân wer plak yn de Frijmakke Grifformearde tsjerke fan Harns. It ynstrumint, in Van Dam-oargel út
1864, befettet weardefolle registers út it 17de-ieuske Badersoargel fan Ternaard. Yn 'e Hommerts is it yn 1869 boude Van Dam-oargel restaurearre. It
tige karakteristike oargeltsje dat de Müllerlearling Johann Michaël Schwarzburg yn 1740 yn de tsjerke fan Moarre boude, is nei jierren fan ferfal wer alhiel
yn oarder brocht en oanfolle mei it register Trompet 8 foet. It Freitagoargel yn
de tsjerke fan Berltsum wachte nei de restauraasje fan 1980 noch op byldhoude
ornaminten, dy't no wer oanbrocht binne, mar wol yn in oare foarm as de oarspronklike.
Huzen en bedriuwsgebouwen
Monumintale en byldbepalende wenhuzen waarden rûnom noch wol restaurearre, alteast yn gemeenten dy't fan it Ryk in foldwaande subsydzjebudzjet
tawiisd krigen ha. Apart it neamen wurdich is de restauraasje fan in steatlik
hearehûs út 1760 yn Rinsumageast. Yn Koudum waard in foar jierren ofbrûtsen kapteinswente, it Murk Lelszhûs, yn 18de-ieuske trant wer opboud. Yn Aldeboarn drige it mis te gean mei it wenhûs Weaze 30. De gemeente Boarnsterhim woe dit monumint oan de heechste bieder ferkeapje en sa koe it tafalle oan
strykjildskriuwers. It hûs mei ien fan 'e grutste en moaiste yn Fryslân bewarre
tegeltablo's, dat de ferneamde tegelskilder Dirk Danser yn 1760 makke, is lokkigernôch oankocht troch de Vereniging Hendrick de Keyser.
Alde tunen krije aloan mear omtinken. It "bosk" by Epemastate yn Ysbrechtum koe troch in subsydzjeregeling de earste fase fan syn ferbettering en
útwreiding trochmeitsje. Peinjum en Kimswert krigen de offisjele status fan
Beskerme Doarpsgesicht. Yn oare karakteristike doarpen waard in protte dien
oan herstel, bygelyks yn Eastermar, mar ek yn de Dongeradielen lykas yn Ie en
Holwert. Yn Dokkum is yn 4 jier tiid likernôch in kilometer oan kademuorren
opknapt. De Lemster slûs fan 1888 en de bybehearrende geboutsjes waarden
goed neisjoen en de Warkumer slûs komt ek under hannen. De Getswertersyl
yn de Slachtedyk by Frjentsjer waard okkerjiers sloopt, mar de âlde tinkstiennen út de syl sille no al in plak krije yn in monumintsje, dat it oansjen fan in syl
kriget. Oantinkens oan 'e Slachtedyk, dy't as slieperdyk troch de Fryske greidhoeke bochtet fan Raard nei Roptasyl ta, sille meikoarten yn museale foarm te
sjen wêze yn it Tsiispakhûs te Wommels, dat tanksij partikulier inisjatyf behâlden is en op't heden opknapt wurdt. Lykas de Slachte binne de wettermolens
monuminten fan de striid tsjin it wetter. No't se har funksje aloan mear begjinne te ferliezen wurdt har fuortbestean hieltiten mear ôfhinklik fan oerheidssubsydzje en partikulier inisjatyf. De Bullemole by Ljouwert waard restaurearre mar tagelyk troch it wetterskip De Walden oerdroegen oan de Stichting De
Fryske Mole. Dizze stichting krige nei de restauraasje ek Binnema's Mole ûnder Stiens oer en de Stichting De Hollandsche Molen droech har léste Fryske
besittings ek oan de Fryske Mole oer: de Oegekleastermole en de Hiemerter-
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mole. Ek de Babuorster Mole ûnder Tsjerkwert sil nei de stichting oergean. Sa
hat De Fryske Mole no it behear oer in tredde part fan de goed 120 molens dy't
der yn Fryslân binne. Dat binne dan de klassike molens. Fan de 20ste-ieuske
wynmotors steane der ek al twa op'e monumintenlist: dy fan Turns en fan it
Heidenskip. De provinsje wol mear op 'e list ha. Frijwilligers makken foar de
Stichting Molens in Menaldumadeel de Hatsumer mole fierhinne yn oarder.
De restauraasje fan de Achlumermole wurdt taret. Fryslân kriget der in yndustrymole by op Amelân. De "Vrienden van de Hollumer molen" kochten de út
1877 datearjende weetmole út Brucht (ûnder Hardenberg) om dy wer op te
bouwen op 'e fûneminten fan de yn 1949 te Hollum sloopte mole De Verwachting. De stellingmolens Windlust te Wolvegea en De Rat te Drylts krigen nije
roeden. Pleatslik Belang fan Aldeholtpea makket plannen om de troch bliksemynslach yn 1916 ferinnewearre weetmole wer op te bouwen.
Karakteristike pleatsen ferdwine der elk jier by de rûs, dit jier gie ek in monumintale, grif noch 18de-ieuske pleats mei âlde betimmerings en betegelingen
ferlern: Middelgeast ûnder Boarnburgum. De ymposante bouboerspleats mei
heareferbliuw Ropta State ûnder Winaam krige yn'e earste helte fan'e foarige
ieu in tún fan alluere nei ûntwerp fan L. P. Roodbaard. Dy slim fersutere, parkachtige tún is no lykas it hûs alhiel renovearre.
Literatuer
In monumintaal boek oer monuminten ferskynde: Kollumerland en Nieuw
Kruisland, útjûn yn de searje De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis
en Kunst. Dit 4de part fan de searje Noordelijk Oostergo troch Herma M. van
den Berg wurdt foarôf gien troch in wichtich Overzicht van de Bouwkunst in
Noordelijk Oostergo.
Hiel ús provinsje is it ûnderwerp fan Monumentaal Friesland, dêr't de foto's
yn sammele binne dy't de Fries(ch)e Bouwkring fan 1899 oant 1943 fan Fryske
monuminten útjoech; Peter Karstkarel skreau de ynlieding en byskriften. De
objekten fan it projekt Monument van de Maand krige wer har kreaze boekjes:
Het Stadhuis te Dokkum troch G. P. Karstkarel, Epemastate en kerk te Ysbrechtum troch S. ten Hoeve, Het Rijsterbos troch J. Vlieger, Houtzaagmolen
De Rat te IJlst troch A. Bokma, Kerkenroute de Flieterpen troch A. J. Wijnsma,
Stadsgezicht Hindeloopen troch Gosse Blom, Gemeentehuis te Grou troch M.
Fermo en Kerk met crypt te Rinsumageest troch Hugo Kingmans. Yn Harlingen
- Bijdragen tot de geschiedenis van de laatste eeuwen steane twa bydragen oer
monumintale ensembles: Bouwen aan de havens 1700 - 1900 troch Herma M.
van den Berg en De Harlinger stadsrand in de negentiende eeuw - van stadspoorten tot ijzeren bruggen troch G. P. Karstkarel. De gemeente Boalsert joech
it fotoboek Stadhuis van Bolsward út.
Om de eartiids sa warbere Stichting Moderne Architectuur Friesland hinne
is it stil wurden, mar oan 'e ein fan it jier ferskynde, mei troch tadwaan fan de
stichting, it deeglik skreaune Bouwen naar Boven, in boekwurk fan Sible de
Blaauw oer de Bakhúster R.K. St. Odulphustsjerke. Yn de publikaasjerige fan
de Stichting Alde Fryske Tsjerken skreau pastoor Jan Romkes van der Wal de
maaitiidsbydrage De parochiekerk van de Heilige Aartsengel Michaël in
Woudsend oer de iennige bewarre Fryske R.K. skûltsjerke, dy't boud waard yn
1792. De hjerstbydrage is wijd oan de tsjerke fan Friens: J. M. Bos en D. M.
Visser publisearje Archeologische waarnemingen in de kerk van Friens, S. ten
Hoeve skriuwt oer De Ned. Herv. kerk van Friens en D. J. van der Meer oer De
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grafzerken in de Ned. Herv. kerk te Friens. Yn de brosjuere Hervormde gemeente Oudwoude/Westergeest leverje A. E. Keuning en O. Vries gegevens oer
de tsjerkegebouwen yn beide doarpen.
Jan Jongepier bliuwt wichtige bydragen leverjen ta de skiedskriuwing fan de
Fryske oargelboukeunst. Yn Publicatie nr. 29 van de Stichtting tot behoud van
het Nederlandse Orgel skriuwt er oer Het orgel in de Hervormde kerk te Wirdum en yn Het Orgel, jiergong 85-12 desimber 1989 oer Drie gerestaureerde
Van Dam-orgels te St. Jakob, Hoogkerk (eartiids Pitersbierrum) en de Hommerts. Yn Het Orgel, jiergong 85-4, 4 april 1989 stiet fan him Het orgel in de
Martinikerk te Sneek, dat folge wurdt troch in bydrage fan Stef Tuinstra: Het
Sneker Martini-orgel: een historisch compromisinstrument? Yn de oargelperiodyk De Mixtuur nr. 64, novimber 1989 wurdt skreaun oer de oargels yn Ljussens (Grif. tsjerke), Moarre, Hoogkerk (eartiids Pitersbierrum), de Hommerts
en Harns (Grif. tsjerke frijmakke).

Geschiedenis
J. J. Huizinga
De dissertatie van Johan Frieswijk is een rijke rijpe vrucht waarvan het beginsel
in diens publicaties vanaf 1976 te zien is geweest. Om een beter leven. Strijd en
organisatie van de land-, veen- en zuivelarbeiders in het noorden van Nederland
(1850-1914) is een goed leesbare voorbeeldige sociale geschiedenis. Uitgaande
van de economische ontwikkeling van Nederland worden de maatschappelijke
positie, het dagelijks bestaan, de organisatie en de uiteindelijke erkenning van
bonden van mensen met een zwaar, maatschappelijk laag aangeschreven beroep beschreven en geanalyseerd. De centrale vraagstelling gaat uit naar de
veranderingen in de sociaal-economische positie van de land- en veenarbeiders, hun reactie daarop en de manier waarop zij samenwerkend hun situatie
trachtten te verbeteren. Het proces blijkt identiek aan dat bij andere arbeiders
in het land en valt ook binnen het algemene West-Europese patroon. Ook wie
de grote lijn in deze gedisciplineerde studie niet zozeer ter harte gaat, kan gemakkelijk toegang krijgen tot het moeizame bestaan van veler voorgeslacht.
De indrukwekkende bibliografie doet vermoeden dat niets en niemand is vergeten bij Frieswijks analyse van de strijd om een beter leven.
In plaats van een representatief jubileumboek dat het gemeentebestuur in
1984 dacht te kunnen hebben bij de viering van het 750-jarig bestaan, is er nu de
bundel Harlingen. Bijdragen tot de geschiedenis van de laatste twee eeuwen (red.
J. J. Huizinga, L. G. Jansma en C. H. A. Verhaar). Hij bevat acht bijdragen
waarin de loop van de bevolking, het bouwen en wonen, de nijverheid en de
(kleiverwerkende) industrie, de belastingen, het bouwen aan de havens, de
poorten en de bruggen en twee kleine religieuze bewegingen ter sprake komen.
Twee inleidende artikelen en een bibliografie moeten de betrekkelijke willekeur van de onderwerpen compenseren en samenhang en overzicht geven. Een
mooie vogelvluchtkaart met prospect uit het begin van de zeventiende eeuw
geeft de band aan tussen het heden en het rijke verleden van de aloude poort
van Friesland dat moeilijk in één allesomvattend werk verbeeld bleek te kunnen worden.
Het representatieve deel van Oranjewoud en omgeving is in Geschiedenis
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van Oranjewoud. Van vorstelijk lustslot tot voorname buitenplaatsen door
R. L. P. Mulder-Radetzky en B. H. de Vries fraai gedocumenteerd en geportretteerd. De vele afbeeldingen van landgoederen met hun interieurs en bewoners, de tuinen, villa's en uitspanningen zijn een lust voor het oog en doen begrijpen waarom de gefortuneerde dames en heren daar - te beginnen met het
landgoed dat Albertine Agnes in 1676 tot Oranjewoud maakte - zo graag verbleven. Met het vierde deel van Noordelijk Oostergo heeft Herma M. van den
Berg haar fraaie werk in de serie De Monumenten van Geschiedenis en kunst
voltooid. De architectuur van Kollumerland en Nieuw Kruisland is op de gebruikelijke gedegen wijze beschreven en gedocumenteerd. In een toegevoegd
overzicht van de bouwkunst in Noordelijk Oostergo voorziet de auteur in de
lacune die over de oude architectuur rond Dokkum zou zijn ontstaan. A. Bakker-van Popta verzamelde in een klein boekje met veel foto's, Pingjum vanaf
het begin, gegevens over gebeurtenissen en mensen waardoor de inwoners van
het kleine dorp zich met hun gemeenschap verbonden kunnen blijven voelen.
Frieslands verleden is door een vijftal bronnenpublicaties weer verder deskundig ontsloten. D. P. de Vries heeft een belangrijk archief toegankelijk gemaakt met zijn Inventaris van de archieven van de bewoners van het huis annex
kantoor van de firma M. H. Kingma te Makkum 1726-1932. De inleiding laat
zien hoe de Kingma's hun werkzaamheden verdeelden, uitbreidden en verplaatsten al naar gelang de groei van de familie en het veranderend economisch
tij. Doordat de archieven ook het persoonlijk leven bevatten, openen ze veel
meer dan alleen economische gegevens. Een genealogie van de familie vergemakkelijkt de raadpleging. De inventaris is niet alleen goed te raadplegen,
maar ook leesbaar, mede doordat hij is geïllustreerd. J. A. Mol en P. N. Noomen hebben de uitgave van hun Prekadastrale Atlas fan Fryslân 170011640, en
J. H. P. van der Vaart en S. Talsma die van de Kadastrale Atlas fan Fryslân 1832
voortgezet met de delen Weststellingwerf ten noorden en ten zuiden van de
Linde (delen 2 en 3). J. A. Mol ten slotte heeft (met N. Boevé en J. Dijkstra)
historici en genealogen de inzage in de boeken aanmerkelijk vergemakkelijkt
met Leuwerderadeels aenbrengh gemaect int jaer 1540. Lourens Oldersma bezorgde (in 1988) de Inventaris van het archief van het college van voogden van
het Dr. H. Poptagasthuis 1628-1983.
M. P. M. Muskens heeft met zijn De kerk van de Friezen bij het graf van Petrus het Willibrordjaar luister bijgezet. De geschiedenis van de Friezenkerk,
royaal ingekaderd tussen keizer Caligula en aartsbisschop Simonis toont hoe
Michaël en Magnus met Friezen (en Harlingen) geassocieerd zijn geraakt. De
vele fraaie illustraties en verhalen zouden een hedendaagse Fries haast op het
aloude spoor naar Rome zetten.
In zijn driedelige letterkundige dissertatie It wurk fan Gysbert lapix heeft
Ph. H. Breuker een hoofdstuk ("Libben en wrâld", II-l, 4) gewijd aan Gysberts leven en denkbeelden, terwijl gegevens daarover toch vrijwel geheel ontbreken. Hij is er niettemin in geslaagd een beeld te scheppen door zorgvuldig,
vasthoudend en nauwgezet de maatschappelijke omstandigheden, denkbeelden en het boekenbezit van familie (vader) en vrienden op te sporen, te analyseren en te vergelijken.
Dankbaarheid en veel foto's van klassen, meesters en juffen kenmerken
twee gedenkboeken over protestants christelijk onderwijs. 125 jaar christelijk
lager onderwijs in Dokkum van Arend Jan Wijnsma is een fraai boek waarin de
maatschappelijke ontwikkelingen duidelijk zijn af te lezen. Er is groei, van één
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naar vijf scholen en er zijn ten slotte naamsveranderingen door de samenvoeging van kleuter- en basisonderwijs. Alleen de namen Eben Haëzer en Groen
van Prinsterer herinneren in Dokkum nog aan het strijdbare verleden. Voor
Wolvega hebben M. Baas en Y. Kroondijk met 100 jaar protestants christelijk
onderwijs het verleden vastgelegd vanaf de gereformeerde schoolvereniging
(1883) en de opening van Eben Haëzer (1891) tot aan Het Kompas nu. Het
gedenkboekje Zestig jaar voetbal R.K.v.v.M.K.V.
'29 (red. Wop Bergsma
e.a.) geeft, tussen de vele elftalfoto's (van dames vanaf 1972) een mooi beeld
van het rijke roomsche leven, met kracht vooruit en daarna langzaam integrerend in de KNVB.
In Doopsgezinde Bijdragen (nr. 15) ontdekt P. Valkema Blouw een doperse
drukkerij in Franeker tussen 1556 en 1570 (37-63) en beschrijft M. van der
Meij-Tolsma het leven en werken van kunstschilder en doopsgezind leraar te
Leeuwarden Lambert Jacobsz, ca. 1598-1636 (79-96). J. A. Mol bespreekt in
de congresbundel Zur Wirtschaftsentwicklung des Deutschen Ordens in Mittelalter (Quellen und Studiën zur Geschichte des Deutschen Ordens, band 38,
Marburg 1989) het materiële leven van de Friese huizen van de Duitse Orde te
Nes, Steenkerk en Schoten en duidt er de verhouding aan met de hoofdvestiging in Utrecht (25-48). Uit de bijdrage van A. H. Huussen Jr. in The Pursuitof
Sodomy: Male Homosexuality in Renaissance and Enlightenment Europe
(Kent, K. Gerard en Gert Hekma ed.) blijkt dat sodomie in de geregistreerde
criminaliteit in Friesland in de achttiende eeuw een te verwaarlozen rol heeft
gespeeld.
In een afscheidsbundel Ubbo Emmius Almanak van de sectie geschiedenis en
staatsinrichting der N.H. L. laat Edo Spanninga de geringe weerklank bij Vriesche vrouwen en jonge dochters zien op een aansporing heur oorijzers te offeren ten behoeve van de defensie in 1814 (51-56). Karin de Mik beschrijft de
ontwikkeling rond en binnen het vwo te Leeuwarden tussen 1815 en 1889,
waarbij ze ook aandacht geeft aan het benoemingsbeleid en aan de herkomst
en schoolloopbaan van leerlingen (57-64). Herman Hazelhoff neemt Finkum
en Hijum onder de loupe als case study van het proces van segmentering van
een plaatselijke samenleving. Van de Afscheiding van 1834 als verschijningsvorm ervan genomen, blijkt wel sprake te zijn in Hijum, maar niet in Finkum
(77-92). Albert van der Meer plaatst informatieve en onthullende kanttekeningen bij de totstandkoming van het eerste deel van Troelstra's Gedenkschriften,
dat de betrokkene welhaast tot een "heldenleven" componeerde (123-137).
In It Beaken schetst A. Pietersma een portret van Johan Gijsbert Verstolk
van Soelen als prefect van het departement Friesland tijdens de inlijving bij
Frankrijk. Deze loyale bekwame ambtenaar staat model voor degenen die de
overgang van het bewind van Napoleon naar dat van Willem I - ook voor Friesland — zo gemakkelijk deden verlopen (14-27). De opkomst en ondergang van
de MTS in Sneek wordt door Hans Schippers beschreven (34-44). Over de bewoning en ontginning van het klei-op-veengebied rond Wartena in de Romeinse tijd en de Middeleeuwen geeft Frans Janssen een grondig relaas (191-217).
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Fries Genootschap van Geschied-,
Oudheid- en Taalkunde
Beschermvrouwe

H.M. Koningin

Beatrix

161ste verslag, over 1989
Het bestuur van het Genootschap vergaderde zeven maal. Ook was er een bespreking met het bestuur en de conservator van het Frysk Lânboumuseum.
Alle leden van het bestuur waren aanwezig bij het afscheid van dr. C. Boschma als directeur van het Fries Museum. De heer Boschma, in de bestuursvergadering van 9 januari 1963 benoemd, trad 1 juni d.a.v. in dienst van het Genootschap en bleef dat tot 1 januari 1970, toen de Stichting Het Fries Museum het
beheer van de musea overnam. Door gebruik te maken van de ambtelijke regeling voor vervroegde uittreding krijgt de oud-directeur de gelegenheid om zich
geheel te wijden aan onderzoeken en publikaties. Door het bestuur werd een
18de-eeuwse prent van de Kanselarij aangeboden, vele Genootschapsleden
droegen bij in de kosten van uitgave van de op 15 maart in de Statenzaal door
de heer Boschma uitgesproken rede "Het museum verlegt zijn grenzen, De
grenzen van het Museum".
In de algemene ledenvergadering op 17 april werden mevrouw mr. A.E.
Duursma-Olthuis en de heer drs. G.W. Spelde na enkelvoudige kandidaatstelling benoemd tot bestuursleden in plaats van mevrouw dr. A. J.M.L. BomersMarres en de heer drs. W. A. Bangma, wier zittingstermijn was verstreken; de
secretaris is toen herkozen. Na het uittreden in september van de heer ir. H.
Fetter bestond het bestuur uit:
drs. A.C. Bosch, voorzitter (definitief aftredend 1990)
W. Dolk, secretaris (definitief aftredend 1992)
drs. J. Woudstra, penningmeester (aftredend 1990)
mr. A.E. Duursma-Olthuis, Beetsterzwaag (aftredend 1992)
Jhr. G.G. Witsen Elias (definitief aftredend 1991)
H. Kingmans (definitief aftredend 1991)
drs. G.W. Spelde, Drachten (aftredend 1992).
Met dankbaarheid kan melding worden gemaakt van de ontvangst van legaten (ten behoeve van het Fries Museum) van de leden mevrouw G.A. Meindersma-Borgesius, overleden Roden 14 januari, en de heer mr. H.P. Linthorst
Homan, overleden Wapenveld 3 februari. De eerste vermaakte het Genootschap een deel van haar inboedelgoederen, de laatste een som gelds.
Opnieuw gelukte het redactiesecretaris drs. J.A. Mol het jaarboek De Vrije
Fries zeer tijdig te presenteren. Van de bijdragen in dit 69ste deel trok vooral
het openingsartikel (P.N. Noomen, St. Magnus van Hollum en Celdui van
Esens) brede belangstelling.
Van het Fries Museum Bulletin, in 1969 aarzelend gestart als mededelingenblad van het Genootschap, waren sedert 1977, toen het elk kwartaal ging verschijnen, opzet en vormgeving nagenoeg ongewijzigd gebleven. Bij verschillende gelegenheden bleek, dat de Genootschapsleden dit periodiekje op prijs
stelden, waarbij dan tevens werd aangedrongen op een aantrekkelijker vormDe Vrije Fries, LXX (1990) 147-149
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geving en méér tot lezen uitnodigende bijdragen. Een kleine redactiecommissie heeft getracht wat meer afwisseling in de inhoud van het december-nummer
(tevens nieuwjaarsattentie) te brengen: naast de zuivere mededelingen ook
korte, voor de lezerskring interessant geachte artikeltjes, zonder wetenschappelijke pretentie. De reacties liepen zeer uiteen; de proef zal voorlopig worden
voortgezet, zij het met een rustiger vormgeving. In totaal telde het bulletin dit
jaar 92 pagina's, waarvan er 14 informatie over het Fries Museum bevatten en
52 over de overige bij de Federatie van Friese Musea en Oudheidkamers aangesloten instellingen.
Als gebruikelijk werd er weer een viertal lezingen in Leeuwarden georganiseerd, steeds in het Fries Museum. Op 23 januari behandelde dr. L. Hacquebord (Arctisch centrum Rijksuniversiteit Groningen) "Het Friese aandeel in
de vroege Nederlandse walvisvaart", 6 maart prof. dr. A.Th. van Deursen
(Vrije Universiteit Amsterdam) "Het leven van de gewone man in de Gouden
eeuw", 23 oktober dr. ir. R.A.F. Smook (stedebouwkundige Dordrecht) "De
ontwikkeling van historische steden in de 19de en 20ste eeuw" - toegespitst op
Franeker - en 20 november D.H. Duco (Pijpenkabinet Leiden) "De Nederlandse kleipijp". De drie eerstgenoemde sprekers trokken elk circa zestig toehoorders, de laatste wat minder (met als gunstig effect, dat er een soort kringgesprek ontstond, waarbij de door sommigen meegebrachte, meestal zelfgevonden pijpekoppen circuleerden).
Daarnaast is er op 13 april een lezingenavond in Dokkum gehouden, met als
onderwerp "Vestingwerken in Nederland, in Friesland in het bijzonder" en als
sprekers kol. b.d. W.F.K. Engelbrecht (Wassenaar, namens de vereniging
"Menno van Coehoorn") en drs. G.P. Karstkarel (Gemeentelijke Monumentenzorg Leeuwarden). De kleine honderd aanwezigen kregen tevens gelegenheid om de in Het Admiraliteitshuis staande expositie "Vestingwerken Dokkum" te bezoeken. Op 8 november trokken twintig leden opnieuw naar dat
streekmuseum (tentoonstelling "Monumentenzorg Friesland") en naar het gemeentehuis van Dongeradeel, beter bekend als stadhuis van Dokkum. Toelichting werd verstrekt door drs. W.A. Bangma (oud-bestuurslid van het Genootschap), W.T. Keune (oud-streekarchivaris) en drs. G.I.W. Dragt (conservator Het Admiraliteitshuis). Deze middagexcursie was voorbereid door een
commissie, gevormd door mevrouw E . C A . van Riesen en de heren Bangma
(die ook de lezingenavond organiseerde) en H. Kingmans.
De andere excursiecommissie, al 14 jaar bestaande uit de heren G. Elzinga,
J.A. Mulder en H.G. van Slooten, bereidde een zesdaagse tocht voor, gehouden van 18 tot 23 september. Van de meer dan honderd personen, die zich
voorlopig aanmeldden, konden er 77 deelnemen aan een busreis naar het
stroomgebied van de Loire, die door de gekozen interessante objecten, de
fraaie route, het uitstekende weer en de voortreffelijke sfeer een groot succes
werd.
Ondanks een ledenwerfactie bleef het aantal Genootschapsleden gelijk.
Weliswaar traden er 84 nieuwe leden toe (in '88 57), maar door overlijden verloren wij er 29 (14), door bedanken 39 (28) en door schrapping wegens contributieschuld 16(4). Saldo 0 (+11). Erzijnnuvierereleden, 1618 leden (waaronder twee buitengewone) en tien begunstigers.
Het bestuur betuigt gaarne zijn dank voor de steun, opnieuw van zo vele zijden ondervonden.
Leeuwarden, 23 april 1990

De secretaris,W. Dolk
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Nieuwe leden
Sj. Achterhof-Feitsma, Gorinchem
B.S. Adema, Dokkum
R. Murray Bakker Albach,
Locarno Zw.
K. Antonides-Lodewijk,
Veenwouden
mw. G. Arnolli
N. Beerense, Arum
J.H. van Bemmel, Goutum
H.J. Blanksma, Aerdenhout
T. Olivier Boelstra-Hornstra,
Haarlem
D.P.N, de Boer, Franeker
M. de Boer, Rien
ir. W. de Boer
H.J. Bos, Ternaard
J.K. Boschker, Hurdegaryp
J. Bottema-Broersma, Dokkum
W. van Bottenburg, Sneek
mr. W.E. Bouwman, Amsterdam
mw. drs. M.A. Broer, Haren
mw. J. Brouwers, Amsterdam
B. Brijder, Uitwellingerga
B. van der Burg, Witmarsum
M. Dankert, Stiens
mr. S.D.T. Dantuma, Burgum
A. Driessen, Franeker
D. van der Eems, Bolsward
W.F.K. Engelbrecht, Wassenaar
mw. drs. T. Faber, Hilversum
drs. G.M. Feenstra-Warmelink,
IJlst
J.E. Folkertsma
F.J. Formsma-Berghuis, Dokkum
dr. J. Frieswijk, Beetsterzwaag
E. Gast
H. Geerligs, Metslawier
P.H.J. Geestman, Goutum
D.D. Glas
A.S. de Graaf-Kingma, Groningen
G. de Groot, Grou
drs. Ad.C. de Haan, Dokkum
S.A.C. Hager
J. Hannema, Noordwijk

P.S. Hoekstra, Garyp
L.A.D. Houwerzijl-Lindenbergh
J.A. Huisman, Olterterp
W. Huisman, Stiens
dr. Th. W. Jensma, Twijzel
G.C.M. Jorna
J. Knoppers, Uitwellingerga
mr. F. H. Koster
L.R. van der Laan, Harlingen
S.S. van der Laan, Haulerwijk
mr. A. van der Meer, Surhuizum
dr. G. Meijer, Eindhoven
K. Hornstra Moedt, Grou
mr. F.J.P. Moquette, Burgum
dr. A. Osinga, Goutum
L. Plaisier
W.A. van der Poel, Sneek
J.W. Pruntel, Oldeholtpade
A.J. Reeders, Naarden
P.M.T.H. Roorda, Harlingen
M.L. Rotshuizen, Wieuwerd
A. Schenkel-Van der Neut
ir. K. Siderius
ir. J. Sikken
ir. A. Sjollema
A.R. van der Sluis, IJsbrechtum
W. Spoelhof, Tzummarum
A. Stienstra, Deinum
F. Stienstra, Drachten
dr. T.H.J. Stoelinga
E.A. Struif-Wiegman, Oosterwolde
R. Terpstra
B.J. Tiekstra
S. Tulner
H.J. Tijsma
H.W. van de Vegte-Sjollema
ir. J. Vollema, Wirdum
F.J. de Vos
H.P. de Vries, Oranjewoud
S. van der Wal, Drachten
ir. A. van der Werf, Heerenveen
ir. O. Wijnstra, Veenwouden
Sj. Zuidhof, Drachten
ir. J.L. Zwierstra
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Stichting Het Fries Museum
Jaarverslag 1989
Op 15 maart 1989 sloot dr. C. Boschma zijn meer dan 25-jarig directeurschap
af. Op de feestelijke afscheidsdag opende de minister van W.V.C., mr. drs.
L.C. Brinkman, de speciaal georganiseerde tentoonstelling "Lelie in zilver".
Vele genodigden vulden 's middags de Statenzaal, waar de officiële afscheidsbijeenkomst werd gehouden. Enkele prominente sprekers onderstreepten de
grote verdiensten van de scheidende directeur voor de ontwikkeling van het
Fries Museum. Tijdens de aansluitende receptie in het Provinciehuis namen
daarna velen persoonlijk afscheid van dr. Boschma. Zijn vrienden maakten het
mogelijk een door de kunstenaars Rob Nypels en Jouke Kleerebezem ter gelegenheid van dit afscheid samengesteld boekje "Het museum verlegt zijn grenzen, De grenzen van het museum" te laten verschijnen.
Per 15 maart vond er ook een wisseling van de wacht plaats in het bestuur van
de Stichting. Dat leidde tot de volgende samenstelling per 31 december:
J.J. Weitenberg, voorzitter
drs. W.A. Bangma, vice-voorzitter
mr. E J . Klip huis, secretaris
drs. R.D. Diamant, penningmeester
Jhr. G.G. WitsenElias
drs. M. Geersing
mr. A.E. Duursma-Olthuis.
Het bestuur vergaderde 13 maal. Binnen het bestuur werd besloten tot een
taakverdeling volgens het opteren van portefeuillehouders. Het museum werd
weer de plaats van handeling voor bestuursbijeenkomsten.
Het jaar 1989 stond in het teken van de ordening op een aantal terreinen.
De reorganisatie van het museumbedrijf werd voortgezet. Aandachtsgebieden waren vooral de personele organisatie en de daarmee verbonden samenwerkingsvormen en werkwijzen. Belangrijke stappen vooruit konden worden
gezet op het automatiseringsgebied: tekstverwerking en financiële administratie. In planvorming kreeg de automatisering van de objectregistratie gestalte.
Via een proefproject zal stapsgewijs worden getracht belangrijke gegevens van
de te beheren objecten vast te leggen in een data-bank.
Met veel inzet van de betrokken medewerkers kon de depot-ordening
(Zuiderplein; Turfmarkt-pakhuizen) worden aangepakt. Een bevriende culturele stichting maakte het mede mogelijk de nabij het museum gelegen voormalige Julianaschool aan te kopen. Op steenworp afstand beschikt het museum
binnenkort over een goed geoutilleerd depot, mede dank zij een fors extra subsidie van de Provincie Friesland.
Veel aandacht werd besteed aan het verstevigen van de bestuurlijke contacten met de "omgeving" van het museum: Provinciaal bestuur, bestuur Fries
Genootschap, culturele instellingen. Bestuurlijk, maar ook professioneel wer150
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15 maart: scheidend directeur dr. C. Boschma in gesprek met de minister van WVC,
mr. drs. L. C. Brinkman
den de banden met de andere Friese musea aangehaald.
Opbouw van een gezonde financiële situatie kon volgens de daarvoor geldende planning worden voortgezet. De noodzakelijke sanering is praktisch
voltooid; met de noodzakelijke fondsvorming kan worden begonnen.
Mede geïnitieerd door de hoopvolle ontwikkelingen rond de Kanselarij werd
veel tijd en aandacht gegeven aan de ontwikkeling van het toekomstig beleid.
Staf en bestuur opteren daarbij voor een presentatie-gericht, open museum;
een belangrijk kristallisatiepunt voor culturele ontwikkelingen: cultuur-historisch, maar ook hedendaags en actueel.
Het Kerkmuseum te Janum kon dank zij genereuze steun van de gemeente
Ferwerderadeel en de Waadkrite een grondige face-lift krijgen.
Het totaal aantal bezoekers aan de door de Stichting beheerde musea bedroeg 60.261 (1988: 57.122)
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Fries Museum
INTERNE

DIENST

Personeel
De heer C. Boschma, directeur van het museum, beëindigde zijn werkzaamheden per 15 maart. De interim-directeur S.T. Castelein had vanaf dat moment
de leiding van het museum. In de loop van het verslagjaar is een oproep voor
een nieuwe directeur geplaatst.
Op 1 april was het 25 jaar geleden, dat de heer M.R. Nauta in dienst trad.
De heer W.H. van der Wal werd per 16 januari benoemd als depotmedewerker in het kader van het z.g. jaarbanenplan van de Provincie Friesland. De heer
H. van Kempen, eveneens werkzaam in het jaarbanenplan, beëindigde per 1
september zijn werkzaamheden als museumassistent. Per 24 oktober werd mevrouw P.E. Veltman, ter vervanging van een zieke, tijdelijk (tot en met 31 december) aangesteld als secretaresse.
Als vrijwilligsters werkten in 1989 in het museum: de dames S. Bak, C. ten
Bruggecate en J. Weegink-Schijve (medewerksters educatieve dienst en publiciteit), de dames G. Nijhoff, A. Potter en B. Tadema (rondleidsters educatieve
dienst), de dames W.J. Niemeyer-Huysse en J. Porte (textielafdeling) en de
dames L. Laurijssens en B. Mulder (archeologische dienst).
Als stagiaires werkten mevrouw M. Huinink (secretariaat), de dames A.
Terpstra en A. Voogd (textielafdeling), de dames M. Kist en J. Eisenga (educatieve dienst) en mevrouw M.L. Rotshuizen-van Sitteren (assistant to the manager).
De personeelssamenstelling per 31 december 1989 was:
S.T. Castelein, interim-directeur
Dienst collectiebeheer
G. Arnolli, conservatrice textielafdeling (deeltijd)
J.A. Bosmans, conservator schilder- en beeldhouwkunst
F. Brinksma, encadrice (deeltijd)
G. Elzinga, diensthoofd/conservator prentenkabinet
W. Luinenburg, toegevoegd medewerkster: bibliothecaresse
M.R. Nauta, assistent-conservator
S.I.E. Wille-Engelsma, conservatrice textielafdeling (deeltijd)
Archeologische dienst
K.J. Bekkema, toegevoegd medewerker
J.M. Bos, archeoloog
J.K. Boschker, veldassistent
E. Kramer, diensthoofd (I.S.P.)
G. Mensonides, conservator Munt- en penningkabinet/typist (I.S.P.)
D.M. Visser, assistent
W.H. van der Wal, depotmedew. (jaarbanenplan Prov. Friesland)
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Educatieve dienst en voorlichting
M. van Deventer, medewerker tentoonstellingen/p.r. (I.S.P.)
J.K. Eisen, medewerkster (deeltijd)
M. Fokkema, medewerkster (deeltijd) (I.S.P.)
E. Taselaar, diensthoofd
Interne dienst
Z. de Boer, museumassistent
C.J. Bontekoning-Barendrecht, admin. medewerkster (deeltijd)
H.B. Dekkinga-van Dijk, adm. ass. Fries Genootschap (deeltijd)
R.H. Dol, baliemedewerker
S. Folkertsma, toegevoegd medewerker: museumassistent
J. del Grosso, restaurateur/medew. opbouw tentoonst. (I.S.P.)
J. van der Meer, typiste-telefoniste (deeltijd)
J. Moed, directiesecretaresse
J.P.W. Stoelinga, museumassistent/restaurateur
P.E. Veltman, secretaresse
J.G. de Wal, conciërge
S. Zijlstra-Dijkstra, diensthoofd.
In juli is begonnen met voorbesprekingen met diverse afdelingen van het provinciaal apparaat, het GAK, het GIMD etc. over de taken en werkzaamheden
rond de op handen zijnde B3-status voor het personeel van het Fries Museum.
Het diensthoofd heeft, in samenwerking met mevrouw M.L. Rotshuizen-van
Sitteren (stagiaire opleiding De Baak/Nieuw Elan) en onder supervisie van de
interim-directeur, de resultaten van deze besprekingen verwerkt in een concept-informatieboekje voor het personeel. In december vond een eerste vergadering met het personeel over dit onderwerp plaats. Datum van overgang
naar de B3-status: vermoedelijk medio 1990.
Financiële administratie
In juni is het diensthoofd gestart met de automatisering van de financiële administratie. Dit hield in: het bestuderen van het boekhoudpakket, het (gedurende een halfjaar) voeren van een dubbele boekhouding en het opzetten van
een systeem rond de organisatie van de financiële administratie. Eind december bleek, dat de proefperiode succesvol was verlopen. Met ingang van 1 januari 1990 is de financiële administratie volledig geautomatiseerd; ook de bezoekerscijfers en de winkelverkopen kunnen nu geautomatiseerd verwerkt worden.
Secretariaat
In het verslagjaar is door de directiesecretaresse, mevrouw J. Moed, de automatisering van het directiesecretariaat opgezet. In samenwerking met de tijdelijke medewerkster van het algemeen secretariaat, mevrouw P. Veltman, en de
stagiaire van het KMBO, mevrouw M. Huinink, heeft zij het algemeen secretariaat kunnen automatiseren en is het statisch en dynamisch archief gesystematiseerd en gerubriceerd. Eveneens werd een start gemaakt met de automatisering van het algemene adressenbestand, in combinatie met dat van de Educatieve dienst en voorlichting.
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Bewaking!gastheerschap
Tijdens de tentoonstelling "Meesterlijk Vee" is in het museum voor het eerst
gebruik gemaakt van televisie-bewaking. In de praktijk blijkt dit een prima ondersteunend instrument te zijn: er gaat een preventieve werking van uit. Helaas is het geen oplossing voor de structurele onderbezetting van de suppoostendienst. In het verslagjaar werd deze (tijdelijk) opgevangen door een aanstelling in het z.g. jaarbanenplan van de Provincie Friesland. De heer H. van Kempen heeft tot 1 september zijn werkzaamheden in het kader van dit
jaarbanenplan voortreffelijk uitgevoerd: met spijt heeft het museum afscheid
van hem moeten nemen.
In de herfst zijn de conciërge, de baliemedewerker en twee museumassistenten gestart met een cursus EHBO. Alle medewerk(st)ers van de Interne dienst
en een medewerker van de Archeologische dienst hebben theorie- en praktijklessen brandblussen gevolgd. Bovenstaande activiteiten hangen samen met
een, in het voorjaar van 1990 te introduceren, herziene versie van het "brandplan".
Assistentie bij opbouw tentoonstellingen
De heren J. del Grosso, restaurateur/medewerker opbouw tentoonstellingen,
en J. Stoelinga, museumassistent/meubelmaker, zijn nauw betrokken geweest
bij de opbouw etc. van vrijwel alle tentoonstellingen.
Assistentie bij evenementen
In samenwerking met het diensthoofd is door de conciërge, de baliemedewerker en de museumassistenten — met zeer veel enthousiasme — geassisteerd bij
het grote aantal door de Educatieve dienst en voorlichting georganiseerde cursussen, concerten, lezingen en ontvangsten.
Onderhoud gebouwen
Op 1 april trok een delegatie van de Interne dienst met witkwasten naar het
Kerkmuseum Janum. Aan het eind van de dag kon de beheerster trots zijn op
het gewitte middeleeuwse kerkje. En dit was nog maar het begin. Nog voor de
zomer werden door de medewerkers van de dienst de museumwoningen geschilderd en timmerwerkzaamheden uitgevoerd. Dank zij subsidie van de
Waadkrite en de gemeente Ferwerderadeel kon de beplanting en de bestrating
worden aangepakt.
Op de bovenverdieping van het Fries Museum, in de zilversmidse, is een begin gemaakt met een face-lift van de bestaande opstelling. Alle voorwerpen
ondergingen een behandeling; er werd, waar nodig, geschilderd en schoongemaakt. Zilverwinkel, aardewerkafdeling, Workumer kamer en de afdeling
sport en spel ondergingen een zelfde behandeling, met een verbluffend resultaat.
Cursussen
Alle medewerk(st)ers van de Interne dienst, een medewerker van de Archeologische dienst en twee medewerksters van het Verzetsmuseum hebben in december de cursus "Telefoon voor U " gevolgd, en wel op een nieuwe manier,
nl. via interactieve beeldplaattraining. Dit is een puur individuele training
d.m.v. beeldscherm en computer; men werkt in eigen tempo en kan desge154
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wenst bepaalde delen van de cursus herhalen. De evaluatie van de cursus en de
follow-up zal plaatsvinden in januari 1990.
Door het diensthoofd werd deel genomen aan de cursus "Functionerings- en
loopbaangesprekken" en aan de computercursus "Supercalc" (aanvulling op
het boekhoudpakket).
Algemeen
In het verslagjaar is een eerste ronde functioneringsgesprekken met de medewerk(st)ers van de dienst gehouden.
In verband met ziekte en/of overplaatsing van medewerksters van het algemeen secretariaat is met ingang van 24 oktober tijdelijk aangesteld mevrouw P.
Veltman.
Als stagiaire van het KMBO was mevrouw M. Huinink tweemaal zes weken
werkzaam op het algemeen secretariaat.
Eind augustus begonnen door de interim-directeur georganiseerde besprekingen met de diensthoofden en de conservator van het Verzetsmuseum over
plannen met betrekking tot de Kanselarij. Hierbij was tevens mevrouw Rotshuizen betrokken, zowel inhoudelijk als wat betreft voorbereiding en verslaglegging, dit laatste in samenwerking met de directiesecretaresse.

DIENST

COLLECTIEBEHEER

Tijdens de reorganisatie van het Fries Museum is de functie van hoofd Dienst
collectiebeheer gecreëerd. Sind 1 juli 1989 vervult drs. G. Elzinga deze functie.
Onder deze dienst vallen alle collecties van het Fries Museum uitgezonderd de
archeologische.
Gedurende het verslagjaar is druk gewerkt aan de oplossing van diverse problemen. In de eerste plaats gold dit voor de depotproblematiek. Sinds de verhuizing uit de Kanselarij bevond een groot aantal voorwerpen zich in een tijdelijk depot achter het Verzetsmuseum aan het Zuiderplein. Gelukkig kon in
1989 de Julianaschool aan de Tweebaksmarkt aangekocht worden om tot een
definitief depotgebouw te worden verbouwd. De inrichting en verhuizing zal in
1990 plaatsvinden, maar gedurende 1989 is met steun van de heer W. van der
Wal gewerkt aan de ordening van het depot aan het Zuiderplein. Een rechtstreeks gevolg van deze ordening was de instelling van een werkgroep, die zich
bezighield met het bruikleenverkeer naar de andere professioneel geleide musea in de provincie Friesland. De hieruit voortgekomen aanvragen zullen in
1990 verwerkt worden.
In zijn totaliteit nam het bruikleenverkeer naar andere instellingen sterk toe.
Het betrof dikwijls substantiële bruiklenen voor diverse tentoonstellingen.
Daarnaast waren er de besprekingen rond de automatisering van de collectie. Een zorgvuldige afweging moest leiden tot de juiste keuze wat betreft apparatuur en programmering. In 1990 zal een proefperiode starten van een half
jaar, waarna een evaluatie zal plaatsvinden.
De financiële situatie van het museum bracht mee, dat er weinig geld was
voor aankopen en conservering van de collecties. Voor aanwinsten is het museum sterk afhankelijk van fondsen, schenkingen en legaten. Wat dit betreft
toont men zich genereus ten opzichte van het Fries Museum en daar mag het
dankbaar voor zijn. Via het'aankoopfonds voor moderne kunst van het Minis-
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terie van W.V.C, konden aankopen gedaan worden op dit gebied. Daarnaast
kwamen er tal van legaten en schenkingen binnen.
Zo ontving het museum van mevrouw A. W. Willinge Prins te 's-Gravenhage
een belangrijke schenking, voornamelijk porselein en zilver (1989-2 t/m 19).
Een omvangrijk, via het Fries Genootschap binnengekomen legaat, een door
dr. Boschma gemaakte keuze uit de inboedelgoederen van wijlen mevrouw
G.A. Meindersma-Borgesius, is nog niet geïnventariseerd. Bij gelegenheid
van het afscheid van de heer Boschma schonken de heer en mevrouw BuelerSmulders te Schwyz (Zw.) een fraai proefbekertje van de zilversmid Gabynus

Zilveren proefbeker, ± 1731, door
Gabynus van der Lely, Leeuwarden.
Geschenk van de heer en mevrouw
Bueler-Smulders (inv.nr. 1989-36)

van der Lely uit circa 1731 (1989-36), een welkome aanvulling van de reeds in
het museum berustende collectie werkstukken van diens hand. Een curieus,
16de-eeuws drinkhoorntje met zilveren beslag (1989-37), eeuwen in het bezit
geweest van de Leeuwarder familie Kuinders, keerde terug naar de Friese
hoofdstad: de B. V. Dutch Renaissance Art te Amsterdam gaf dit kostbare stuk
in bruikleen aan het Fries Museum.
Er bestaat goede hoop, dat in 1990 aan het conserveringsprogramma van de
schilderijen een begin van uitvoering kan worden gegeven.
Veel werkzaamheden richtten zich op de presentatie naar buiten: tentoonstellingen uit eigen bezit zoals b.v. van de collectie Halbertsma en landschapsgrafiek uit het prentenkabinet, maar ook de inrichting van vitrines.
Nagedacht is over een nieuwe presentatie van de-vaste opstelling en het onderhoud van de huidige.
Tentoonstellingen
3 dec. '88 - 30 jan.
4 febr. - 6 mrt.
4 febr. - 6 mrt.
16 mrt. - 28 mei

Meesterlijk vee. Nederlandse veeschilders 1600-1900
Stad of platteland. Een museum voor moderne kunst in
Friesland
Stinswieren in Friesland en Groningen
Lelie in zilver. Van der Lely, meester zilversmeden te
Leeuwarden 1574-1788
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3 juni - 31 juli
12 aug. -18 sept.
12 aug. -18 sept.
12 aug. -18 sept.
22 sept. - 20 nov.
21 nov. - 6 dec.
21 nov. - 6 dec.
9 dec. -29 jan. '90

In de ban van Benner. Overzicht van het oeuvre van
Gerrit Benner
Stientsjesikers yn Fryslân. Vuurstenen uit collectie Archeologische dienst
Plaisante landschappen. 17de-eeuwse landschapsprenten uit het Prentenkabinet
Vaandels hoog. Vaandels uit collectie Textielafdeling
De automatische verbeelding. Surrealisme in Nederland
Moderne kunst. Aankopen met steun van het ministerie
van WVC
Leven in een sloppenwijk. De jonge dorpen van Lima.
Foto's van Willem Diepraam en Jurriaan Schrofer
Joost Hiddes Halbertsma, 1789-1869. Leven en werk.

Drinkhoorn met zilveren beslag, XVIB-XVIIA. Bruikleen van B. V. Dutch
Renaissance Art (inv.nr. 1989-37)
Bruiklenen
In 1989 zijn door het Fries Museum voor de volgende tentoonstellingen en manifestaties - soms omvangrijke - bruiklenen verstrekt:
Edele eenvoud, de ware stijl. Neo-Classicisme in Nederland
(Frans Halsmuseum, Haa'rlem)
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Vestingwerken Dokkum (Streekmuseum Het Admiraliteitshuis, Dokkum)
Een potje dammen (Het Speelgoed- en Blikmuseum, Deventer)
Heerenveens zilver (Museum Willem van Haren, Heerenveen)
125 jaar Prot.chr.basisonderwijs te Dokkum (Streekmuseum Het
Admiraliteitshuis, Dokkum)
Ids Willemsma (PEB, Leeuwarden)
Bolswarder zilver (Oudheidkamer, Bolsward)
Kijk . . . een beest! Het dier in de moderne beeldende kunst (Librije
Hedendaagse Kunst, Zwolle)
Oud Kollumerland (Ned. Herv. kerk, Burum)
350 jier Gysbert Japix (Frysk Letterkundich Museum en
Dokumintaasjesintrum, Leeuwarden)
Buttes (Museum Hidde Nijland, Hindeloopen)
Zonnewijzers (Museum 't Coopmanshûs, Franeker)
Waddententoonstelling (Museum 't Fiskershúske, Moddergat)
Petrus Camper, onderzoeker van nature (Universiteitsmuseum, Groningen;
Museum 't Coopmanshûs, Franeker)
Van vrijen en trouwen in Friesland (Museum Johannes Hesselhuis, Joure)
Parels in het Friese landschap. De geschiedenis van het Fries Rundvee
Syndicaat (Fries Landbouwmuseum, Exmorra)
Tentoonstellingen in het kader van het Monument van de Maand (Ned.
Herv. kerk, Hindeloopen; Rijsterbos, Rijs; Rinsumageest)
Ned. Herv. kerk te Franeker ((Ned. Herv. kerk, Franeker)
Ontwerpen van architecten (Kanselarij, Leeuwarden)
Plaisante landschappen (Borg Verhildersum, Leens)
Jeanne Bieruma Oosting (Gemeentemuseum, Maassluis)
Friese platen, schilderijen in faïence (Museum Het Princessehof,
Leeuwarden)
Vondstcomplex Wilhelminaplein (Rijkswaterstaat, Leeuwarden)
Tot op 't bot. Voorwerpen van been (Fries Natuurmuseum, Leeuwarden)
Prehistorie in Achtkarspelen (Stichting Oud-Achtkarspelen, Buitenpost)
Die Hanse, Lebenswirklichkeit und Mythos (Museum für Hamburgische
Geschichte, Hamburg; Rostock)
Kent, en versint, eer datje mint. Vrijen en trouwen in Nederland 1500-1830
(Historisch Museum Marialust, Apeldoorn)
Schippersoorringetjes (Maritiem Museum Prins Hendrik, Rotterdam;
Schevenings Museum, Scheveningen)
Katoendruk (Nederlands Textielmuseum, Tilburg)
Het verleden in het heden (Tsjerke en Poarte fan Bears)
Koninklijk bezoek (Oudheidkamer, Bolsward)
Koekplanken (Hortus, Haren)
Koos Hiemstra (De Klinze, Oudkerk)
Bernardus Accama (Museum Willem van Haren, Heerenveen)
Sinterklaas in de Nederlandse literatuur (Nederlands Letterkundig Museum,
's-Gravenhage)
Vroegste geschiedenis van Heerenveen (Museum Willem van Haren,
Heerenveen).
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Afdeling schilder- en beeldhouwkunst
Werkzaamheden
In de loop van 1989 werden de werkzaamheden gestart voor de catalogus van
de schilderijen van het Fries Museum. De collectie omvat naar schatting een
kleine tweeduizend nummers en er zullen dan ook naar verwachting nog zeker
enkele jaren nodig zijn om de catalogus voor publikatie gereed te maken. Tot
nu toe verlopen de werkzaamheden voorspoedig, maar het is wel duidelijk dat
de omvang van de collectie nog groter is dan aanvankelijk gedacht werd, terwijl
de basisgegevens niet altijd voorhanden zijn of op z'n minst een niet al te betrouwbare indruk maken. Het achterhalen en het controleren van die gegevens
zullen dus ook meer tijd kosten dan verwacht werd, maar zijn natuurlijk essentieel voor de betrouwbaarheid van het inventarisgegevensbestand en dus ook
voor de catalogus.
Voorbereiding en planning van het automatiseringsproject hebben afgelopenjaar veel tijd gevraagd, maar het ziet er naar uit dat we in de loop van 1990
met een proef zullen kunnen beginnen. Het zich vertrouwd maken en leren
omgaan met een geheel nieuw registratiesysteem, alsmede de omzetting van de
oude gegevensbestanden, zullen de komende jaren veel tijd en aandacht vragen.
Verzoeken om bruiklenen, adviezen en informatie nemen nog steeds in aantal en omvang toe en vergen, naast de gewone werkzaamheden, ook aanzienlijke tijd.
De collecties
De aanwinsten in het jaar 1989 waren niet erg groot in aantal. De afdeling werd
verrijkt met enkele vermeldenswaardige objecten. Een door Petrus Groenia
geschilderde, vrij forse voorstelling van de slag bij Houthalen (6 aug. 1831, tijdens de Tiendaagse Veldtocht) vestigt de aandacht op de belangrijke rol die de
Friese schutterij bij die overwinning speelde. Groenia, die naast schilder ook
militair was, geeft het gebeuren op romantische wijze gestalte door middel van
rossig-verlichte rook- en stofwolken, dapper voortmarcherende soldaten, heroïsche gewonden en vastberaden officieren te paard.
Uit dezelfde periode stamt een vrolijk gezelschap van de hand van Wytze de
Haan: een jonge vrouw, met een roodgeruite doek om het hoofd, schenkt een
borrel in voor twee jagers. De houdingen en gebaren van de figuren, ten halve
lijve afgebeeld en de compositie van de groep doen blijken dat De Haan goed
naar het werk van zijn leermeester Van der Kooi en van medeleerlingen als
Otto de Boer heeft gekeken; mede door de originele staat, waarin het schilderij
verkeert en de contemporaine lijst is dit stuk een fraaie aanwinst, ook al verraden sommige details dat Wytze de Haan niet een heel groot schilder zou worden.
De Provincie Friesland kocht drie schilderijen van Boele Bregman aan, die
aan het museum in bruikleen werden gegeven: Zelfportret met palet en penselen (1958), Bloemboeket in vaas (1960) en Zelfportret in interieur (1963). Deze drie werken geven een mooi beeld van het oeuvre van deze markante schilder.
Het schilderij "Ienentritich" van Koos Hiemstra uit Damwâld werd door de
kunstenares zelf aan het museum geschonken.
In dit verslagjaar zijn ook weer aankopen van hedendaagse kunst met steun
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Siebe Hansma, Ruimtelijke constructie
P.1988.06. Aangekocht met steun van
WVC(inv.nr. 1989-33)
van WVC te melden. In aansluiting op eerdere aankopen werden verworven:
een ruitvormige compositie van Ben Akkerman, een reliëfachtig werk van
Harmen Abma, het schilderij Plant met rood vlak van Jan Roeland, een uit
1980 daterend ijzeren beeld van Auke de Vries en twee ruimtelijke constructies
van Siebe Hansma.
De door WVC gesteunde aankopen van de laatste jaren hebben er o.a. toe
bijgedragen dat de situatie in de depots langzamerhand wat benauwd wordt.
Het zal dan ook in de komende jaren noodzakelijk zijn goed-geklimatiseerde
depotruimten voor oude en moderne kunst in te richten. De aanpassing van de
lucht-/klimaatinstallatie in het huidige schilderijendepot heeft na een proefperiode van ca. IV2 jaar, bewezen te voldoen.
De afd. schilder- en beeldhouwkunst maakte de kleine expositie van Aankopen met WVC-steun, die werken in de geometrisch-abstracte vormentaal of een
daaraan verwant idioom van 6 kunstenaars omvatte. Aan de tentoonstelling
over Joost Hiddes Halbertsma leverde de afdeling een flinke bijdrage, terwijl
voor diverse exposities in en buiten Friesland bruiklenen beschikbaar werden
gesteld.
Prentenkabinet
Sinds 1 juli 1989 functioneert drs. G. Elzinga niet alleen als conservator van het
prentenkabinet maar in de eerste plaats als hoofd van de Dienst collectiebeheer. Aangezien de werkzaamheden in het prentenkabinet in de loop der jaren
alleen maar zijn toegenomen, heeft deze overgang nogal wat consequenties.
Het prentenkabinet zal o.a. minder toegankelijk zijn en dan alleen op afspraak.
De problemen die ook vroeger reeds geschetst zijn nemen toe: er is te weinig
ruimte om prenten en tekeningen goed geconserveerd op te bergen en te weinig geld voor conserverende maatregelen enz. tegenover een toenemend aan160

Wumkes.nl

tal bruiklenen en verzoeken om inzage in met name de Topografische Atlas
van Friesland.
Ondanks de geringe financiële ruimte is er dank zij legaten en schenkingen
een groot aantal aanwinsten. De grootste schenking betrof die van 226 tekeningen en schetsboeken van Sjoerd Kuperus. Gedurende zijn hele leven maakte
deze kunstenaar studies van dieren, landschappen, straat- en marktscènes en
mensen. De studies zijn raak en snel in hun typering van mens en dier. Deze
schenking van mevrouw H. Kuperus-de Rooy geeft een zeer welkome impuls
aan het streven om kunst uit deze eeuw van Friese origine te verzamelen.
Mevrouw G.H. Knobbe-van Rheenen schonk drie aquarellen van de hand
van de kunstenaar Wiebe (W. Knobbe). Mevrouw Jeanne Bieruma Oosting
schonk een geaquarelleerd bloemstilleven van haar hand ter gelegenheid van
de in 1988 in het Fries Museum gehouden tentoonstelling. Historisch interessant zijn de rond 1825 te dateren pastelportretten van het echtpaar Izaäk Douma-Sietske Deelstra en hun zoon Kornelis Douma, laatstgenoemde werd geportretteerd door de reizend schilder Berend Kunst. Izaäk Douma was boer in
Opeinde (Smallingerland), daarnaast molenaar, betrokken bij de veenderij te
Beets, wethouder en majoor van de schutterij. Zijn zoon was gemeentesecretaris van Idaarderadeel. Interessant zijn twee uit 1928 daterende laadbewijzen
voor terpaarde van de terp te Janum; het kerkje aldaar fungeert thans als uithof
van het Fries Museum. Het Gemeentearchief van Utrecht droeg twee tekeningen van Friese origine over. Beide zijn 18de-eeuwse navolgingen van tekeningen van Jacobus Stellingwerf, welke zich al in de Topografische Atlas bevonden.
Gedurende het verslagjaar werkte mevrouw F. Brinksma voort aan het conserveren van tekeningen en prenten. Haar part-time werkzaamheden voor het
prentenkabinet zijn echter afgenomen, omdat ze meer ingeschakeld wordt bij
de voorbereiding van tentoonstellingen.
Textielafdeling
Sits
Hoewel het lange tijd onzeker was of de tentoonstelling "Sits, exotisch textiel
in Friesland" doorgang zou kunnen vinden is er achter de schermen hard aan
de voorbereiding ervan gewerkt. De collectie Indiase sits en de verwante Europese bedrukte katoen bleek groter te zijn dan bij de start van het projekt in 1986
was aangenomen. De bestandscatalogus omvat 688 nummers. Het controleren
van de gegevens nam derhalve veel tijd in beslag.
Inleidende essays bij de verschillende categorieën voorwerpen zijn gebundeld tot een apart boek, gewijd aan het gebruik van sits in Friesland. De redactie - in samenwerking met Mart van Deventer en Froukje Hoekstra - , het overleg met de uitgever, het uitzoeken van illustraties en laten fotograferen van
voorwerpen, het vervaardigen van ruim honderd tekeningen van (details van)
kledingstukken en het combineren daarvan tot een voor de uitgever hanteerbaar aantal, dat alles was eveneens een tijdrovende zaak.
Vrijwilligsters
Desondanks zijn er naast "sits" vele andere zaken aan de orde geweest. Een
oproep voor vrijwilligsters die bereid zouden zijn kopieën van merk- (letter-)
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lappen uit onze collectie te borduren heeft ruim twintig reacties opgeleverd.
Vier van deze vrijwilligsters hebben daadwerkelijk een merklap geborduurd.
Een achttal in Friesland wonende dames heeft onder leiding van de textielconservatrices meegewerkt aan conserverende werkzaamheden als voorbereiding voor de tentoonstelling "Magische abstractie, ceremoniële doeken uit het
Kuba rijk van Zaïre", in Museum het Princessehof te Leeuwarden. Bovendien
bleken zij bereid ook voor de sitstentoonstelling hun medewerking te verlenen.
Voor het vastzetten van de gereinigde en gedoubleerde sitsen voeringen op
zonhoeden en het doubleren, d.w.z. voorzien van een steunweefsel, van zwakke doeken, waren de vele extra handen zeer welkom.
Tentoonstellingen
Twee andere tentoonstellingen zijn het afgelopen jaar door de textielafdeling
voorbereid en opgezet. In Fogelsanghstate in Veenklooster is een deel van de
collectie poppen van mevrouw J. de Boer-de Vries uit Katlijk tentoongesteld.
Gehoopt wordt aan deze fraaie collectie binnen niet al te lange tijd nogmaals
aandacht te kunnen schenken. De tentoonstelling "Vaandels hoog" in het
Fries Museum gaf een overzicht van onze collectie laat-19de en 20ste-eeuwse
vaandels.

Pop, voorstellende dame met crinoline,
luifelhoed en kasjmier slingerdoek,
± 1850 (collectie mevrouw J. de Boerde Vries, Katlijk)
Depots en inventarisatie
Deze laatste tentoonstelling bracht de slechte situatie van het vaandeldepot en
het aangrenzende speelgoeddepot in de kelders aan het licht. Na wateroverlast
grepen daar diverse schimmels hun kans. De verhuizing, na zorgvuldige reiniging, van beide onderdelen van de collectie naar het nieuwe depot in de Julianaschool (in de loop van 1990) is onvermijdelijk.
De achterstand in inventarisatie- en depotwerkzaamheden is door bovengenoemde activiteiten vergroot. Dit ondanks de steun die we van één van de vrij162
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willigsters, mevr. A. Terpstra, na het borduren van een merklap, kregen bij
ordenings- en schoonmaakwerkzaamheden.
Het inventariseren van het bruikleen van de Ottema-Kingma Stichting heeft
de textielafdeling vele hoofdbrekens gekost. Het opzoeken van de laatste voorwerpen, die, hoewel al geruime tijd in het museum, door hun aard nog geen
vaste plaats in het textieldepot hebben, heeft veel tijd gevergd. Het gaat hier
om voorwerpen als een geweven bandje van tien centimeter lengte, een fragment van een rokpand en een onaf Hindelooper poppejakje.
Externe contacten
Voor diverse geïnteresseerde groepen zijn lezingen gehouden over merklappen, kant en sits. Ook hebben weer tientallen mensen contact gezocht met de
textielafdeling voor adviezen omtrent conservering en determinatie van bijvoorbeeld oude merklappen en het maken van kopieën van (Friese) kostuums.
De textielconservatrices hebben gedurende een week het internationale museumcongres van het I.C.O.M, bijgewoond, dat in Den Haag werd gehouden.
Hierdoor konden internationale contacten op kostuumgebied gelegd worden.
De Noorse kostuumdeskundige mevrouw Aagot Noss van het Volkskundig
Museum te Oslo heeft in aansluiting op het congres het Fries Museum bezocht;
zij was vooral geïnteresseerd in de verschillende hoofddrachten. Als dank ontving het museum een aantal boeken van haar hand over verschillende aspecten
van het Noorse volkskostuum.
Aanwinsten
Het belangrijke bruikleen (TK 1986, 74 e.v.) van ir. I. de Vries te Haifa is omgezet in een schenking. Van mevrouw R.I. Oskam-Koopman te Amsterdam
werd een 18de-eeuws zijden mannevest met zilveren "Zeeuwse" knopen in
bruikleen ontvangen.
Bruikleen
Op de tentoonstelling "Schippersoorringetjes" zijn vier paar oorringen uit de
collectie in het Maritiem Museum in Rotterdam en in het Schevenings Museum
te zien geweest. Aan de rondreizende tentoonstelling "Kent, en versint, eer
datje mint" is een 17de-eeuwse knottepong alleen voor de expositie in Apeldoorn uitgeleend. Dit stuk is te kwetsbaar om het gedurende twee jaar te exposeren. Voor de tentoonstelling "Katoendruk in Nederland" in het Nederlands
Textielmuseum in Tilburg zijn een zonhoed, een wentke en een rok uitgeleend.
Van de Hidde Nijlandstichting in Hindeloopen kwam een Fries kostuum retour, dat daar enige tijd tentoongesteld is geweest. In het Museum Johannes
Hesselhuis in Joure is afgelopen zomer een expositie gewijd aan huwelijksgebruiken, waarvoor onder andere een knottedoek, een chatelaine en een rinkelbel zijn uitgeleend.
Nogmaals vrijwilligsters
Mevrouw drs. W.J. Niemeyer-Huysse heeft na lang onderzoek in de Leeuwarder Courant (1752 tot 1800) naar het voorkomen van sits, haar werkzaamheden
aan De Gracieuze hervat. Merklappen zijn geborduurd door de dames W.
Woudenberg uit Geldermalsen, H. Oosting uit Bant, A. Bakker uit Koekange
en A. Terpstra uit Leeuwarden. Conserverende werkzaamheden zijn verricht
door mevrouw G. Dijkstra (Leeuwarden), mevrouw R. van der Veen (Droge-
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ham), mevrouw J. Wijbenga (Britsum), mevrouw A. Swart (Ferwerd), mevrouw Y. Zwanenburg (Rinsumageest), Nirzar Zijlstra (Leeuwarden), mevrouw T. Zijlstra (Dokkum), mevrouw A. Postma (Bornwird) en mevrouw W.
Luinenburg (Leeuwarden). De dames J. Porte en A. Voogd, stagiaires textiele
werkvormen van Ubbo Emmius, hebben onderwijsprogramma's voor de sitstentoonstelling ontwikkeld. Bovendien hebben ze kopieën vervaardigd van
18de-eeuwse sitsen jakken, rokken en kroplappen. t.b.v. onderwijsprojecten
rondom de tentoonstelling.
ARCHEOLOGISCHE

DIENST

De activiteiten in het archeologisch verslagjaar 1989 vonden noodgedwongen
meer binnen dan buiten plaats: de gedeeltelijke sanering en de betere ontsluiting van het provinciaal depot van bodemvondsten kreeg de hoogste prioriteit.
Het gezicht naar buiten werd bepaald door het opzetten van eigen exposities,
handelend over stinswieren en de steentijd; daarentegen werd het veldwerk,
met name de opgravingen en verkenningen, dit jaar op wat bescheidener voet
voortgezet. Naast het vervolgonderzoek te Oosterbeintum en het amateurproject te Baard betrof het dit jaar onder andere een streekverkenning in de gemeente Achtkarspelen.
De sanering van depots sluit goed aan bij een meerjaren-project binnen het
gehele museum, waarbij automatisering van de objectregistratie (op onze
dienst daarnaast ook die van de vindplaatsen) en de modernisering van de vaste
opstelling als meest urgent worden ervaren. In het verslagjaar werd regelmatig
over de nieuwe opzet van het Fries Museum gebrainstormd, samen met interim-directie, diensthoofden en verschillende experts van buiten het museum.
Tussen het Biologisch-Archaeologisch Instituut en het Fries Museum kwam
een convenant tot stand waarbij de onderlinge taakverdeling van beide archeologen werd geregeld. J. M. Bos coördineert het onderzoek en de opgravingen in
Friesland, terwijl E. Kramer het conservatorschap en de leiding als diensthoofd vervult; overigens zijn voor de behartiging van de Friese monumentenzorg speciale afspraken gemaakt met het B.A.I. en de R.O.B.
J.M. Bos heeft zitting in de besturen van de Stichting voor de Nederlandse
Archeologie en de Stichting voor de Middeleeuwse Archeologie. E. Kramer
werd onlangs benoemd tot voorzitter van de Vereniging voor Terpenonderzoek, terwijl zijn aanvraag voor een honorair-lidmaatschapszetel binnen de
vakgroep het Biol.-Arch. Instituut inmiddels is toegewezen.
Werkzaamheden
Wat de voorbereidende werkzaamheden betrof van de aanstaande verhuizing
van verschillende depots, waaronder die van het provinciaal depot van bodemvondsten, kon ook een beroep worden gedaan op de medewerking van W. van
der Wal (Dronrijp), die gedurende ruim een jaar in het kader van het zogenoemde banenplan Friesland als depotmedewerker werd aangesteld. Hoewel
het merendeel van diens werkzaamheden op het tijdelijke depot aan het
Zuiderplein werd verricht, mag niet onvermeld blijven dat door hem het aanwezige bestand aan weefgewichten, netverzwaarders en alle houtresten van labels werd voorzien en op orde gebracht. De grote operatie van sanering en
schriftelijke ontsluiting van ruim driekwart van het depot van bodemvondsten
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werd voortvarend ter hand genomen door J.M. Bos en D.M. Visser. Inmiddels
zijn drie lijvige ordners met beschrijvende inventarislijsten beschikbaar en is
het vondstmateriaal herverpakt in papieren zakken en stevige kartonnen dozen. Dit geheel wordt voorjaar 1990 overgebracht naar het nieuw in te richten
depot aan de Tweebaksmarkt, in de voormalige Julianaschool. J.K. Boschker
en W. van der Wal schoonden de al ruim twee jaar eerder deels ontruimde opslagruimten achter de Turfmarkt-pandjes op.
De reguliere werkzaamheden - veldverkenningen, opgravingen, uitwerking, inboeking, administratie, advisering, documentatie, voorlichting en publikatie - werden dit jaar, weliswaar op een lager pitje, gewoon voortgezet.
Ook kon wederom een beroep worden gedaan op de inzet van een aantal vrijwilligers. Mw. L. Laurijssens (Deinum) verrichtte het tekenwerk, mw. B. Mulder (studente klassieke archeologie) uit Drachten assisteerde bij het inlopen
van de achterstanden in het foto- en knipselarchief, terwijl middelbare scholier
M. Postma (Buitenpost) veel werk verzette bij de totstandkoming van de steentijdexpositie en de bijbehorende brochure.
Monumentenzorg
Zoals reeds in de inleiding werd gememoreerd, zijn door de directie van het
Fries Museum voor de behartiging van de archeologische belangen in Friesland
op het gebied van de bescherming van archeologische monumenten, voorlopige werkafspraken gemaakt met vertegenwoordigers van de Rijksdienst voor
het Oudheidkundig Bodemonderzoek en het Biologisch-Archaeologisch Instituut. Het Fries Museum fungeert als aanspreekpunt naar de verschillende instanties toe. Advisering geschiedt zowel naar de Provincie, afdeling Bouwen
en Wonen, als naar de Rijksdienst en andere in Friesland bij deze zaken betrokken instanties zoals onder andere gemeenten en Landinrichting. In 1989 is
een begin gemaakt met de inventarisatie van het herinrichtingsgebied Achtkarspelen. Met de medewerkers D. Bijlsma en C. Smit van de dienst Bos- en Landschapsbouw werd overleg gevoerd over de toekomstige status van terpjes bij de
Geeren (Nijbeets), Feins bij Wommels en Jorum. Overtreding of niet-melding
kwam ook dit jaar helaas een aantal keren voor, zoals bij Aalsum (egalisatie
huisterp), Haule (doorgraving steentijdvindplaats), Bergum (clandestien graven naar vuursteenartefacten), Oostrum (proces-verbaal opgemaakt na nieuwbouw op beschermd terpgedeelte), Veenwouden (diepploegen van percelen in
het gebied de Sippenfennen, waar steentijdvindplaatsen zijn gelegen), Baard
(aanleg ligboxenstal op terp Fâldens). Adviezen over aanlegvergunningen
werden onder meer verstrekt over terp Klein Vlaeren (opvullen laagten), Driesumer terp (aanleg ligboxenstal), Kinnum op Terschelling (dijkvoetverbreding) en Oosterbierum (demping sloten op terrein van voormalig klooster Lidlum).
Overwegingen die onlangs bij W.V.C., afdeling onroerende monumenten
hebben geleid tot het besluit om bebouwde percelen op terpen van de bestaande monumentenlijsten af te voeren, roepen vragen op bij vertegenwoordigers
van de provinciale monumentenzorg Friesland (i.c. Gedeputeerde Staten van
Friesland). Hoewel deze maatregel een taakverlichting betekent voorzover het
de naleving van de Monumentenwet betreft - de laatste jaren kwam er een
stortvloed van ontheffingsaanvragen voor de bouw van garages, schuren, kelders etcetera - is het gevaar niet denkbeeldig dat een opdeling van terpen in
beschermde en niet beschermde percelen in de toekomst een minder coherent
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beschermingsbeleid van het noordnederlandse terpenlandschap zal gaan inhouden. Loskoppeling van de belangen van wetenschappelijke aard - de officiële reden om slechts de grotere onbehuisde gedeelten voor een dergelijk onderzoek te reserveren - zijn niet de enige te verdedigen belangen in ons terpengebied. Die van landschappelijk en waterstaatkundig belang en cultuurhistorische waarden (onder andere het behoud van beschermde dorpsgezichten)
ondervonden voorheen juist een extra steun (officieel na de invoering van de
Monumentenwet 1961) vanwege de status van officiële bescherming in archeologische zin. Het verzoek van Gedeputeerde Staten beoogt dan ook deze loskoppeling van belangen tegen te gaan.
Studiecollecties
Ook dit jaar werd weer veelvuldig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om
onze studiecollecties te raadplegen. Voor de langstlopende projecten maakten
daarvan gebruik: G.J. de Langen (B.A.I.) - Oostergo, E. Knol (A.I.V.U.) vroeg-middeleeuwse vondsten, E. Taayke (B.A.I.) - terpaardewerk Westergo, mw. M.C. Galestin, T.B. Volkers (vakgroep mediterrane archeologie
R.U.Groningen) en M. Erdrich (B.R.D.) - Romeinse importen.
Voor korte studies raadpleegden onze collecties: mw. J. Pasveer (studente
B.A.I.) - vondsten uit de Romeinse tijd rond Foudgum; P. Smeele en A. van
der Meulen (Rotterdam) - kerfsnede-aardewerk; E. Drent (Groningen) en O.
de Graaf (Hoogkerk) - kwartsiet-steen in midden-steentijd collecties; A. Wesse en K. Wirth (Kiel) -terpaardewerk en neolithicum; H.J.Frick (Kiel) -middeleeuwse schijffibulae; mw. T. Looyinga (B.A.I.) -idem; A. Jager (B.A.I.) laat-middeleeuwse vondstcomplexen uit Leeuwarden; mw. T. Looyinga en
W.A. Casparie (beiden B.A.I.) - runenhoutje van Britsum; mw. T. Looyinga
en E. Knol (beiden B.A.I.) - staf van walvisbeen waarop laatstgenoemde onlangs de aanwezigheid van runentekens vaststelde; mw. H. Uytterschaut
(Rijksuniversiteit Groningen) -Friese terpschedels; mw. S. Joustra (studente
vakgroep mediterrane archeologie) - terra nigra (Romeins import-aardewerk); D. Stapert (B.A.I.) en P. Schuddebeurs (amateur-geoloog uit Norg) studie van de tijdelijk in een van onze exposities ondergebrachte beresteen (uit
collectie Stichting Apisculturama, Appelscha); C. Lagerwerf (student B.A.I.)
-Hamburgien uit Kolderwolde; mw. M. Alkemade (studente I.P.L.) -vroegmiddeleeuwse helmfragmenten; mw. C. Mortimer (Oxford) - bemonstering
van vroeg-middeleeuwse dierkopfibulae voor spectraal-analyse; F. Verhaeghe
(België), H.L. Janssen (Den Bosch), J. Baart en A. Lagerweij (beiden Amsterdam)- middeleeuws aardewerk.
In twee "buiten-stations" (Oudemirdum en Garijp) werd door leden van het
Arg. Wurkferbân de bewerking van vondstcomplexen uit De Deelen, de terp
Laad en Zaad bij Bolsward en de zathe Truurd bij Tzum voortgezet; de heer
E.J. Bron bood ons in Gaasterland welwillend onderdak aan, terwijl te Garijp
dankbaar gebruik gemaakt werd van het aanbod van de heer C. J. Blom die een
aantal schoollokalen beschikbaar stelde. Beide projecten worden uitgevoerd
onder supervisie van mw. A. Kooistra (Heerenveen) en K.J. Bekkema
(Drachten).
Jen toonstellingen
Bruiklenen zijn verstrekt voor de volgende exposities: "Die Hanse" (Lebenswirklichkeit und Mythos, van het museum voor "Hamburgische Geschichte");
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deze tentoonstelling kreeg onverwacht een vervolg in het Oostduitse Rostock
vanwege de recente politieke ontwikkelingen welke een gunstig klimaat schiepen voor culturele uitwisseling; "Tot op 't bot" in het Fries Natuurmuseum;
"Het Verleden in het Heden", georganiseerd door de Stichting Tsjerke en
Poarte fan Bears; "Prehistorie in Achtkarspelen" te Buitenpost, georganiseerd door de Stichting Oud-Achtkarspelen. Op verzoek van de gemeente Ferwerderadeel en de Stichting Redt Hogebeintum werd medewerking verleend
aan de inrichting van een tijdelijk informatie-centrum te Hogebeintum, handelend over de zomer/najaar 1989 uitgevoerde restauratie van de terpflanken aldaar, alsmede over de vondsten uit de commerciële afgraving en de geschiedenis van het grafveld en de kerk in het bijzonder. Aan deze veel publieke belangstelling trekkende activiteiten werd van de kant van de gemeente meegewerkt
door A. Runia en R. de Wit, terwijl bovendien een aanzienlijk aandeel van de
archeologische informatie en documentatie boven tafel kon worden gebracht
dank zij de welwillende medewerking van E. Knol (A.I.V.U.), van wiens promotie-onderzoek dit grafveld uit de vroege middeleeuwen onderdeel uitmaakt. Een kleinere expositie in het gebouw van Rijkswaterstaat (Leeuwarden) werd ingericht door D.M. Visser, met als onderwerp een keuze uit recente vondsten, afkomstig van onderzoek in de bouwput van het thans voltooide
pleinafsluitend gebouw aan het Wilhelminaplein.
Produkties in eigen huis werden samengesteld over het onderwerp "Stinswieren in Friesland en Groningen" en "Stientsjesikers yn Fryslân". Het eerste
onderwerp werd aanschouwelijk gemaakt door middel van een reconstructie
van een deel van het fundament van een steenhuis, aangevuld met zwart-wit
foto's van enkele nog bestaande "hege wieren" en een maquette (van de hand
van R. Devilee) met de hypothetische reconstructie van het Wobbinga-terrein
met stinswier in de 13e eeuw; verder met opgravingsplattegronden en representatieve vondsten. Met hulp van M. van Deventer kwam een vouwblad voor
bezoekers tot stand, terwijl met de Bibliotheekdienst Friesland een documentatie-hoek over dit onderwerp werd ingericht en met de hulp van de conservator van het prentenkabinet, G. Elzinga, een keuze uit het bezit aan prenten en
kaarten over dit onderwerp werd toegevoegd. Daarenboven werd het onderwerp gedurende een circa 15 minuten durend diaklankbeeld-presentatie toegelicht.
De tweede expositie, over de steentijd in Friesland, beoogde in een chronologisch overzicht allerhande facetten uit deze langste periode van de geschiedenis van deze provincie te belichten. De nadruk lag vooral op een uitgebreide
illustratieve en tekstuele begeleiding van de uitgestalde vondsten. Ook kon een
beroep worden gedaan op de medewerking van een groep thans actieve
steentjeszoekers, van wie eveneens vondsten in deze expositie waren te zien.
Uit Fries Museumbezit werd een selectie getoond uit de rijke collecties van wijlen J. Siebinga en H.J. Popping, en van de amateur-archeoloog P. Houtsrna
(Waskemeer). Het voert te ver om alle bij de voorbereiding actief betrokken
amateurs hier bij naam te noemen, maar voor vader en zoon L. en M. Postma
mag wel een uitzondering gemaakt worden. Niet alleen stelden zij tijdelijk een
tiental vitrines met bijbehorende panelen gratis voor deze expositie beschikbaar, maar leverden ze tevens een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming
van het eindprodukt van zowel het educatieve blok - de zogenaamde carrousel
- als de begeleidende brochure. Tenslotte werd het geheel nog eens extra aanschouwelijk gemaakt met een video-presentatie over actueel steentijd-onder-

167

Wumkes.nl

zoek in Afrika. Op 11 augustus werd deze expositie onder grote belangstelling
van de kant van de amateurs geopend door Haijte Haijtema (Warga), voorzitter van het Argeologysk Wurkferbân van de Fryske Akademy.
Voordrachten, excursies, studiereizen, rondleidingen, congressen, openingen
Voor de Lionsclub Harlingen en tevens voor een groep archeozoölogen van het
B.A.I. en leden van de Stichting Monument en Materiaal uit Groningen, werd
een rondleiding gegeven bij de expositie over stinswieren en de vaste opstelling
in het museum; bij de opening van de tentoonstelling over de prehistorie van
Achtkarspelen, georganiseerd door de Stichting Oud-Achtkarspelen, werd
door E. Kramer een voordracht over de archeologie van dit gebied gehouden:
op een door de werkgroep Steentijd in Nederland gehouden congres in "Het
Tehuis" in Groningen werd een lezing verzorgd over de door laatstgenoemde
samen met P. Houtsma en R.R. Newell voorbereide studie over "De Federmesser-site Haule V": van opgravingsrapport tot nederzettingsdiagnose. Tijdens de jaarvergadering van de Vereniging voor Terpenonderzoek, gehouden
op 20 december in het Biol. Arch. Instituut, hield E. Kramer een verhaal over
het stinswieren-onderzoek in Friesland. J.M. Bos hield voordrachten over
streekverkenning en zijn onderzoek in Waterland voor leden van het Fries Genootschap en het Argeologysk Wurkferbân, verder voor de Drentse Praehistorische Vereniging, de Nederlandse Kastelenstichting, het Admiraliteitshuis,
de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (themadag "Veldverkenning Nieuwe Stijl" te Amsterdam), e.a. Voor schoolklassen uit onder andere Elburg en studenten van het I.P.P. (Amsterdam) werden rondleidingen
verzorgd langs depot en vaste opstelling. Op verzoek van C. Boschma als vertegenwoordiger van de I.C.O.M.-delegatie van internationale archeologen en
historici (ICMAH), werd uitleg gegeven bij de terp Hogebeintum. Als vanouds
werd onder leiding van J. Raven, docent geschiedenis van de lerarenopleiding
Ubbo Emmius, een fietstocht met studenten door Leeuwarderadeel ondernomen, alsmede uitleg bij de vaste opstelling en in de werk- en studieruimten gegeven. Free-lance archeoloog B. Huiskens (Groningen) nam de opvang en
rondleiding van de cursus "Romeinen in Nederland" (Teleac) voor zijn rekening. Een open dag werd georganiseerd voor verzamelaars van steentijdvondsten, mede naar aanleiding van de tevens dit najaar gehouden tentoonstelling
over dit onderwerp; samen met vertegenwoordigers van de A.W.N.-noord en
het Argeologysk Wurkferbân werd op 19 september aan een paar honderd bezoekers voorlichting gegeven over dit onderwerp. In het Hannemahuis (Harlingen) werd de feestelijke heropening (uitbreiding met een nieuw gedeelte)
bijgewoond. Te Hogebeintum was de dienst getuige van de ceremoniële eerste
schep grond in het "gat van Hogebeintum" door de commissaris der koningin
in Friesland. Met K.J. Bekkema en F. Pol (vrijwilliger) werd een bezoek gebracht aan d<" restauratie-afdeling van de R.O.B. (Amersfoort). Met J. Beuker
(Drents Museum Assen) werd contact onderhouden op het terrein van de
vuursteenbewerking. Met R.R. Newell (B.A.I.) werd een studiereis ondernomen naar het Landesmuseum Munster en de vuursteenvindplaats Westerkappeln, gelegen bij het Mittellandkanal. De reis hield verband met de studie over
jong-paleolithische vondsten in relatie tot die van Haule V. Beide archeologen
bezochten de Reuvensdagen, dit jaar gehouden te Amersfoort.
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Publikaties
Van de hand van Bos en Visser verscheen een samenvatting van het kerkonderzoek te Friens in het tijdschrift Keppelstok; van eerstgenoemde is in deel LXX
van De Vrije Fries een artikel opgenomen met zijn ideeën over de invulling van
de archeologie in Friesland in de komende jaren. Het eerder in Ffelinium verschenen artikel "Finds from the pre-Roman iron age near Kimswerd" van E.
Kramer verscheen thans als nederlandstalige versie in herziene vorm in de
"66e-72e Jaarverslagen" van de Vereniging voor Terpenonderzoek. Ook zijn
daarin opgenomen de volledige bibliografieën met onder andere de archeologische publikaties, van H.T. Waterbolk en G. Elzinga, die respectievelijk in
1987 en 1988 hun officiële loopbaan beëindigden. E. Knol en mw. T. Looyenga
schreven een artikel voor Helinium over runentekens op een staf van walvisbeen, afkomstig uit de terp Bernsterburen bij Rauwerd. Met E. Knol en G.J.
de Langen werd een voorlopig artikel geschreven over het onderzoek van het
vroeg-middeleeuws grafveld te Oosterbeintum; van dit artikel verschijnen versies in Noorderbreedte en in Paleo-aktueel. In laatstgenoemd tijdschrift - een
nieuwe uitgifte van het B.A.I., onder redactie van Bos e.a., met jaarlijks actueel archeologisch nieuws op het gebied van onderzoek - verschijnt ook een samenvatting van het onderzoek naar resten van Dekemastate bij Baard, met leden van het Argeologysk Wurkferbân verricht; co-auteur is mevrouw K. Anderson, als archeoloog verbonden aan de Stichting R.A. A.P. (Amsterdam) en
deskundige op het gebied van weerstandsmetingen. Op 14 april werd de uitreiking bijgewoond aan burgemeester Mr. G.J. te Loo van Leeuwarden van de
publikatie "Middeleeuws Leeuwarden" (de opgraving Gouverneursplein-St
Jacobsstraat 1979) van de hand van G.J. de Langen (B.A.I.). Met L. Postma
(Buitenpost) werd de brochure "Steentijd in Friesland" samengesteld ten behoeve van de tentoonstelling "Stientsjesikers yn Fryslân". J.M. Bos verzorgde
het nieuwe vouwblad van de Educatieve dienst over de terpen. Ook verscheen
van zijn hand een serie publikaties ter afsluiting van zijn Noordhollandse onderzoek. Ten slotte wordt gewezen op de publikaties over talrijke vondstmeldingen, verschenen in Diggelnijs, de driemaandelijkse periodiek van het Argeologysk Wurkferbân.
Opgravingen, verkenningen, vondstmeldingen en schenkingen
Achtkarspelen. In deze gemeente werd, mede naar aanleiding van de talloze
vondsten in de afgelopen jaren gedaan door vader en zoon L. en M. Postma
(Buitenpost), een aanvullende streekverkenning gestart. Gedurende een tiental zaterdagen worden met leden van diverse amateur-verenigingen (A.W.N.noord, Argeol. Wurkf. en de Stichting Oud-Achtkarspelen) kavels afgelopen
op de aanwezigheid van vondsten; het geheel wordt gecoördineerd door Bekkema en staat onder supervisie van Bos. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de
gegevens van amateurs, Fries Museum en uit deze verkenning tezamen de basis
vormen van een rapport over dit gebied, dat zal worden opgesteld door een
tijdelijk door de Landinrichting aan te stellen archeoloog. Eerstgenoemde
amateurs ontdekten onder Harkema een vindplaats van de Hamburgcultuur;
de plek waar reeds enkele fraaie klingen en een zwaar gepatineerde kernsteker
werden opgeraapt, bevindt zich in de directe nabijheid van een dobbe. In het
essen- en boomwallenlandschap bij Kootstertille werden door hen op maïsakkers vondsten uit de periode van de trechterbekercultuur aangetroffen: naast
enkele transversale pijlpûnten ook een paar bijlfragmenten.
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Ameland. Melding van een zandstenen sokkel (13e-eeuws) uit vroeger kerkje
bij Nes, tijdens determinatiedag in de oudheidkamer te Hollum en Nes, waaraan van onze dienst Visser en Bos als deskundigen deelnamen.
Boarnsterhim. Met het oog op te verrichten grondwerkzaamheden voor de verdubbeling van Rijksweg 32, vond op bescheiden schaal onderzoek plaats in een
door Boschker intensief verkende bouwput - voor het aquaduct bij het Prinses
Margrietkanaal - bij Birstum en te Idaard. Vanwege de aanwezigheid van een
fraai pakket afzettingen - de geaccidenteerdheid tijdens het Saalien blijkt wel
uit de diepte van het op deze plek aanwezige keileem: 15 meter dieper dan in de
nabije omgeving - werden allerhande monsters genomen, onder andere van
het Eemien-veen (een pakket van ruim een meter dikte waarin palynologen
van het B. A.I. geïnteresserd waren); amateur-geoloog J. Faber (Giekerk) verrichtte diverse gesteente-tellingen. Te Idaard, in het reeds gegraven cunet,
werden sporen van laat-mesolithische bewoning aangetroffen, onder een pakket klei op veen. Het onderzoek in de N.H. kerk te Friens werd begin dit jaar
nog enkele dagen voortgezet.
Bolsward. Van mw. W. Eizema (Bolsward) werd 16-18e-eeuws aardewerk ontvangen, in de afgelopen tientallen jaren door wijlen haar man verzameld uit
stort van bouwputten rondom de Broerekerk.
Dantumadeel. Op een veiling in het Drents Museum te Assen wist drs. V.T.
van Vilsteren op ons verzoek de hand te leggen op een vroeg-middeleeuws
grafurntje (type: inheems buidelvormig), afkomstig uit de terpafgraving te
Driesum in 1942; dit uit particulier bezit afkomstige urntje sluit prachtig aan bij
het destijds aangetroffen achttal grafurnen, toen door Boeles verworven voor
het F.M. Ook in latere jaren werden nog enkele urnen uit dat grafveld verkregen. Melding S. van der Leest (Zwaagwesteinde) van een 17e-eeuwse imitatie
intaglio van het Westeind aldaar.

Bronzen appliek met hengseloog, vermoedelijk onderdeel van een steilbekken.
Datering: Romeins; herkomst: afgegraven terp bij Foswerd. Schaal 1:1
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Dongeradeel. Melding L. Heeringa (Metslawier) van detectorvondsten uit Gr.
Baarda (twee Romeinse fibulae; type: tweedelige spiraalfibula met hoge
naaldhouder) en een bronzen gespfragment; uit terp Medwerd bij Holwerd
twee middeleeuwse schijffibulae en een gelijkarmige, alsmede een soort mesheftversiering in brons in de vorm van een middeleeuws fabeldier.
Ferwerderadeel. Van M. Post (Dokkum) werd aangekocht een bronzen appliek, afkomstig van een afgegraven terpje bij Foswerd en door G.J. Rombout
(R.O.B.) op fraaie wijze gerestaureerd. A. Henstra (Tietjerk) detecteerde op
dezelfde locatie een vroeg-Romeinse ogenfibula. Vondstmelding van een rond
1953 te Sybrandahûs gevonden Alsengem (type Hitzum). Het onderzoek van
het vroeg-middeleeuwse grafveld te Oosterbeintum werd ook dit voorjaar nog
enkele weken voortgezet; na vrijlegging van de diepste lagen van het bewoningsniveau onder in de proefsleuf werd deze weer opgevuld. Er kan worden
teruggezien op een fraai onderzoeksresultaat met een vondstcomplex van circa
honderd zogenaamde Angelsaksische grafvondsten, uit crematies, begravingen en Brandgräber. Veel medewerking werd van pachter H. Hamstra (Oosterbeintum) verkregen, vooral toen het tijdstip van vervolg-onderzoek moest
verschuiven naar juni '89.
Franekeradeel. I. Boonstra (Franeker) meldde de vondst van een schotelvormige, bronzen fibula, afkomstig van de meest westelijke terp langs de Hovensreed bij Dongjum. Van terrein Godsacker (bouwput achter de Martinikerk) te
Franeker zijn begin-17e-eeuwse vondsten geborgen uit aangetroffen waterputten e.d.; K. Dijkhuis (Tzum), mw. R. Kooistra (Sneek) en later I. Boonstra
(Franeker) droegen respectievelijk over en/of meldden o.a. de volgende voorwerpen: soort kandelaar of vier-delig spruitstuk van rood aardewerk, rood- en
bruin geglazuurd aardewerk, steengoed etcetera. K. Dijkhuis (Tzum) droeg
scherven over van zijn verkenningen tijdens het aanleggen van een ontsluitingsroute langs de terp Tritsum; fraai was de gevonden halve pot met ronde
indruksels op de rand en groepjes van drie indrukken (zogenaamde "dellen")
op het halsgedeelte rondom. Dergelijk Harpstedt-achtig aardewerk kan in de
eerste vier eeuwen voor de aanvang van de jaartelling worden gedateerd. Verder waren enkele door gebruik gepolijste benen "spatels" ook interessant,
evenals een kraal en enig Ruinen-Wommels III-aardewerk. In de nabijheid, in
het pas uitgegraven cunet van de nieuwe weg, ontdekte Dijkhuis een ons nog
onbekende overslibde terp. Schenking A. van Dijk (Slappeterp) van gelijkarmige en Frankische fibulae (laatste met niervormige kopplaat) en bronzen
haarnaald uit terp van Peins. Melding K. Dijkhuis (Tzum) van twee middeleeuwse mantelspelden (typen gelijkarmig en schijf) en een Romeinse kruisboogfibula (zonder spiraal) van terp Oud Sjaerdema, en van een gietmal-fragment en wederom een middeleeuwse schijffibula van een gescheurd perceel
weiland op terp Gr. Vlaeren. In samenwerking met medewerkers van Provinciale Waterstaat werden de werkzaamheden rond de aanleg van de gasleiding
Ried-Peins begeleid.
Harlingen. Door een enthousiaste groep vrijwilligers werd vanuit het Hannemahuis onderzoek gedaan naar een 16e- of 17e-eeuwse stortplaats aan het Rapenburg. Ook aan de uitwerking van eerder onderzoek werd veel tijd en aandacht geschonken. Melding nieuwe aanwinsten door collectioneur J. Zijlstra
(Leeuwarden), afkomstig van de terp Wijnaldum, waaronder diverse typen fibulae; van hem ten geschenke ontvangen 6 fragmenten van bronzen Angelsaksische dierkopfibulae ten behoeve van het onderzoek van mw. Mortimer, en
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Bronzen bokje uit Almenum, links vóór en rechts na de restauratie (foto G. Rombout,
R.O.B.)

eveneens afkomstig van Wijnaldum. Vondstmelding J. Glazema (Arum) van
een bronzen bokje en enkele bronzen fibulae (1 type Hiaure, 3 boog- of draadfibulae en een bronzen stilus)afkomstig uit terprestanten te Almenum. Wegens
te krap aankoopbudget was het verwerven van deze buitengewoon interessante vondstgroep voorlopig niet haalbaar. De datering van het materiaal kan omstreeks de eerste eeuwen na het begin der jaartelling worden geplaatst. Het
bokje werd inmiddels via onze bemiddeling op deskundige wijze gerestaureerd
door G.J. Rombout (R.O.B.).
Kollumerland. Rondleiding bijgewoond van mw. B. Lieuwes (Oudwoude) in
de kelder van het woonhuis van de voormalige Allema state; oude noordgevel
van een vroegere zaalstins nog fraai intact in de thans verbouwde boerderij.
Leeuwarden. J. Wagenaar (Leeuwarden) meldde de vondst van een (door ons
aangekocht) fragment van een sikkel, door hem enkele jaren geleden gedaan in
stort uit de Vondelstraat te Leeuwarden. Op een in de antiekhandel aangeboden vaandelspits van tin, jaartal 1583, afkomstig van stort bij het Gouverneursplein, werd om budgettaire reden geen bod gedaan. Tijdens het uitgraven van
een bouwput naast het Letterkundich Museum in de Kleine Hoogstraat door
Fa. Westerbaan, borg Boschker vondsten uit enkele waterputten, waaronder
vier bijna gave laat-middeleeuwse kruiken. Aanwijzingen van 10-12e-eeuwse
bewoning ook aangetroffen dank zij een enkele scherf Pingsdorf-aardewerk.
Geschenk van een middelgroot eenorig terpenpotje door fam. H. de Bruin
(Leeuwarden), rond 1968 gevonden te Teems in bouwput van bruggehoofd
Drachtsterweg. Inmiddels gelukte het om een zeldzaam fraaie middeleeuwse
ampulla of pelgrimsinsigne (FM 1983-IX-3) voor de collecties van het Fries
Museum te verwerven. Schenking losse vondsten (waaronder terpaardewerk
en een fragment bewerkt bot) uit stort terpgrond Miedum door fam. C.
Schumm (Nuenen).
Littenseradeel. Te Baard vond onderzoek plaats met leden van het Arg. Wurkferbân van de Fryske Akademy naar resten van de voormalige Dekema state in
land van pachter S. Wassenaar. Vooral 15-16e-eeuwse resten van aardewerk
werden aangetroffen, terwijl bovendien een zwaar fundament van 17 meter
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Fragmenten van vuurstenen sikkels uit de vroege ijzertijd, links: Vinia Domini bij
Pingjum (tekening J.M. Smit, B.A.I.); rechts: stort Vondelstraat Leeuwarden (tekening
H.R. Roelink, B.A.I). Schaal 1:2
lengte kon worden getraceerd, waarin meerdere vierkante afvalkokers. Voor
een volledig verslag van deze campagne moge worden verwezen naar het eerste
nummer van Paleo-aktueel. Overleg gevoerd met W.W. Hopperus Buma
(Warnsveld) over planologische inpassing voormalige Dekema- en Hania-terreinen bij eventueel toekomstige uitbreidingsplannen van Weidum; verkenningen daarvoor in het kader van het herfstproject met leden van het Arg.
Wurkf. moesten voorlopig worden uitgesteld. M.S. Kramer (Leeuwarden)
droeg wederom terpaardewerk over, afkomstig van het Mammema-terrein
(Jellum).
Menaldumadeel. Melding A. van Dijk (Slappeterp) van vroege Romeinse
ogenfibula (zonder naald en voet) en bronzen kubus (lengte ribben circa 1 cm.)
met hangoog en bolletjes op de schuin afgevlakte hoekpunten; van dat laatste
voorwerpje - soort dodecaëder - ouderdom en functie onduidelijk.
Nijefurd. Te Koudum vond onder leiding van H. de Jong (Heerenveen) door
leden van het Arg. Wurkf. onderzoek plaats naar 17e-eeuwse resten van een
boerderij (zie ook Diggelnijs). Bovendien werd van H. de Jong als geschenk
verworven een ronde klopsteen met afgeplatte zijden, afkomstig van een perceel bij Scharl (Rode Klif).
Ooststellingwerf. Dank zij een vondstmelding van Joh. Oost uit Appelscha
werd de vind- en huidige verblijfplaats vastgelegd van een smaltoppige bijl van
kwartsiet (gevonden door H. Janssen en thans in bezit van R. Janssen), en van
een halve bijl van diabaas-porfier (destijds door Oost gevonden en thans in bezit van mw. P. Kracht). Beide vondsten zijn afkomstig van een akker gelegen
langs de Oude Willemsvaart bij Appelscha. Het jaar hiervoor had de heer Oost
ons reeds op een vergelijkbare vondst geattendeerd. Dank zij een tip van Sj.
van der Meulen (Donkerbroek) werd de vondst van rond 1980 van een doorboorde stenen hamerbijl daterend uit het neolithicum door J. Scheepstra
(Donkerbroek) in diens woonplaats vastgelegd. P. Postma (Balk) droeg laatmiddeleeuwse scherven bolpot-aardewerk over, afkomstig uit bouwput langs
de Zwette in Haule, rond 1983 door hem aldaar aangetroffen. Eveneens na tip
van Sj. van der Meulen .(Donkerbroek), is een collectie van op diverse akkers
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verzamelde stenen op aanwezigheid van artefacten doorgekeken bij K. Oosterkamp (Haulerwijk); jaren geleden had laatstgenoemde een vuurstenen bijltje
(thans nog in zijn bezit) op dit land gevonden.
Opsterland. Wederom onderzoek naar de inhoud van middeleeuwse waterputten, na tip amateur G. Jonker (Heerenveen), in petgatengebied De Deelen;
alle 8 onderzochte putten leeg d.w.z. zonder resten van hout, leer of ceramiek.'
Er werden grondmonsters genomen voor paleobotanisch onderzoek.
Scharsterland. 14e-eeuwse steengoedkan in bruikleen aanvaard van fam. R.
Melchers (St. Nicolaasga); vondst drijvend in een sloot nabij vroeger gemaal in
Slotmolenpolder oostelijk van Doniaga aangetroffen in 1985. Dank zij tip G
Jonker (Heerenveen) op het spoor gezet van E. Pel (Waterschap) in Heerenveen die in 1988 een stenen bijl had ingenomen van een kraanmachinist tijdens
uitgraven bouwput bij gemaal aan Deel in de polder de Oude Geeuw bezuiden
Akkrum. In de steensoort zijn kristallen chiastolith waar te nemen (donkere

Stenen bijl uit polder De Oude Geeuw bij
Akkrum. Schaal 1:2
vlekken op de tekening); datering laat-neolithicum, evenals de rond 1981 gedane vondsten van de klokbekercultuur bij Oldeboorn. G. Jonker (Heerenveen)
deed dit vroege voorjaar de ontdekking van zijn leven met het aantreffen van
een vindplaats van de jong-paleolithische Ahrensburg-cultuur te Oudehaske
in land van boer E. Huttinga. De overblijfselen van deze rendierjagerscultuur
waren tot op heden niet zo ver noordelijk in Nederland aangetroffen. Volgend
voorjaar staat een nader proefonderzoek onder leiding van D. Stapert (B. A.I.)
gepland. De circa 550 door G. Jonker tot nu toe verzamelde vuursteen-artefacten waren aan het licht gekomen na het ploegen van een weiland. Onder de
gidsartefacten bevinden zich enkele microlithen (zogenaamde Zonhoven-spitsen), een steelspits, enkele forse klingen (zogenaamde "Riesenklingen")
klingschrabbers en diverse typen stekers.
Smallingerland. Door J.K. Boschker en K.J. Bekkema werd proefonderzoek
verricht m een door egalisatie bedreigde zandkop met mesolithische sporen
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Werktuigen van de Ahrensburg-cultuur te Oudehaske. Bovensterij:steelspits, twee
Zonhoven-spitsen en twee hoekstekers. Onderste rij: twee klingschrabbers, drie klingen
- de meest rechtse is een z.g- "Riesenklinge" - (foto Joh. WitteveenlFriesland Post)
van bewoning onder Oudega. Vondsten voor een deel nog in de ongestoorde
uitspoelhorizont op circa 25 cm. diepte aanwezig, geven voldoende aanleiding
om het onderzoek in 1990 op bescheiden schaal voort te zetten; wellicht hoofdzakelijk laat-mesolithicum. Op deze ontwikkelingen geattendeerd door amateurs J. van Bruggen en J. Biesma (te Opeinde) en W. van Dijk (Surhuisterveen); laatstgenoemde vond vorig jaar nog een fragment van een vuurstenen
bijl te Egbertsgaasten, overigens honderden meters verwijderd van deze vindplaats. J. Biesma verzamelde bovendien vondsten van een onlangs verploegde
zandkop, die wijzen op sporen van de Tjonger-cultuur; deze laatste plek was
eveneens gelegen aan de Skieppekampen te Egbertsgaasten.
Sneek. Vondstmelding mw. R. Kooistra (Sneek) van bolpotaardewerk uit uitgediepte sloot; aanwezigheid overslibde nederzetting met laat-middeleeuwse
bewoning hier verondersteld. In een perceel grasland met ronde uitstulping,
behorend tot het landgoed Epema (te IJsbrechtum) werd op verzoek van C.
van Eysinga (St. Nicolaasga) en tuin- en landschapsarchitecte mw. A.T.E. van
der Laan-Meijer een weerstandsmeting uitgevoerd onder leiding van mw. K.
Anderson (Stichting RAAP Amsterdam); uit de verkregen resultaten zijn door
ons geen aanwijzingen gevonden om de vroegere aanwezigheid van een stinswier op deze plek te mogen veronderstellen. Eerder moet worden gedacht aan
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Bijlen van vuursteen uit de omgeving van Oostermeer (tekening H.R. Roelink,

B.A.I.)

een overblijfsel van Roodbaards oorspronkelijke tuinaanleg, welke thans in
oude glorie zal worden hersteld. Waar de ooit hier aanwezige stinswier dan wel
moet hebben gelegen is voorlopig dus onopgehelderd.
Tytsjerksteradiel. Bij amateur Sj. Spiekstra (Bergum) vond een voorlopige globale inventarisatie plaats van diens omvangrijke vuursteencollectie uit omgeving Bergumermeer, door hem over de afgelopen 20 jaar verzameld. Interessante onderdelen vormen een verzameling vroeg-mesolithische vondsten met
een zekere Ahrensburg-inslag, een fraaie kleine rolsteenhamer (met botssporen op twee tegenover elkaar liggende vlakken op de boog) en enkele mogelijke midden-paleolithen (een afslagkern en een soort "hache"). Het merendeel
van de collectie omvat evenwel laat-mesolithicum en dan vooral van het De
Leyen-Wartena complex. Vondstmelding O. Kloetstra (Noordbergum) van
een fraaie, geelgepatineerde vuursteenkling, uit omgeving Oostermeer en zeer
waarschijnlijk van midden-paleolithische ouderdom. Vondst nagetrokken van
twee vuurstenen bijlen, in de jaren 1955-'60 gevonden bij Oostermeer en destijds verworven door wijlen ds. K. Boorsma; de vindplaats van de bijlen, van
neolithische ouderdom en thans in bezit van een van de nabestaanden, kon nog
precies worden achterhaald.
Weststellingwerf. Tijdens graafwerkzaamheden voor verplaatsing klokkestoel
te Sonnega deed Boschker waarnemingen, waarbij resten houtskool geassocieerd met een deels vergane grafkist werden aangetroffen.
Wonseradeel. Amateur I. Boonstra meldde vondst vuurstenen sikkelfragment
van akker ter plaatse van voormalig klooster Vinia Domini, noordwestelijk van
Pingjum; een dergelijke vondst, daterend uit de vroege-ijzertijd onderstreept
nogmaals de verspreiding van de vroegste terpbewoners ook over dit deel van
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Westergo. Boschker localiseerde een aantal terpjes, deels ook nog vaag waarneembaar in de huidige kavelstructuren, tijdens werkzaamheden voor de ruilverkaveling bij Tjerkwerd.
Wymbritseradeel. Overdracht terpaardewerk door D. van der Eems (Bolsward), afkomstig van door sloten doorsneden terpje bij Greonterp. Dank zij
een melding door het Scheepvaartmuseum te Sneek kon de gemeente de in de
jaren zestig van het kerkhof van Idsega verdwenen sarcofaagdeksels weer op
hun oude plaats leggen. De afgelopen jaren deden zij dienst als verharding van
een tractorpad.
EDUCATIEVE

DIENST EN

VOORLICHTING

In 1989 is de Educatieve dienst en voorlichting intensief bezig geweest met de
organisatie van tentoonstellingen en de bijbehorende publiciteit.
De eerste maand van het jaar stond nog volop in het teken van het "Meesterlijk Vee". Deze tentoonstelling werd eind januari succesvol afgesloten met
ruim 30.000 bezoekers. In februari bleek dat ook de afwikkeling van een dergelijke grote manifestatie nogal wat tijd vergt.
In deze maand zijn tevens voorbereidingen getroffen voor het afscheid van
de heer C. Boschma en de ter gelegenheid daarvan te houden expositie. Mevrouw drs. M. Stoter werd op contractbasis ingehuurd voor die tentoonstelling,
"Lelie in zilver". Zij deed het onderzoek naar de Leeuwarder zilversmidsfamilie Van der Lely. Dit resulteerde in het boek "Lelie in zilver", dat ook door
mevrouw Stoter werd geschreven en samengesteld. Om de kostbare bruiklenen voor deze tentoonstelling veilig te kunnen exposeren werd besloten om
speciale vitrines te laten maken. Hiermee is tevens een deel van het structurele
tekort aan tentoonstellingsmateriaal opgeheven. De expositie werd feestelijk
geopend door de minister van WVC. Er kwamen goede reacties op de tentoonstelling, met name van de kant van zilverdeskundigen en verzamelaars.
In juni volgde de tentoonstelling "In de ban van Benner", tot stand gekomen
in samenwerking met het Singer Museum in Laren en met de heer L. Brons uit
Amsterdam, die het onderzoek deed, de catalogus schreef en de tentoonstelling samenstelde. De heer Brons maakte met zijn inspirerende verhalen veel
publiciteit los. Dit resulteerde in een grote belangstelling voor de tentoonstelling. Dank zij sponsoring kostte de catalogus slechts f 15; zij was tegen het einde
van de expositie uitverkocht. De licht commerciële opzet van de tentoonstelling bleek ook bij de opening door de heer C. Boonstra, voorzitter van de raad
van bestuur van Douwe Egberts.
In samenwerking met Museum De Wieger in Deurne en Museum De Lakenhal in Leiden is in september de tentoonstelling "De automatische verbeelding, Surrealisme in Nederland" georganiseerd. Voor deze expositie werd een
uitgebreid educatief programma ontwikkeld, samen met het Landelijk Ondersteuningspunt Kunstzinnige Vorming (LOKV) in Utrecht. Voor de opening is
een surrealistische dichtersavond georganiseerd waar zowel Nederlands- als
Friestalige dichters optraden. Het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum stelde in dit kader een kleine aanvullende tentoonstelling samen
met materiaal van de Friese surrealistische dichters- en schrijversbeweging, onder de titel "Frysk buten de stringen". Van de Surrealisme-tentoonstelling is
een uitgebreid verslag gemaakt, waaruit blijkt dat er 500 uitnodigingen, 250
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affiches en twee keer 175 persberichten zijn verstuurd en 300 scholen zijn aangeschreven. Dit resulteerde in 31 berichten in de pers en 5300 bezoekers, waarvan 1215 in groepsverband. Vanuit het basisonderwijs kwamen 2 groepen, uit
het voortgezet onderwijs 17 groepen, 8 groepen waren afkomstig uit de volwassenen-educatie, uit het hoger onderwijs kwamen 4 groepen en er hebben zich 3
algemene groepen aangemeld.
Personele bezetting
Ook in 1989 kon de Educatieve dienst en voorlichting niet zonder de hulp van
vrij willigers en stagiaires .Veel dank zijn wij verschuldigd aan de dames S. Bak,
drs. C. tenBruggecate, G. Nijhof, A. Potter, drs. M. Stoter, B. Tadema en drs.
J. Weegink.
De heer drs. M. van Deventer, opnieuw op contractbasis aangesteld (tot 1
januari 1990), werkte mee aan de inrichting van tentoonstellingen en aan publiciteitscampagnes. Mevr. T. Eisen nam de laatste twee maanden van het jaar
onbetaald verlof om een reis naar Nieuw-Zeeland en Indonesië te maken,
mevr. drs. C. ten Bruggecate werd tijdelijk als haar vervangster in dienst genomen.
Aan het nieuwe gidsje over het Kerkmuseum Janum werkten twee stagiaires
van de afdeling Museologie van de Rijksuniversiteit Leiden, mevr. M. Kist en
mevr. J. Eisenga.
Educatieve activiteiten
Ten behoeve van het onderwijs werden twee reeds bestaande programma's
volledig herzien. Het terpenprogramma is uitgebreid met een vouwblad en een
voorwerpen-kist, de museumles werd herzien en herdrukt.
Voor het museumweekend, 15 en 16 april, werd door de educatieve medewerkers van de vijf Leeuwarder musea weer gekozen voor een gezamenlijk thema: "kinderen". Hiervoor is een op alle Leeuwarder scholen verspreid affiche
gemaakt.
Het Fries Museum organiseerde een wedstrijd voor verklede kinderen en
ontwierp een nieuwe speurtocht. De opkomst van de kinderen (meestal vergezeld door hun ouders) was groot. Er werden 500 speurtochten uitgegeven.
Overige activiteiten
De cursussen Kunstgeschiedenis zijn ook in 1989 weer gegeven door de heer B.
Renes. In de tweede helft van het jaar werden vijf cursussen aangeboden,
waarvan twee 's middag gehouden werden. Samen met de Societa Dante Alighieri werd een cursus over Italiaanse kunst georganiseerd en samen met de
Volksuniversiteit een cursus over het Surrealisme opgezet.
De concerten van het Netwerk voor Oude Muziek, in de schilderijenzaal van
het Fries Museum, waren ook in 1989 weer een groot succes.
Voor de aankondiging van bovengenoemde activiteiten en van de tentoonstellingen, is een vouwblad samengesteld.
De porseleinzaal, de schilderijenzaal en de zilverkamers werden in 1989 ook
veelvuldig gebruikt voor speciale ontvangsten, lezingen en diners. Zonder uitzondering kwamen hierop enthousiaste reacties.
Bemoedigend mag ook genoemd worden dat voor het eerst twee grotere hotels in Friesland een bezoek aan het Fries Museum opnamen in hun Kerstarrangement.
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Bezoek
Het nationaal museumweekeinde op 15 en 16 april trok 2257 bezoekers.
Het totale aantal bezoekers was, mede dank zij het succes van de tentoonstelling "Meesterlijk Vee", 49.371 (1988: 48.727).
Het aantal groepen bedroeg 329 (1988: 318): uit het basisonderwijs 72, speciaal onderwijs 7, lager beroepsonderwijs 22, middelbaar beroepsonderwijs 53,
voortgezet onderwijs 49, hoger beroepsonderwijs 7, volwassenen 94 en buitenlanders 25. Daarvan werden er 162 op tentoonstellingen rondgeleid: Meesterlijk Vee 93 (in 1989; in totaal 128), Lelie in zilver 3, Benner 20, Surrealisme 45
enHalbertsma 1.
Van het bezoekersboek Fries Museum zijn 976 (482) exemplaren verkocht,
van de prentbriefkaarten 8737 (6959) en van de diasets 57 (98).
KERKMUSEUM

JANUM

Het museum ontving in augustus vele honderden deelnemers aan de "Monument van de Maand"-tocht. Het totale aantal bezoekers bedroeg 3632 (1645);
er werden 422 (185) gidsen verkocht.
MUSEUM FOGELSANGH

STATE

Het bezoek is bijna verdubbeld. Ten dele was dit het gevolg van de van 1 juni
tot 4 september gehouden expositie "Kostuumshow in miniatuur" (poppen
van mevrouw J. de Boer-de Vries uit Katlijk), maar vooral van de aanbevelingen van de N.C.R.V. in haar televisieprogramma "Kerkepad", welke op 10 en
17 juni 2485 bezoekers in het museum brachten.
Het totale aantal bezoekers was 6846 (3711); er werden 514 (267) gidsen verkocht.
FRIES MUNT- EN

PENNINGKABINET

Het kabinet is door 412 (3039: Franeker was in april 1988 "Monument van de
maand"!) personen bezocht; er werden 33 (12) gidsen verkocht.
S.T. CASTELEIN
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Lijst van aanwinsten
Inv. nr.
1989
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Petrus Groenia, De Slag bij Houthalen (België) op 6 augustus 1831, het 2e bataljon
van de 2e afdeling van de Friese schutterij geeft de slag een beslissende wending,
olieverf op doek, 70 x 95,2 cm.
Aangekocht.
Zes porseleinen borden, familie rosé, diameter 23,2 cm.
Zes porseleinen borden, familie rosé met bloemenmand, diameter 22,7 cm.
Zes porseleinen borden, familie verte, diameter 22,2 cm.
Theeservies van porselein, bestaande uit theepot, 12 kopjes en 12 schoteltjes, familie
verte.
Theeservies van porselein, bestaande uit theepotje, 6 kopjes en 6 schoteltjes en 2
kommetjes, in rood en goud beschilderd.
Porseleinen schotel, Imari, diameter 28,4 cm.
Twee pauwenborden, aardewerk, diameter 32 cm.
Eén pauwenbord, aardewerk, diameter 23 cm.
Vijf porseleinen vaasjes met deksel, in blauw beschilderd met figuren, hoog 10 cm.
Twee porseleinen vaasjes, in rood en goud beschilderd met bloem en bladmotieven,
hoog 8 cm.
Friese stoelklok met op de wijzerplaat een landschapje geschilderd, hoog 73 cm.
Hangkastje in Hindeloper kleuren beschilderd, hoog 98.5. breed 84, diep 21,5 cm.
Zilveren sauskom op vier gegoten pootjes, door Valentijn Casper Beumke, Amsterdam, 1779. Hoog 9,5, lang 20,5, breed 12 cm.
Zilveren lepel met ronde bak, doorFrederikRudolf Precht, Amsterdam, 1778. Lang
18,8 cm.
Twee zilveren zoutvaatjes in Lodewijk XVI stijl met glazen bakjes en twee ivoren
lepeltjes, door Johannes Feddema, Leeuwarden, ± 1800. Hoog 5,5, diameter 6,5
cm.
Zilveren nootmuskaatrasp, door R. Reynders, Leeuwarden, 1875. Hoog 6 cm.
Zilveren peperstrooier, door Gebr. S. en H. Reitsma, Lemmer/Sneek, 1901. Hoog
7,5 cm.
Rond zilveren blaadje met parelrand, door fa. J.M. van Kempen en Zn Voorschoten, 1890. Diameter 20,5 cm.
Op de onderzijde is gegraveerd: 13 augustus/1840-1890.
De nrs. 2 t/m 19 geschenk van mevr. A.W. Willinge Prins, 's-Gravenhage.
Boele Bregman, Zelfportret met palet en penselen, 1958, olieverf op doek, 80,5 x
40,5 cm.
Boele Bregman, Gestileerd boeket bloemen in vaas, 1960, olieverf op doek, 55,5 x
60.5 cm.
Boele Bregman, Zelfportret in interieur met kat, tafel en vaas met bloemen, 1963,
olieverf op doek, 80 x 100 cm.
De nrs. 20 t/m 22 aangekocht en in bruikleen gegeven door Provincie Friesland.
Koos Hiemstra, Compositie " Ienentritich", 1988, olieverf op doek, 125 x 95 cm.
Geschenk van de kunstenares.
Anne Feddema, "Prins op paard", 1987, olieverf op triplex, 122x93,8cm.
Aangekocht.
Wim Schuhmacher, Bomen op het dorpsplein te Saou (Drôme), 1967, olieverf op
doek, 53,3 x 63 cm.
Legaat van de heer P.M. Heringa, Amsterdam.
Dieuwke Kollewijn, Compositie met kruis.1989, olieverf op doek, 50 x 60 cm.
Dieuwke Kollewijn, Compositie met vis, 1989, olieverf op doek, 50 x 60 cm.
De nrs. 26 en 27 geschenk van de kunstenares.
Wytze de Haan, Vrolijk gezelschap in de herberg; een jonge vrouw schenkt voor
twee jagers drank in, 1835, olieverf op doek, 84.3 x 70 cm.
Bruikleen van de Ottema-Kingma Stichting te Leeuwarden.
Ben Akkerman, Ruitvormige compositie, 1981/82/86, acrylverf op linnen op geplastificeerd hout, 145 x 70 cm.
Jan Roeland, Compositie Plant met rood vlak, 1988/89, olieverf op doek, 190 x 150
cm.
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31.
32.
33.
34.

35.

36.
37.

Harmen Abma, 27-delig Reliëf met kleurverschuiving, 1988, acrylverf op linnen op
hout, 265 x 15 x 5 cm.
Siebe Hansma, Ruimtelijke constructie van 3 driehoeken (rood en grijs)
"P.1987.20",1987, kunststof gespoten, 112 x 119 x 40 cm.
Siebe Hansma, Ruimtelijke constructie van 3 driehoeken (blauw en grijs)
"P. 1988.06", 1988, kunststof gespoten, 162 x 135x45 cm.
Auke de Vries, Plastiek van ijzeren cylinder, balkjes en strips, 1980, ijzer/gelast, 110
x 62 x 10 cm.
De nrs 29 t/m 34 aangekocht met steun van de aankoopregeling moderne kunst van
het Ministerie van WVC.
Frank Sciarone, Maquette van het beeld "Volume met oortje" in de Straatzaal van
het Fries Museum, maquette voor de tentoonstelling aldaar nov. 87/jan. 88, karton/
board/spaanplaat/verf, 69,5 x 55,5 x 17 cm.
Aangekocht.
Zilveren proefbeker, door Gabynus van der Lely, Leeuwarden, ± 1731. Hoog 9,5,
grootste diameter 7,5 cm. (M. Stoter, Lelie in zilver, 1989, nr. 63).
Geschenk van de heer en mevrouw Bueler-Smulders te Schwyz (Zw.).
Drinkhoorn: ossehoorn, gedateerd 1555, met 16de- en 17de-eeuws, drie-delig zilveren montuur, waarop gegraveerde voorstelling van de Bruiloft te Kana en namen van
leden der Leeuwarder familie Kuinders. Hoog 15, lang 17,5 cm (vgl. Fries Museum
Bulletin, dec. 1989, p.14 e.v.).
Bruikleen van B.V. Dutch Renaissance Art, Amsterdam.
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Lijst van aanwinsten Prentenkabinet
Inv. nr.
PK 1989
1.

Bloemstilleven, aquarel door Jeanne Bieruma Oosting, gesigneerd r.o. Oosting, niet
gedateerd, 44 x 59 cm.
Schenking van de kunstenares, Amsterdam.
2.
Portret van Izaäk Jacobs Douma, pasteltekening, ± 1825, niet gesigneerd, niet gedateerd, 47 x 37,5 cm.
3.
Portret van Sietske Jans Deelstra, pasteltekening, ± 1825, niet gesigneerd, niet gedateerd, 47 x 37,5 cm, pendant van vorige.
4.
Portret van Kornelis Izaäks Douma, pasteltekening door Berend Kunst, 1828, gesigneerd en gedateerd r.o. B. Kunst pinx/1828, 48,5 x 38 cm.
De nrs. 3 t/m 4 geschonken door mevr. N. Postmus, Leeuwarden.
5.
De opwekking van Lazarus; reproduktie in fraaie lijst naar ets van Rembrandt, ±
1900, 73,5x58 cm (lijst).
Schenking mevr. D. Eilander-Kerkhof, Leeuwarden.
6.
Gedrukte herinnering aan het 250-jarig bestaan van het Marcelis Goverts Gasthuis te
Leeuwarden in 1908, in lijst achter glas, 23,5 x 15,5 cm.
Schenking bewoonsters Marcelis Goverts Gasthuis, Leeuwarden.
7. 8,
Verzameling tekeningen en schetsboeken van de kunstenaar Sjoerd Kuperus. De te10 t/m 230, keningen zijn gemaakt in en rond Amsterdam en in Friesland; onderwerpen zijn
236 t/m 238. landschappen en studies van mensen, de laatste vooral op de markten in Amsterdam.
Schenking mevr. H. Kuperus-de Rooy, Koudum.
9.
Portretfoto's van P.L. de Gaay Fortman (1817-1876) en M.M. A. van den Es (18281900), in één lijst, 8,3 x 11,2 cm.
Legaat mevr. L.P.C.C. Willinge Prins-de Gaay Fortman, 's-Gravenhage.
231 - 232.
2 Albums met foto's van de familie Zeiler, vervaardigd tussen 1917 en 1936 te Surabaya (Indonesië), diverse afmetingen.
Schenking fam. L. Zeiler, Leeuwarden.
233.
2 Foto's van het interieur van de Broerekerk te Bolsward, begin 20e eeuw, 28,9 x
23,1 cm (beide).
234.
Gezicht in Bolsward, foto, ± 1935, 30,5 x 40,3 cm.
De nrs. 233 en 234 geschonken door mevr. N. Eisema, Bolsward.
235.
Foto van de voordrachtskunstenaar Bernardus van der Geest met zijn kast met medailles, begin 20e eeuw, 38 x 49 cm.
Schenking B. Bakker, Leeuwarden
239.
Verzameling van 44 portretfoto's van mensen uit de omgeving van Warga; voornamelijk van fotografen uit Leeuwarden, rond 1900, diverse afmetingen.
Schenking Vereniging Aid Wergea.
240.
2 Laadbewijzen van de terp Janum voor schipper K. Sipma, 1928, 8,4 x 8.8 cm (beide).
Schenking mr. K J . Cath, 's-Gravenhage.
241 -243.
3 Aquarellen door de kunstenaar Wiebe (W. Knobbe), gesigneerd en gedateerd
Wiebe '78, 6 x 13,9, 7,7 x 11,9 en 18,1 x 11,7 cm.
Schenking mevr. G.H. Knobbe-van Rheenen,Groningen.
244.
Ontwerp voor een lamp door architect De Boer uit Drachten, tekening in zwart krijt
en waterverf, ± 1925, 40 x 16,1 cm.
Schenking mevr. W. van der Zee, Beetsterzwaag.
245.
2 Foto's van de molen te Ee, ± 1900, diverse afmetingen.
Schenking G. Elzinga, Leeuwarden.
246.
De oude hof te Leeuwarden, tekening in sepia door onbekende kunstenaar naar J.
Stellingwerf, ± 1750, 15,4 x 18,9 cm.
247.
De Latijnse school te Dokkum, tekening in sepia door onbekende kunstenaar naar J.
Stellingwerf, ± 1750, 15,4 x 18,8 cm.
De nummers 246 en 247 als schenking overgedragen door het Gemeentearchief van
Utrecht.
248.
Kerkdienst, ets door Johannes Elzinga, 1919, gesigneerd en gedateerd J. Elzinga '19,
17,3x8,3 cm.
Schenking mevr. N. Stroosma, Leeuwarden.
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249.
250.
251.

14 Prentbriefkaarten van diverse plaatsen in Friesland, begin 20e eeuw, diverse afmetingen.
Schenking Gemeentearchief van Groningen.
Verzameling marmers vervaardigd door Dieuwke Kollewijn, diverse afmetingen.
Schenking van de kunstenares, Wolvega.
"Wandelkaart van Schiermonnikoog", kleurenlitho, schaal 1:25.000, 29,7 x 72,5 cm.
Schenking N.N.
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Lijst van aanwinsten Numismatische afdeling 1989
Det. nr.
1506
1517
1518
1519

1521
1524
1525
1533
1537

1539
1540
1543

1549
1551
1557
1560

1562

1563

Koperen muntgewicht Antwerpen, Cornelis Janssen (15)78 voor Nieuwe Andriesgulden.
Geschenk S. Bol, gevonden gem. Harlingen.
Nikkelen penninkje 1979, op 5 generaties Oranjevorsten 1815-1979.
Geschenk J. Andringa, Leeuwarden.
Aluminium waardepenning z.j. Ie R(egiment) I(nfanterie); koperen automatenpenning z.j. met 6-hoekig gat; koperen bierpenning z.j., Brussel.
Geschenk T. G. Mensonides, Harlingen.
Koperen penning op het eeuwfeest 1829-1929 te Amsterdam van de Maatschappij tot
bevordering der toonkunst; koperen Engelse penning met o.a. geboorte- en kroningsjaar van Georg IV 1821.
Geschenk N.N.
Koperstuk met onbekende muntnaam gesl. Alexandrië onder Ptolemaeus IV Philopatoor I tussen 221 en 204/3 v. Chr.
Geschenk J. Andringa, Leeuwarden.
5-gulden munt 1988 Beatrix.
Aankoop.
Verzilverd koperen penning met draagoog en oranjelint, op kroning Wilhelmina
1898; alsvoren doch zonder lint; zilveren ½-Schilling Oostenrijk 1926.
Geschenk mevr. G. L. Hofstra, Leeuwarden.
Koperen duit West-Friesland 1723.
Geschenk mevr. A. Hiemstra, gevonden gem. Franekeradeel.
Rundveewisselprijs in de vorm van een schild met daarop in koper een ronde plaat
met afbeelding koe en een tekstplaat met VEEKEURING WOLVEGA-WISSELPRIJS KAMPIOEN KOE en jaartallen 1937-1947.
Geschenk fam. H. E. Hamers, Wolvega.
Koperen penning 1989-1 van Vereniging voor Penningkunst, door Lucie Nijland, op
150 jaar Nederlandse Spoorwegen 1839-1989.
Geschenk G. Elzinga, Leeuwarden.
Gelegenheidsmunt van Terschelling 1989 t.w.v. 1 syltsje, vernikkeld koper.
Aankoop.
Gouden medaille met draagoog en ring z.j. uitgeloofd door de Rederijkerskamer
Crescendo Leeuwarden wegens Ie prijs in de afdeling luim. Deze medaille hoort bij
de collectie Van der Geest (zie 1984. det.nr. 1172).
Geschenk B. Bakker, Leeuwarden.
Koperen gegraveerde gildepenning 1669, kleermakersgilde Workum, op naam van
Trin Pieckes, met afbeelding van St. Franciscus met schaar.
Geschenk G. Groenhof, Groningen, gevonden Workum 1973/74.
19 stuks koperen en zilveren veemedailles 1884-1907 op naam van K. N. Kuperus
Marssum en N. K. Kuperus St. Jacobiparochie.
Geschenk N.N.
Fragment bronzen sestertius Diva Faustina Pia, geslagen na 175 n. Chr.
Geschenk J. Glazema, Arum, gevonden gem. Franekeradeel.
Tinnen penning 1865 op Willem II als held van Waterloo 18 juni 1815/18 juni 1865;
koperen draagpenninkje met jong portret van koningin Wilhelmina (1890/92); verzilverd koperen penninkje, draagoog verwijderd, met portretten van Wilhelmina en
Emma als koningin-regentes (1890/92).
Geschenk N.N.
Collectie prijzen pluimveefokkerij, tussen 1950 en 1962 gewonnen door kippen van
mej. J. J. M. Bouwers, Damwoude, in totaal 88 stuks medailles, lauwertakken, bekers enz.
Geschenk H. Boorsma, Nijland.
Gelegenheidsmunt van onedel metaal t.w.v. 1 kromstaart, geslagen t.g.v. 950 jaar
Stad Groningen (1040-1990).
Geschenk E. Kramer, Groningen.
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