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De waarheid van een falsum 
Op zoek naar de politieke context van het Karelsprivilege 

A. Janse 

Middeleeuwse falsa spreken nog steeds sterk tot de verbeelding. De vanaf de 
negentiende eeuw systematisch toegepaste bronnenkritiek heeft de meeste 
vervalsingen inmiddels als zodanig ontmaskerd, maar desondanks, of juist 
daardoor zijn ze nog steeds een studie waard. Wanneer immers van een docu
ment, bijvoorbeeld een oorkonde, is vastgesteld dat het een vervalsing is, heeft 
het stuk zijn waarde weliswaar in juridisch opzicht verloren, maar historisch 
gezien heeft het vaak aan belang gewonnen. Het bevat immers informatie over 
de intenties van de vervalser en over de mentaliteit die achter het vervalsen 
schuilgaat.1 

In dat licht wil ik aandacht vragen voor één van de bekendste falsa uit de 
Friese geschiedenis, het zogenaamde Karelsprivilege.2 Het is een merkwaardig 
document dat al heel wat pennen in beweging heeft gebracht en menig histori
cus hoofdbrekens heeft gekost.3 Met name de vragen waar, wanneer en waar
om het is vervaardigd, hebben nog steeds geen bevredigend antwoord gekre
gen. 

Het Karelsprivilege is een oorkonde, waarin Karel de Grote de Friezen ver
schillende vrijheden verleent als dank voor de hem verleende militaire steun. 
Ten eerste had hij dankzij hun hulp Ludegerus, de opstandige hertog van de 
Saksen, die de koninklijke waardigheid voor zich opeiste, kunnen onderwer
pen (§ 3). Bovendien waren de Friezen hem naar Rome gevolgd toen de in
woners van die stad de keizerlijke voorschriften in de wind sloegen. Het Friese 
leger had een uitval van de Romeinen afgeslagen, daarbij enkele edelen ge
vangen genomen en vervolgens Karel de stad in handen gespeeld (§ 4). Deze 
laatste gebeurtenis is een variant van een bekend verhaal, dat reeds in de 
twaalfde eeuw in Friesland gemeengoed moet zijn geweest.4 Sinds die tijd ge
loofden de Friezen, dat zij hun vrijheid aan Karel de Grote te danken hadden. 
Het Karelsprivilege geeft een zeer concrete uitwerking van die vrijheid. Op 
grond van de twee genoemde hulpacties verleent Karel de Friezen verschillen
de privileges. Ze worden vrijgesteld van de jaarlijkse keizerlijke schatting van 
twintig pond5 goud en van iedere vorm van lijfeigenschap. Niemand mag heer
schappij over hen voeren, tenzij met hun eigen toestemming. De rechtspraak 
zal worden uitgeoefend door consules, wereldlijke rechters die jaarlijks door de 
Friezen zelf worden gekozen. Die consules moeten jaarlijks "volgens de ge
woonte der Romeinen" een geschikte persoon kiezen, die zij in alles gehoor
zaam moeten zijn. Deze persoon zal men potestas Frisiae noemen. Wie van de 
Friezen een bepaald vermogen heeft en ridder wil worden, moet van de potes
tas de ridderslag ontvangen en vervolgens gewapend op de wijze van de ridders 
van de koning van Frankrijk ten strijde trekken. Wie geen militaire aspiraties 
heeft, kan zich het hoofd rondom kaal laten scheren, als teken dat hem de vrij
heid is verleend. Ieder die inbreuk op deze vrijheden maakt, zal streng worden 
gestraft en zonodig door de paus worden geëxcommuniceerd. Het privilege 
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eindigt met een getuigenlijst, waarin enkele Duitse rijksvorsten worden opge
voerd. 

Dat het stuk een vervalsing is, behoeft nauwelijks enig betoog. In de zestien
de en zeventiende eeuw werd het stuk nog door sommige Friese geleerden ver
dedigd, maar sinds de studie van Conrad Wierichs uit 1741 is de echtheid alge
meen verworpen.6 Dat de definitieve ontmaskering zo lang op zich heeft laten 
wachten, is mede een gevolg van de vele aanpassingen die het stuk heeft onder
gaan en van de verbeteringen die in de loop van de tijd in de tekst zijn aange
bracht. 

Teksttraditie 
De handschriftelijke overlevering van de tekst7 gaat terug tot de veertiende 
eeuw. Er zijn mij nu vier afschriften van vóór 1400 bekend. In de eerste maan
den van het jaar 1319 werd het privilege ingeschreven in een register van Wil
lem III, graaf van Holland.8 Het is de oudst dateerbare tekst.9 Twee sterk aan 
deze tekst verwante afschriften, respectievelijk in de zogenaamde eerste en in 
de tweede Hunsinger codex10, moeten ook in de veertiende eeuw zijn vervaar
digd. Deze beide handschriften werden door Hoekstra in de tweede helft van 
de dertiende eeuw gedateerd11, maar zijn voornaamste argument, namelijk de 
oude taalvormen van de opgenomen Oudfriese teksten, is niet steekhoudend. 
Von Richthofen meende al dat beide codices afschriften van een verloren ge
gaan Hunsingoër rechtshandschrift waren, waaraan het Latijnse Karelsprivile-
ge was toegevoegd.12 De handschriften als geheel zullen uit later tijd stammen. 
Op grond van het schrift is een datering in het midden van de veertiende eeuw 
het meest waarschijnlijk.13 

Deze drie veertiende-eeuwse afschriften bevatten alle enkele elementen, die 
bij lezers met enige kennis van de geschiedenis vragen zouden kunnen oproe
pen. Ze zijn in de loop van de tijd dan ook door copiïsten c.q. bewerkers ver
beterd. Het betreft ten eerste de intitulatio, waarin Karel de Grote zich 
"Roomskoning" (Romanorum rex) noemt14 in plaats van "keizer" {imperator), 
ten tweede de naam van de paus (Gregorius i.p.v. Leo) en ten derde de datatio, 
die op wel zeer gespannen voet staat met de chronologie en varieert van 459 tot 
559. 

Het vierde en jongste afschrift uit de veertiende eeuw is opgenomen in de 
Annales van de Henegouwse geschiedschrijver Jacques de Guise (1334-1399).15 

De Guise, in zijn tijd een groot kenner van de vroeg-middeleeuwse geschiede
nis, is één van de eersten die de tekst door enkele redactionele ingrepen pro
beert in te passen in de historische werkelijkheid. Hij schrijft het privilege toe 
aan Karel Martel en dateert het op het jaar 720. Hij laat bovendien het indictie
getal weg.16 

In het begin van de vijftiende eeuw blijkt het Karelsprivilege bekend te zijn 
aan het hof van Roomskoning Sigismund. De tekst werd door één van de leden 
van zijn kanselarijpersoneel afgeschreven in een formulierboek. Ook hierin 
vallen enkele aanpassingen op. De titel van Karel luidt nu imperator, als datum 
wordt 853 genoemd.17 De eerste aanpassing treffen we ook aan in een groep in 
Brussel vervaardigde afschriften uit het midden van de vijftiende eeuw.18 Ook 
deze teksten noemen Karel de Grote imperator, de naam van de paus ont
breekt19 en de tekst is gedateerd op het jaar 802 met de toevoeging: "het tweede 
jaar van onze regering". Bovendien is de getuigenlijst, ook een bron van moge
lijke kritiek, geheel weggelaten. Daarmee zijn de meest storende fouten her
steld. Het is opvallend dat men in Brussel zoveel belangstelling voor een Fries 
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¾re/ de Grote maakt de Friezen vrij. Zegel van grietmannen en rechters in het district 
Fronekere, Rijksarchief in Utrecht. Archief Bisschoppen van Utrecht, inv. nr. 425. 

vrijheidsprivilege heeft gehad. Waarschijnljk heeft dit te maken met de Friese 
aspiraties van Filips de Goede, die in 1447 aan de keizer officieel om de titel 
"koning van Friesland" verzocht en in 1456 stappen ondernam om de Friese 
landen daadwerkelijk te onderwerpen.20 Het is zeer wel mogelijk dat de Frie
zen het Karelsprivilege hebben gebruikt bij hun pogingen te ontkomen aan de 
Bourgondische expansie. Zo was het in ieder geval in april 1479, toen het stuk 
door de Westerlauwerse Friezen aan keizer Frederik III ter bevestiging werd 
voorgelegd.21 De tekst heeft de titel Romanorum rex uitgebreid met de tussen-
voeging imperator Francorumque, zodat Karel de Grote nu "keizer der Romei
nen en koning der Franken" heet.22 Aan het einde van de vijftiende eeuw duikt 
dezelfde versie op in de Historia Frisiae, die is opgenomen in een humanistisch 
verzamelhandschrift van de hand van Hartman Schedel uit Neurenberg. On
getwijfeld gaat dit afschrift terug op de versie die blijkens het stuk van april 
1479 in Westerlauwers Friesland bekend was.23 

In 1581 drukt de Antwerpse Italiaan Guicciardini een zeer verwante tekst af 
in zijn beschrijving van de Nederlanden. Hij vermeldt dat het gaat om een origi
nele oorkonde die in Arnhem werd bewaard en door hertog Karel van Gelre uit 
Friesland was meegenomen.24 Nu is het zeer aannemelijk dat Geldersgezinde 
Friezen hertog Karel in 1515 inderdaad een afschrift van het Karelsprivilege 
met verschillende andere oorkonden en kronieken hebben bezorgd.2' De her
tog wierp zich in de strijd tegen de Habsburgers op als beschermer van de Frie
se vrijheid en beriep zich daarbij uitdrukkelijk op oeroude privileges.26 Opval
lend bij deze tekst is dat de paus hier Leo heet in plaats van Gregorius.27 

Toen aan het einde van de zestiende eeuw de apocriefe geschiedschrijving in 
Friesland een opleving kende en verschillende geschiedschrijvers zich tot taak 
stelden aan te tonen dat de Friese vrijheid geen verzinsel was28, ontbrandde er 
een hevige pennestrijd over de authenticiteit van het Karelsprivilege. Daarbij 
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heeft de teksttraditie een belangrijke rol gespeeld. De verdedigers van het stuk 
konden sinds 1581 wijzen op de Arnhemse tekst, waarin de ergste fouten waren 
hersteld. Emmius bestreed het privilege echter ook in deze vorm.29 Met name 
de getuigenlijst was een argument voor sceptici. Na 1605 kon de kritiek worden 
gepareerd door de ontdekking van een Brussels afschrift, waarin onhistorische 
elementen zoals de pausnaam en de getuigenlijst eenvoudigweg waren wegge
laten.30 Hamconius gebruikte in zijn De Frisia van 1609 nog de Arnhemse 
tekst.31 Toen de Brusselse tekst echter verspreid werd, genoot die de voorkeur; 
hij werd bijvoorbeeld in 1612 opgenomen in Furmerius' Annales.32 Hamconius 
zelf paste de tekst in zijn tweede editie aan met gebruikmaking van de versie uit 
Brussel.33 

De textuele overlevering laat duidelijk zien dat men heeft geprobeerd enkele 
onhistorische elementen uit de oorspronkelijk nogal knullige vervalsing te ver
wijderen of aan te passen om zodoende de onechtheid enigszins te camoufle
ren. We mogen dan ook aannemen dat de oudste afschriften, namelijk die in 
het Hollandse register en in de beide Hunsingoër codices, het dichtst bij de oor
spronkelijke vorm van het privilege staan. Het zijn deze teksten die de meeste 
en de grootste fouten bevatten. 

Datering: historiografie 
Vrijwel alle onderzoekers zijn het erover eens dat het Karelsprivilege in de der
tiende eeuw ontstaan moet zijn34, maar over de exacte datering en context lo
pen de meningen toch nog sterk uiteen. 

Von Richthofen, die het falsum zeer uitvoerig bespreekt, beschouwt het als 
een Fries verweer tegen de machtsaspiraties van Floris V van Holland. Hij 
plaatst het tussen 1276 en 1287.35 Zijn datering berust voornamelijk op een ver
meende relatie met de werken van Melis Stoke en Jacob van Maerlant. Deze 
beide auteurs schreven in opdracht van Floris V en keerden zich in hun werk 
tegen Friese verdichtsels over een Rome-tocht en door Karel de Grote verleen
de privileges. Ondanks de overeenkomsten tussen het Karelsprivilege ener
zijds en Stoke en Maerlant anderzijds, staat nu toch wel vast dat de beide laatst
genoemde auteurs het dokument niet hebben gekend.36 Zij kennen niet alleen 
details die niet in het privilege voorkomen37, belangrijker is dat zij slechts het 
Rome-verhaal bestrijden en met geen woord reppen over de Saksenoorlog van 
Karel, terwijl het Karelsprivilege dáár nu juist de nadruk op legt.38 Bovendien 
is één van de argumenten van Maerlant in zijn betoog tegen Der Vrieschen pri
vilege het feit dat de Friezen géén oorkonde kunnen overleggen: 

"Ie wane ghire in sijt verdullet: 
Soe was met botren ghebullet, 
Soene conste ghene zonne gedogen, 
Anders haddise moghen toghen!"39 

Maerlant daagt de Friezen dus uit om met een concrete oorkonde voor de dag 
te komen. En dat kunnen ze blijkbaar niet! Een duidelijke aanwijzing dat het 
falsum nog niet was vervaardigd of in ieder geval geen rol speelde in de Friese 
vrijheidsstrijd. 

Von Richthofen grondt zijn datering voorts op een bericht uit de kroniek van 
Johannes Beka. Deze vertelt dat de Friezen zich in 1287 hebben gewend tot een 
bedrieger in Neuss, die zich voordeed als de wederopgestane keizer Frederik II 
en het vrijheidsstreven van de Friezen steunde door hun privileges te bevesti
gen en Floris V uit te dagen zijn rechten op Friesland met concrete bewijzen te 
staven.40 In het bericht is echter in het geheel geen sprake van een stuk als het 
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Karelsprivilege en bovendien is de relatie tussen de valse Frederik en de Frie
zen een later verzinsel van Beka.41 

Philipp Heek kwam enige jaren na Von Richthofen met een datering om
streeks 1247.42 De oorkonde zou buiten Friesland zijn vervaardigd door Franse 
kruistochtpredikers ter ondersteuning van hun pogingen om in Friesland deel
nemers aan de kruistocht van Lodewijk IX te werven.43 Deze interpretatie is 
lange tijd populair geweest.44 Voornaamste argumenten hiervoor waren de na
druk die het privilege legt op de dapperheid van de Friezen en een mededeling 
in de kroniek van Menko, dat kruistochtpredikers "vele privileges ten aanzien 
van de Friese vrijheden" met zich meebrachten, toen zij in 1247 in de stad Gro
ningen kwamen.45 Menko zegt echter niets over de inhoud van die privileges. 
De vermelding kan dus niet als bewijs voor het bestaan van het Karelsprivilege 
gelden. Datzelfde kan gezegd worden van de oorkonde van Roomskoning Wil
lem II uit 1248, waarin deze de door Karel de Grote aan Friesland geschonken 
privileges (volgens Heek het Karelsprivilege) bevestigt. Inmiddels is voldoen
de aangetoond dat deze bevestigingsoorkonde géén vervalsing is, maar ook dat 
het stuk geheel losstaat van het Karelsprivilege.46 Daarmee komt elke grond 
voor Hecks datering te vervallen.47 

Oppermann tenslotte opperde een verband met het valse tolprivilege voor 
Nijmegen, dat omstreeks 1282 in Keulen zou zijn vervaardigd. Hoewel Op
permann zelf spreekt van een "engen Zusammenhang", zou ik liever over een 
"zekere gelijkenis" willen spreken. De gelijkenis betreft enkele formuleringen 
die zeker niet exclusief Keuls zijn, maar in dertiende- en veertiende-eeuwse 
oorkonden uit de Nederlanden zeer frequent voorkomen.49 Een vergelijking 
van de getuigenlijsten levert slechts één echte overeenkomst op: Otto dux Sue-
vie. Oppermanns conclusie, dat "beide Zeugenreihen offensichtlich von dem-
selben Fälscher erfunden sind", laat ik dan ook geheel voor diens rekening. 
Zijn opvatting heeft weinig steun gevonden.50 

Niermeyer gaf nog een eigen draai aan Oppermanns conclusie door te stellen 
dat het privilege omstreeks 1290 in opdracht van de graaf van Gelre zou zijn 
gemaakt om diens Friese avontuur te ondersteunen.51 Oppermann zelf zag ei
genlijk nauwelijks banden met de Gelderse graven52 en in een posthuum uit
gegeven studie wordt Niermeyers opvatting expliciet bestreden. 

Een late datering 
Tot zover over de dateringen in de literatuur. Het valt op dat alle auteurs kozen 
voor een situering in de dertiende eeuw.54 Nu heeft men daar in feite geen enke
le concrete aanwijzing voor. Het verhaal van de vrijheidsverlening door Karel 
de Grote wordt in de dertiende eeuw meer dan eens verteld, verdedigd of be
streden, maar nergens wijst men daarbij op een concrete oorkonde.55 Maer-
lants felle bestrijding van de verzinsels over de Friese vrijheid wordt meestal 
aangehaald als bewijs van het bestaan van de oorkonde (zie hierboven), in feite 
kan men deze passage eerder aanvoeren als een aanwijzing voor het nog niet 
vervaardigd zijn! 

Er is één element, dat tot nu toe nauwelijks aandacht heeft gekregen, maar 
wel degelijk een aanwijzing voor de datering oplevert, namelijk het ritueel van 
de ridderslag. In een rijk gedocumenteerd artikel uit 1920 heeft Wilhelm Erben 
aangetoond dat de zogenaamde "halsslag" of "collée" (in het Karelsprivilege: 
data ei manu sicut consuetudine est colapho, § 10) pas in de veertiende eeuw in 
historische bronnen voorkomt.56 Het eerste contemporaine verslag is uit 1354. 
Kort daarvoor had Johannes Beka zijn Chronographia voltooid, waarin hij de 
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ridderslag van Roomskoning Willem II in 1248 beschrijft, een gebeurtenis die 
echter geheel aan het fantasierijke brein van Beka zelf moet zijn ontsproten.57 

In de fictionele literatuur (ridderromans) wordt de ceremonie al veel eerder 
beschreven, maar niets wijst erop dat zij toen al een rol speelde bij de werkelij
ke bevordering tot ridder.58 Erben heeft tenminste één tekst over het hoofd 
gezien. De Hollandse historicus Willem Procurator vermeldt de ceremonie na
melijk reeds in het eerste deel van zijn Chronicon, dat hij waarschijnlijk in 1322 
schreef.59 Het Karelsprivilege, dat op grond van de handschriftelijke overleve
ring in ieder geval niet na 1319 gedateerd kan worden, blijft echter de vroegste 
tekst waarin de "halsslag" als teken van bevordering tot ridder in een non-fic-
tionele context voorkomt.60 Dit feit is natuurlijk geen 'hard' bewijs voor een 
late datering, maar geeft wel aanleiding de mogelijkheid van een datering kort 
voor 1319 te onderzoeken. 

Dat brengt ons weer bij de zojuist genoemde kroniek van Willem Procura
tor. Het tweede deel van het Chronicon, begonnen in 1323, bevat namelijk een 
belangrijk argument voor een late datering, kort vóór 1319.61 Nog in de middel
eeuwen is in het enige overgeleverde (oorspronkelijk Egmondse) handschrift 
van het Chronicon een passage door rasuur onleesbaar gemaakt. Enkele jaren 
geleden werd de bewuste passage bij toeval herontdekt in een ander (ook Eg-
monds) handschrift van 1517.62 Het geradeerde stuk blijkt een merkwaardige 
lofzang te bevatten op de vrede die omstreeks 1323 in Friesland heerste. Het 
Friese volk, dat sinds mensenheugenis "zeer slecht" (perversissima) en "altijd 
geneigd tot roven en moorden" (rapinis et cedibus paratissima) was, leefde nu 
in rust en vrede. De auteur noemt vier punten (articulus, casus), waaruit hij 
afleidt dat deze vrede Gods werk is. Daarvan luidt het tweede als volgt63: 

"Het tweede geval (casus) is dat de privilege-oorkonde, die door keizer 
Karel aan dat land is gegeven en met gouden zegels is bekrachtigd64, die 
vijfhonderd jaar en langer verborgen is geweest en in verband met de om
standigheden aan slechts één priester is toevertrouwd onder de belofte 
van geheimhouding, nu (adpresens) tevoorschijn is gebracht en voor aller 
ogen openbaar gemaakt." 

Het stuk, dat als een profetie van priester op priester moest worden overge
dragen, mocht namelijk pas openbaar worden gemaakt als er volkomen vrede 
heerste onder de wijzen van het land (sapientes illius terre). De vrede omstreeks 
1323 slaat ongetwijfeld op de onderwerping van een groot deel van Westergo 
door graaf Willem III van Holland. 

Het verhaal over het tevoorschijn komen, dat alleen hier voorkomt en ook 
later nergens meer met het privilege in verband wordt gebracht, is de vroegste 
expliciete verwijzing naar het Karelsprivilege in een historiografische bron. 
Het verhaal is ongetwijfeld verzonnen ter versterking van het geloof in de au
thenticiteit van het privilege. Een voor de hand liggende kritische vraag, name
lijk waarom men zich nooit eerder op een zo fundamentele tekst had beroepen, 
werd hierdoor bij voorbaat beantwoord.65 Het is op grond van deze vermelding 
wel zeer onwaarschijnlijk dat het stuk al in het midden van de dertiende eeuw 
bekend was. Dat het verhaal in een Hollandse kroniek voorkomt, enkele jaren 
nadat het privilege in een Hollands register is ingeschreven66, wijst er boven
dien op dat het privilege een rol heeft gespeeld in de relatie tussen Holland en 
Friesland. Dat laatste brengt me op het probleem van het ontstaansmilieu en 
de politieke context van het privilege. Waar is het falsum gemaakt en welk doel 
wilde de opsteller ermee bereiken? 
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Lokalisering 
Nog steeds wordt het Karelsprivilege algemeen beschouwd als een Fries docu
ment.67 Hoewel Von Richthofens opvatting dat het Karelsprivilege in Wester-
lauwers Friesland is vervaardigd, niet meer door iedereen wordt gesteund,68 

gaat men er meestal wel vanuit dat het is opgesteld ter legitimering van het 
Friese vrijheidsstreven. Nu lijkt dat op het eerste gezicht ook vanzelfsprekend. 
Met name in de vijftiende eeuw is het stuk meestal met dát doel gebruikt. Het is 
niet overdreven om de vervalsing in deze periode als "het credo van de Friese 
vrijheid" te beschouwen. Ook inhoudelijk lijkt een Fries ontstaansmilieu aan
nemelijk. De opsteller vertelt een Friese vrijheidslegende en lijkt goed op de 
hoogte van Friese toestanden. De vermelding van een jaarlijkse verkiezing van 
consules (§ 8) weerspiegelt bijvoorbeeld de Friese realiteit.69 Toch is dit op 
zichzelf geen dwingend argument voor een lokalisering in Friesland. Dat Fries
land op regionaal niveau door consules werd bestuurd, was ook in het buiten
land alom bekend.70 Bovendien is het privilege slechts schijnbaar goed inge
licht. In werkelijkheid was namelijk sprake van een vastgesteld aantal consules, 
waar het privilege spreekt over quotquot sibi viderint expedire.11 Zou het stuk 
wel door een Fries zijn opgesteld? 

Er is alle reden om daaraan te twijfelen. Algemeen wordt het Karelsprivilege 
beschouwd als een "erbarmelijk stuk", een knullige vervalsing, waarvan men 
nauwelijks kan geloven dat die voor kanselarijgebruik zou zijn bedoeld. Als 
een Fries de in Friesland algemeen aanvaarde Karelslegende een juridische ba
sis had willen geven, zou hij dan niet een minder doorzichtige vervalsing heb
ben opgesteld? Waarom die vreemde datering in de vijfde of zesde eeuw? 
Waarom die uitzonderlijk lange narratio? Waarom het Saksenverhaal, dat de 
traditionele Karelslegende over de inname van Rome overschaduwt? 

Er zijn meer argumenten voor een lokalisering buiten Friesland. Zo past de 
vrijstelling van een tribuut van 20 pond per jaar niet in de Friese vrijheidstradi-
tie.72 Heek heeft daar reeds op gewezen. Hij signaleerde tevens een merkwaar
dige tegenstrijdigheid tussen de Friese traditie (Magnus-sage etc.) en het Ka
relsprivilege73: het stuk maakt de weg vrij voor een vorm van landsheerlij k ge
zag, namelijk door de introductie van de zogenaamdepotestas Frisie, terwijl de 
kern van de Friese vrijheid nu juist bestaat in de afwezigheid van een dergelijk 
gezag. De potestas krijgt bovendien de bevoegdheid de ridderslag te verlenen 
aan vermogende Friezen die een militaire carrière willen opbouwen. De nieu
we ridder moet zich vervolgens op de wijze van de ridders van de koning van 
Frankrijk bewapenen. Dit is geheel in tegenspraak met de heersende mentali
teit in Friesland, waar men juist niets van militares dignitates moest hebben.74 

Het Karelsprivilege is een privilege voor geheel Friesland (Frisea tota). Ook 
dit maakt een ontstaan in Friesland zelf onwaarschijnlijk. Het Friese kustge
bied was omstreeks 1300 ingedeeld in een groot aantal zelfstandige terrae, die 
het meestal niet al te best met elkaar konden vinden en elkaar soms letterlijk te 
vuur en te zwaard bestreden.73 Het zou echter mogelijk zijn dat de vervalser 
met Frisea tota slechts een enkele terra op het oog had, zoals ook bij de auteur 
van de Quedam narracio het geval is.76 Bovendien zou het stuk in dit opzicht 
een politiek programma kunnen zijn, geschreven met de bedoeling de Friese 
gelederen te sluiten tegen een buitenlandse vijand. Zo was immers ook het zo
genaamde Opstalsboomverbond van 1323 in naam een overeenkomst tussen 
alle Friezen; ook hier was de eendracht niet meer dan een vrome wens.77 

De twee laatstgenoenlde mogelijkheden vervallen echter, wanneer we letten 
op de precisering die het falsum zelf aan de uitdrukking Frisea tota geeft. Het 
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spreekt namelijk over Frisones orientales et occidentales. '8 We zullen eerst moe
ten vaststellen over welke Friezen het hier gaat. De benamingen "Oost-" en 
West-Friesland" in middeleeuwse bronnen zijn nog steeds aanleiding voor ver
warring. Afhankelijk van de positie en de gehanteerde scheidslijn (Vlie, Lau-
wers of Eems) kunnen namelijk respectievelijk West-Friesland en Westerlau-
wers Friesland, Wester- en Oosterlauwers Friesland of Friesland van Vlie tot 
Eems en van Eems tot Wezer bedoeld zijn. In de vroege middeleeuwen gold 
het Vlie als de belangrijkste scheidslijn. In de loop van de tijd treedt een ver
schuiving op en wordt Oost-Friesland de vaste benaming voor het gebied ten 
oosten van de Eems.79 Omstreeks 1300 is dit echter nog niet het geval. In Hol
land blijft Oost-Friesland tot in de vijftiende eeuw de aanduiding voor de lan
den ten oosten van het Vlie. Als Roomskoning Rudolf van Habsburg de graaf 
van Gelre in 1290 beleent met Friseam, que dicitur vulgariter Oestvrieslant be
doelt hij daarmee Westerlauwers Friesland.80 Blijkbaar is Oestvrieslant om
streeks 1300 ook buiten Holland een gangbare benaming voor het gebied ten 
oosten van het Vlie.81 "West-Friesland" slaat dan vrijwel altijd op het gebied 
ten westen van het Vlie. De kroniek van Bloemhof (in Fivelgo) spreekt bij het 
jaar 1285 over Westfreslande in de huidige betekenis82, maar ook Westerlau-
werse Friezen duiden het door de graaf van Holland beheerste gebied aan de 
overzijde van het Vlie aan als Westfrisia.81 Alleen in het huidige Oost-Friesland 
wordt de scheidslijn meestal bij de Eems gelegd. Gezien de tekstoverlevering is 
het echter niet aannemelijk dat het Karelsprivilege daar ontstaan is. Er is dus 
alle reden om te concluderen dat de aanduiding Frisones occidentales et orienta
les in het document slaat op de inwoners van het huidige West-Friesland en het 
gebied ten oosten van het Vlie.84 

De relaties tussen de Friese gebieden aan weerszijden van het Vlie waren 
omstreeks 1300 niet bijster vriendschappelijk. Als Menko over de Westfriezen 
spreekt, laat hij duidelijk merken dat hij met hen geen enkele relatie heeft.85 De 
kloosters van Oostergo en Westergo hadden in 1285 zelfs stenen geleverd voor 
de dwangburchten van Floris V in West-Friesland. Tijdens de regeringsperiode 
van graaf Willem III van Holland (1304-1337), toen West-Friesland trouw 
bleef aan de graaf en Oistvrieslant, met name Westergo, een hevige strijd met 
hem voerde, was het ondenkbaar dat de Westerlauwerse Friezen een band met 
hun volksgenoten aan de overzijde van het Vlie wensten. Oostergo erkende de 
graaf in 1326 als "heer van West-Friesland", maar wees elke Hollandse aan
spraak op het eigen territorium af86 en anderzijds klaagt Worp van Thabor er
over dat de Westfriezen sinds 1299 "nog meer dan de overige Hollanders de 
vrijheid van de Oostfriezen hebben bestreden".87 Op grond van dit alles is het 
onwaarschijnlijk, dat een vrijheidslievende Fries een privilege zou hebben ver
vaardigd waarin hij over de dappere daden van de aan Holland onderworpen 
Westfriezen én van de Friezen ten oosten van het Vlie spreekt.88 

Zowel de introductie van een vorm van landsheerlijk gezag als de groot-Frie
se benadering in een verbintenis tussen West- en Oost-Friesland, past niet in de 
sfeer van de Friese vrijheid. Paradoxaal genoeg wijzen deze elementen eerder 
in de richting van de aartsvijand van de vrije Friezen, de graaf van Holland. 
Zou het Karelsprivilege uit de grafelijke koker afkomstig kunnen zijn? 

Er zijn meer argumenten die lijken te pleiten voor deze, op het eerste gezicht 
wel zeer onwaarschijnlijke veronderstelling. Ten eerste is er een treffende 
overeenkomst tussen de sanctie in het Karelsprivilege en die in verschillende 
oorkonden van graaf Willem III. Degenen die de Friese privileges zouden 
schenden, zouden volgens het falsum door de paus worden geëxcommuniceerd 
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Het begin van de oudste overgeleverde tekst van het Karelsprivilege. (zie de bijlage) 

en onder het interdict worden gesteld (§ 14). Deze bepaling was voor Heek me
de aanleiding om de opsteller van het stuk in kerkelijke/pauselijke kringen te 
zoeken.89 Graaf Willem III heeft echter in verschillende situaties de sanctie van 
excommunicatie en interdict gehanteerd als middel om opstandige onderdanen 
tot gehoorzaamheid te dwingen. In 1306 riep Willem III de hulp in van zijn oom 
Gwijde, bisschop van Utrecht, om bij de paus brieven van excommunicatie en 
interdict tegen de nobiles et communitates insularum Zelandiae ac contra West-
Fresones los te krijgen.90 In 1310 liet hij de Westfriezen officieel verklaren dat 
hij hen in het geval van een opstand door de bisschop van Utrecht zou kunnen 
laten excommuniceren. De Friezen zouden zelf bij de paus om een bevestiging 
van deze procedure moeten vragen; pas in 1320 werd in deze zaak een positief 
antwoord van de paus ontvangen.91 

In de literatuur over het Karelsprivilege kan men hier en daar verwondering 
bemerken ten aanzien van de rol van de keizer/Roomskoning en die van de 
koning van Frankrijk.92 Inderdaad wijst de titel rex Romanorum naar het Duit
se rijk, terwijl met betrekking tot de ridderslag de ridders van de rex Francie 
(niet: Francorumi) ten voorbeeld worden gesteld (§ 10). Mijns inziens pleit het 
gebruik van de titel rex Romanorum tegen de sinds Heek wijdverbreide opvat
ting dat het stuk van Franse origine zou zijn, terwijl de voorbeeldfunctie van de 
Franse ridders een ontstaan in een Duitse rijksstad, zoals Oppermann wil, on
waarschijnlijk maakt.93 Als het stuk zou zijn ontstaan in de omgeving van Wil
lem III van Holland, Zeeland en Henegouwen, is vermelding van beide vorsten 
zeer begrijpelijk. Willem III onderhield nauwe betrekkingen met Lodewijk de 
Beier, maar was sinds 1315 ook bondgenoot van de koning van Frankrijk. 

Een nog onopgelost probleem is de herkomst van het Saksenverhaal. Er zijn 
hieromtrent verschillende suggesties gedaan, maar geen daarvan kon voldoen
de aannemelijk gemaakt worden.94 Dat Karel de Grote in zijn strijd tegen de 
Saksen hulp heeft gehad van de Friezen staat wel vast.95 Dat men ook in de 
hofkringen rond Willem III daarvan op de hoogte was, is zeer aannemelijk. In 
het Chanson des Saisnes van de Noordfranse troubadour Jean Bodel (1165-
1209) wordt verteld hoe koning "Lohout de Frise la lointaine" met 20.000 Frie
zen keizer Karel de Grote te hulp komt tegen "Guiteclin de Sessoigne" (een 
verbastering van Widukind).96 Het is zeer wel mogelijk dat de opsteller van het 
Karelsprivilege dit of ee'n dergelijk verhaal als bron heeft gebruikt. 

Ondanks dit alles lijkt het toch merkwaardig, dat het Karelsprivilege aan het 
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hof van de graaf van Holland zou zijn ontstaan, enkele decennia nadat de offi
ciële Hollandse historiografie had aangetoond dat de geschiedenis van Karel 
de Grote die de Friezen vrijheid verleent, slechts een dom verzinsel was. Er zijn 
echter aanwijzingen dat men in het begin van de veertiende eeuw toch minder 
afwijzend tegenover de legende heeft gestaan dan men op grond van het ver
leden zou verwachten. Op 4 juli 1310 sloot Willem III een verdrag met Wester
go, waarbij hij door de grietmannen en rechters van dit land als "heer van Fries
land" werd erkend. In datzelfde verdrag bekrachtigde Willem op zijn beurt de 
door Karel de Grote aan de Friezen geschonken vrijheden, zoals die reeds in 
1248 door Roomskoning Willem II waren bevestigd.97 Er wordt in het verdrag 
niet verwezen naar het Karelsprivilege98, maar Willem toonde zich wel bereid 
in algemene bewoordingen een historische mythe te ondersteunen, die kort te
voren door Stoke en Maerlant was ontkracht. 

Daarmee is uiteraard nog niets gezegd over Willems houding ten opzichte 
van de gedetailleerde uitwerking van de Friese politieke mythe, zoals die werd 
geboden door het Karelsprivilege. Dat dit document in 1319 werd ingeschre
ven in één van zijn registers, impliceert niet noodzakelijk dat hij ook bereid was 
de inhoud van het stuk te bevestigen. Veelbetekenend is ondertussen wel, dat 
Willem Procurator, die sinds 1323 in zijn kroniek de graaf van Holland de 
hoofdrol laat spelen en doorgaans vol lof over hem is, het stuk onmiskenbaar 
legitimeert.99 Hoewel de Procurator zich ook wel eens kritisch uitlaat over zijn 
heer, lijkt zijn legitimatie van het Karelsprivilege toch in overeenstemming te 
zijn geweest met de Friese politiek van Willem III.100 

Intentie 
Een lokalisering in Holland mag dan een mogelijke verklaring bieden voor en
kele "vreemde" elementen in het Karelsprivilege, het blijft onduidelijk met 
welke intentie en onder welke omstandigheden het stuk is opgesteld. Welk be
lang zou Willem III gehad kunnen hebben bij de vervaardiging van een docu
ment, dat in later eeuwen zou worden beschouwd als de grondslag van de Frie
se vrijheid? De vraag naar de intentie van een falsum is meestal gemakkelijker 
gesteld dan beantwoord. Doorgaans bevat een falsum veel informatie die de 
eigenlijke vervalsing moet verhullen of een in wezen onverteerbare zaak aan 
een bepaalde doelgroep moet "verkopen". Het is niet altijd eenvoudig om vast 
te stellen wat de kern en wat de verpakking is. 

Dat het stuk in de lente van 1319 in een Hollands register werd ingeschreven, 
brengt ons niet veel verder. Hoogstens zou het feit, dat het daarin direkt wordt 
gevolgd door het stadsrecht van Staveren van 1292, kunnen wijzen in de rich
ting van de politieke verhouding tussen Holland en Westergo.101 Uit andere 
bronnen is echter niets bekend over diplomatieke contacten in 1319 tussen Wil
lem III en de Friezen.102 

Door de vermelding bij Willem Procurator weten we wel iets over een vroeg 
gebruik van het privilege. De Procurator noemt het stuk in zijn beschrijving van 
het jaar 1323 en over de politieke situatie in dát jaar zijn we vrij goed ingelicht. 
Verschillende Friese edelen huldigden Willem III als heer en diens positie in 
Westergo leek zich te consolideren. Het verhaal bij Willem Procurator is zeer 
waarschijnlijk bedoeld om die wankele vrede te versterken. Het privilege 
wordt daarbij opgevoerd als een soort beloning voor de vrede; het mocht na
melijk alleen in de openbaarheid komen als de edelen de strijdbijl hadden be
graven. Wie dus de vrede verstoort, dat wil zeggen: tegen de Hollandse graaf 
en de hem onderdanige Friese edelen in het geweer komt, verspeelt daarmee 
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elke aanspraak op de door Karel de Grote verleende vrijheden. Karel de Gro
te, die sinds de twaalfde eeuw door Friezen was gebruikt tegen de machtsaspi
raties van buitenlandse vorsten, werd nu door één van die vorsten geannexeerd 
om zijn aanspraken te ondersteunen! De Friese vrijheidspartij werd met eigen 
wapens bestreden.103 Het is dan ook niet toevallig dat de anti-Hollandse Frie
zen nog in datzelfde jaar 1323 hun toevlucht nemen tot een andere Friese vrij-
heidstraditie, namelijk die van de Opstalsboom.104 

Tegen de achtergrond van de passage in het Chronicon en op grond van de 
genoemde inhoudelijke argumenten zou men de vervalsing dus kunnen inter
preteren als een knieval voor de mythe van de Friese vrijheid, in ruil voor trouw 
aan het gezag van de graaf. Wijst de introductie van een potestas, van wie het 
privilege met zoveel woorden zegt dat geheel Friesland aan diens "bestuur, 
heerschappij en macht" zal zijn onderworpen (§ 9), niet in die richting? 

Er blijven echter bezwaren tegen deze interpretatie. De passage in het Chro
nicon van Willem Procurator bewijst niets. Zijn gebruik van het privilege be
hoeft immers niet overeen te komen met de oorspronkelijke intentie van de 
opsteller. Bovendien blijft het merkwaardig dat de omschrijving van het ambt 
van potestas in het falsum sterk afwijkt van de machtspositie die de Hollandse 
graven zich wensten. De potestas zou ieder jaar gekozen moeten worden door 
de consules, een nogal wankele basis voor een blijvend landsheerlijk gezag! 
Ook kan moeilijk worden verklaard waarom de graaf zelf de vrije keuze van 
deze consules ter sprake zou brengen (§ 8), terwijl de Friezen in 1310 reeds de 
volledige jurisdictie van de graaf hadden erkend. 

Eerder is al opgemerkt dat het stuk een "erbarmelijke" vervalsing is, die in 
het geheel niet geschikt lijkt te zijn om gebruikt te worden als juridische basis 
voor de Friese vrijheid. We kunnen er nu aan toevoegen dat het stuk evenmin 
bruikbaar is om er de uitoefening van het grafelijk gezag op te baseren. Deze 
constatering brengt ons dicht bij een oplossing. Het stuk lijkt namelijk een gele-
genheidsdocument te zijn, dat slechts een beperkt doel dient. Geen grondwet 
van de vrijheid of fundament van grafelijke overheersing, maar eerder een 
pamflet, een vlugschrift met een propagandistisch karakter. 

In dit verband wil ik nog eens de aandacht vestigen op een merkwaardig ele
ment in de tekst. Hiervóór noemde ik reeds de hypothese van Heek, dat het 
Karelsprivilege bedoeld was om ridders te recruteren onder de Friezen in ver
band met de kruistocht van Lodewijk de Heilige (1247).105 Inderdaad is de 
meest opvallende passage in het stuk die waarin de Friezen de mogelijkheid 
wordt verleend om de ridderwaardigheid te verkrijgen (§ 10). Deze vrijheid, 
die een zeer on-Fries karakter heeft, lijkt één van de centrale bepalingen te 
zijn. Welgestelde Friezen die willen vechten, worden in feite verplicht zich tot 
ridder te laten slaan en met hun potestas in volle wapenrusting ten strijde te 
trekken. Met bewondering wordt gesproken over de Friese dapperheid en ge
vechtskracht. Als die zou worden gecombineerd met een Franse ridderlijke uit
rusting, zouden de Friezen onoverwinnelijk zijn! De bepaling moet worden ge
zien tegen de achtergrond van de Friese reputatie als vechtersbazen. De Frie
zen hadden zich in de twaalfde en dertiende eeuw ontpopt als succesvolle strij
ders, die met name tijdens kruistochten opzien baarden door hun dapperheid. 
Daar konden vele sterke staaltjes van verteld worden. Hadden zij niet Lissabon 
veroverd op de Moren, Damietta op de Saracenen en Aken op de volgelingen 
van de ketterse keizer Frederik II? 

Uit dertiende- en veertiende-eeuwse bronnen blijkt dat de Friese reputatie 
ertoe leidde dat ze populaire medestrijders waren. Een mooi voorbeeld daar-
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van is de brief van paus Innocentius IV uit 1250, waarin hij de Friezen oproept 
om deel te nemen aan de kruistocht "omdat zij in de landen overzee gewoonlijk 
voorspoedig zijn".106 Ook buiten de context van de kruistochten had de Friese 
militaire faam concrete consequenties. Zo probeerde de Franse koning Filips 
VI hen in 1337 voor zijn karretje te spannen in zijn strijd tegen de Engelse ko
ning en diens bondgenoot, de hertog van Gelre.107 

Het is tegen deze achtergrond niet onwaarschijnlijk dat het Karelsprivilege is 
opgesteld in een analoge situatie, ter ondersteuning van een soortgelijk ver
zoek. Nu is er in de decennia vóór 1319 inderdaad een landsheer geweest die 
heeft geprobeerd Friese strijders voor zijn eigen zaak te mobiliseren, en dit feit 
geeft ons onderzoek een onverwachte wending. Toen de Brabander Willem 
Berthout van Mechelen, bisschop van Utrecht (1296-1301), probeerde politie
ke munt te slaan uit de chaotische situatie in Holland na de dood van graaf Flo-
ris V (1296), heeft hij handig gebruik gemaakt van de Friese afkeer van het 
Hollandse gezag. Hij stimuleerde in West-Friesland een opstand tegen Jan I en 
Jan van Avesnes en stak in 1297 naar Westergo over om daar op te roepen tot 
een kruistocht tegen Holland, een oproep waarover Melis Stoke zich nogal 
boos maakt: Alsof de Hollanders ongelovigen waren!108 De pogingen van de 
bisschop bleven niet zonder gevolg. Inderdaad hebben edelen uit Westergo 
deelgenomen aan de opstand in West-Friesland.109 

Hoewel Willem Berthout zijn pogingen om militaire versterking uit Wester
go te verkrijgen vooral kracht bijzette door in te spelen op het Friese enthou
siasme voor kruistochten, is het niet uitgesloten dat hij daarnaast ook heeft ge
appelleerd aan Friese vrijheids-sentimenten. Wanneer we lezen wat Worp van 
Thabor en Ubbo Emmius over de episode te zeggen hebben, wordt dit laatste 
zelfs zeer waarschijnlijk. Worp geeft in zijn beschrijving een verklaring voor 
het feit dat de bisschop aan de Friezen pauselijke aflaten kon voorspiegelen: de 
Hollandse graven gingen immers in tegen de door de keizer verleende en door 
de paus bevestigde vrijheid!110 Emmius weet te vertellen dat de bisschop de 
Friezen heeft gewezen op de pauselijke sancties die in het keizerlijke vrijheids-
privilege werden verbonden aan overtreding ervan: interdict en excommunica
tie.111 Dit zijn nu precies de sancties die het Karelsprivilege noemt! Het is niet 
duidelijk op welke bron Emmius zich baseert. Als het gaat om een eigen toe
voeging die direkt teruggaat op het Karelsprivilege, mogen we er geen waarde 
aan hechten, maar als de bewuste passage afkomstig is uit een betrouwbare 
bron, kunnen vele vragen omtrent het Karelsprivilege worden opgelost. Dan 
mogen we er namelijk van uitgaan dat Willem II Berthout, bisschop van 
Utrecht, de vervalsing in 1297 heeft laten vervaardigen om Friese edelen ertoe 
te bewegen hem te volgen in zijn strijd tegen de Hollanders. 

Alle bovenstaande opmerkingen nog eens overwegend, meen ik dat er veel 
voor te zeggen is in Willem Berthout de initiator van de vervalsing te zien. Wil
lem was een strijdlustig man112, die niet opviel door een scrupuleuze handelwij
ze. Veel van de hierboven genoemde argumenten voor een ontstaan in een 
Hollands-Henegouwse context, zouden ook aangevoerd kunnen worden om 
een herkomst uit de omgeving van de uit Brabant afkomstige bisschop te on
dersteunen. De vragen die waren blijven liggen, kunnen nu bovendien worden 
opgelost: Willem zal niet exact op de hoogte zijn geweest van de institutionele 
situatie in Friesland, vandaar de merkwaardige bepaling ten aanzien van het 
aantal consules; hij had geen machtspolitieke aspiraties in de Friese landen, 
vandaar de bevestiging van de vrije keuze van rechters; hij had er wel belang bij 
de leiding van de expeditie in eigen hand te houden, vandaar de introductie van 
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een potestaat113; hij had er zeer zeker belang bij de West- en Oostfriezen onder 
één noemer te brengen.114 

Willem Berthout als opsteller van het Karelsprivilege? Als Bock dit nog had 
kunnen lezen, zou het door hem waarschijnlijk zijn afgedaan als "gelehrte 
Konstruktion, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat".115 Soms is echter een 
al dan niet geleerde constructie nodig om een weg te vinden in het doolhof dat 
de middeleeuwse geschiedenis vaak voor ons is. Hier is een weg gewezen. Na
der onderzoek zal moeten uitwijzen of dit de goede is. 

Bijlage: Tekst en vertaling 
Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage, Archief van de Graven van Holland, inv.nr. 324, f.3r-3v en 
inv.nr. 325, f.2v-3. De tweede tekst is een getrouwe copie van de eerste. 

1 Karolus favente divina dementia Romanorum rex et seraper augustus, omnibus tam futuris 
quam presentibus in perpetuum salutem. 
2 Ne ea que aguntur in tempore simul cum tempore labantur, poni solent in dictis testium et scrip-
ture memorie perhennari. 
3 Ea que a nobis facta sunt ad oblivionis confusionem evitandam universorum noticie cupimus 
declarari, quod, cum Lugerus dux Saxonie ducatum suum iure feodali teneret ab imperio, nee hoc 
cognoscere curaret et tributum de ducatu suo a cesare augusto statutum, quod a predecessoribus 
suis consuetum fuit nobis singulis annis exhiberi nostris predecessoribus, exhibere contempneret et 
modis omnibus se imperio et nobis contumaciter per suam superbiam opponeret, et se in preiudi-
cium et gravamen imperii pro rege gereret, et se regem Saxonie vocari precepisset, nos tandem 
huiusmodi superbiam suam et iniuriam dicto imperio et nobis sepius ab ipso illatam sustinere et 
dissimilare nolentes, invocato Frisonum orientalium et occidentalium auxilio, quos viros stren-
nuos, agiles et mire audacie sicut quibusdam nobis referentibus esse intelleximus, quibus etiam 
idem dux multa inferebat gravamina, eo quod eosdem sue posset subicere potestati, cum tarnen se 
defendendo ei resisterent, maxime gavisi ex eo quod eorum auxilio invocare dignabamur, nobis per 
nuncios suos sposponderunt, et certos et securos reddiderunt quod parati esse deberent in subsi-
dium nostrum venire, et quod ad optinendum imperii honorem et nostrum vitam suam vellent ex-
ponere. Sic quod iam dicti Frisones sine more dispendio ad ineundum prelium contra iam dictum 
ducem et suos preparaverunt. Et terminum statutum ad invadendum ipsum et terram suam preve-
nientes, cum maxima multitudine Frisonum ducatum Saxonie manu forti intrantes, et viriliter ac 
crudeliter cum predicto Ludegero et suo exercitu dimicantes, ipsum et exercitum suum iam dictum 
evicerunt et eum una cum melioribus sui ducatus ceperunt, quos funibus connexos nobis vinctos 
tradiderunt. Qui de huiusmodi Victoria nobis optenta maxime exultantes, ad propria cum gaudio 
remearunt. 
4 Item cum advene Romani mandatis nostris obedire non curarent, et quedam iura imperii in 
preiudicium et gravamen nostrum sibi usurparent, et nos auxilium fidelium imperii ad resistendum 
eorum iniuriis et violentiis invocassemus, et Frisones predicti hoc intellexissent, non vocati a nobis, 
de suo libero arbitrio et voluntate spontanea, cum multitudine copiosa Frisonum in subsidium nos
trum venerunt, et cum exercitu suo Romam perrexerunt. Et cum urbi Romane apropinquare cepis-
sent, mox ab exercitu nostro se separantes, in Romanos qui cum exercitu suo nostro exercitus per 
suam superbiam occurrerant, potenti virtute in ipsos irruentes, quam pluribus ex utraque parte 
interfectis, eosdem evicerunt et per nobiles Romanos quos ceperant nobis Romam subiugarunt. 
5 Nos considerata eorum probitate et audacia, attendentes etiam fidele obsequium quod nobis et 
imperio exibuerunt, de consueta regie maiestatis benignitate ipsis gratiam volentes facere specia-
lem, de consilio fidelium nostrorum accedente consensu principum imperii, tributum a Cesare Au
gusto statutum, videlicet .xx. librarum auri, quas nobis et predecessoribus nostris singulis annis 
exhibere consueverunt, remisimus, ita quod neque nos, neque successores nostri illud ab ipsis vel 
eorum heredibus de cetero requiremus, vel aliquas exactiones in ipsos faciemus. 
6 Et preterea auctoritate regia indulsimus eisdem, ut cum omni prole sua nataque et nascitura in 
perpetuum liberi permaneant et ab omni servitute proprietaria absoluti. 
7 Statuimus etiam, ne quis eis dominetur, nisi sit de eorum bona voluntate et consensu. 
8 Et ne tarnen iudicibus carere videantur, statuimus ut ex suis eligant consules quotquot sibi vide-
rint expedire, qui in causis secularibus de quibus eis questio mota fuerit, iudices existant. 
9 Et statuimus ut iidem consules singulis annis secundum consuetudinem Romanorum eligant 
personam ydoneam et discretem, sub cuius regimine, dominio et potestate, Frisea tota sit constric-
ta et subiecta. Cui in omnibus et per omnia tanquam suo domino infra terminum sibi ab ipsis depu-
tatum teneantur obedire. Que persona potestas Frisie sic debeat vocari. 
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10 Iterum statuimus, ut si quis ex ipsis substantiam habens militari voluerit, ut dictus potestas ipsi 
gladium suum circumcingat et data ei manu sicut consuetudine est colapho, sic militem faciat, et 
eidem firmiter iniungendo precipiat, ut deinceps more militum regis Francie armatus incedat. Eo, 
quod consideraverimus, si Frisones predicti militaverint secundum staturam corporis et formam 
ipsis a Deo precipue et natura datam, cunctos in orbe terrarum milites sua fortitudine et audacia, 
dum ut dictum est sint armati, precellent et prevalebunt. 
11 Qui scutum sue milicie a dicto potestate recipere debent, in quo corona imperialis in signum 
sue libertatis a nobis ipsis concesse debet esse depicta. 
12 Et statuimus ut Frisones nolentes militare sint, usque ad summitatem aurium circumtonsi, si 
facere voluerint, ut per hoc etiam valeant ostendere Hbertatem, ipsis, ut dictum est, a nobis esse 
collatam. 
13 Quod si quis hanc ipsorum hbertatem ausu temerario infringere presumpserit, secundum per 
sententiam, quam annuentibus principibus imperii tulimus, tam ipse quam sui adiutores sint pro
scripti et a consortio fidelium exclusi. Et precipimus auctoritate regia, eosdem tanquam proscriptos 
et adversarios imperii ab omnibus vitari. Et si qui eisdem ad preliandum contra dictos [f .3v] Friso
nes astiterint vel adiutorium prestiterint, eandem penam et offensam imperii se noverint incurrisse. 
Et auctoritate premissa statuimus, quod si eisdem aliquo casu contingente in ipsorum vita vel bo-
nis, dampnum aliquod a dictis Frisonibus vel aliquo alio fuerit illatum, ne successores nostri vel alii 
iudices seculares ad alicuius instantiam ipsos defendant cum potius tamquam proscripti imperii sint 
puniendi. 
14 Quam sententiam sicut dictum est a nobis latam auctoritate predicta precipimus et statuimus a 
succesoribus nostris ratam haberi et firmari et stabile in perpetuum observari. Tenore presencium 
protestamur nos a sanctissimo papa nostro Gregorio optinuisse, quod si predicti Frisones de huius-
modi gravamine ipsis a prefatis malefactoribus illato, querimoniam deposuerint, tam ipse dominus 
papa iam dictus quam sui successores, ostenso ipsi sue libertatis privilegio presenti eosdem excom-
municabunt et denuntiare facient excommunicatos et nihilominus eorum terram, specialiter illo-
rum qui seculares habuerint dignitates. ponent sub interdicto. Que sententia excommunicationis et 
interdicti nullatenus relaxari poterit, nisi per mandatum summi pontificis speciale. 
15 Et ut hoc laudabile factum nostrum robur in perpetuum optineat firmitatis nee a nobis nee a 
successoribus nostris seu a quoquam aliquatenus possit infringi vel in dubium revocari et ut in dilec-
ti nobis Frisones memorati tali in perpetuum gaudere possint privilegio, presentem paginam exinde 
conscribi et bulle nostra auree munimine in testimonium facimus roborari. 
16 Huius igitur facti testes sunt: Weneslaus rex Bohemie, Wennardus dux Bauwarie, Lupoldus 
dux Meranensis, Henricus dux Austrie, Otto dux Suavie, Conrardus margrauius Mysnensis, Har-
boldus lantgravius de Thuringia, ac alii etiam plures viri probi et honesti. 
Actum et datum Latteran. Anno dominice incarnationis .CCCC. .lix. Indictione decima. Hoc est 
privilegium Frisonum in perpetuum valiturum. 

Vertaling: 
1 Karel, door de Goddelijke goedgunstigheid koning der Romeinen en altijd augustus, aan allen 
nu tegenwoordig en in de toekomst levend: heil tot in eeuwigheid. 
2 Opdat hetgeen op aarde gedaan wordt niet tegelijk met de tijd vervaagt, is men gewoon het vast 
te leggen in de woorden van getuigen en de herinnering te vereeuwigen in geschriften. 
3 Om verwarring door vergetelheid te voorkomen, willen wij hetgeen door ons gedaan is bij een 
ieder bekend maken. Omdat Lugerus, de hertog der Saksen, zijn hertogdom van het keizerrijk in 
leen hield en dit niet wilde erkennen en omdat hij het tribuut, door Caesar Augustus voor zijn 
hertogdom vastgesteld en door zijn voorgangers gewoonlijk ieder jaar aan onze voorgangers uit
betaald, weigerde te betalen en zich in zijn hoogmoed op allerlei wijzen halsstarrig tegen het keizer
rijk en ons verzette, en zich als een koning gedroeg tot nadeel en hinder voor ons keizerrijk, en zich 
aanmatigend koning van de Saksen liet noemen, hebben wij, niet langer bereid zijn hoogmoed en 
het onrecht dat hij zo vaak aan het keizerrijk en aan ons had gedaan, te verdragen en door de vin
gers te zien, de hulp ingeroepen van de Westfriezen en Oostfriezen. Wij hadden namelijk gehoord 
dat zij flinke strijders waren, vlug en, zoals onze zegslieden vertelden, verbazingwekkend moedig. 
Dezelfde hertog bezorgde hen bovendien veel last, namelijk om hen onder zijn heerschappij te 
brengen, waartegen ze zich echter heftig verzetten. Zij waren zeer verheugd dat wij ons verwaar
digd hadden hun hulp in te roepen en ze beloofden ons via boden dat zij ons vast en zeker te hulp 
zouden komen en dat zij hun leven wilden wagen om eerbied voor ons rijk en voor ons te bewerk
stelligen. En zo bereidden de Friezen zich dadelijk voor op de strijd tegen de genoemde hertog en 
de zijnen. En reeds vóór het tijdstip dat was bepaald om hem en zijn land aan te vallen, drongen zij 
met een grote menigte Friezen het hertogdom Saksen gewapenderhand binnen, en ze streden dap
per en wreed met de voornoemde Ludegerus en zijn leger. Ze overwonnen hem en zijn reeds ge-
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noemde leger en ze namen hem met de aanzienlijken van zijn hertogdom gevangen. Hen leverden 
zij geboeid en met touwen aan elkaar gebonden aan ons over. De Friezen verheugden zich zeer 
over deze door ons begeerde overwinning en keerden met blijdschap naar huis terug. 
4 Evenzo, toen vreemdelingen in Rome weigerden onze bevelen op te volgen en zich verschillen
de keizerlijke rechten aanmatigden tot ons nadeel en hinder, en toen wij om hun onrecht en ge
welddaden te weerstaan de hulp van de getrouwen van het rijk inriepen, hoorden de genoemde 
Friezen hiervan en ze kwamen, niet door ons opgeroepen, maar geheel uit eigen vrije wil en op 
eigen initiatief, met een talrijke menigte Friezen ons te hulp, en ze trokken met hun leger naar 
Rome. En toen ze in de buurt van de stad Rome gekomen waren, scheidden ze zich al gauw af van 
ons leger. En toen de Romeinen met hun leger in hun hoogmoed ons leger aanvielen, stormden de 
Friezen uit alle macht op hen af. Aan beiden zijden sneuvelden velen, maar de Friezen versloegen 
hen. En met behulp van de gevangen genomen Romeinse edelen onderwierpen zij Rome voor ons. 
5 In aanmerking genomen hun oprechtheid en moed, gelet op hun trouwe gehoorzaamheid, die 
ze ons en het rijk hebben betoond, en in de gewone welwillendheid van onze koninklijke majesteit 
begerig hen een bijzondere gunst te verlenen, hebben wij hen, met toestemming van de raad van 
onze getrouwen en met instemming van de rijksvorsten, het door Caesar Augustus bepaalde tri
buut, namelijk de twintig pond goud, die ze ons en onze voorgangers ieder jaar plachten te betalen, 
kwijtgescholden en wel zo, dat noch wij, noch onze opvolgers dit nog van hen of van hun erfgena
men zullen eisen, noch hen enige andere heffingen zullen opleggen. 
6 Bovendien schenken wij hen op ons koninklijk gezag, dat zij met al hun kroost dat reeds gebo
ren is en nog geboren moet worden, voor eeuwig vrij zullen zijn, niet gebonden door enige vorm 
van horigheid. 
7 Ook bepalen wij, dat niemand hen mag overheersen, tenzij met hun eigen wil en toestemming. 
8 En opdat ze toch geen rechters zullen missen, bepalen wij dat ze uit hun midden redgers kiezen, 
zoveel ze nodig denken te hebben. Zij moeten in wereldlijke zaken, waarover onder hen twist ont
staat, als rechter optreden. 
9 En wij bepalen dat diezelfde redgers ieder jaar volgens de gewoonte der Romeinen, een ge
schikte en verstandige persoon moeten kiezen, onder wiens bestuur, heerschappij en macht geheel 
Friesland zal zijn besloten en onderworpen. Aan hem moeten zij in alles en in alle opzichten ge
hoorzamen als aan hun heer binnen het door hen aan hem verleende gezag. Deze persoon moet 
men "potestaat van Friesland" noemen. 
10 Ook bepalen wij, dat, als iemand van hen enig vermogen heeft en ridder wil worden, de ge
noemde potestas hem zijn zwaard zal omgorden en hem, na hem, zoals de gewoonte is, met zijn 
hand een halsslag te hebben gegeven, op deze wijze ridder zal maken. En hij moet hem met klem 
gebieden, dat hij voortaan gewapend op de wijze van de ridders van de koning van Frankrijk zal 
uittrekken, want, zo hebben wij overwogen, als de genoemde Friezen ten strijde trekken, zullen 
zij, dankzij hun lichamelijke gestalte en uiterlijk, hun vooral door God en de natuur geschonken, 
alle ridders op de hele aarde door hun dapperheid en moed overtreffen en overwinnen, zolang zij 
maar gewapend zijn zoals beschreven is. 
11 Zij moeten het schild van hun ridderschap van de genoemde potestas ontvangen, en daarop 
moet als teken van hun vrijheid, hun door ons geschonken, de keizerskroon geschilderd worden. 
12 En wij bepalen dat de Friezen die geen ridder willen worden, hun haar tot boven hun oren 
laten afscheren, als ze het willen, om hierdoor hun vrijheid te kunnen tonen, hun, zoals gezegd, 
door ons geschonken. 
13 En als iemand deze,hun vrijheid met lichtzinnige vermetelheid zou proberen aan te tasten, 
zullen hij en zijn helpers naar het vonnis, dat wij met instemming van de rijksvorsten hebben be
paald, in de ban worden gedaan en van het gezelschap der getrouwen worden uitgesloten. En wij 
gebieden met koninklijk gezag, dat iedereen hen als verbannenen en vijanden van het rijk moet 
mijden. En als er zijn die hen in hun strijd tegen de genoemde Friezen bijstaan of hulp bieden, 
moeten ze weten dat ze dezelfde straf en ongenade op zich hebben geladen. En op grond van ons 
genoemd gezag bepalen wij, dat als hun in een bepaald geval iets overkomt tegen hun leven of hun 
goederen en er enige schade wordt aangedaan door de genoemde Friezen of door iemand anders, 
dat onze opvolgers of andere wereldlijke rechters hen op geen enkel moment mogen verdedigen, 
omdat ze eerder als verbannenen van het rijk gestraft behoren te worden. 
14 Wij bevelen en bepalen dat de hierboven genoemde straf, door ons op ons voornoemd gezag 
opgelegd, door onze opvolgers bekrachtigd moet worden en vast en zeker voor altijd moet worden 
kregen, dat, als de genoemde Friezen een klacht indienen over hen door de hiervoor vermelde 
boosdoeners aangedane schade, dan zullen zowel de reeds genoemde heer paus als zijn opvolgers, 
op vertoon van dit hun vrijheidsprivilege hen [de boosdoeners] in de ban doen en openlijk ver
klaren dat zij in de ban zijn, en bovendien zullen zij hun land, in het bijzonder het land van hen die 
wereldlijk gezag dragen, onder het interdikt stellen. Dit vonnis van ban en interdikt kan geenszins 
verlicht worden, tenzij op grond van een bijzondere opdracht van de paus. 
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15 En opdat deze lofwaardige daad van ons voor eeuwig vaststaat en zeker is, en wij noch onze 
opvolgers of wie dan ook er enigerlei inbreuk op kunnen doen, en opdat de vermelde, door ons 
beminde Friezen zich voor altijd in dit privilege kunnen verheugen, daarom hebben wij deze oor
konde laten opmaken en bekrachtigen door er als bewijs ons gouden zegel aan te hechten. 
16 Getuigen van dit feit zijn: Wenzel, koning van Bohemen, Wennard, hertog van Beieren, Leo-
pold, hertog van Meran, Hendrik, hertog van Oostenrijk, Otto, hertog van Schwaben, Koenraad, 
markgraaf van Meissen, Harbold, landgraaf van Thüringen en nog vele andere wijze en eerbare 
mannen. 
Gedaan en gegeven in Lateranen, in het jaar van de vleeswording des Heren 459, het tiende jaar 
van de indictie. 
Dit is het voor eeuwig geldende privilege van de Friezen. 
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Met dank aan dr. O. Vries en prof .dr. Ph.H. Breuker voor hun kritische opmerkingen bij een eer
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1. Zie hierover o.a. Fuhrmann, 'Von der Wahrheit der Falscher'. 
2. Hiermee doel ik niet op de legenden over de door Karel de Grote gegeven privileges, maar 

uitsluitend op de concrete oorkondetekst. 
3. Tekst o.a. in Von Richthofen, Untersuchungen, II167-179, MGH, Diplomata Karolinorum,l 

269 en Hoekstra, Hunsinger codex, 102-105. 
4. Zie Van Buijtenen, Grondslag. 
5. Mark, volgens Vries, Heilige Roomse Rijk, 22, die uitgaat van de Hunsinger tekst. 
6. Wierichs, Versuch über den Staat von Friesland, 88-225. 
7. Een nieuwe kritische editie is gewenst, maar gaat het bestek van dit artikel te buiten. De hier 

geschetste grote lijn zal moeten worden getoetst door een gedetailleerd onderzoek van de 
tekstfiliatie. -, ~ , j • 

8. AGH 324, f.3-3v; ook in een later afschrift (ws. uit 1338-1340), AGH 325, f.2v-3. De hand in 
het eerstgenoemde register schreef van 1324 mei 13 tot september, zie Kruisheer, 'Registers , 
95, vgl. 48. Hij schreef echter naar een verloren gegaan primair register. De datering m het 
jaar 1319 is ook van Kruisheer, zie daarover Carasso-Kok, 'Willelmus fecit', 325 noot 19. 

9 Bock, 'Friesland und das Reich', 33 wees er in 1953 al op dat een nieuwe editie van het privile
ge moet uitgaan van het afschrift in het Hollandse register. Hij deed dit overigens op onjuiste 
gronden; hij ging er nog van uit dat de Friezen het privilege in 1248 aan Willem II hadden 
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overhandigd. Zie hierover het vervolg. 
10. Leeuwarden, Provinciale Bibliotheek Friesland, collectie Von Richthofen, no. 2 en 3. Uit

gegeven door Hoekstra, Hunsinger codex. 
11. Hoekstra, Hunsinger codex, 43. 
12. Richthofen, Untersuchungen, II147. De cophst kende blijkbaar nauwelijks Latijn, gezien de 

vele schrijffouten, zie ibidem, 165. 
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gen, II147 koos voor "ca 1300", Buma en Ebel, Hunsingoer Recht, 11 stellen het handschrift 
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beeld in 1338, toen zij een bondgenootschap met de koning van Frankrijk sluiten, zie Blok, 
'Oorkonden', 332. In de betreffende oorkonde wordt een toespeling gemaakt op de Karelle-
gende, maar niet op het privilege. 

15. De Guise, Annales, XI c. lxxiii (editie Fortia d'Urban, 288-299). 
16. Ongeveer in dezelfde tijd moet de premonstratenzer prior Petrus van Herentals (1320-1391) 
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die hierop wijst, zie Worp, Chronicon, III. 41 (p. 188). Worp kent trouwens meer details uit 
het privilege, zoals over de haardracht van de Friezen (12), zie ibidem, 12 (p. 7). Hij citeert de 
aanhef, waaruit blijkt dat rex in de intitulatio is vervangen door imperator (mogelijk een aan
passing van Worp?). Helaas heb ik het Compendium zelf nog niet onder ogen gehad. De tekst 
van het privilege komt niet voor in een afschrift dat bewaard wordt in de Koninklijke Biblio
theek te 's-Gravenhage (hs. 128 E12). Het beste handschrift is Parijs, Bibliothèque Nationale, 
9431. 

17. Vries, Heilige Roomse Rijk, 40. 
18. Brussel, Stadsarchief, inv.nr. I = Petrus de Thymo, Brabantiae historia diplomatica (ca. 

1450), zie daarover Wauters, Inventaire des cartulaires, 1-22; Brussel, Archives Génerales du 
Royaume, Chambre des Comptes, inv.nr. 9 f.1, zie Gachard, Inventaire, 200; Brussel, Ko
ninklijke Bibliotheek, IV 687, 32-32v; Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms.Neerlandais 4, f.1, 
zie hierover Huet, Catalogue en Gachard, Bibliothèque Nationale, 293 [nr.78]. 

19. Brussel, Koninklijke Bibliotheek IV 687 heeft nostro papa Gregorio. 
20. Jongkees, Koninkrijk Friesland en idem, 'Bourgondië en de Friese vrijheid', 70-73. 
21. Zie hierover Vries, Heilige Roomse Rijk, 88-90. 
22. Een afschrift van deze tekst is uitgegeven in Schwartzenberg, Charterboek, I 682-686 ("uit 

een oud MS in 4to in bewaringe des Heeren voogden van het burgerweeshuis te Leeuwar
den"); het originele stuk wordt bewaard in Arnhem, Rijksarchief Gelderland, Hertogelijk 
Archief, charterverzameling nr. 2644. 

23. Voor de Historia Frisiae volg ik de datering van Waterbolk (Friese geschiedschrijving, 245-
247), die humanistische elementen in de tekst waarneemt en op grond daarvan kiest voor het 
einde van de vijftiende eeuw. Vgl. Carasso-Kok, Repertorium, nr. 285. Tekst in Reimers, 
'Vorlage'. 

24. Guicciardini, Descrittione, 293-296. Het opschrift luidt: Privilegium anni VIIIC et II quod 
imperator Carolus Magnus dedit Frisiis, cuius autographum scriptum in membranis et sigilla-
tum est Arnemii in Geldria, quo translatum fuit per Carolum Ducem Geldrie cum ilii pareret 
Frisia. 

25. Zie Vries, Heilige Roomse Rijk, 200 noot 26. 
26. Struick, Gelre en Habsburg, 232. 
27. Deze versie is dus sterk verwant aan de Hoogduitse vertaling van de oorkonde, die in 1493 in 

een privilege voor de Westerlauwerse Friezen werd opgenomen, zie Vries, Heilige Roomse 
Rijk, 125 en noot 14. 

28. Waterbolk, Friese geschiedschrijving, 59-92. 
29. Zie o.a. Emmius, Rerum Frisicarum, 71 (decas prima, liber V). 
30. Vgl. hierover o.a. Richthofen, Untersuchungen, II164. Hij meent dat Kempius, De origine... 

Frisiae de bewerker van de Arnhemse tekst is geweest. Kempius kon de versie echter over
nemen uit de tweede editie van Guicciardini's Descrittione (Antwerpen 1581). 

31. Martin Hamconius, De Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus libri duo (Munster 1609) 
ongepagineerd. 

32. Furmerius, Annalium Phrisicorum (Leeuwarden 1612) trias altera, liber sextus (p. 225-229). 
Na een kritisch onderzoek (p. 229-233) komt hij tot de conclusie dat er sterke verwantschap is 
met een tekst van KareLde Kale uit 885. 

33. Martinus Hamconius, De Frisia (Franeker 1620) f. 118r-120r. In 1617 had de Arnhemse tekst 
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nog niet helemaal afgedaan; een vertaling ervan (gebaseerd op Hamconius' editie uit 1609) is 
te vinden in Stellingwerff, Politycq Discours (Franeker 1617) 4-8. Stellingwerf verklaart ove
rigens dat de tekst volgens velen - en ook naar zijn oordeel - suspect is. 

34. Vries, Heilige Roomse Rijk, 22. Vgl. ook Hagermann, 'Urkundenfalschungen', 441 die het 
stuk "in ieder geval voor 1300" dateert. 

35. Von Richthofen, Untersuchungen, II234-255, vooral 245. 
36. Zoals Bolhuis van Zeeburgh, Kritiek der Friesche geschiedschrijving, 25 en 33 reeds betoog

de. Zie ook Heek, Gerichtsverfassung, 433-434, Folz, Souvenir, 336 en Van Buijtenen, 
Grondslag, 12-13. 

37. De strop om de hals (Stoke, Rijmkroniek, 1246) en de familierelatie tussen Karel en paus Leo 
(Maerlant, Spiegel Historiael, III. 8 c. 93 r. 35). De laatste wordt in de oorspronkelijke versie 
van het privilege bovendien Gregorius genoemd. 

38. Over de Saksen 23 regels, over Rome slechts 8. 
39. Maerlant, Spiegel Historiael, III. 8, c. 93 rr. 219-222. 
40. Beke, Chronographia, c. 74f (ed. Bruch, 231); idem, Croniken LXX (ed. Bruch, 148-149); 

vgl. hierover Schultheiss, Deutsche Volkssage, 26-32. 
41. Coster, De kroniek van Johannes de Beka, 266. Vgl. Stoke, Rijmkroniek, III 772-784. Het 

verhaal wordt voor waar gehouden door Blok, Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, I 
423 en via hem nog door Linssen, 'Keizer Sigismund, opperleenheer', 336. 

42. Heek, Gerichtsverfassung, 432. 
43. Overgenomen door Bock, 'Friesland und das Reich', 34; Hanisch, 'Friesische Freiheit', 4-5. 
44. Campbell, Freske riim, 12 zegt dat Heck's opvatting "may be regarded as accepted". 
45. Zie Menkonis Chronicon (MGH SS XXIII, 540) en Heek, Gerichtsverfassung, 435-437. 
46. Hij wordt hiermee vaak verward, bijvoorbeeld in Carasso-Kok, 'Willelmus fecit', 325. 
47. Hagermann, Urkundenwesen, 111-125. Hij acht het niet onwaarschijnlijk dat de oorkonde 

van 1248 juist aanleiding heeft gegeven tot vervaardiging van het Karelsprivilege, vgl. Vries, 
Heilige Roomse Rijk, 23-24. Zie ook Hagermann, 'Urkundenfalschungen', 441. Hanisch, 
'Friesische Freiheit', 4-5 merkte ook al op dat de datering niet past bij de passieve houding die 
de Friezen in deze periode ten aanzien van hun vrijheidsstrijd hadden aangenomen. 

48. Oppermann, R¾emf'sc/ie Urkundenstudien I, 407-409. De overeenkomst was ook gesigna
leerd door Richthofen, Untersuchungen, II 251, die er echter geen conclusies aan verbindt. 
De tekst van het tolprivilege is slechts in één handschrift overgeleverd, namelijk in Gemeen
te-Archief Nijmegen, collectie handschriften nr. 31 (de Gelderse kroniek van Willem van 
Berchen); uitgave in Bondam, Charterboek, 236-239. 

49. Zo ook Engelbert Mühlbacher in zijn editie, zie MGH, Diplomata Karolinorum, I nr. 269 (p. 
394-395). Vgl. Van den Bergh, Oorkondenboek Holland en Zeeland, II nrs. 106, 115, 904, 
1047 (oorkonden abt Egmond, officiaal Utrecht, graaf van Holland). 

50. Vgl. o.a. Bock, 'Friesland und das Reich', 33 en Folz, Souvenir, 336. 
51. Niermeyer, 'Staatsgezag', 32. Nagevolgd door Van Buijtenen, Grondslag, 146-147. 
52. Oppermann, Rheinische Urkundenstudien, I 409: "Der ganze Gedankenkreis des Karlprivi-

legs weist mehr nach Köln als nach Geldern." 
53. Oppermann, Kôlnisch-Geldrische Urkundenstudien, 125 noot 1 (tekst geschreven door W. 

Jappe Alberts). In deze studie (p. 124) wordt wel de relatie met Keulen en een datering om
streeks 1290 verdedigd. Merkwaardig genoeg wordt op p. 92 door Oppermann zelf beweerd 
dat in het Karelsprivilege "Diktat aus den Jahren 1236-1250" valt op te merken en op p. 94 dat 
het privilege weliswaar vóór de Spiegel Historiael van Maerlant geschreven moet zijn, maar 
dat enkele zinnen latere toevoegingen kunnen zijn. 

54. Er zijn uitzonderingen, bijv. Mayer, 'Die Einkleidung im germanischen Recht', 116 noot 7 
over het Karelsprivilege: "... Fälschung des 14. Jahrhunderts...". 

55. In de literatuur wordt het onderscheid tussen legende en oorkonde niet altijd gemaakt. Bo
vendien verwart men het Karelsprivilege soms met de oorkonde van Willem II uit 1248. 

56. Erben, 'SchwertleiteundRitterschlag', 161. Reeds in 1922 werd in het Neues Archiv fur altere 
deutsche Geschichtskunde 43 (1922) 644 op deze studie gewezen i.v.m. de "sehr beachtens-
werte Nachtrage zum gefälschten Friesendiplom Karls der Grosse". Oppermann heeft het 
artikel niet gezien (zie zijn Rheinische Urkundenstudien, I 406 noot), i.t.t. Bock, 'Friesland 
und das Reich', 33 die Erben's bewering echter op oneigenlijke gronden afwijst, zie hierna. 

57. Bock, 'Friesland und das Reich', 33 voert de beschrijving van Beka aan als argument tegen 
Erben's bewering, maar houdt er geen rekening mee dat Beka de ceremonie terugprojecteert 
in de tijd. 

58. Zie over de ridderslag in ridderromans o.a. Treis, Die Formalitáten des Ritterschlags. 
59. Willem Procurator, Chronicon (ed. Pijnacker Hordijk) 67. 
60. Van Winter, 'Cingulum militiae', 49 meent op grond van de co/ap/îitó-vermelding dat het pri-

26 



vilege op zijn vroegst uit de tweede helft van de dertiende eeuw kan dateren. 
61. Pijnacker Hordijk (ed.), Willelmi capellani Chronicon. 
62. Door mw. M. Carasso-Kok; zie haar 'Willelmus fecit'. 
63. Tekst in Carasso-Kok, "Willelmus fecit', 333-334. 
64. Vgl. Karelsprivilege: "...et bulle nostra auree munimine in testimonium facimus roborari". 
65. Vgl. het Tractatus Alvini (ed. Campbell, Thet Freske riim) dat vertelt hoe het privilege lange 

tijd vergeten in de Friezenkerk te Rome had gehangen, totdat het werd herontdekt en naar 
Friesland gebracht. 

66. Ook Jacques de Guise, die zijn werk opdroeg aan Albrecht van Beieren, graaf van Holland, 
Zeeland en Henegouwen, zal de tekst dankzij de betrekkingen tussen Henegouwen en Hol
land onder ogen hebben gekregen. 

67. Zo bijvoorbeeld Schmidt, 'Freiheitsüberlieferungen', 532-533, Ehbrecht, 'Noordelijke ge
westen', 359-360 en Vries, Heilige Roomse Rijk, 23-24. 

68. Nog wel bij Carasso-Kok, 'Willelmus fecit', 325-328. Op grond van de handschriftelijke over
levering (Hunsinger codices) wordt Oosterlauwers Friesland verdedigd door Folz, Souvenir, 
336. 

69. Vgl. bijvoorbeeld Vries, Heilige Roomse Rijk, 17-19. 
70. Zie Bartholomeus Anglicus, De proprietatibus rerum, boek XV Deprovinciis c.61 De Frisia 

(ed. Schönbach, 'Beschreibung Deutschlands', 72: "Subsunt (...) judicibus, quos annuatim 
de seipsis eligunt, qui rempublicam inter ipsos ordinant et disponunt." 

71. Gesignaleerd door Schmidt, 'Freiheitsüberlieferungen', 538. 
72. Schmidt, 'Freiheitsüberlieferungen', 537 noemt het een "Urkundendetail französischer Pro-

venienz". 
73. Heek, Gerichtsverfahren, 438-444. Zo ook Schmidt, 'Freiheitsüberlieferungen', 538 en Folz, 

Souvenir, 335-336. Vgl. ook Campbell, Thet Freske riim, 12 die spreekt over "possibly foreign 
fabricators". 

74. Bartholomeus Anglicus, De proprietatibus rerum, XV De provinciis c. 61 De Frisia (ed. 
Schönbach, 'Beschreibung Deutschlands', 72). Vgl. ook Schmidt, 'Freiheitsüberlieferun
gen', 543-44. De Descripcio Frisiae uit het begin van de vijftiende eeuw zegt het met zoveel 
woorden: "Et ideo militares dignitates odiunt et aliquos inter se erigi non permittunt sub mili-
tumtitulo" (ed. Reimers, 'Lateinische Vorlage', 144). 

75. Vele voorbeelden van dergelijke conflicten in de kroniek van Bloemhof (Emo, Menko en een 
continuator), zie MGH SS XXIII en in de Quedam Narracio (ed. Van Rij). Vgl. ook Schmidt, 
'Freiheitsüberlieferungen', 540. Over de indeling in terrae Vries, Heilige Roomse Rijk, 18-19. 

76. Quedam narracio (ed. Van Rij) x. Hij verstaat onder Frisia doorgaans slechts Westerlauwers 
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De Fryske cistersiënzerkleasters en har besit 

J.A. Mol 

De cistersiënzer oarder stiet op ekonomysk mêd te boek as ien fan de sukses-
folste midsieuske oarders. Minder as hûndert jier nei de fundaasje fan har 
memmekleaster Citeaux telde sy al mear as 500 kleasters, dêr't de measte fan 
binnen inkelde desennia in woltierich bestean laten.1 Yn it Fryske kustgebiet 
kaam de oarder ek ta grutte bloei. Soks docht ûnder mear bliken út it grut tal 
kleasters dat hjir troch cistersiënzer muontsen en nonnen befolke waard: seis 
abdijen en acht frouljuspriorijen dy't fan dy abdijen ôfhinklik wiene.2 

It âldere cistersiënzer-ûndersyk hat de sterke útwreiding fan de oarder en 
har kleasters foaral besocht te ferklearjen troch te wizen op har ûntginnings-
prestaasjes, dy't heech wurdearre waarden.3 Utgeande fan it ideaalbyld út de 
iere oarderregels, dêr't fêstiging fan de muontsen yn 'e iensumens yn foar-
skreaun is en fierders har materieel bestean yn ôfhinklik steld is fan wat it wurk 
fan har hannen opsmyt - ynkomsten út hearlike rjochten, tsjerken, tsienden, 
e.s. waarden har ferbean - , is der in foarstelling makke fan de cistersiënzers as 
pioniers, dy't grutte stikken wyld lân oanmakken en as sadanich in wichtige rol 
yn de Europeeske ûntginningsbeweging fan de tolfde en trettjinde ieu spile 
hawwe soene. 

Yn 'e fyftiger en sechstiger jierren hawwe inkelde Dútske en Frânske histoa-
risy dy ûntginningsfertsjinste yn 'e kiif set. Undersikers lykas Duby, Wiswe en 
Epperlein kamen by it bestudearjen fan de opset en eksploitaasje fan beskate 
kleasterdomeinen ta de konklúzje dat de cistersiënzer abdijen har besit om wil
le fan it rendemint krekt yn 'e by âlds bewenne gebieten sochten, en ek be-
machtige hawwe.4 Neffens har soene sy har besit foaral opboud ha út lannen 
dy't al lang yn kultuer brocht wiene. Bosken waarden troch har earder yntakt 
litten as ta kultuerlân oanmakke. 

Underwilens hat bliken dien dat de konklúzjes fan Duby-en-dy oer 't gene
raal te fier trochlutsen binne, en dat dy net samar op alle kleasters fan 'e oarder 
yn Europa tapast wurde kinne. Yn in resint opmakke balans fan it sûnt dy tiid 
fuortsette ûndersyk, hat de mediëvist Werner Rösener ûnderstreke, dat de cis
tersiënzers grif wol in bydrage oan 'e ûntginning fan bosken en moerassen yn 
Dútslân en Frankryk levere hawwe, al kin dy bydrage net bysûnder grut neamd 
wurde.3 Sy hawwe har lykwols mear mei, wat Rösener neamt, 'Binnenkoloni-
sation' dwaande halden. Ut besitskearnen yn bewenne gebieten wei brachten 
se ferwaarleazge lannen op 'e nij yn kultuer. Benammen yn sompige en wiete 
gebieten, yn rivierdellings en by de kust lans, soe dat wurk wat te betsjutten hân 
hawwe. 

Foar de Fryske klaai- en feangebieten moat dy konklúzje noch hifke wurde. 
Derby is it fan belang om nei te gean yn hoefier't de cistersiënzers belutsen west 
hawwe by de offinsive bedikings dy't hjir yn de rin fan 'e Lette Midsieuwen 
ûndernommen waarden. Hawwe se nei ferhâlding in selde prestaasje leverje 
kinnen as de abdijen fan Ten Duinen, Ter Doest, Cambron, en oaren, dy't har 
besit yn Seelân en Flaanderen troch middel fan it oanlizzen fan diken en ûnt-
wetteringswurken gans fermeardere hawwe?6 

Mear as yn de ûntginning wurdt tsjintwurdich de ferklearring foar de op-
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merklike ekonomyske bloei fan de cistersiënzer kleasters socht yn de bysûnde-
re, 'ynnovative' organisaasjefoarmen dy't se tapasten.7 Derby moat dan be-
nammen tocht wurde oan it opsetten fan grutte bedriuwen dy't mei help fan, 
ûnder de kleastertucht steande, konversen of likebruorren eksploitearre waar
den: de grangiae of úthôven. Dat wiene meast agraryske bedriuwen mei in folie 
gruttere omfang as de gewoane boerepleats. Yn prinsipe wiene dy úthôven be
doeld om as ienheden binnen in sletten systeem fan selsfoarsjenning te funksjo-
nearjen. De opbringsten moasten fuort nei de abdij ôffierd wurde, dêr't se dan 
foar konsumpsje troch de kleastermienskip bestimd wiene. Setten de muont-
sen yn 't earstoan allinnich de oerskotten op de merk ôf, geandewei brochten se 
dêr in grut part fan de grangî'a-produkten hinne, om nei ferrin fan tiid sels de 
hiele produksje op de merkbehoeften ôf te stimmen.8 De ynkomsten, dy't de 
abdij dêrfoar krige, wiene mear as foldwaande om yn 't libbensûnderhâld fan 
de sober en asketysk libjende mienskip te foarsjen, sadat dy foar in part ek wer 
foar de útwreiding fan it bedriuw brûkt wurde koene. Skaalfergrutting wie 
mooglik troch it opnimmen fan familiares (leden fan de kleaster-familia dy't 
f aak wurk foar it kleaster diene, mar net bûn wiene troch geloften) en it yn 
tsjinst nimmen fan leanarbeiders, dy't ûnder lieding fan de konversen of like
bruorren kamen te wurkjen. 

Krekt dy, hjir yn grutte halen sketste, ynpassing fan it kleasterbednuw yn de 
him fluch ûntjaande merk- en ferkearsekonomy wurdt troch guon as de wich-
tichste oarsaak fan it materieel sukses fan de cistersiënzer muontsen oanwusd. 
Dat bringt ús op de fraach oft neist de ûntginnings- en bedikingsaktiviteit fan de 
Fryske cistersiënzers ek har tapassing fan it grangia-systeem neigien wurde kin. 
As dat sa is, yn hoefier rûn dan it opsetten fan grangiae of úthôven parallel mei 
de kleasterlike besitsferwerving as gehiel? 

Dy fragen binne as gefolch fan de ûngeunstige boarnesituaasje net maklik te 
beänderjen. Foar de begjinperioade fan stichting en útwreiding oant 1350 is 
mar in lyts bytsje direkte dokumintaasje beskikber. Orizjinele oarkonden of 
rekkens binne net mear foarhannen, wylst ek kartularia en lânregisters ûnt-
brekke. Allinnich inpear trettjinde-ieuske ferheljende boarnen út oanbuorjen-
de premonstratenzer kleasters steane ús ta, in glimp fan it halden en dragen fan 
de cistersiënzers yn dy iere tiid op te fangen.9 Wy binne dêrom yn haadsaak op 
jongere boarnen oanwiisd. Dy kinne yn twa groepen ferdield wurde. Foarst is 
der it fersprate oarkondemateriaal fan de kleasters sels, en twad binne der de 
sechtjinde- en santjinde-ieuske fiskale en administrative stikken út de argiven 
fan de gewestlike oerheid. Yn dy léste groep fan boarnen binne sawat alle 
kleasterbesittings werom te finen. Dy foarmen it útgongspunt fan myn ûnder-
syk.10 It hat bliken dien dat it mooglik wie om, troch dy besitsopjeften te ferlyk-
jen mei lettere kadastergegevens, net allinnich de grutte en spnedmg fan it 
kleasterbesit oan 'e ein fan de sechtjinde ieu te bepalen, mar ek de lizzing fan de 
eartiidske grawg/a-kompleksen foar in part te rekonstruearjen.11 Sa'n dûbelde 
rekonstruksje haw ik hjir foar de cistersiënzer besittings tapast. It resultaat is 
yntekene op bygeande kaartsjes. Mei help fan fjirtjinde- en fyftjinde-ieuske 
oarkondegegevens en fan oare data út eksterne boarnen, koe dat kaartbyld 
fierder analisearre wurde. 

Doe't de cistersiënzers yn de twadde helte fan de tolfde ieu yn Fryslân ferskyn-
den, wie de 'Landesausbau' yn it klaaigebiet al in hiel ein foardere. Lykas be
kend, wiene de kwelderrêgen al lang foar de jiertelling bewenne, en hiene de 
lju har dêr troch it oanhâldend opheegjen fan har wenplak tsjin oerstreammgs 
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BLOMKAMP en Nijekleaster 

^k = clstersiënzer kleaster •*~^' = (sé)üyk 
J ^ ^ = kleaster oare oarder ¾=^#* = syl 
¾ = grangia/úthôf | | = âldlân 

O = terpdoarp | •• „ -1 = nijlån 
o - lytse terp \* * ~| = feanlân 
• = sån/feandoarp [::::¾ = sångrûn 
• =sîêd V/////M = cistersiënzer besit 

en ynundaasjes befeilige. Om it jier 900 hinne wie it lân hjirre mei tsientallen 
terpen oerdutsen. De befolkingstichtens yn it kearngebiet Westergoa is foar dy 
tiid - op grûn fan in rûge berekkening fan it tal fjoersteeën de terp - wol rûsd op 
20 persoanen per km . Yn 'e dêropfolgende ieu stagnearre de okkupaasje, 
mooglik as gefolch fan grutte en f aak foarkommende stoarmfloeden, mar nei 
1100/1050 naam de befolkingstichtens wer ta. De terpen waarden earst ophege 
en ferbrede, sadat der mear bougrûn op 'e flanken beskikber kaam; en op 'e 
hegere plakken fierder it lân yn waarden no ek terpkes oanlein. Underwilens 
waarden op guon plakken lege (kaai)diken oanlein om winterdeis it lân langer 
droech te halden, earst om in pear bewenningskearnen hinne en letter - troch it 
opsmiten fan ferbiningsdiken - ek om gruttere gebieten. Om 1100/1150 hinne 
moat it âldlân fan Westergoa en Eastergoa op dy wize foar in grut part om-
sletten west hawwe.13 

Tagelyk mei it tanimmen fan 'e befolking yn it terpegebiet ûntstie der in trek 
nei it fean.14 Dêr fêstigen de nije bewenners har earst op 'e hege streamrêgen by 
de rivierkes; letter bouden se de pleatsen fierder it lân yn by rjochte fearten of 
wegen lans, op perselen fan beheinde breedte dy't as stripen it fean yn runen. 
Hoewol't it greeflik gesach wol besocht hat dy fean-okkupaasje yn Fryslân yn 
banen te lieden, is dat het rjocht slagge, soks yn tsjinstelling ta Súd-Hollân, it 
Sticht en Flaanderen.15 It gesach wie blykber te swak on hjirre de 'feanwylder-
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nis'-rjochten opeaskje, en oan fazallen yn Hen jaan te kinnen. Lang foardat de 
greve him as lânshear jilde litte koe, en ek lang foardat de lanseigen kleasters ta 
stân kamen, wiene de besitsrjochten al fêstlein. Sy wiene foar it grutste part yn 
hannen fan yndividuele kolonisten kommen. 

Yn it terpegebiet leine de besitsrjochten allyksa fêst, ek dêr't it gong om de 
bûtendykse gebieten dy't lang nei 1100 ynpoldere waarden: de op- en oan-
woeksen kwelders foar de kust, en it sompige reidlân fan 'e noch net ôfsletten 
slinken, dy't op plakken noch djip it lân ynkrongen. Sy wiene yn hannen fan de 
by de kustline lans wenjende eigenerfde boeren of eallju.16 Óm't de kleasters 
foar har besitsfoarming yn haadsaak fan de rikere grûnbesitters yn it relatyf 
tichtbefolke klaaigebiet ôfhinklik wiene, moasten se dêr har delsettings wol 
stichtsje en har ferwervingsaktiviteiten konsintrearje. 

By dy besitsfoarming hiene de Fryske cistersiënzers minder te lijen fan de kon-
kurrinsje fan de âlde benediktynske ryksabdijen, as fan de oare 'nije oarders': 
de premonstratenzers, de reguliere kanunniken fan St. Augustinus, en de nije, 
troch de alfde- en tolfde-ieuske earmoedbeweging ynspirearre, benediktinen, 
dy't sawat tagelyk mei de cistersiënzers yn de Fryske lannen ferskynden en har 
like fluch fersprieden.17 Nettsjinsteande de iere kerstening yn de achtste en 
njoggende ieu wie it hjirre foar 1100 net ta eigen Fryske kleasterstichtings 
kaam. Wol hiene grutte Frankyske abdijen lykas dy fan Fulda, Werden, Cor-
vey, Echternach, Prüm en St.-Amand, 'Fernbesitz' yn Fryslân krigen. 'Fern-
besitz', dêr't se yn de rin fan de tolfde en trettjinde ieu ôfstân fan dwaan moas
ten, om't it har troch wanbehear en usurpaasjes neat of mar in lyts bytsje mear 
oplevere.18 

Fan de kleasters fan 'e nije oarders lykje de cistersiënzer abdijen by it be-
machtigjen fan lânbesit it measte sukses boekt te hawwen. Dat kin opmakke 
wurde út de oersjoggen fan de besitsgrutte neffens kleaster, dy't foar Wester-
lauwersk Fryslân en Grinslân gearstald wurde koene. De gegevens dêrút binne 
oernaam út de administraasje fan de kleasterdomeinen, sa't dy nei de Refor-
maasje troch de steatekolleezjes fan 'e neamde gewesten eksploitearre waar
den.19 Beheine wy ús hjirre ta Westerlauwersk Fryslân, dan is it helder as glês 
dat de trije cistersiënzer abdijen Klaarkamp, Blomkamp en Gerkeskleaster, 
dy't nei elkoar ta stân kamen, respektivelik fóar 1163, yn 1191 en yn 1240, fan 
alle kleasterynstellings yn 'e tiid fan de opheffing yn 1580 de measte en best 
rendearjende stikken lan yn besit hiene. Derby moat rekken halden wurde mei 
de omstannichheid dat de frouljuskleasters oant yn 'e midden fan de fyftjinde 
ieu by de manljuskleasters ynkorporearre wiene. It besit fan Sion en Nazareth 
foarme dus oarspronklik ien gehiel mei dat fan Klaarkamp; dat fan Nijekleas-
ter hearde by dat fan Blomkamp, en dat fan Galilea by dat fan Gerkeskleaster. 
Wannear't wy dan foar de iere perioade dy besittings al neffens abdij by elkoar 
optelle, dan komme wy foar Klaarkamp op 10949 pûnsmiet (4020 ha) mei in 
hieropbringst yn 1606/1607 fan 11800 goudgûne; foar Blomkamp op 4979 pm 
(1881 ha) mei in opbringst fan 6722 goudgûne; en foar Gerkeskleaster op 6546 
pm (2773 ha) mei in opbringst fan 11625 goudgûne. Ferlike mei de domeinen 
fan de cistersiënzer abdijen yn Brabân en Flaanderen binne dat faaks lytse oant 
middelgrutte oerflakten en hierwearden.20 Foar Fryske begripen giet it dochs 
wol om hege getallen. Buten de twa rykste premonstratenzer abdijen, Marien-
gaarde en Lidlum mei har ôfhinklike frouljuspriorijen Betlehem en Bajum, 
dy't respektivelik 5921 pm (2176 ha) mei in opbringst fan 7322 goudgûne besie-
ten, en 5126 pm (1883 ha) mei in opbringst fan 6127 goudgûne, koe net ien fan 
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KLAARKAMP, Sion en Nazareth 

de oare Fryske plattelânskleasters de neamde sifers belykje. Dy sifers wize dus 
grif op in nei ferhâlding grutte ekonomyske bloei yn 'e earste ieuwen nei de 
stichting fan 'e kleasters. Wat wie no de eftergrûn fan dy bloei en yn it ramt fan 
hokker kondysjes en beheinings koe dy realisearre wurde? 

De plakken dêr't de kleasters fan Klaarkamp, Blomkamp en Gerkeskleaster 
op fêstige waarden, wiene terpen yn it by âlds bewenne klaaigebiet. De kleas-
terlingen setten dus net mid yn 'e wyldernis, in eremo, útein lykas de foarskrif-
ten it hawwe woene.21 Wol leine de kleasterterpen yn de legere gebieten, tich-
teby wichtige ôfwetteringsstreamkes. Klaarkamp lei op in stee dêr't in tal ri-
vierkes en slinken út it feangebiet fan Dantumadiel en de hegere klaairêgen fan 
Ferwerderadiel wei byelkoar kamen om fierderop yn de Peazens oer te gean -
letter soe oer it Dokkumer Djip in koartere ferbining mei de see realisearre 
wurde.22 Blomkamp syn terp wie min ofte mear omsletten troch twa sydtûken 
fan it ferlingde fan de Middelseeslinke, de Alde Ried. En de terp dêr't Ger
keskleaster op oanlein waard, lei krekt tusken de twa earmen fan it streamke 
de Lauwers, dat it oerstallige wetter út it efterlizzende sân- en feangebiet fan 
Achtkarspelen loste.23 Der is gjin mis op, dat de cistersiënzers by de kar fan dy 
fêstigingsplakken en by de beoardieling fan de har derby oanbeane terreinen, 
de oerwaging meispylje litten ha, dat se mei har ûntwetteringstechnyk de som-
pige en sâltige lannen oan wjerskanten fan rivierkes en slinken, dy't fanwege 
har lege wearde maklik troch de grûnbesitters ôfstien waarden, f rij fluch yn 
produktive mieden en greiden omsette kinne soene. Ut it lyts tal berjochten 
datoangeande docht bliken dat Klaarkamp en Gerkeskleaster yn 'e fjirtjinde en 
fyftjinde ieu de wichtichste silen fan respektivelik noardlik Eastergoa en it 
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streamgebiet fan de Lauwers behearden, wylst Blomkamp yn alle gefal sûnt 
1450 ferantwurdlik wie foar it ûnderhâld fan de grutte skut- en spuislûs fan súd-
lik Westergoa, de Makkumer syl.24 Lizzing en plak fan dy silen moasten fan-
wege trochbraken en opsliking faak feroare wurde. De earste lokaasjes binne 
dêrom min nei te gean, mar it is hiel goed mooglik dat it inisjatyf ta it oanlizzen 
fan 'e silen fan de kleasters útgongen is, net lang nei de stichting dêrfan.25 Mei 
dy 'keunstwurken' koe de wetterôffier en dêrmei de boaiemfruchtberens fan 
grutte gebieten regulearre wurde. Sizzenskip by it bouwen en it behearen fan 
de silen, wie foar de muontsen as grûnbesitters fan libbensbelang, noch ôfsjoen 
fan wat de fisk- en tolrjochten, dy't oan it ûnderhâld fan de silen ferbûn wiene, 
har opleveren. 

Alhiel oerienkomstich de gewoanten fan de cistersiënzer oarder binne de 
muontsen fan de trije neamde kleasters der koart nei de stichting ta oergongen 
omgrangiae of úthôven oan te lizzen.26 De âldste úthôven lizze op koarte ôfstân 
fan de kleasters. Deselden dy letter stichte waarden, lizze dêr fierder fanôf. 
Oant it begjin fan de fjirtjinde ieu hawwe de muontsen grangiae makke. It nei 
ferhâlding frij let fundearre Gerkeskleaster hat noch trije fan sokke bedriuwen, 
dy't dêr ek wol 'voorwerken', 'muontsehuzen' of 'úthôven' neamd waarden, op 
syn tichteby bemachtige klaailannen opboud. Foar har lokaasjes waard yn 't 
earstoan, krektlyk as foar de kleasters sels, de foarkar jûn oan terpen midden-
mank de sâltige en leechlizzende slinkegebieten. It dúdlikst is soks waar te nim-
men by de besitssprieding fan Klaarkamp, dat trije grutte úthôven op hege 
wenplakken by it ôfwetteringsstreamke de Peazens lans fêstige: Betterwird, 
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Germerhuis en it úthôf dêr't al rillegau it frouljuskleaster Sion by ferrize soe.27 

Blomkamp stichte syn úthoven allyksa op besteande, mear of minder hege, 
terpen, by de diken oan wjerskanten fan de Middelsee, ûnder mear by Hart-
wert, op it plak dêr't Nijekleaster op stichte wurde soe, by it Skierhûs ûnder 
Wurdum, en by Easterwierrum.28 It lêstneamde úthôf lei deun by de Krinzer 
Earm, de dyk dy't de Middelseekom ôfslút tusken Raard en Easterwierrum. 
Nei alle gedachten hat de abdij in wichtige rol by de oanlis spile. It is wol net 
fuort te bewizen, mar as men de besitsrekonstruksje goed besjocht, fait jin op 
dat de dyk oan de Easterwierrumer kant sawat alhiel oer it besit fan Blomkamp 
rint. De abdij hie grut belang by in bediking, net allinne om it lân oan 'e east-
kant fan de abdij sels te beskermjen, mar ek foar de feiligens fan de tsjerke- en 
pastorylannen fan it tusken de slinken fan de Middelsee lizzende terpdoarp 
Skearnegoutum. Dy besittings wiene yn it jier 1200 troch de oarspronklike eig-
ner, de biskop fan Utert, as (eigen)tsjerkhear oan de cistersiënzers jûn ... ap-
tam redigi in antiquae fructificationis, dus om se wer like fruchtber as foarhinne 
te meitsjen, mei't se troch oerstreamings alhiel sâltich wurden wiene en neat 
mear opbrachten.29 

Gerkeskleaster hat syn klaai-foarwurken ek op terpen of hichten oanlein, 
ûnder mear yn Boerum, yn bûtendyks gebiet. Syn muontsen hawwe lykwols al 
gau besletten it fan dêrútwei bewurke kwelderlân yn te dykjen en fan de see ôf 
te sluten. De wichtige dyk fan Skarnehuzen oer Fiskfliet nei de Westerwaard, 
dy't in grut gebiet droech hâlde moast en derby it kleaster twong om in syl yn de 
Lauwers oan te lizzen, moat koart foar 1315 ta stân kommen wêze.30 Der is gjin 
mis op, dat de muontsen by de oanlis belutsen west hawwe. 

Tagelyk of faaks ek yn in lettere faze, rjochten de cistersiënzers har ekspân-
zjestribjen op de hege kwelderrêgen by de kust lans. Fanwege de ienfâldige 
ûntwettering en de goeie boaiemkwaliteit waard dat gebiet al lang yntinsyf be-
wenne. Guon úthôven dy't Klaarkamp dêr opboude, ûnder mear by Nes, Hol-
wert en Jelsum, waarden net mear op terpen fêstige mar kamen op it flakke lân 
tusken de doarpskearnen yn te lizzen.31 Se moasten de oanfier fan bouproduk-
ten fersekerje. Dêr koene nammentlik ek ierfruchten lykas koarn en hjouwer 
boud wurde, wylst yn 'e omkriten fan de abdij allinnich it greidebedriuw moog-
lik wie. Yn de sechtjinde ieu betellen de hierders fan dy úthôven in grut part fan 
har pacht yn de foarm fan sokke lânbouprodukten.32 It koarn waard fansels 
brûkt foar it brouwen fan bier. Nôt foar bôle waard net levere. 

Net alle úthôfkompleksen yn Fryslân binne yn it klaaigebiet werom te finen. 
Klaarkamp en Gerkeskleaster wisten neit it suden ta, yn de tichteby lizzende 
heechfeangebieten, ek grutte stikken fean te bemachtigjen, dêr't se elk ien of 
mear grangiae stichten.33 Dy tsjinnen as ferfeaningssintrum. Op it ôfgroeven 
fean waard wol oan roggebou dien en op it noch net oanmakke heechfean 
waarden skiep halden, mar de wichtichste aktiviteit wie dochs it turfgraven. De 
grangiarius, dy't hjir ek wol feanmaster neamd waard, hâlde yn it graaf seizoen 
tafersjoch op de groepen feanarbeiders en regele fierder ek it ferfier fan de turf 
nei it kleaster. Syn taak wie net sûnder belang. It ferlet fan brânje wie grut, net 
allinnich foar de brouwerij en it calefactorium (de waarme keamer) - soks wie 
yn dizze noardlike abdijen winterdeis gjin lúkse -, mar ek foar de ûnen fan de 
tichelwurken dy't troch de muontsen eksploitearre waarden.34 Yn prinsipe koe 
de produksje fan ien fean-úthôf dêre wol yn foarsjen. Oan tredden waard wol 
levere, mar fan in grutskipske eksploitaasje foar de merk binne gjin bewizen te 
finen. It fean stie dus net sintraal yn de ferwervingspolityk. It klaaigebiet gong 
foar. 
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De mooglikheden foar besitsútwreiding, en dêrmei ek foar it stichtsjen fan 
grangiae, wiene net foar alle abdijen gelyk. Foar in grut part wiene se ôfhinklik 
fan de keazen lokaasje en it momint fan fêstiging. It âldste kleaster, Klaarkamp 
yn Eastergoa, wist foar it jier 1300 yn totaal 11 á 12 úthôven te stichtsjen, ynklu-
syf de abdijpleats. Blomkamp, dat sawat 30 jier letter yn it tichterbefolke Wes-
tergoa ta stân kaam, seach him nei de fêstiging fan 4 of 5 grangiae yn it léste 
fearn fan de trettjinde ieu beheind yn syn útwreidingsstribjen en besleat, lykas 
gans oare kleasters yn dat gebiet, om besittings buten Fryslân oan te keapjen of 
te hieren. De abdij krige twa úthôven yn it Hollânske Monnikendam en ien yn 
Oosterwolde op de Veluwe, dêr't de kearn fan troch in âlde curtis fan it kapittel 
fan St.-Marie yn Utert foarme waard.35 Dat 'Fernbesitz' ynbegrepen, hie 
Bloemkamp dus om 1300 hinne sa'n 7 á 8 úthôven. 

Gerkeskleaster hie in geunstiger útgongsposysje troch't it besitsrjochten op 
de foar syn kust oanslike lannen jilde litte koe. It wie nei ferhâlding lykwols frij 
let stichte. Syn muontsen eksploitearren om 1350 sa'n 6 grangiae, derby yn
begrepen de twa neamde fean-úthôven, dêr't oars allinne mar in pear berjoch-
ten út sechtjinde-ieuske boarnen oer bewarre bleaun binne. Ferlike mei it tal 
fan 10 oant 15 dat wol foar de trochsneed cisterciënzer abdij opjûn wurdt, binne 
dat lege sifers.36 De mooglikheden foar it stichtsjen fan úthôven wie yn Fryslân 
dus dúdlik oan grinzen bûn. 

De cistersiënzers stribben der by de opbou fan har grangiae safolle mooglik 
nei, oaniensletten terreinen te bemachtigjen, om kontakten mei de 'wrâld' út 'e 
wei te gean, mar ek om it agrarysk bedriuw nei eigen ynsjoch fiere te kinnen 
sûnder folie rekken mei belangen fan oaren hâlde te hoegen. Dat fereaske in 
oanhâldende ruil- en oankeappolityk.37 Claims en rjochten fan tredden moas-
ten by stikken en bytsjes ôfkocht wurde. Dat stribjen nei ôfrûning hie yn Frys
lân yn safier sukses, dat de grangia-domeinen hjir in opmerklik grutte oanien-
slettenheid sjen litte en as sadanich bast it ideaaltype fan it cistersiënzer úthôf 
fertsjintwurdigje. Mei it each op de nei ferhâlding lytse omfang dy't se úteinlik 
krigen, moat it ferwervingsproses lykwols net sûnder tûkelteammen ferrûn wê-
ze. Wêr't yn de earder oanhelle besitsoersjoggen de oarspronklike bedriuws-
grutte globaal neigien wurde kin - en foar in grut part fan de cistersiënzer úthô
ven is dat mooglik -, telle wy oerflakten dy't sitte tusken de 80 en 160 ha. Troch-
inoar is dat om-ende-by de 100 ha. Ferlike mei de oerflakten dy't de Flaamske 
abdijen Ten Duinen en Ter Doest yn gebieten mei gelikense boaiemkwaliteit 
byinoar wisten te krijen, tusken de 300 en 500 ha, slaan de Fryske grangia-áo-
meinen in earmoedich figuer.38 Dochs gong it hjir nei ferhâlding om grutskalige 
bedriuwen. De trochsneed bedriuwsgrutte yn it Fryske klaaigebiet besloech yn 
1511 net mear as 20 oant 25 ha.39 By it ferhieren waarden de úthôven dan ek yn 
ferskate dielen opsplitst. Op de measte grangiae wiene om 1600 hinne fjouwer 
oant fiif pachtbedriuwen fêstige. 

Dat, ferlike mei de abdijen yn it Flaamske kustgebiet, per cistersiënzer kleaster 
yn Fryslân de grutte fan de úthôven mar beheind wie, it tal leech en de totale 
besitsgrutte midsmjittich oant lyts, sil, behalve út de tichte okkupaasjegraad, 
ek ferklearre wurde moatte út 'e oare besitsferhâldings hjirre en de bysûndere 
gearstalling fan de maatskiplike boppelaach, dêr't de kleasters troch begeuns-
tige waarden. Dy boppelaach wie yn it hiele Fryske kustgebiet frij breed en be-
stie benammen út grutte eigenerfde boeren en lytse haadlingen.40 It famyljebe-
sit fan de ryksten ûnder har wie yn Westerlauwersk Fryslân selden grutter as 
300 ha.41 Net ien fan dy nobiles (eallju), divites (riken) of potentes (machtigen), 
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De twa patroanhilligen fan de cisterciënzer oarder: S. Maria en St. Bernardus. It loftse 
segel is it konventssegel fan Gerkeskleaster út 1545, mei dêrop ôfbylde Maria mei it 
Christusbern en in lelystêf sittend op in troan. Râneskrift: SIGILLVM' 
CONVENTVS' IN' IHERVSALEM' It rjochtse segel is dat fan abt Bernardus fan 
Klaarkamp út 1467. It toant in figuer mei in abtsstêf: nei alle gedachten St. Bernardus 
fan Clairvaux. Râneskrift: SIGILLVM- FRIS' B'NARDI' ABBATb [SJANCTAM-
MARIAM' I' CLAROCAMPO' XXIII' 
Foto's Ryksargyf yn Fryslân 

sa't se yn de ferheljende boarnen fan de trettjinde ieu neamd wurde, hie sa'n 
grutte machtsbasis dat hy yn 'e tiid fan it weifallen fan it greeflik gesach, de 
oaren ûnder syn hearskippij bringe koe.42 Op lokaal nivo hat har optreden as 
fetelieders en famyljehaden grif hearige trekken, mar binnen de regio moasten 
se sterk rekken mei elkoar hâlde. It mei jin dêrom net fernuverje, en sjoch har 
meidwaan oan it bestjoer en de organisaasje fan de, gans doarpen omfiemjen-
de, gritenijen en lânsgemeenten.43 De dêryn fêstleine machtsdieling wjerspege-
let ta in hichte de lytsskaligens fan it terplânskip. Yn it âlde kearngebiet fan 
Fryslân, Westergoa, dêr't de terptichtens grutter, de bewenning yntinsiver en 
de besitsdieling fierder trochgongen wie as yn Eastergoa en de Ommelanner en 
Eastfryske gebieten, moat mei in smellere ekonomyske basis fan dy haadlingen 
rekkene wurde.44 

Yn it âlde Fryske rjocht, dat earst yn de fyftjinde ieu foar it romeinske rjocht 
wike moast, wurde, lykas yn gans oare germaanske rjochtssystemen, stringe 
bepalings fûn tsjin it oergean fan besit út de famyljerûnte wei.45 De njoggende-
ieuske Lex Frisionum stiet it ferfrjemdzjen fan besit út de miichskip sels alhiel 
net ta. De alfde/tolfde-ieuske rjochtskodifikaasjes litte wol sa'n besitsoergong 
ta, mar allinnich foarsafier't it giet om skinkings oan tsjerklike ynstellings foar 
it sieleheil fan de skinker en syn famylje. Lettere rjochtsboarnen biede wol 
mooglikheden om famyljebesit te ferkeapjen, mar dan ûnder betingst dat de 
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sibben - al as net tsjin in legere priis - by in foarnommen transaksje it rjocht fan 
foarkeap. hawwe. 

Ien en oar moat foar de kleasters konsekwinsjes hân hawwe, en wol op sa'n 
wize, dat sy fan de grutte groep grûnbesitters oer 't generaal mar lytse skinkings 
ferwachtsje koene. Fierders mei wol oannommen wurde dat se by de oankeap 
fan lânbesit frijwat swierrichheden mei de sibben fan de ferkeapers hân hawwe 
sille. Dat léste koe, lykas yn oare gebieten faak foarkaam, te foaren kommen 
wurde troch de oankeapen as skinkings foar te stellen.46 It earste beswier bleau 
lykwols bestean. Der is gjin mis op dat de Fryske kleasters, ek dy fan de cister-
siënzers, dêrom foar in grut part oanwiisd wiene op dat wat de kleasterlingen 
oan profesjeskinkings ynbrochten.47Fan elke muonts, non, likebroer, likesus-
ter en familiaris waard ferwachte dat hy of sy by de yntree in beskate hoeman-
nichte fan syn of har besit oan it kleaster skonk. Sûnder sa'n ynbring wie it yn in 
protte kleasters gewoanwei net mooglik diel fan de mienskip út te meitsjen. 
Derby waarden foar de ûnderskate kategoryen kleasterlingen ek ferskillende 
tariven hantearre. 

Wie soks yn de tsiende en alfde ieu yn de Westeuropeeske kleasterwrâld 
noch in algemien gongbere en oanfurdige praktyk, yn de rin fan 'e tolfde ieu 
kamen de tsjerklike rjochtsgelearden, en yn har spoar de Romeinske kuery, 
derta, dat as in foarm fan simony ôf te karren.48 De cistersiënzer oarder, dy't yn 
har kleasterregels gjin ferbodsbepaling tsjin simonistyske yntree opnommen 
hie, waard twongen om mei dy ûntjouwing rekken te halden.49 Nei it fjirde La-
teraanske konsily, dêr't de stringste bepalingen tsjin simony op útfeardige 
waarden, waard it it generaal-kapittel tinken mei de bestraffing fan abten en 
muontsen, dy't har oan simonistyske yntree-praktiken skuldich makke hiene. 
Wie it tafal dat de abt fan Blomkamp it as earste belije moast? Hy waard yn it 
jier 1222 ôfset, om't er tajûn hie gans muontsen en konversen sub conditione, 
dus op bepaalde (wierskynlik materiële) betingsten oannommen te hawwen.50 

Syn kleastermienskip en de abten fan de oanbuorjende cistersiënzerkleasters 
mienden lykwols, dat syn hannelswize der hiel wol op troch koe en eins folslein 
wenst wie. Dat docht wol bliken út it feit dat hy, doe't er it oare jier op 'e nij as 
abt troch it generaal-kapittel út syn amt set waard, troch har fuortendaliks wer 
yn syn weardichheid weromset waard.51 

Der binne ek oanwizings dat yn de Fryske cistersiënzer kleasters de praktyk 
fan de 'oblaasje' tapast waard. It oannimmen fan 'oblaten', dat is fan bern as 
aspirant-kleasterlingen, yn ruil foar royale dotaasjes, koe út finansjeel-ekono-
mysk eachpunt geunstich wêze, om't derby it libbensûnderhâld fan de muonts 
of koarsuster troch dy syn of har famylje yn 't foar garandearre waard. Dizze 
wize fan rekrutearjen waard troch de cistersiënzer oarder ôfwiisd, net sa lyk 
om't der simony-beswieren oan sitte soene, mar benammen om tefoaren te 
kommen dat net maklik yn 'e stringen te halden jongerein de sfear yn de kleas
ters fersteure soe. De Fryske abten dy't, nei't yn 1205 bekend waard, jonkjes 
ûnder de fyftjin jier ad discendum (om te learen) oannommen hiene, waarden 
dan ek troch it generaal-kapittel straft, al barde dat op in mylde wize.32 

De swierrichheden mei it bemachtigjen fan besit, dêr't sokke praktiken al
teast foar in part út fuortkamen, hawwe mooglik ek in rol spile by it stichtsjen 
troch de Fryske cistersiënzers fan ôfhinklike frouljuskleasters. Behalve dat se 
mei it oprjochtsjen fan frouljuskonvinten yn in beskaat geastlik en maatskiplik 
ferlet foarseagen, krigen se dêrmei ek de mooglikheid om neist dotaasjes fan 
yndividuele muontsen en nonnen, ek kombinearre famyljeskinkings te ûntfan-
gen.53 Yn de fjirtjinde en fyftjinde ieu kaam it yn Fryslân wol foar, dat lju by 
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testamint famyljegoed oan in kleaster oerdroegen op betingst dat eventuele 
bern of sibben, dy't in kleasterbestean ambiearren, sûnder mear yn dat kleaster 
opnommen wurde soene.54 Der is gjin reden om oan te nimmen dat sokke be-
skikkings earder net makke waarden. Dêr moat by betocht wurde dat sawat 
alle kleasters fan de oare oarders yn Fryslân - ek dy fan de ridderoarders - oar-
spronklik as dûbelkleasters stichte wiene. Sy koene soannen en dochters út ien 
famylje ûnderbringe.55 Troch frouljuskleasters op har eigen patrimonium te 
stichtsjen koene de cistersiënzers, dy't dat dûbelkleastersysteem-yn-ingere-sin 
ôfwiisden, dy konkurrinsje treast wêze. Fan Klaarkamp kenne wy út 1372 in 
oarkonde (opnommen yn 'e taheakke) dêr't sa'n famyljeskinking yn fêstlein is. 
In troud pear draacht dêryn in grut stik fean yn St.-Johanniswâld - dat is it lette
re Feanwâlden - oan God en it konvint fan Klaarkamp oer, op betingst dat se 
mei har twaen har, yn details fêstleine, fierdere libbensûnderhâld fan de 
muontsen krije sille en dat har soan as scolaris (skoaljonge) yn Klaarkamp en 
har dochter as sanctimoniale (koarsuster) yn it nonnekleaster Nazareth op
nommen wurde sille. Sa't út de trettjinde-ieuske Abtenlibbens fan Marien-
gaard dúdlik wurdt, wie soks al oan 'e ein fan de tolfde ieu in akseptearre gong 
fan saken yn Fryslân.56 

Inkelde sechtjinde-ieuske kroniken berjochtsje oer noch in twadde, mear ta-
fallige foarm fan besitsferwerving troch lju dy't it kleaster yn geane.57 De kleas
ters, sa diele se mei, hawwe fral in soad lân by de seediken lizzen, om't de ear-
dere eigners fan dat lân nei in tal grutte oerstreamings de lésten fan it dyksher-
stel net mear opbringe koene, en it, troch de need twongen, wol oan de kleas
ters oerdrage moasten, mei harsels derby as (like)bruorren. Nammen fan 
beskate besittings wurde yn dat ferbân net neamd, dat it is foarearst net moog-
lik om nei te gean, hokker besitskompleksen fan hokker kleasters bedoeld bin-
ne. Mar de berjochten lykje op harsels net ûnwierskynlik. Ut oare streken is ek 
bekend, dat kleasters besittings bemachtigen fan boeren dy't it net mear bol-
wurkje koene en as likebroer oîfamiliaris it kleaster yn gongen om besteans-
wissichheid te krijen.58 

De Fryske cistersiënzer kleasters lieten yn 'e tiid fan har ekspânzje net al har 
lân troch konversen, familiares en leanarbeiders sels bewurkje. Sy moatte in 
wichtich part dêrfan al yn 'e earste desennia oan tredden yn hier útjûn hawwe. 
Direkte dokumintaasje dêroer is net foarhannen, mar as wy al neffens abdij de 
som fan de rekonstruearre úthôf-oerflakten mei it totaal fan har lânbesit ferlyk-
je, dan docht bliken dat it úthôflân mar in part fan it gehiel omfieme. Dat liket 
der in oanwizing foar te wezen dat de kleasters, neist de opbringsten út it eigen 
agrarysk bedriuw, al betiid ynkomsten út hieren en rinten hiene. De úthôfbe-
sittings fan Klaarkamp berûnen bygelyks, mei ynbegryp fan de Klaarkampster 
abdijpleats en de sels eksploitearre pleatsen fan Sion en Nazareth, byelkoar 
sa'n 1450 ha, op in totaal fan 3842 ha. No sil dat totaal yn 1300 grif leger west 
hawwe, fan wegen de besitsútwreiding fan Klaarkamp en syn dochterkleasters 
yn de fyftjinde ieu. Om't dy lettere besitsfermeardering lykwols skraachwurk 
de 300 ha te boppe gongen wêze kin, kin de konklúzje net oars wêze as dat net 
mear as de helte fan it Klaarkampster besit yn it jier 1300 yn grangiae eksploi
tearre waard. Foar de oare abdijen kin dy rûge berekkening ek tapast wurde, 
mei likernôch inselde útkomst. 

Dêrmei is net sein dat de grang/a-ekonomy foar de neamde abdijen mar in 
lyts bytsje betsjutte. Kréktoarsom, dy kin as de wichtichste pylder fan har eko-
nomysk systeem fóar 1300 sjoen wurde. Beskiedend foar it sukses fan it sys-
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teem wie de ôfstimming fan de agraryske produksje op de fraach fan de merk, 
wat foar de kleasters ynhâlde, dat se har op de steden oriïntearje moasten. Dê-
re kochten se huzen en hoven om as steapelplakken en ferhannelingssintra te 
tsjinjen.59 Oer de stedshôven fan de Westerlauwersk-Fryske cistersiënzers is 
net it measte bekend. Allinne fan Gerkeskleaster kin der yn Grins ien oanwiisd 
wurde.60 Blomkamp besiet yn de sechtjinde ieu inkelde huzen - mei derby in 
abtshuys - yn it tichteby lizzende Boalsert, wylst Klaarkamp yn 1511 mear as 
ienfiifde part fan de stedsgrûn yn Dokkum yn eigendom hie.61 Doe wie de 'Ei-
genwirtschaft' ûnderwilens al beheind ta de abdijpleats en hiene de muontsen 
gjin ferlet mear fan stedshôven as steapelplakken. Berjochten út earder tiid oer 
dat stedsbesit binne net oerlevere, mar it leit foar de hân om oan te nimmen, 
dat beide abdijen op it hichtepunt fan de eigen eksploitaasje wol sokke hannels-
huzen yn 'e neamde stedsjes hân hawwe. 

Har aksjeradius wie doe lykwols folie grutter, dat gou benammen foar it 
kleaster Klaarkamp. Syn muontsen en konversen kamen yn de trettjinde en 
fjirtjinde ieu mei har skippen net allinnich yn Dokkum en Grins, mar ek yn 
Hamburch, Stralsund en yn de Flaamske havensteden.62 Ut ferskate oanteke-
nings yn it skuldboek fan Hamburch docht bliken dat se wol gjin fêst hannels-
hûs yn de Elbestêd hiene, mar der dochs op syn minst fjouwer kear jiers kamen 
om saken te dwaan. Mear as ien oantekening befettet de bepaling dat de kleas
ters de troch har oangongen skulden betelje meie op it kantoar fan de skuldeas-
kers yn Flaanderen, wat wol bewust, dat se dêre ek geregeldwei kamen. Sa far-
den de skippen fan Klaarkamp hinn' en wer tusken Flaanderen, de Noarddúts-
ke havensteden, it kleaster en syn eilânbesittings. Foarsafier't yn de registers 
fan Stralsund en Hamburch de eftergrûn fan de skulden ferklearre wurdt, 
docht bliken dat dy fuortkamen út de oankeap fan grutte hoemannichten rog
ge. Om't dy rogge net allinnich yn jierren fan krapte en hege nôtprizen kocht 
waard, mei oannommen wurde dat de breanôtproduksje fan Klaarkamp net 
hegernôch wie om yn it eigen ferlet te foarsjen. By gefolch moat de abdij har 
wol op it greidbedriuw talein hawwe en bestie har eksportpakket wierskynlik út 
oksen, sâlt fleis, butter en tsiis.63 

Nei 1315 wurde de berjochten oer hannelsaktiviteiten fan de kleasters seld-
sumer. Wat der bekend is, wiist derby op slimme fersteurings fan de hannels-
relaasjes. Tusken 1320 en 1323 waard bygelyks in Klaarkampster skip yn de 
haven fan Hamburch fêsthâlden as ferjilding fan de ûnderstelde plundering fan 
in skip út Hamburch troch de muontsen fan Klaarkamp, doe't dat skip op har 
eilân oan 'e grûn rûn wie.64 Kin dat faaks noch as in soarte fan bedriuwsûngefal 
ôfdien wurde, oars leit it mei aksjes dy't yn 1346 ta in soartgelikense gizelings-
aksje fan Hamburch laten.65 Doe hiene Klaarkampster konversen mei gans kol
lega's út in rige oare Fryske kleasters - ûnder mear út Gerkeskleaster en 
Aduard - har skuldich makke oan neat minder as it bestellen fan keaplju út 
Hamburch, wat yn de bewiisstikken ek mei safolle wurden tajûn wurdt.66 Yn 
1362 namen deselde konversen op gesach fan har abt goed fan Grinzer keaplju 
yn beslach, om't har mei-bruorren yn Grins molestearre wiene.67 Dat wier wie-
ne gjin op harsels steande ynsidinten. Sokke kaperijen, berôvings en gizelings 
binne foar dy tiid ek foar oare Fryske kleasters dokumintearre. Sy wiene an-
neks mei de oarloggen en ynlânske skelen, dy't yn dy tiid ek it Fryske kust-
gebiet teheisteren. Fangefolgen moasten de muontsen mear en mear fan gere
gelde hannelsreizen ôfsjen68, wat fansels syn wjerslach op it funksjonearjen fan 
de kleasterekonomy hie.69 

De besitsútwreiding fan 'e Fryske cistersiënzers kaam yn deselde tiid ta stil-
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stân. Dat kin dúdlik neigien wurde by Gerkeskleaster, dat om 1330/1340 hinne 
noch mei twa lytse bedikings in protte nij lân oan syn grûnbesit tafoege hie.70 

Dêrnei koe it net mear genôch kapitaal byinoar bringe foar it ynpolderjen fan 
de heech foar syn kust opslike kwelders. De abdij gong der yn deselde tiid ta 
oer, de âlde úthôven of foarwurken Fiskfliet en Boerum te ferhieren. Dat soe 
alteast opmakke wurde kinne út in berjocht oer it bouwen fan in parochytsjerke 
yn Fiskfliet om 1370 hinne: sa'n parochytsjerke koe ommers allinnich mar be-
stean, as der ûnderwilens genôch hierders/parochianen kommen wiene te wen-
jen.71 

Wylst Gerkeskleaster syn besitsferwerving stagnearre, naam it besit fan 
Blomkamp sels hurd ôf.72 Neffens de sechtjinde-ieuske abdijkronyk ferlear 
Blomkamp yn de jierren tusken 1365 en 1373 in grut tal besittings yn de neiste 
omkriten, en moasten har muontsen yn deselde tiid har úthôven te Monniken
dam yn Hollân fan 'e hân dwaan. Yn it jier 1393 namen dy ek it beslút om har 
úthôf op de Feluwe te ferkeapjen. Inkelde jierren foardat yn 1398 de oarloch 
mei Hollân op 'e nij oplôge, ferhierde de abdij har tichteby lizzende grangia 
Oegekleaster oan in susterkonvint. 

Fan Klaarkamp hawwe wy gjin berjochten oer it ferfrjemdzjen fan kleaster-
besit. De abdij moat, krektlyk as Blomkamp, al foar de ieuwiksel úteinset wêze 
mei it opsplitsen fan ûnrendabele grangiae; in proses dat stadich ferrûn en earst 
yn 'e rin fan de fyftjinde ieu syn beslach krije soe. Om 1460 hinne waarden be
halve de abdijpleats noch mar twa úthôven troch de muontsen sels eksploitear-
re: it grutte muontsehûs by Nes en it fean-úthôf yn Feanwâlden.73 It lêstneamde 
soene se oant it opdoeken fan it kleaster yn eigen behear hâlde. 

Ut hokker reden seagen de abdijen har no twongen, har úthôven te ferhie
ren, de eigen eksploitaasje foar it grutste part op te jaan en har hannelsakti-
viteiten tige te beheinen? De oarloggen en ynlânske skelen binne ien ferklear-
ring. De, har sûnt 1348 geregeld herheljende, pestepidemyen mei har ferwoast-
jende gefolgen in twadde. Sy binne, sa't út ferskate kroniken bliken docht, net 

Twa byldhoude kopkes út de 16d' ieu, fûn yn de kleasterterp fan Klaarkamp; mooglik 
in foarstelling fan de Oanbidding. Foto's Fries Museum 
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oan de Fryske kleasters foarbygongen.74 It kin wêze dat de dêrút fuortkommen-
de ferlytsing fan it arbeidsoanbod, by omheechgeande leankosten, de muont-
sen derta brocht hat, fan it útoefenjen fan it eigen bedriuw ôf te sjen. Oan de 
oare kant runen by ferlet fan hierders de hierprizen ek hurd omleech.75 It fer-
hieren betsjutte lykwols in ferienfâldiging fan 'e administraasje. Fan in tebek-
rinnend tal konversen as gefolch fan de pest, in leger wurdende religieuze sta
tus fan it likebroerskip of de konkurrinsje fan de biddeloarders, kinne wy yn de 
boarnen neat gewaarwurde. Yn de kroniken fan Blomkamp en Aduard wurdt 
foar it begjin fan de fyftjinde ieu noch melding makke fan grutte groepen kon
versen, dy't net sa maklik yn 'e hân te halden binne.76 

De herfoarmings dy't yn it earste fearn fan de fyftjinde ieu yn hast alle Fryske 
cistersiënzer abdijen plakfûnen, foarmje de eftergrûn fan in ekonomysk herstel 
fan de measte kleasters, dat yn dy tiid begjint. De man dy't de foarstap ta dy 
herfoarmings naam, wie Boyngus, de enerzjike abt fan it Ommelanner kleaster 
Menterne.7 As reformator en visitator fierde hy op gesach fan it generaal-ka
pittel fan 1412 oant 1418 herfoarmings troch yn it Eastfryske Ihlo, dêr't er tyd-
lik it abbatiaat waarnaam.78 Yn 1424 trede er foar in jier ek yn Klaarkamp as abt 
op. Muontsen dy't dy abdij tydlik foar Ihlo ferwiksele hiene, kamen no werom. 
Nei Boyngus syn ôfreizgjen hjirre, waard ien fan syn learlingen as abt van 
Klaarkamp oansteld. Om deselde tiid stjoerde Boyngus op fersyk fan abt Dodo 
Feitama fan Blomkamp herfoarme muontsen en konversen út Ihlo en Menter
ne nei dy syn abdij. De kronyk fan Blomkamp neamt mei klam dat de fan abt 
Dodo fierder trochfierde reformaasje ek materiële saken omfieme.79 Sa soe hy 
it konversebestân op sa'n wize fermindere hawwe, dat der fan de oarspronklike 
50 bruorren mar in pear mear oerbeleaune: genôch om it wurk yn 'e húshâlding 
en op 'e abdijpleats dwaan te kinnen. Dat hâlde lykwols ek yn, dat Blomkamp 
no folslein op it pachtsysteem oerskeakelje moast. Dodo syn opfolger, Ulbo-
dus, dy't by Boyngus yn Menterne syn oplieding hân hie, soe dy situaasje be-
stindigje. 

Fan de geastlike en ekonomyske herfoarmings yn Blomkamp en Klaarkamp 
gong in beskate rop út, ek nei de oare oarders yn Fryslân. Dat docht bliken út it 
feit dat in muonts fan de earstneamde abdij yn 1429 oansocht waard om it abba
tiaat fan it benediktynske kleaster Smelle Ie op him te nimmen, mei it each op 
in better behear fan it lân. In twadde bewiis dêrfoar is, dat de benediktinen fan 
Foswert yn 1437 in muonts fan Klaarkamp fregen om har abdij spiritueel en 
materieel te sanearjen.80 

Binnen de nije ekonomyske konstellaasje wie de bining tusken de cistersiën-
zerinnekleasters en de abdijen net mear needsaaklik. As earste realisearre de 
abt fan Blomkamp yn 1435 in boelskieding tusken syn abdij en de foarhinne 
ôfhinklike frouljuspriorij Nijekleaster of Aula Dei.81 De priorij Galilea, dy't 
ûnder Gerkeskleaster ressortearre, krige yn 1479 har ekonomyske selsstanni-
gens.82 De fan Klaarkamp ôfhinklike priorijen Sion en Nazareth binne nei alle 
gedachten tusken 1430 en 1480 fermogensrjochtlik fan har memme-abdij skaat 
- as wy alteast ôfgean meie op de datearring fan de besitsoerienkomsten, dy't 
har oersten en behearders yn dy tiid op eigen gesach ôfsleaten. Ut de besits-
rekonstruksje kin opmakke wurde, dat alle fjouwer neamde frouljuspriorijen it 
pachtbesit yn 'e neiste omkriten fan har kleastergebouwen tawiisd krigen. In 
konvers of prysterbroer fan de abdij fierde dêroer wol noch hieltiten it behear, 
mar hy hoegde foar syn hannelings gjin ferantwurding mear oan de kellener fan 
de abdij ôf te lizzen. Syn titel feroare nei ferrin fan tiid dan ek fan hofmaster of 
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Itpartfan Gerkeskleaster dat yn 1722 noch oerein stie, tekene trochJ. Stellingwerf. Itis 
itselde gebou as de tsjintwurdige herfoarme tsjerke. Foto Fries Museum 

grangiarius yn keilener.83 Sa stie hy min ofte mear like heech as syn eardere 
superieur. 

It is krekt yn 'e tiid nei de herfoarmings as wy by de trije abdijen wer in út-
wreiding fan it besit waarnimme kinne. Klaarkamp die yn de rin fan de fyftjinde 
ieu in grut tal lytse grûn-oankeapen; soks om ûnderskate hierpleatsen, dy't -
ôfhinklik fan de lizzing en boaiemkwaliteit - trochinoar sa'n 15 oant 20 ha grut 
wiene, ofte rûnjen.84 De oankeapen gongen troch oant likernôch 1500. Dêrnei 
folstie it kleaster mei it konsolidearjen fan syn posysje. 

Inselde ûntjouwing kin by Blomkamp waarnommen wurde. Abt Dodo syn 
maatregels hawwe derfoar soarge, dat it betrouwen fan de haadlingefamyljes 
yn de omkriten wat de sieleheilsfoarspraak fan 'e muontsen oanbelange, wer 
tanaam. Nei 1420 namen se yn har testaminten wer bepalings yn it foardiel fan 
it kleaster op.85 Fierders wiist de oankeap fan in besitskompleks besteande út in 
stins, in state en likernôch 40 ha lân, yn it klaaigebiet by Swichum yn 1435, op in 
bettere finansjele posysje fan de abdij.86 In grutte oan waaks koene de muont
sen yn de rin fan 'e ieu net mear realisearje, mar it kleaster wist syn besitsposys-
je oant de opheffing yn 1580 goed te hanthavenjen. 

Oer in religieuze oplibbing yn Gerkeskleaster sizze de boarnen neat. It leit 
lykwols net yn 'e reden, dat de boppeneamde abt Boyngus, as visitator fan de 
Fryske cistersiënzer kleasters, de abdij oan de Lauwers gewurde litten hat. Wat 
it materiële oanbelange, gong it Gerkeskleaster yn alle gefal yn 'e selde snuorje 
as Klaarkamp en Blomkamp foar de wyn. Mei as gefolch fan de geunstige liz
zing fan de foar syn diken opwoeksen kwelders, dêr't it syn rjochten oer út-
strekke koe, wie it nei 1420 by steat, in pear mânske ynpolderingswurken te 
organisearjen. Om 1425 hinne realisearre it yn 'e mande mei de ynwenners fan 
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it westlik oanswettende Kollumerlân in bediking fan de Keegen, dy't mear as 
500 ha fruchtber klaailân oplevere.87 Tusken 1453 en 1471 folge de ynpoldering 
fan it eilân it Ooch, dat op syn minst 300 ha omfieme. Oanslutend waard yn 
oerlis mei de rjochthawwenden oan de eastkant fan de nije eilânpolder it tus
ken it Ooch en de Waarden lizzende mûningsgebiet fan it rivierke de Lauwers 
ôfsletten. Dat levere de abdij nochris 100 ha lân op.88 In heale ieu letter, yn 
1529, ûndernaam de abt mei de grûnbesitters oan de westkant fan it kleasterbe-
sit yn Kollumerlân, opnij in yndiking fan de foar har gebiet opslike kwelder: it 
Nij-Krúslân. It eastlik part dêrfan, mei in grutte fan 300 ha, foei oan Ger-
keskleasterta.89 

By dy ûndernimmings sette it kleaster gjin konversen mear yn. Har tal wie 
krektlyk as yn 'e oare kleasters ta in minimum werombrocht. De abt naam wol 
it inisjatyf ta de bediking, mar spile út namme fan syn kleaster allinne noch mar 
de rol fan kapitaalferskaffer en betroude it eigentlike wurk oan in oannimmer 
ta.90 Fan de kleastermeiers dy't fan de nije bediking ekstra beskerming fer-
wachtsje mochten, easke er bydragen yn jild en tsjinsten. It nije lân waard yn te 
ferhieren stikken fan 20 oant 30 ha opsplitst en foar terminen fan njoggen jier 
yn hier útjûn. It bouwen fan huzen en bedriuwsgebouwen waard oan de hier-
ders sels oerlitten. 

Dat yn fazen bedykjen fan mear as 1200 ha tusken 1420 en 1530 levere Ger-
keskleaster sawat in ferdûbeling fan syn besit op. As de lést stichte abdij wie 
Gerkeskleaster noch om 1350 hinne mei syn fiif á seis úthôven de earmste fan 
de seis Fryske cistersiënzer abdijen. Dat komt wol dúdlik ta útering yn de hich-
te fan de oanslach foar de finansjele bydrage oan it generaal-kapittel: by in con
tributie) moderata (de normale kontribúsje) moast it 8 lb. (pûn Tours) betelje, 
tsjin Blomkamp 15 lb., Klaarkamp 16 lb. 10 s., en Aduard 18 lb. 15 s.91 Twa 
ieuwen letter kaam it wat besit en rykdom oanbelange hast like heech út as 
Klaarkamp. Foar in tüd dy't yn de cistersiënzer skiedskriuwing bekend stiet as 
in perioade fan delgong en ferfal, mei soks wol in opmerklike ekspânzje neamd 
wurde.92 Behalve troch de geunstige lizzing fan it kleasterbesit en de religieuze 
stabiliteit fan it kleaster sels, is dy materiële bloei grif befoardere troch de poli-
tike rest yn de perioaden 1420-1490 en 1520-1550, doe't respektivelik de stêd 
Grins en Karel V de rjochtsoarder yn 'e wide omkriten fan it kleaster garan-
dearje koene. 

Gearfetsjend kin sein wurde, dat de mooglikheden foar it bemachtigjen fan be
sit foar de cistersiënzers yn Fryslân yn 't earstoan net altyd like geunstich wie-
ne. De haadlingen en eigenerfde boeren, dêr't se yn dit nei ferhâlding ticht-
befolke gebiet foar har begeunstiging en rekrutearring fan ôfhinklik wiene, 
koene har gjin grutte skinkings permittearje. Sy joegen dy net earder as op it 
stuit dat se der wis fan wêze koene dat har neikomlings yn it kleaster opnom-
men waarden. By gefolch moasten de kleasters finansjele betingsten keppelje 
oan de yntree yn har mienskippen. Wy meie wol oannimme dat de cistersiën
zers lyk as de konkurrearjende oarders in wichtich part fan har oanwinsten op 
dy wize binnenhellen. It is net útsletten dat it stichtsjen fan ôfhinklike frouljus-
kleasters dêrmei yn ferbân brocht wurde moat, om't sokke dependânses it de 
muontsen mooglik makke om mear - en ek gearstalde dotaasjes oan te lûken. 

De trije abdijen wisten troch in systematyske ruil- en oankeappolityk grutte, 
ôfrûne en ôfsletten besitskompleksen op te bouwen, ta fuortsterking fan de spi
rituele isolaasje, mar benammen ek mei it each op in doelmjittich behear. Al-
hiel neffens de foarskriften foarmen se hjir ek grangiae, grutte agraryske be-
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driuwen ûnder eigen eksploitaasje. Se hawwe har abdijen en earste úthôven 
mei sin yn de lege dielen fan it klaaigebiet fêstige. De dêr oanwêzige sâltige en 
leech wurdearre binnen- en bûtendykse lannen, koene se it maklikst bemach-
tigje en mei har ûntwetteringstechnyk fluch yn produktive greiden en mieden 
omsette. Op dy wize hawwe dus ek de Fryske cistersiënzers har mei 'Binnenko-
lonisation' dwaande halden. Dêrneist hawwe benammen Blomkamp en Ger-
keskleaster in bydrage levere oan de offinsive bedikings, al moat dy bydrage 
net al te heech oanslein wurde. 

Ut it lege gebiet wei ekspandearren de neamde abdijen nei it 'hege lân' en nei 
it feangebiet, foar de nôt- en turffoarsjenning. Ta de opbou fan in autarkysk 
systeem kaam it lykwols net. De Fryske abdijen stimden de eksploitaasje fan 
har besit nei ferrin fan tiid ek op de merk ôf, om sa jild foar de finansiering fan 
in fierdere útwreiding binnen te krijen. Hoewol't der grinzen oan dy útwreiding 
steld wiene, sjoen it frij lege tal úthôven, har beheinde grutte en de ek net iens 
sa ûnbidige omfang fan de Fryske kleasterdomeinen yn har gehiel, alteast ferli-
ke mei dy fan de Flaamske en Brabânske abdijen - kin dy dochs wol suksesfol 
neamd wurde. It sukses kin ôf metten wurde oan de lytsere besitskompleksen 
fan de kleasters fan 'e oare oarders, dy't út inselde startposysje begongen wie
ne. In bytsje hoedenens is lykwols op syn plak by it lûken fan dy konklúzje, yn't 
foarste plak om't yn de sechtjinde- en santjinde-ieuske sifers, dêr't wy hjir op 
ôfgeane, ek it ekonomysk herstel út de fyftjinde ieu ferdiskontearre is - benam
men Gerkeskleaster belibbe yn dy tiid in perioade fan bysûndere materiële 
bloei. En twad kin de cistersiënzer besitsferwerving net earder nei wearde skat 
wurde, as wannear't ek de ekonomyske ûntjouwing fan de kleasters fan 'e oare, 
konkurrearjende oarders bestudearre is. Te f aak is de cistersiënzer oarder wat 
dat oangiet yn it histoarysk ûndersyk as in aparte entiteit behannele. 

Taheakke: Skinkingsoarkonde foar it kleaster Klaarkamp fan 4 juny 1372 
Siardus Tiabkama en syn frou Witeka yn St. -Johanniswâld drage harsels en har besit oan it kleaster 
Klaarkamp oer. By wize fan kompensaasje sille sy har libbensûnderhàld fan de muontsen krije en sil 
har soan as scolaris yn Klaarkamp en har dochter as sanctimoniale yn Nazareth opnommen wurde 

Universis Christi fidelibus praesentia visuris seu audituris, nos frater Ludulphus, dictus abbas Cla-
ricampi, salutem cura noticia veritatis. 

Noverint universi ac singuli, quorum interest vel interesse poterit in futurum, quod Siardus Tiab
kama in Silva S. Johannis et uxor eius Witeka se et sua Dei et conventui nostro in elemosinam 
optulerunt, ita videlicet quod novem virgas praediorum palludalium praecise ante mortem dede-
runt, post mortem necessario alterius conjugum omnia mobilia cedent monasterio, nisi de consen-
su nostro superstes extra remaneat bona non minuendo. 

In cuius recompensam habebunt annuatim de conventu speciales provisiones unam videlicet 
aream in Dockum sine huris pabulabuntur et eis duo vaccae tam hiemis tempore quam aestivali 
faginabuntur, etiam illis pascentur sex oves, duo porci et una faica tempore tantummodo aestivali 
dabuntur. 

Insuper et eis de Bethrawerde panes pro tribus personis sufficientes et cervisia tempore Adven-
tus Domini et Quadragesimae quantum aliis familiaribus nostris consimilibus dare consuevimus. 

Item dabuntur eis sex modia fabarum, duo modia farris, unam salis, viginti clompes cespitum et 
tempore Quadragesimae dimidia lagenus allecianus. 

Insuper praedictorum conjugum filius vestietur in scolarem et filia in Nazareth in sanctimonia-
lem. 

In quorum omnium robur et testimonium sigillum nostrum praesentibus est appensum. Datum 
anno Domini MCCCLXXII in profesto S. Bonifacii martyris. 

Ofskrift (17de ieu), Provinsjale Biblioteek Ljouwert, S.A. Gabbema, Copiarium Frisiaca-
rum, Hs. 9056, 0-2, s. 61-62. 
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Oersetting: 

Alle leauwigen yn Christus dy't dizze saken léze of hearre sille, groetsje wy, Ludulphus, neamd abt 
fan Klaarkamp, en meitsje wy bekend mei de wierheid. 

Elkenien yn it algemien en yn it bysûnder dy't der belang by hat of der yn de takomst belang by 
hawwe kin, moat witte dat Siardus Tiabkama yn St.-Johanniswâld en syn frou Witeka harsels en 
har besit by wize fan ielmis oan God en ús konvint opdroegen hawwe, en wol op sa'n wize, dat sy no 
foar har dea ús krekt njoggen roeden feanlân jûn hawwe, en* nei de dea fan ien fan har, man-en-
wiif, al har replik goed oan it kleaster ôfstean sille, op betingst dat as de langstlibjende mei ús ta-
stimming buten it kleaster bliuwe wol, hy of sy dat goed brûke mei, mits it mar net fermindere 
wurdt. 

By wize fan kompensaasje sille sy alle jierren fan it kleaster in tal bysûndere foarsjennings ge
nietsje, te witten, dat sy sûnder hier te beteljen in hûs en hiem yn Dokkum ta har foldwaan krije 
sille; dat foar har yn 'e winter en yn 'e simmer twa kij fuorre en weide wurde sille; en dat har yn 'e 
simmer seis skiep, twa bargen en in stik boulân jûn wurde sille. 

Dêrboppe sil har út Betterwert wei bôle levere wurde, genôch foar trije persoanen, en ek yn 'e 
advints- en fêsteltiid safolle bier as wy wend binne oan ús oare, soartgelikense, familiares te jaan. 

Har sil ek seis mudden beane, twa mudden moal, ien [...] sâlt, tweintich klampen turf en yn 'e 
fêsteltiid in heal fet hjerring jûn wurde. 

Boppedat sil de soan fan it boppeneamde pear as scolaris ynklaaid wurde en de dochter as sancti-
moniale yn Nazareth. 

Ta bekrêftiging en as bewiis fan dit alles is ús segel oan it foarlizzende stik hongen. Jûn yn it jier 
fan 'e Hear MCCCLXXII, op de dei foar it feest fan S. Bonifacius martler. 

*) Fanwege de ûndúdlike grammatikale struktuer fan it Latyn - it giet hjir om in 17de-ieusk ôfskrift! 
-, wurdt yn it ferfolch fan dizze sin in frije ynterpretaasje fan de tekst jûn. 

Noaten 
Ein dit jier sil in, op punten wizige, Dútsktalige ferzje fan dit artikel ferskine yn de stúdzjebondel: 
Erwerbspolitik und Wirtschaftsweise mittelalterlicher Orden und Klöster ûnder redaksje fan K. Elm 
(Freie Universität Berlyn). Foar de korreksje fan de Fryske tekst en foar it neisjen fan de oersetting 
fan de taheakke wol ik hjir respektivelik B. Oosterhaven en mr. D.W. Kok betankje. 

1. Oer de útwreiding fan de cistersiënzer oarder yn Europa yn it algemien, sjoch: G.B. Winkler, 
'Die Ausbreitung des Zisterzienserordens in Europa', yn: K. Elm, P. Joerissen en H.J. Roth 
ed., Die Zisterzienser: Ordensleben zwischen Ideal und Wirklichkeit (Keulen 1981) 87-93. Ut 
ekonomysk-histoarysk perspektyf wei sjoen is de ekspânzje aardich behannele troch Ch. Hi-
gounet, 'Le premier siècle de 1'économie rurale cistercienne', yn; Istuzioni monastiche e istu-
zioni canonicale in Occidente, 1123-1215. Atti della settima Settimana internazionale die Studi 
medioevali Mendola 1977 (Milaan 1980) 345 e.f. Wat oars it neamde tal fan 500 kleasters oan-
giet, kin hjir sein wurde dat it Fryske kleaster Floridus Campus of Blomkamp op 25 july 1192 as 
it 499-ste manljuskleaster yn 'e oarder opnaam is: L. Janauschek, Originum Cisterciensium I 
(Wenen 1877) 194. 

2. It giet yn gronologyske folchoarder om: Klaarkamp (foar 1163), met syn ôfhinklike frouljus-
priorijen Sion en Nazareth (beide foar 1215/1216); Blomkamp of Oldekleaster (1191), mei Nij-
ekleaster of Aula Dei (1233); Aduard (1192), mei Trimunt (foar 1329) en St.-Annenklooster 
of Klein-Aduard (1340); Ihlo of Schola Dei (1216), mei Meerhusen (1228); Gerkeskleaster of 
Jeruzalem (1240), mei Vrouwenkleaster of Galilea (foar 1326); en Menterwolde of Termunten 
(1259), mei Midwolde of Grijzevrouwenklooster (1259). De frouljusabdij Jesse of Essen tus-
ken Haren en Grins stie streekrjocht ûnder de paterniteit fan Clairvaux. Hja waard net ta de 
Fryske kleasters rekkene. M. Cocheril en E. Manning, Dictionnaire des Monastères Cisterciens 
I (Rochefort 1976) 26-27,52. F. van der Meer, Atlas de VOrdre Cistercien (Parys/Brussel 1965) 
III. 

3. In koart historiografysk oersjoch biedt: W. Rösener, 'Zur Wirtschaftstätigkeit der Zisterzien
ser im Hochmittelalter', Zeitschriftfür Agrargeschichte und Agrarsoziologie 30 (1982) 117-148, 
118-120. Ferlykje Higounet, 'Premier siècle'. 

4. G. Duby, VEconomie rurale et la vie des campagnes dans l'Occident médiévale I (Parys 1962) 
146-153; H. Wiswe, 'Grangien niedersächsischer Zisterzienserklöster. Entstehung und Be-
wirtschaftung spätmittelalterlicher Grossbetriebe', Braunschweigisch.es Jahrbuch 34 (1953) 5-
134; S. Epperlein, 'Grundungsmythos deutscher Zisterzienserklöster westlich und östlich der 
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Elbe im honen Mittelalter und der Bericht des Leubuser Mönches im 14. Jahrhundert', Jahr
buch für Wirtschaftsgeschichte 1967/III, 303 e.f. 

5. Rösener, 'Wirtschaftstätigkeit', 122-123. 
6. Oer de bedikingsaktiviteiten fan de Flaamske en Brabânske abdijen yn Seelân, sjoch: C. Dek

ker. Zuid-Beveland. De historische geografie en de instellingen van een Zeeuws eiland in de 
middeleeuwen {Assen 1971) 137 e.f.; M.K.E. Gottschalk, De Vier Ambachten en het Land van 
Saaftinge in de Middeleeuwen (Assen 1984) 67 e.f. 

7. Rösener, 'Wirtschaftstätigkeit', 137-138. 
8. Oer it cistersiënzer ekonomysk systeem, sjoch: W. Ribbe, 'Die Wirtschaftstätigkeit der Zister-

zienser im Mittelalter: Agrarwirtschaft', en W. Schich, 'Die Wirtschaftstätigkeit der Zister-
zienser im Mittelalter: Handel und Gewerbe', beide yn: Elm e.o., Die Zisterzienser, 203-216, 
217-236. In analyze mei de klam op de relaasje kleaster-stêd jout W. Rösener, 'Grangienwirt-
schaft und Grundbesitzorganisation südwestdeutscher Zisterzienserklöster vom 12. bis 14. 
Jahrhundert', yn: K. Elm, P. Joerissen en H. Rothe ed., Die Zisterzienser: Ordensleben z.wi-
schen Ideal und Wirklichkeit, Ergänzungsband (Keulen 1982) 137-163. 

9. Dat binne: Gesta abbatum Orti sancte Marie: gedenkschriften van de abdij Mariëngaarde in 
Friesland, A.W. Wybrands ed. (Ljouwert 1879); en Chronicon Emonis, L. Weiland ed. yn: 
Monumenta Germaniae Historica, Scriptores 23 (Hannover 1874) 454-523. 

10. De wichtichste boarnen binne: 1. in ynkomsteregister oangeande de troch de Steaten fan Frys-
lân nei de Reformaasje yn behear nommen kleasterlannen, rinnende oer it boekjier 1606/1607 
en opmakke troch Johannes Henrici, Ryksargyf yn Fryslân, Ljouwert (RAF), Famylje-argyf 
Liauckema-Van Grotenhuis, nr. 193; en 2. it bekende register fan de oanbring fan 1511, in 
fiskaal omslachregister dat foar gans gritenijen oerlevere is en dat yn ûnderskate útjeften pu-
blisearre is; foar dit ûndersyk is allinnich gebrûk makke fan it Register van den Aanbreng van 
1511 en verdere stukken tot de floreenbelasting betrekkelijk, 4 dln., I. Telting ed. (Ljouwert 
1879), en De aanbreng der Vijf Deelen van 1511 en 1514, 5 dln., J.C. Tjessinga ed. (Assen 
1942-1954). 

11. Foar in ferantwurding fan de metoade dêr't it kleasterbesit mei rekonstruearre wurde kin, wol 
ik hjir ferwize nei de wiidweidige taheakke yn myn meikoarten te ferskinen dissertaasje oer De 
Duitse Orde in Friesland. Ik mei op dit plak wol neame dat ik foar it yn kaart bringen fan it 
Cistersiënzer kleasterbesit doedestiids gans stipe hân haw fan dhr. R. Heeringa silger út Skear-
negoutum. 

12. Allinnich it Seinebekken by Parys, de omkriten fan St.-Omèr, it Rynlân by Keulen, en it Maas-
gebiet tusken Maastricht en Hoei soene in dy tiid tichter befolke west hawwe neffens B.H. 
Slicher van Bath, 'The economie and social conditions in the Frisian districts from 900 to 1500', 
Bijdragen Afdeling Agrarische Geschiedenis 13 (1965) 100-101. W.A. van Es, 'Friezen en Ro
meinen', yn: J.J. Kalma, J.J. Spahr van der Hoek en K. de Vries ed. Geschiedenis van Fries
land (Drachten 1968) 48-94, 74, leaut dat Slicher van Bath syn rûzing sels te leech is. 

13. Foar de datearring fan de earste diken yn it Fryske kustgebiet, sjoch: A.E. van Giffen, 'De 
ouderdom onzer dijken', Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genoot
schap 81 (1964) 271-286; S.J. Fockema Andreae, 'Dijken of wijken', yn: Kalma e.a., Geschie
denis van Friesland, 182-200; J.K. de Cock, 'De waterstaat van Groningen in de Middel
eeuwen', yn: W.J. Formsmae.a. ed., Historie van Groningen, Staden Land (Grins 1976) 593-
613. 

14. De untginning fan it klaai-op-feangebiet súdlik fan de line Boalsert-Snits is nei alle betinken al 
yn de njoggende ieu begûn: J.K. de Cock, 'De veenontginningen rond Sneek en IJlst', It Beu
ken 46 (1984) 139-149. 

15. Oer de systematyske feanûntginning yn it algemien, sjoch: H. van der Linden, 'Het platteland 
in het Noordwesten, met nadruk op de occupatie, circa 1000-1300', yn: D.P. Blok e.o. ed., 
Algemene Geschiedenis der Nederlanden II (Bussum 1982) 48-83. Mei in protte literatuerferwi-
zings. 

16. A.A. Beekman, Het dijk- en waterschapsrecht in Nederland vóór 1875,1 (DenHaach 1905) 24, 
33-34; ferlykjeJJ. Spahr van der Hoek, 'RjochtsskiednisBaerderadiel',yn: J.J. Spahr van der 
Hoek e.o. ed. Baerderadiel in geakunde (Boalsert 1977) 165 e.f. 

17. Koarte oersjoggen fan de tolfde- en trettjinde-ieuske Fryske kleasterstichtings binne te finen 
by: A.K. de Meijer, 'Frisia Catholica, 900-1500', yn: Kalma e.o., Geschiedenis van Friesland, 
229-256; H.P.H. Jansen, 'Kerkgeschiedenis 1000-1300', yn: Formsma ed., Historie van Gro
ningen, 147-173; en M. Smid, Ostfriesische Kirchengeschichte (Pewsum 1974) 87-111. 

18. W. Bleiber, 'Fränkisch-Karolingische Klöster als Grundherren in Friesland', Jahrbuch für 
Wirtschaftsgeschichte 1965/III, 127-175. De neamde abdijen wiene oars ek om ekonomyske 
redenen twongen om har ôfhandich lizzend Frysk besit ôf te stjitten. Sy koene ommers it teks-
tyl dat se earder út Fryslán hellen, nei de alfde ieu goedkeaper op 'e nije merken yn de om-
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kritenkrije: W. Stuwer, 'Zur Werdener Besitzgeschichte in Friesland', Westfalen. HeftfürGe-
schichte, Kunst und Volkskunde 51 (1973) 57-66, 65. 

19. Foar Grinslân gearstald troch B.W. Siemens, Historische Atlas van Groningen,! dln. [atlas en 
tekst] (Grins 1962); foar Fryslân troch Ph.H. Breuker, 'De midsieuske kleasters yn Fryslân 
yndieldneffensdegreatefanhargrounbesit', It Beaken 37 (1975) 416-423. In, op inkelde pun
ten korrizjearre, oersjoch foar de Fryske kleasters is opnommen yn myn dissertaasje oer De 
Duitse Orde in Friesland. 

20. Foar de abdijen fan Villers yn Brabân en Ten Duinen yn West-Flaanderen wurde oerflakten 
opjûn fan 10000 ha; it domein fan Ter Doest omfieme mear as 5000 ha: E. de Moreau, l'Ab-
baye de Villers-en-Brabant aux Xlle et Xllle siècles, étude d'histoire religieuse et économique 
(Brussel 1909) 162; A. Heins en W. Fris, 'Les granges monumentales des anciennes abbayes de 
Dunes et de Ter Doest', Bulletin de la Sociétéd'histoire et d'archéologie de Gand 13 (1905) 142. 

21. Oer Klaarkamp is noch gjin monografy foarhannen. De âldere literatuer en de boarnen binne 
te finen yn: M. Schoengen, Monasticon Batavum III, de Benedictijnsche Orden (Amsterdam 
1942) 96-97. Gerkeskleaster en Blomkamp binne ynditMonosficcwiekbehannele, respektive-
likops. 15-16 en s. 56. Aparte stúdzjes oer dizzetwa abdijen jouwe: A.J. Andreae, Het kloos
ter Jerusalem of het Gerkesklooster (Kollum 1890, werpr. Ljouwert 1975) en M. Schoengen 
ed., 'Akten en bescheiden betreffende de Cisterciënser abdij Bloemkamp of Oldeklooster bij 
Bolsward', Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht (AAU) 29 (1903) 134-
242, 30 (1905) 419-440, 31 (1907) 23-220. Fierders moat hjir noch neamd wurde de wichtige, 
mar net publisearre, doktoraalskripsje fan B.J. Anema, Bronnenstudie met betrekking tot de 
abdij Bloemkamp of Oldeklooster, gelegen bij Hartwerd, 1191-1590 (Nijmegen, Katholieke 
Universiteit, 1964). 

22. Foar it plak fan 'e kleasterterpen, sjoch: H. Halbertsma, Terpen tussen Vlie en Eems. Een geo-
graphisch-historische benadering, 2 dln. [atlas en tekst] (Grins 1963). 

23. De lizzing fan Gerkeskleaster is koartlyn noch neier beskreaun yn: J. A. Mol, P.N. Noomen en 
J.H.P. van der Vaart, Achtkarspelen-Zuid/Eestrum. Een historisch-geografisch onderzoek 
voor de landinrichting (Ljouwert 1990) 26-30. 

24. Oer de funksje, it plak en 'e datearring fan de silen yn de omkriten fan Klaarkamp, sjoch de fan 
elkoar ôfwikende fisys fanM.P. van Buijtenen, De Leppa. Een rechtshistorisch-waterstaatkun-
dige bijdrage (Dokkum 1944) 54 e.f.; en K.A. Rienks en G.L. Walther, Binnendiken en slie-
perdiken yn Fryslân (Boalsert 1954) 75 e.f. De situaasje by Gerkeskleaster is ek beskreaun 
troch Rienks en Walther, Binnendiken, 47 e.f.; ferlykje hjir A.J. Andreae, De Lauwerszee, 
nagespoord in hare wording, haren omvang en hare verschillende bedijkingen (Ljouwert 1881) 
44 e.f. en Mol, Noomen en Van der Vaart, Achtkarspelen-Zuid/Eestrum, 33-35. Foar Blom-
kamp, sjoch: Schoengen, 'Akten Bloemkamp' (1903) 182-183. 

25. Yn 'e hjerst fan 1983 is by Bûtenpost, net fier fan Gerkeskleaster, in ferspielde houten spuislûs 
fan sirka 12 mlang útgroeven: H.R. Reinders, 'Een dertiende-eeuwse sluis in de Oude Ried bij 
Buitenpost', yn: M. Bierma e.o. ed., Terpen en wierden in het Fries-Groningse kustgebied 
(Grins 1988) 260-269. Faaks hat it yn 1240 ûntstiene kleaster dit keunstwurk konstruearje lit-
ten. It hout is mei de C-14-metoade op 1220 datearre. In datearring fan inkelde desennia letter 
is lykwols net út te sluten. 

26. In dúdlik oersjoch fan de cistersiënzer grangiae yn Fryslân is noch net publisearre. Meidertüd 
hoopje ik se yn in monografy wiidweidich beskriuwe te kinnen, tagelyk mei de úthôven fan de 
kleasters fan de oare agraryske oarders. Op dit plak sil ik mar koarte ferwizings jaan om de 
noaten net te lang te meitsjen. 

27. It is wol net direkt te bewizen dat de frouljuspriorij Sion by in grangia fêstige is, mar it is wol 
dúdlik dat de priorijpleats as grangia ekploitearre waard. In grangiarius of hofmaster fan 
Klaarkamp fungearre hjir as bedriuwslieder. De grangia Betterwird en it kleaster Sion wurde 
beide al neamd yn: Caesarii Heisterbacensis monachi ordinis Cisterciensis dialogus miraculo-
rum, 2 d\n., J. Strangeed. (Keulen 1851)IIcap. 22:11, cap. 30:12encap. 26; it wurkfan Caesa-
rius fan Heisterbach wurdt oars datearre tusken 1219 en 1223. Germerhuis wurdt neamd as 
besit fan de priorij Sion yn it Register van den Aanbreng 1511 I, 127. 

28. It 'Monnikehuus' fan Hartwert (N.B. net itselde as it hjoeddeistige Monnikehuis op it plak fan 
it kleaster) is te finen yn it floreenkohier fan Wûnseradiel út 1700 ûnder nr. 11. Oer de skiednis 
fan de priorij Nijekleaster, sjoch: A. Willebrands, 'De vrouwenpriorij Aula Dei in Friesland', 
Citeaux in de Nederlanden 5 (1954) 77-91. It Skierhûs te Wurdum wurdt neamd yn it Register 
van den Aanbreng I, 38. En it úthôf te Easterwierrum, dat bekend stie ûnder de namme Vogel-
sang, is û.o. registrearre yn: Schoengen, 'Akten Bloemkamp' (1906) 164; ferlykje de Aan
breng van de Vijf Deelen V, 13-14. 

29. Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301II, K. Heeringa ed. (Den Haach 1940) nr. 550. 
30. H. Kuipers en H. Offringa, De heerlijkheid Visvliet (Swolle 1979) 55. 
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31. Foar de muontsehuzen fan Nes, Holwert en Jelsum, sjoch it Register van den Aanbreng 1511I, 
124, 114 en 118. 

32. A. Hallema, 'De kloosteradministratie van Klaarkamps abdij in haar nadagen', AAU 54 
(1930) 305-335, 331-332; ferlykje foar Blomkamps úthôf ûnder Wurdum: Schoengen, 'Akten 
Bloemkamp' (1906) 164. 

33. Bedoeld binne Klaarkamps úthôf yn Feanwâlden en de úthôven fan Gerkeskleaster yn Top-
weerenSurhuzum: S.J. van der Molen, Turf uit de Wouden. Bijdrage tot de geschiedenis van de 
hoogveengraverij in Oostelijk Friesland tot 1900 (Ljouwert 1978) 17-51; ferlykje foar Ger
keskleaster: Mol, Noomen en Van der Vaart, Achtkarspelen-Zuid, 30-33. 

34. De tichelwurken fan Gerkeskleaster en Aduard stiene net fier fan de ferfeaningsúthôven fan 
dy abdijen, yn Surhuzum en Roaden: RAF, Argyf Gerkeskleaster, nr. 90 (2 juny 1528); 'De 
kroniek van Aduard', H. Brugmans ed., Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Ge
nootschap 23 (1902) 1-188, 185. Klaarkamp hie in tichelwurk yn Boarnwertersyl, net fier fan 
Dokkum: Groot Placaat en Charterboek van Vrieslant (GPCV) 5 dln., G.F. thoe Schwartzen-
berg en Hohenlansberg ed. (Ljouwert 1768-1795) II, 225 (5 juny 1503). 

35. Schoengen, 'Akten Bloemkamp' (1903) 166-168. 
36. Higounet neamt foar de Frânske abdijen in trochsneed fan 10 grangiae: Higounet, 'Premier 

siècle', 354. De lytse en middelgrutte Dútske cisterciënzer kleasters hiene neffens Rösener 10 
oant 15 fan sokke bedriuwen: Rösener, 'Wirtschaftstätigkeit', 124. 

37. Rösener, 'Wirtschaftstätigkeit', 126. 
38. Oer dy grangiae: G. van der Woude, Ten Duinen, kustmacht onder de graven (Antwerpen 

1944) 99 e.f.; C. Dekker en J. Kruisheer, 'Een rekening van de abdij Ter Doest over het jaar 
1315', Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis 133 (1967) 273-305, 288, 
noat 28; 289 noat 26. 

39. T.J. de Boer, 'De Friesche grond in 1511 (Leeuwarderadeel en Ferwerderadeel volgens het 
Register van den Aanbreng)', Historische Avonden 2 (Grins 1907) 95-115. 

40. Sjoch foar dit tema yn it algemien: H. Schmidt, 'Adel und Bauern im friesischen Mittelalter', 
Niedersüchsisches Jahrbuch 45 (1973) 45-95, 59 e.f. 

41. Yn 1511 hiene mar 13 persoanen yn Westerlauwersk Fryslân in besit mei in hierwearde fan 
mear as 300 goudgûne. Dêr moat by betocht wurde, dat yn dat jier ien ha klaailân trochinoar 
ien goudgûne oan hier die: J.A. Faber, Drie eeuwen Friesland: economische en sociale ont
wikkelingen van 1500 tot 1800, 2 dln. (Ljouwert 1973) II, 648-649. 

42. O. Vries, Het Heilige Roomse Rijk en de Friese vrijheid (Ljouwert 1986), 64-70. 
43. H. Schmidt, 'Studiën zur Geschichte der friesischen Freiheit im Mittelalter', Jahrbuch der Ge-

sellschaft fur bildende Kunst und vaterlündische Altertümer zu Emden 43 (1963) 5-78, 41 e.f. 
44. It skynt dat de haadlingen yn de Ommelannen en Eastfryslân riker wiene as dy westlik fan de 

Lauwers, alteast yn 'e fyftjinde en sechtjinde ieu. De Ommelanner famylje Van Ewsum hie 
bygelyks yn 1491 yn totaal 1899 ha yn folslein - en 647 ha yn dield besit, wylst de rykste Wester
lauwersk Fryske haadling, Hessel Martena, yn 1511 sa'n 900 ha hie en de bern fan syn broer 
meiinoar 430 ha besieten: H.P.H. Jansen, 'Sociaal-economische geschiedenis 1000-1500', yn: 
Formsma e.a., Historie Groningen, 140; Faber, Drie eeuwen Frieslandll, 648. 

45. N.E. Algra, Ein; enkele rechtshistorische aspecten van de grondeigendom in Westerlauwers 
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Saeckma geportretteerd door Frans Hals 
Een veronderstelling aannemelijk gemaakt 

M.H.H. Engels 

Zoals menigeen loop ik regelmatig een boekhandel binnen om nieuwe uitga
ven te bekijken. Ook de afdeling met afgeprijsde boeken, restanten van uitge
vers, heeft dan mijn aandacht. Zo kocht ik in 1988 een boek van Seymour Slive 
over Frans Hals. De tekst op het stofomslag leerde mij dat de Harvard-profes-
sor Slive een kenner bij uitstek is van het werk van de vermaarde Haarlemse 
portretschilder. Het boek bleek een derde deel te zijn: een beschrijvende cata
logus van het in het eerste en tweede deel gereproduceerde werk. Lezing van 
de boeiende catalogus maakte me benieuwd naar de afbeeldingen. Korte tijd 
later kon ik de twee eerste delen antiquarisch verwerven. 

Bij het doorbladeren van het tweede deel werd ik keer op keer getroffen 
door de afbeelding op bladzijde 171, een kniestuk door Frans Hals uit ca. 1635 
van een onbekende man op leeftijd. Ik begon mij af te vragen, of dit Saeckma 
(1572-1636) kon zijn, de raadsheer in het Hof van Friesland en curator van de 
Franeker universiteit, met wie ik me zoals bekend al langere tijd bezighoud. 
Tijd en kleding kloppen. Veel door Hals geportretteerden zijn niet geïdentifi
ceerd. Wanneer de namen wel bekend zijn, gaat het bijna altijd om (oud)inge-
zetenen van Haarlem. De mogelijkheid dat meer mensen van elders, ook uit 
Friesland, door Frans Hals geschilderd zijn, is echter niet uit te sluiten. 

Wat in 1988 intuïtie was, is gaandeweg meer dan dat geworden. De resulta
ten van mijn onderzoek geef ik hieronder weer. De illustraties bieden de lezer 
de gelegenheid om zelf te zien en te vergelijken. 

Persoonlijk leven 
Bronnen voor het persoonlijke leven van Johannes Saeckma, die ook politiek 
veel invloed had, zijn naast de lijkrede, die professor Pierius Winsemius in 1637 
te Franeker hield, de gelegenheidsgedichten voor en de correspondentie van 
Saeckma. Zo blijkt Saeckma's studiezin 's avonds in vrije tijd, na zijn moeite
volle dagtaak als rechter, uit zijn brief van 1631 aan Caspar Barlaeus.1 Helaas 
zijn er slechts weinig brieven van Saeckma overgeleverd, des te meer echter 
aan hem. Ook die geven soms details prijs over de persoon Saeckma, vooral als 
het antwoordbrieven zijn. 

Verder kan Saeckma's bibliotheek, die geërfd werd door zijn langstlevende 
zoon Theodorus2, nog iets vertellen over zijn persoon. Bekend is immers het 
aphorisme: toon me uw boeken en ik zeg u wie gij bent. Daarover bij een an
dere gelegenheid. 

Een facet van het familieleven van Johannes Saeckma heeft thans de aan
dacht. Voor het patriciaat, waartoe Saeckma behoorde, had het familiever
band een bijna even grote betekenis als voor de adel. Die relaties speelden een 
belangrijke rol bij het verkrijgen van een maatschappelijke positie. Het fami
liebegrip was sterk ontwikkeld: de benamingen van oom en neef werden ge
bruikt voor soms zeer verre verwanten uit zowel de eigen als de schoonfamilie. 
Die uitgebreide kring van verwanten werd geregeld bezocht of geschreven. 
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Hetzelfde gold trouwens ook voor de vrienden en de cliënten van regenten.3 

In regentenfamilies was het gebruikelijk, dat de leden van het gezin afzon
derlijk of samen geportretteerd werden, soms meerdere keren, d.w.z. in ver
schillende levensfasen. De portretten vormden een soort familiealbum. Deze 
en andere familierealia werden meestal geërfd door de oudste zoon.4 

Als zich in de familie- of kennissenkring een schilder bevond, dan gaf men 
natuurlijk bij voorkeur aan hem de opdracht voor zo iets persoonlijks als een 
privéportret. Uitgangspunt bij mijn onderzoek naar een mogelijk portret van 
Johannes Saeckma door Frans Hals is het persoonlijk leven van Saeckma. 

Afb. 1. Saeckma (links) en Van den 
Sande. - Detail uit de lijkstaatsie van 
Ernst Casimir. Met naamlijst aan het 
eind. Leeuwarden, Claude Fonteyne, 
1634. Gemeente-archief Leeuwarden 

Een tekening uit 1633 
Het uiterlijk van Saeckma was in het verleden alleen bekend van de kopergra
vures door J. Hermanni naar tekeningen van J. Reyners in de 1634 door Claude 
Fonteyne uitgegeven lijkstaatsie van Ernst Casimir, die op 3 januari 1633 is be
graven in de Jacobijner of Grote Kerk te Leeuwarden.3 Een detail daaruit (afb. 
1) toont links Johannes Saeckma, sedert 1631 eerste, presiderend raadsheer in 
het Hof van Friesland, en rechts Johan van den Sande, naar anciënniteit de 
tweede van de twaalf raadsheren. 

Een afzonderlijk portret van Johannes Saeckma was tot nu toe niet bekend. 
Er is geen reden om aan te nemen, dat zijn gezin een uitzondering op de toen 
ook in Friese regentenfamilies geldende regel zou gevormd hebben. Het tegen
deel wordt bevestigd in zijn naaste verwantschap. Zijn zwager Evert Boner, 
raadsheer vanaf 1623, maakte februari 1639 in zijn testament beschikkingen 
over portretten van zijn moeder, zijn vrouw en twee van hemzelf, "als oock 
mede het grootste schilderije in het sael hangende" en een portret van zoontje 
Albert.6 
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Saeckma, die volgens Hugo de Groot een "clouck persoon"7 was en door 
diens zwager Nicolaas van Reigersberg getypeerd is als een zelfbewust man 
met een ruimdenkende geest8, zal zich zeker een of meer malen hebben laten 
portretteren. Zo'n man met karakter zal gezocht hebben naar een schilder, die 
dat kon uitbeelden. In de eerste decennia van de zeventiende eeuw kwam daar
voor slechts één kunstenaar in aanmerking: Frans Hals, portretschilder bij uit
stek, die de essentie van uiterlijk én innerlijk kon weergeven. 

Bij welke gelegenheid zou Saeckma zich nebben laten portretteren? Op zon
dag9 28 augustus 1603 was Johannes Saeckma getrouwd met Hylck Boner, 
dochter van oud-burgemeester Albert Boner van Leeuwarden. In 1628 vierden 
zij hun 25-jarig huwelijk, een mijlpaal die toen door weinig echtparen bereikt 
werd, omdat meestal al een van de partners overleden was. 

Kleine portretten door Frans Hals, 1628 
In 1628 heeft Frans Hals twee levendige portretjes geschilderd, die tot 1972 als 
gevolg van een suggestie van Valentiner gehouden werden voor afbeeldingen 
van Theodorus Schrevelius en zijn vrouw Maria van Teylingen (afb. 2 en 3). De 
leeftijdsaanduiding op het schilderij van de vrouw komt echter niet overeen 
met de leeftijd van Schrevelius' echtgenote, die in 1628 niet 60 maar 58 jaar oud 
was.11 

Van het mannenportret bestaat een variant in een ovaal (afb. 4) met de data 
AETAT SVAE 56/ AN° 1628. Saeckma, geboren te Kollum op 7 november 
1572, was in 1628 inderdaad 56 jaar. Dit hoeft niet persé te betekenen, dat het 
portret na 7 november geschilderd is, want in die tijd noemde men iemand ook 
wel 56 jaar, als hij in zijn 56ste levensjaar was, dus na zijn 55ste verjaardag. Qua 
leeftijd zou de geportretteerde in elk geval Saeckma kunnen zijn. 

Op de twee kleine ronde portretten staat bij de man AETAT SVAE 66/ AN 
1628 (afb. 2) en bij de vrouw AETAT SVAE 60/ AN 1628 (afb. 3). Bij nadere 
beschouwing van de inscripties blijkt er verschil in belettering te bestaan tussen 
de leeftijdsaanduiding en de datering. Het meest in het oog springt de grotere 
letterhoogte van AETAT SVAE op het mannenportret. Bovendien is de A in 
de leeftijdsaanduiding duidelijk anders dan die in de datering (AN). Waar
schijnlijk zijn de leeftijdsaanduidingen latere toevoegingen van een minder 
vaste hand. 

De leeftijdsaanduiding op het ovale portretje (afb. 4) is gezien de belettering 
authentiek en zodoende de enig juiste. De leeftijd van de man was dus 56. Op 
het ronde mannenportretje (afb. 2) staat tien jaar te veel aangegeven. Hetzelf
de geldt voor de tegenhanger: de vrouw (afb. 3) moet in 1628 niet 60 maar 50 
jaar oud geweest zijn en dus in 1578 geboren. Het geboortejaar van Saeckma's 
echtgenote Hylck Boner is echter niet bekend. 

Het jongste kind van Johan Saeckma en Hylck Boner, Tsjetske, is gedoopt te 
Leeuwarden op 4 april 1623. Gemiddeld was een vrouw in die tijd tot 45 vrucht
baar.12 Mogelijk was het geboortejaar van Hylck Boner 1623 - 45 = 1578. 

Volgens het in 1602 mede door Saeckma gecodificeerde Friese recht was 
meerderjarigheid (25 jaar) bij een huwelijk in Friesland regel.13 De gemiddelde 
huwelijksleeftijd bedroeg in de vroeg-moderne tijd voor de man 28 jaar en voor 
de vrouw 24-28 jaar.14 Bij hun trouwen op 28 augustus 1603 was Johannes 
Saeckma 30 en zijn vrouw zeer waarschijnlijk enige jaren jonger, maar meer
derjarig, 25 dus. Dit resulteert weer in 1578 als geboortejaar van Hylck Boner. 
Qua leeftijd zou de geportretteerde vrouw, die 50 was in 1628, Saeckma's echt
genote Hylck Boner kunnen zijn. 
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Afb. 2. Johannes Saeckma. - Rond paneel, diameter 22,8 cm. Opschrift: AETAT 
SVAE 661AN1628. Leeftijd waarschijnlijk later toegevoegd, foutief (i p v 56) 
Kleding: zwarte halfhoge hoed met brede rand, witte plooikraag, zwarte tabbaard. -
Salisbury, Longford Castle. Tegenhanger van afb. 3. Slive II 74, III50 

Verschillen tussen het ovale en het ronde portret 
Vergelijking van het ovale (afb. 4) en het ronde (afb. 2) herenportret levert 
behalve de vorm nog twee verschillen op. Het ovale toont de man tot aan het 
middel, het ronde tot op borsthoogte. Op het ronde portret is de linkerhand 
op het hart als teken van trouw, nagenoeg geheel zichtbaar; op het ovale por
tret is de hand gedeeltelijk in het wambuis gestoken, zodat ringvinger en pink 
met zichtbaar zijn. Op beide schilderijtjes heeft de duim een opvallend naar 
buiten gebogen stand; de op het ronde portret zichtbare pink is krom. Beide 
duiden erop, dat de geportretteerde leed aan arthritis. Vooral dat aspect van 
het schilderij heeft mij aanleiding gegeven in de geportretteerde Saeckma te 
herkennen. Saeckma had immers dezelfde gewrichtsziekte, podagra jicht• 
daarover verderop meer. 

De vervormde pink is op het ronde portret zichtbaar: indien dit schilderijtje 
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Afb. 3. Hylck Boner, echtgenote van Johannes Saeckma. - Rond paneel diameter 22 X 

foutief d.p.v. 50). Kleding: Dubbele linnen muts; vrij dunne, niet geheel gesloten 
plooikraag; zwart, met bont afgezet vliegerkostuum.- Salisbury, LongfordCastle 
Tegenhanger van afb. 2. Slive II76, III51 

voor familiebezit bestemd was, mocht zulks getoond worden. Tegelijk wordt 
dat d ï " ; f f' h 3 l f W e ^ e s t o k e n h a n d o? het ovale portret niet toevaüigTen 
dat dat portret voor anderen gemaakt was, die van de vervormde pink de ar-
hrms dus met hoefden te weten. De blik van de man lijkt op het ovàk portret 
ets vriendelijker wellicht ook een pose, die wijst op een bestemming van he 

schilder, buiten de familiekring. In het leven van Saeckma is daarvoor e S p S 
sende verklaring te vmden. p 

Franeker portrettengalerij 

In 1625 was Saeckma curator geworden van de universiteit van Franeker Ake
rneen werd h,j als de belangrijkste van de vier curatoren aangez.eU¾ zorgde 
voor een nieuw elan door hervormingen en benoemingen. Daarbij past ook hel 
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idee van een portrettengalerij van professoren en curatoren. Die galerij is men 
begonnen in het tweede kwart van de zeventiende eeuw.15 Als het initiatief 
daartoe door Saeckma is genomen, wat kon hij dan beter doen dan zelf het goe
de voorbeeld geven, met het ovale portret. Juist die geschilderde ovale omlijs
ting is kenmerkend voor twee kleine series portretten van de eerste professo
ren.16 Het portret van Johannes Acronius, 1617 hoogleraar te Franeker, 1619 
predikant te Haarlem, overleden 20 september 1627, vertoont ook een ovaal 
kader en is eveneens geschilderd door Frans Hals. Hoewel de vage, maar lees
bare inscriptie 1627 als datum geeft, oppert Slive de mogelijkheid dat het post-
huum werd geschilderd.17 Is dit of althans een kopie net zoals het ovale portret 
van Saeckma gemaakt voor de beoogde Franeker portrettengalerij? 

Waarom kleine portretten? 
Voor het kleine formaat van het ovale portret kunnen meerdere verklaringen 
gegeven worden. Hoewel Saeckma een zeer invloedrijk regent was, trad hij ze
ker niet op de voorgrond. Zo iemand laat eerder een portret van bescheiden 
afmetingen maken dan een groot schilderij. 

Bekend is echter ook, dat Frans Hals in opdracht kleine portretten schilder
de om er een gravure van te laten maken bestemd voor de titelpagina van een 
boek. Voorbeelden zijn Theodorus Schrevelius, Petrus Scriverius, Johannes 
Acronius, Samuel Ampzing, Pieter Bor.18 Saeckma had veel aantekeningen en 
commentaar verzameld op de mede door hem zelf in 1602 opgestelde Statuten 
van Friesland. Tot een uitgave is het echter niet gekomen. 

Een derde reden voor de kleine afmetingen van het ovale portret en de twee 
ronde portretten kan het transport van Haarlem naar Leeuwarden geweest 
zijn. Kleine schilderijen konden zonder extra mankracht meegenomen worden 
in het beurtschip via Amsterdam, Enkhuizen, Stavoren en Sneek. 

Saeckma nam in 1628 van 17 april tot en met 5 mei met collega-raadsheer 
Hector Bouricius als buitengewoon afgevaardigde voor Friesland deel aan de 
vergaderingen van de Staten Generaal. Op zijn missie van 1622 was hij in okto
ber in Den Haag ernstig ziek geworden; men had zelfs zijn vrouw uit Leeuwar
den laten overkomen; gelukkig was hij hersteld.20 Dat voorval kan haast fami
liebezoek in 1628 voor Saeckma's vrouw een reden geweest zijn haar man te 
vergezellen op zijn reis naar Den Haag, om op de terugweg voor portretten 
Haarlem aan te doen. In Den Haag konden ze logeren bij verwant Nicolaes 
Cromhout, die sedert 1620 president was van het Hof van Holland en vanaf 
1626 curator van de Leidse universiteit. Maar ook in Haarlem had Saeckma 
familie en kennissen. 

Verwanten van Saeckma in Haarlem 
Boudewijn van Loo (1520-1596), rentmeester-generaal van Friesland, was in 
1584 naar Haarlem vertrokken.21 Zijn dochter Hester was in Friesland ge
trouwd met Tjaert Douwes van Aylva, zijn dochter Margaretha met Christoffel 
van Aernsma. Door het huwelijk in 1600 van Margriet Christoffelsdr. van 
Aernsma met Sjoerd Hania ontstond een familieband met Saeckma. Deze Ha-
nia was namelijk van moederszijde (Rinia) een neef van Johannes Saeckma. 
Maria Boudewijnsdr. van Loo was in Haarlem getrouwd met koopman Pieter 
van Offenberg, evenals Frans Hals afkomstig uit Antwerpen. Op 19 maart 1593 
was zij met haar zwager Dirck van Offenberg getuige bij de doop van Dirk, de 
broer van Frans Hals. Haar zoon Boudewijn van Offenberg, gedoopt te Haar
lem op 3 juli 1590, komt als vaandrig voor op de schuttersstukken uit 1616 en 
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Afb, 4. Johannes Saeckma. - Paneel, 22 x 17,5 cm. Opschrift: AETATSVAE561 AN° 
1628. Geschilderd, diepte suggererend, ovaal bruin kader met grijs-groene achtergrond. 
Halve figuur, bijna frontaal weergegeven, de linker hand op het hart, twee vingers door 
de omgeslagen mantel afgedekt. Zwarte halfhoge hoed met brede rand en zwarte 
tabbaard met witte plooikraag. - Essen, collectie Edith von Bohlen und Halbach. Slive 
1175,11149 

1627, die getiteld zijn "Maaltijd van de officieren van de Sint-Jorisschutterij".22 

In 1612 was Frans Hals lid geworden van deze schutterij: toen hij in 1636-1639 
de officieren en onderofficieren van deze schutterij een derde maal schilderde, 
heeft hij zichzelf mee afgebeeld. 
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Fedtv. Rinia x Sjoerd Saeckma - Johannes Saeckma 

zuster van 

Saeck v. Rinia x Gale Hania - Sjoerd Hania 

x 

Margaretha v. Loo x Christoffel v. Aernsma - Margriet v. Aernsma 

zuster van 

Maria v. Loo x Pieter v. Offenberg - Boude wijn v. Off enberg 

Kennissen van Saeckma in Haarlem 
Behalve familie had Saeckma ook kennissen in Haarlem. Al eerder genoemd is 
Johannes Acronius, sedert 1619 predikant te Haarlem. Deze was in 1617 te 
Franeker aangesteld, vooral om de toestand van de universiteit te onderzoeken 
en onder andere de problemen tussen de hoogleraren theologie Lubbertus en 
Maccovius op te lossen. Lubbertus heeft Acronius verzocht, met Saeckma con
tact op te nemen en op 8 december 1617 aan Saeckma geschreven, Acronius 
welwillend aan te horen. In zijn brief23 noemt hij Acronius een volstrekt niet 
gekunsteld man. Acronius zal bij Saeckma in de smaak gevallen zijn. 

Met Nicolaes Woutersz. van der Meer had Saeckma in 1622 kennis gemaakt. 
Als lid van de Staten Generaal hadden zij op 23 augustus van dat jaar met een 
derde afgevaardigde opdracht gekregen, voorstellen met betrekking tot de Ad
miraliteit van Friesland "punctuelijck ende gedistingeert" weer te geven om tot 
een resolutie te kunnen komen.24 Van der Meer (1574-1637) was eigenaar van 
bierbrouwerij De Leeuw in Haarlem en aldaar burgemeester in 1618, 1620, 
1628, 1629, 1634 en 1635. Als kapitein van de Sint-Jorisschutterij is hij afge
beeld op het schuttersstuk van Hals uit 1616, waarop Boudewijn van Offenberg 
als vaandrig voorkomt.25 In 1631 heeft Nicolaes van der Meer privé een knie
stuk van zich laten schilderen door Frans Hals met als tegenhanger het portret 
waarop zijn vrouw Cornelia Claesdr. Vooght zittend is afgebeeld.26 

Op bezoek bij familie of kennissen in Haarlem zal Saeckma het schuttersstuk 
van Frans Hals uit 1616 met daarop zijn verwant Boudewijn van Offenberg ze
ker gezien hebben, terwijl hem mogelijk de faam van de Haarlemse schilder al 
eerder ter ore was gekomen. Heeft Saeckma in 1622 als buitengewoon afge
vaardigde ter Staten Generaal op de heenreis naar Den Haag Haarlem aange
daan? Het plan voor een eigen portret zou toen gerijpt kunnen zijn, de realise
ring door de ziekte in Den Haag uitgesteld. 

Behalve op missies naar Den Haag kon Saeckma natuurlijk ook tijdens de 
ruime vakanties van het Hof van Friesland bezoeken afleggen aan vrienden en 
bekenden.27 Zo was hij in 1629 met zijn oudste zoon Suffridus in Den Haag en 
Leiden om diensperegrinatio academica naar Frankrijk te regelen.28 Maar veel 
heeft Saeckma niet gereisd, zeker niet buiten Friesland: op latere leeftijd was 
lopen, op reis toch af en toe onvermijdelijk, bezwaarlijk voor jichtlijder Saeck
ma. 

Groot portret door Frans Hals, 1635 
In 1631 bereikte Saeckma het hoogtepunt van zijn loopbaan. Door het over
lijden van Ernst van Harinxma in de eerste helft van dat jaar werd Saeckma 
naar anciënniteit eerste, presiderend raadsheer van het Hof van Friesland. Tijd 
voor een minder bescheiden portret? Een gedachte die misschien al eerder was 
opgekomen, ja zelfs al in 1628 direct na het gereedkomen van de kleine por
tretten? 
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Was er toen behalve in zijn carrière nog een mijlpaal in het persoonlijke le
ven van Saeckma, die aanleiding geweest kan zijn voor een nieuw portret? Ja, 
zijn 63ste levensjaar resp. verjaardag in 1635. Saeckma was als humanistisch 
geleerde sterk gericht op de klassieke oudheid. Voor Grieken en Romeinen 
golden veelvouden van zeven als belangrijke jaren in het leven, vooral de leef
tijd 7 X 9 = 63, het climacterium genoemd. Saeckma's tijdgenoot, de historicus 
Bernardus Furmerius maakte er in zijn dagboek melding van.29 

Frans Hals heeft in 1635 op twee pendanten een staande heer (afb. 5) en een 
zittende dame (afb. 6) geschilderd, die gelijkenis vertonen met de twee ronde 
portretjes uit 1628. Het gezicht van de vrouw is voller geworden; in die tijd 
groeiden praktisch alle matrones boven de 50 in de breedte. Wat het portret 
van de man aangaat, een kniestuk, is de gelijkenis treffender, ook al is hij nu 
blootshoofds afgebeeld. Weer is de linkerhand op het hart te zien, als symbool 
van trouw. Duidelijker nog dan op het ronde portretje van 1628 is de vervor
ming van de pink en de stand van de duim een bewijs van de aandoening waar
aan de man leed: arthritis, jicht. Op dit familieportret hoefde dit niet verdoe
zeld te worden. Frans Hals heeft op onnavolgbare wijze een zelfbewust man 
met een lichamelijk gebrek weergegeven. De kleding, een zwarte tabbaard met 
een specifieke kraagvorm, was toen niet erg modieus meer; luxe was ze zeker 
niet. Het gold voor geleerden en juristen, vooral op gevorderde leeftijd niet als 
passend om opvallend of modieus gekleed te zijn. Dit alles zijn kenmerken en 
karaktertrekken, die van toepassing zijn op Saeckma. 

De kleding van de vrouw is ten opzichte van het portret van 1628 luxer ge
worden met het bloemenstiksel (zwart op zwart) en de molensteenkraag. Aan 
haar rechterhand draagt zij een ring met een edelsteen, haar trouwring; in 1628 
is slechts een gedeelte van haar rechterhand zichtbaar. Voor mannen was in die 
tijd een trouwring ongebruikelijk. In 1635 draagt Saeckma aan zijn linkerhand 
een ring met een donkere vlakke steen, mogelijk een zegelring; op het ronde 
portretje van 1628 is die hand zonder ring. 

In tegenstelling tot het mannenportret is het vrouwenportret, dat als de te
genhanger wordt beschouwd, gedateerd (AN° 1635) en van een leeftijdsaan
duiding voorzien: AETAT SVAE 56. Daaruit volgt het geboortejaar 1579, als 
het schilderij na haar verjaardag gemaakt is; 1578 in geval het ervoor tot stand 
is gekomen. Eerder al is het geboortejaar van Saeckma's echtgenote Hylck Bo-
ner verondersteld rond 1578 te liggen. 

Pendanten 
Dat voor het portretteren van dit echtpaar niet één schilderij maar twee pen
danten zijn gebruikt, is in het begin van de Gouden Eeuw nog regel.31 Aan de 
afmetingen werden beperkingen opgelegd door de grootte van de patriciërswo
ning. Ten voeten uit liet de regent zich niet afbeelden, omdat waarschijnlijk 
spontaan werd aangevoeld, dat dit aan het vorstenportret was voorbehouden. 
In tegenstelling tot het portret ten voeten uit is de achtergrond neutraal, egaal. 
Voor het patriciaat was de eerste bedoeling van een portret immers een goede 
gelijkenis. Daarom ook nemen de geportretteerde echtelieden nagenoeg het 
gehele beeldoppervlak in beslag. De plaatsing man links, vrouw rechts, beiden 
iets naar binnen kijkend, is traditioneel bepaald en komt overeen met de plaats 
van stichtersportretten op altaarstukken. Het schema van de staande man en 
de zittende vrouw heeft Frans Hals vanaf de dertiger jaren veelvuldig toege
past, voor het eerst bij het echtpaar Van der Meer. Zoals meestal op zeventien-
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/4/¾. 5. Johannes Saeckma, [1635]. - Doek, 125 x 95,5 cm. Dikke witteplooikraag; 
zwarte tabbaard (ambtsgewaad van de raadsheer) met witte manchetten; zwarte mantel 
over de linker schouder gedrapeerd, zodat de rechter mouw vrijhangt; geel-bruine 
achtergrond. - Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen. Tegenhanger van afb. 6. 
Slive II171, III106 

de-eeuwse portretten komt het licht van links. Daardoor is het gezicht van 
Saeckma plastischer dan dat van zijn vrouw. 

Of de twee grote portretten werkelijk pendanten zijn, valt niet met zeker
heid te zeggen. Slive ziet overeenkomsten in de stijl. Dat de afmetingen ver-
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Afb. 6. Hylck Boner, echtgenote van Johannes Saeckma. - Doek, 116,5 x 93,3 cm. 
Opschrift: AETAT SVAE 56/AN° 1635. Dubbele linnen muts, waarvan de ondermuts 
bestikt is; witte molensteenkraag; zwart vliegerkostuum, verrijkt met bloemstiksel 
eveneens in zwart. - New York, Frick-collectie. Tegenhanger van afb. 5. Slive II172, 
III107 

schillen, heeft nauwelijks betekenis. Het vrouwenportret is trouwens aan alle 
zijden afgesneden. Ook de op het mannenportret ontbrekende inscriptie (leef
tijdsaanduiding en datering) hoeft gezien andere pendanten van Frans Hals 
niet erop te wijzen, dat de portretten niet bij elkaar horen. 
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Transport 
In het bovenstaande is ervan uitgegaan, dat de portretten in Haarlem gemaakt 
zijn. Afgezien van één opdracht voor een groepsportret van buiten Haarlem is 
echter niet bekend, of modellen die ingezetenen waren van andere steden, 
naar het atelier van Frans Hals moesten komen of dat hij ook wel ten gerieve 
van deze opdrachtgevers naar hen toe reisde.32 

De kleine portretten konden in 1628 zonder veel moeite meegenomen wor
den. Voor het transport van de twee grotere portretten in 1635 van het atelier 
in Haarlem naar het schip hebben de Saeckma's waarschijnlijk hun huisknecht 
meegenomen; in Leeuwarden legde het beurtschip aan de Huizumer Zuup-
markt aan, de tegenwoordige Berlikumer markt, zelfs voor hun huis. 

Uit de aan Saeckma gerichte correspondentie zijn verschillende huisdiena-
ren bekend. Mogelijk viel jaarlijks een ander de eer te beurt, om te dienen in 
het huis van deze zeer geziene regent. Tot de taken van deze knecht behoorden 
het afschrijven van handgeschreven stukken, het bezorgen van brieven, het 
overbrengen van mondelinge boodschappen zoals uitnodigingen en het kopen 
van boeken.33 Dat het wellicht beter is om te spreken van een klerk, blijkt ook 
uit het feit, dat een vroegere knecht zich in 1608 door zijn vader liet aanbevelen 
om Saeckma in Den Haag te assisteren tijdens diens eerste afvaardiging ter Sta
ten Generaal.34 

Tekening en olieverfportretten vergeleken 
De beide kleine portretten van 1628 en het kniestuk van 1635 beelden dezelfde 
persoon af. Dat het Saeckma is, daarvoor zijn al de nodige aanwijzingen gege
ven. Nog aannemelijker wordt het door vergelijking met de in 1634 uitgegeven 
gravure naar een tekening uit 1633 (afb. 1: detail lijkstaatsie Ernst Casimir), 
waarop de raadsheren van het Hof van Friesland in tegenstelling tot de lijk
staatsie van Willem Lodewijk uit 1620 allesbehalve stereotiep zijn afgebeeld. 
Neus, overhangende snor, in dikke plooikraag verzonken hoofd en het enigs
zins golvende baardje van de tekening komen overeen met wat men ziet op het 
olieverfportret van 1635; in 1628 telde de kraag ten gevolge van de mode min
der lagen. 

De begrafenis van Ernst Casimir vond plaats op 3 januari 1633: de raadshe
ren dragen waarschijnlijk niet alleen vanwege de etiquette handschoenen; het 
was gewoon koud. 

De tekenaar van de lijkstaatsie, J. Reyners, heeft individuen weergegeven 
en op persoonlijke details gelet. Niet toevallig lijkt dan ook de houding van de 
handen van de eerste raadsheer, president Johannes Saeckma. Terwijl Van 
den Sande, de tweede raadsheer, de linkerhand normaal over de rechterhand 
gekruist heeft, laat Saeckma de linker hand rusten in de palm van de rechter 
hand; ook staat de duim van de linker hand enigszins omhoog: zichtbare bewij
zen dat Saeckma jicht had aan de linker hand. 

Saeckma 's podagra 
Saeckma leed ook aan voetjicht, podagra.35 Daarvoor zijn schriftelijke bewij
zen. Winsemius spreekt in zijn lijkrede van 1637 over een langdurige zwakte 
van lichaam, vooral van de voeten, die Saeckma fataal is geworden.36 Een eer
dere aanwijzing dat Saeckma last had van podagra, geeft vriend Sibrandus Sic-
cama, secretaris van Bolsward, op 16 januari 1618 in zijn begroetingsgedicht 
voor Saeckma, die is uitgezonden om de nieuwe stadsbesturen in Friesland te 
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beëdigen. Siccama wenst dat de door de koude hard geworden aarde Saeckma 
bij zijn wankele gang niet de voeten beschadigt.37 

De bijna noodlottige ziekte, die Saeckma in oktober 1622 als buitengewoon 
afgevaardigde ter Staten Generaal in Den Haag overviel, is mogelijk een jicht-
aanval geweest. Sibrandus Lubbertus, hoogleraar te Franeker en sedert 1609 
een verre verwant38 van Saeckma, en Marcus Lycklema, lid van de Raad van 
State en vriend van Saeckma, noemen de ziekte echter niet bij de naam in hun 
brieven39 van november 1622, als Saeckma weer hersteld is en teruggekeerd in 
Friesland. Blijkens een andere brief40 van Lubbertus was Saeckma begin 1622 
ook herstellende geweest van een eveneens niet nader omschreven ziekte, ver
moedelijk ook een jichtaanval. 

Zeven jaar eerder - Saeckma was toen 42 - heeft Lubbertus hem een flesje 
"oleum catharrorum" gestuurd om zich mee in te wrijven. Mogelijk was dit eu-
calyptusolie, een aetherische olie die bij reumatische aandoeningen uitwendig 
gebruikt werd. Lubbertus gaf Saeckma het advies zich te matigen met eten, 
drinken en bijslaap.41 Dat het hier om jicht ging, kan blijken als bij dit advies 
gedacht wordt aan het oude vers: Vinum der Vater, Coena die Mutter, Venus 
die Hebamm - machen das Podagramm. 

Een familiekwaal 
Waarschijnlijk is jicht erfelijk. Een dochter van een jichtlijder hoeft de ziekte 
zelf niet te vertonen, maar kan deze toch overdragen op haar zoons. Zo heeft 
Johannes Saeckma de ziekte van zijn moeder geërfd, want drie zoons van haar 
zuster, neven van Saeckma dus, leden ook aan jicht. 

Saeck van Rinia x l .GaleHania - Sjoerd Hania 
gest. 1630, ca. 63 j . oud 

- Theodorus Leontius 
(= Dye Hania ?42) 
gest. 1617, ca. 44 j . oud 

x 2. Eylert Reynalda - Edo Reynalda 
gest. 1619, ca. 35 j . oud 

Fedt van Rinia x Sjoerd Saeckma - Johannes Saeckma 
gest. 1636, 64 j . oud 

Sjoerd Hania, raadsheer sedert 1597, werd op zijn oude dag gekweld door "ca
tharrorum punctionibus", wat kan wijzen op jichtaanvallen of, hoewel minder 
waarschijnlijk gezien de Latijnse formulering, niersteenkolieken.43 

Theodorus Leontius schreef in 1614 uit Sneek, waar hij stadssecretaris was, 
aan Saeckma, hoe vrolijk zijn halfbroer Edo Reinalda was op een zaterdag tij
dens het avondeten, maar de volgende morgen onherkenbaar, omdat hij ge
kweld werd door aanvallen van de ziekte, die helaas in de familie maar al te 
bekend was en waardoor hij toen ziek te bed lag.44 Een bekend gegeven van 
jicht wordt hier weer eens bevestigd, namelijk dat er vaak bij het naar bed gaan 
niets aan de hand is, maar dat men 's nachts of 's morgens vroeg wakker wordt 
door een aanval. 

In 1615 of later berichtte Leontius uit Franeker, waar hij op voorspraak van 
Saeckma tot hoogleraar Latijn benoemd was, zelf enige dagen last te hebben 
gehad van arthritis, die hem heel wat beestachtige pijnscheuten had bezorgd, 
zodat hij die dagen alles, wat het ook mocht zijn, slechts kon optillen met een 
vermoeide en trillende Kand, die niet tot rust kwam, totdat hij het opgetilde 
neerzette.45 
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Saeckma was een veelzijdig geleerde. Hania's rechtskennis is geroemd door 
Marcus Lycklema.46 Theodorus Leontius had het hoogleraarsambt zeker niet 
alleen aan patronage te danken. Van Edo Reinalda zijn goede studieresultaten 
bekend.47 Kortom deze vier neven waren niet dom. Intelligentie en jicht gingen 
bij hen samen, wat medisch gezien niet opzienbarend is.48 

Eigendomsgeschiedenis 
Geen van de besproken portretten bevindt zich tegenwoordig nog in Friesland. 
Voor zover mogelijk heeft Slive de geschiedenis van de schilderijen in zijn cata
logus van 1974 weergegeven. De pendanten uit 1635 waren mogelijk in 1843 en 
1845 nog bij elkaar op een veiling te Rotterdam. Het kniestuk van de man is in 
Nederland gebleven en in 1865 aangekocht door Museum Boymans-van Beu-
ningen. Het portret van de zittende vrouw kwam eind negentiende eeuw via 
Londen en Parijs in New York terecht.45 De kleine ronde portretten uit 1628 
bevinden zich sedert 1778 in Engeland. Het ovale portretje is eigendom ge
weest van de Engelse prinses Victoria; door haar huwelijk in 1858 met Frederik 
III van Pruisen is het in Duitsland beland. 

Het geslacht Saeckma is in 1666 in mannelijke lijn uitgestorven door het 
overlijden van Saeckma's ongehuwde zoon Theodorus. In of na 1678 stierf ook 
de laatste, ongehuwde vrouwelijke afstammeling. De naam ging door het hu
welijk van Saeckma's dochter Jaycke over op een tak van de familie Van Wyc-
kel. Haar langst levende zoon Hendrik, overleden 1719, en haar kleinzoon Jo-
hannes Saeckma van Wyckel, die in 1775 stierf, hebben waarschijnlijk de fami-
lierealia, waaronder de portretten, geërfd. 

Bekend is, dat de zogenaamde Codex Saeckma door de eerste vrouw van 
Johannes Saeckma van Wyckel in het bezit is gekomen van de familie Van Smi-
nia. Door zijn huwelijk met Louisa Albertina Glinstra van Sminia werd Robert 
baron van Breugel Douglas (1791-1873) eigenaar. In 1854 heeft hij de codex in 
de Provinciale Bibliotheek van Friesland gedeponeerd; uit de nalatenschap 
van zijn zoon heeft de provincie deze brievenverzameling in 1910 aangekocht/0 

Onbekend is of de Saeckma-portretten geheel of gedeeltelijk dezelfde weg 
zijn gegaan. De kleine portretten zijn eerder buiten Friesland geraakt dan de 
grote. Misschien hebben de laatste deel uitgemaakt van de grote verzameling 
van Hobbe Baert van Sminia (1797-1853), broer van de eerder genoemde Loui
sa. Na het overlijden van zijn weduwe in 1879 is minder dan de helft van de 
collectie Baert van Sminia aan het Fries Genootschap gekomen. De in de Ver
slagen van het Genootschap31 opgesomde portretten zijn deels niet geïdentifi
ceerd. Dat zal ook voor de verkochte schilderijen gegolden hebben. 

Als familieportretten niet in rechte lijn overgeërfd werden, zoals in het geval 
Saeckma, dan hoeft het niet te verwonderen, dat men niet meer wist wie af
gebeeld waren. Ook werden schilderijen uit particulier bezit bij verkoop uit 
schaamte soms met opzet als anoniem wat betreft de voorgestelden op de vei
ling ingebracht. 

Samenvatting 
Een zuster (Maria van Loo) van de schoonmoeder van Saeckma's neef Sjoerd 
Hania was met haar zwager (Dirk van Offenberg) getuige bij de doop van broer 
Dirk van Frans Hals. Haar zoon Boudewijn van Offenberg, een verre neef van 
Saeckma, is in 1616 en 1627 als vaandrig op twee schuttersstukken door Frans 
Hals vereeuwigd. Behalve verwanten had Saeckma ook kennissen in Haarlem: 
Johannes Acronius en Nicolaes van der Meer. Van der Meer komt als kapitein 
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voor op het schuttersstuk van 1616, Acronius is in 1627 door Frans Hals gepor
tretteerd. 

Mijn stelling luidt: Op bezoek bij familie of kennissen in Haarlem is Saeckma 
uit eigen aanschouwing bewonderaar geworden van de levendige en karakter
volle portretkunst van Frans Hals. Daarom heeft Saeckma zichzelf en zijn 
vrouw in 1628 (naar aanleiding van hun zilveren huwelijk) en in 1635 (op het 
hoogtepunt van zijn loopbaan en in het voor een geleerde belangrijke 63ste le
vensjaar) door geen ander52 dan de Haarlemse meester laten schilderen. 

De identificering berust op de leeftijdsaanduidingen op de schilderijen, op 
de door arthritis vervormde linker hand van Saeckma en op vergelijking van de 
olieverfportretten met elkaar en met een Leeuwarder tekening waarop Saeck
ma voorkomt. 

Literatuur over Frans Hals 
Grimm 1972-C. Grimm, Frans Hals. Entwicklung, Werkanalyse, Gesammtkatalog (Berlijn 1972). 
Slive 1970-1974/1,11,111 - S. Slive, Frans Hals I text (Londen 1970); II plates (Londen 1970); III 

catalogue (Londen 1974). 
Meesters der schilderkunst -Alle tot nu toe bekende schilderijen van Frans Hals (Rotterdam 1978). 
Slive 1989 - S. Slive, Frans Hals (München 1989). Bevat ook bijdragen van anderen, onder meer 

over het leven van Frans Hals, de burgers van Haarlem en hun portretschilders, de kleding bij 
Frans Hals en in het aanhangsel documenten met betrekking tot Frans Hals (handschriftelijke 
en gedrukte bronnen 1582-1679). 

Grimm 1989 - C. Grimm, Frans Hals. Das Gesammtwerk (Stuttgart 1989). 
Schuttersstukken - N. Kohier en K. Levy-Van Halm, Frans Hals. Schuttersstukken (Maarssen 

1990). 

Noten 
1. M.H.H. Engels, 'Een briefwisseling tussen Saeckma en Barlaeus, 1630', De Vrije Fries 69 

(1989) 45-56. 
2. Catalogus rarissimorum in omni materia, facultate & lingua librorum bibliothecae ... Theodori 

Saeckma ... quorum auctio habebitur in aedibus nobil. defuncti die 27. mensis Septembris stylo 
vet. & sequentibus (Franekerae 1666). Het enige bekende exemplaar berust in de British Li-
brary te Londen. 

3. J. de Jong, Een deftig bestaan. Het dagelijks leven van regenten in de 17de en 18de eeuw 
(Utrecht 1987) 88, 112. 

4. J. de Jong, Een deftig bestaan, 128, 88. 
5. Exemplaar in Stedelijke Bibliotheek/ Gemeentearchief Leeuwarden. Vgl. W. Eekhoff, De 

stedelijke kunstverzameling van Leeuwarden (Leeuwarden 1875) 6: Af-beeldinghe der ghe-
denck-weerdighe,heerlijcke, ende treur-statighe Wt-vaert ofte Begraefnisse ... van ... Ernest 
Casimyr, ... Soo als de selve gheschiet ende ghehouden is binnen Leeuwarden, den 1373. Ja-
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verveerdight, ghedruckt, ende uyt-ghegheven, door Claude Fonteyne, Boeck-drucker der 
Staten enz. 1634. 

6. Rijksarchief in Friesland, Leeuwarden: Archief van het Hof van Friesland, registers van fideï-
commissaire testamenten, EEE band 1, fol. 413v - 415r. 

7. Brief van Hugo de Groot aan Nicolaes van Reigersberch, Parijs 9 juni 1629. Vgl. Hugo Gro-
tius, Briefwisseling IV ('s-Gravenhage 1964) 67. Kloek had toen nog iets van de Middelneder
landse betekenis slim, naast de Nieuwnederlandse betekenis een vast en sterk sprekend karak
ter hebbend. 

8. Brief van Reigersberch aan De Groot, Den Haag 27 mei 1629. Grotius, Briefwisseling IV, 65. 
9. Een huwelijk werd in Saeckma's tijd doorgaans op zondag bevestigd. Vgl. Kent, en versint Eer 

datje mint. Vrijen en trouwen 1500-1800 (Apeldoorn/Zwolle 1989) 170. 
10. W.R. Valentiner, Frans Hals ...in 318 Abbildungen ..., Klassiker der Kunst XXVIII (Stutt-

gart/Berlijn 1921) 70. 
11. Grimm 1972, 80. noot 88. 
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12. Een aardig voorbeeld: Toen de kleine Catharina Hooft en haar min rond 1619/1620 door Frans 
Hals geschilderd werden, was haar moeder 44 jaar oud. Slive 1989, nr. 9. 

13. L.J. van Apeldoorn, Geschiedenis van het Nederlandsche huwelijksrecht voor de invoering van 
de Franse wetgeving (Amsterdam 1925) 151-152. 

14. Kent, en versint..., 52. Op de tentoonstelling werden als gemiddelden 30 resp. 25 opgegeven. 
15. Het begin kan nauwelijks voor ca. 1635-1640 worden gedateerd, meent R.E. O. Ekkart, Frane-

ker professorenportretten. Iconografie van de professoren aan de academie en het Rijksathe-
naeum te Franeker 1585-1843 (Franeker 1977) 19. 

16. Ekkart, Professorenportretten, 18. 
17. Slive 1970-1974, II 81: III31 nr. 47. 
18. Grimm 1989, 32, 34, 36: gravures resp. door Jacob Matham 1618, Jan van de Velde II 1626, 

z.j., 1632 en Adriaen Matham 1634 naar portretten door Frans Hals uit resp. 1617(?), 1626, 
1627, ca. 1630 en 1634. 

19. Gabinus de Wal, Oratio de claris jure-consultis (Leovardiae 1825) 123. 
20. Dit blijkt uit de brief die professor Lubbertus op 22 november 1622 aan Saeckma schreef; Co

dex Saeckma nr. 44. 
21. M. Thierry de Bye Dolleman en C.C. van Valkenburg, 'Twee oude Haarlemse geslachten, van 

Loo en Loo', Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconografisch Bureau 
33 (1979) 86-117, vooral bijlage 2, blz. 116-117. 

22. Schuttersstukken, 14-19 resp. 26-31. 
23. Provinciale Bibliotheek Friesland, Leeuwarden (PBF), Codex Saeckma nr. 38. Vgl. ook C. 

van der Woude, Sibrandus Lubbertus (Kampen 1963) 355. 
24. Resolutiën der Staten-Generaal. Nieuwe reeks 5, 1621-1622. J. Roelevink ed. ('s-Gravenhage 

1983) 618, noot 4008a. 
25. Schuttersstukken, 16. Per traditie was de vaandrig ongetrouwd. Vgl. Schuttersstukken, 41. 
26. Slive 1970-1974, II, afb. 123 en 124. 
27. J. Sickenga, Het Hof van Friesland gedurende de zeventiende eeuw (Leiden 1869) 64. 
28. M.H.H. Engels, Johannes Saeckma en Hugo de Groot (Leeuwarden 1989) 9-10. 
29. Diarium Furmerii, PBF Hs 1184, blz. 50: 20 [Octobris] 1605 ... celebravi diem meum natalem 

sexagesimum tertium, quem climacterium docti vocant, quod eum superassem, quod reliquum 
vitae Deus fortunet pro sua benignitate ad animae salutem. 

30. L. de Vries, Wybrand de Geest (Leeuwarden 1982) 51. 
31. Vgl. J. Briels, Vlaamse schilders in de Noordelijke Nederlanden in het begin van de Gouden 

Eeuw (Haarlem 1987) hfdst. 2, blz. 27-51: Portret; blz. 33-47: Huwelijksportretten. B. Haak, 
Hollandse schilders in de Gouden Eeuw (Amsterdam 1984) 99-102. 

32. Slive III, nr. 38, blz. 24. 
33. Codex Saeckma nr. 196: Lollius Adama aan Saeckma over zoon Ype Adama, 6 oktober 1604; 

Codex Saeckma nr. 169: Marcus Lycklama aan Saeckma, 22 juni 1608; Codex Saeckma nr. 90: 
Bernardus Schotanus aan Saeckma, 4 oktober 1625, noemt een "famulus" Dirck Janssen; Co
dex Saeckma nr. 170: Marcus Lycklama aan Saeckma, 30 november 1610. 

34. Codex Saeckma nr. 195: Lollius Adama aan Saeckma, [1608]. 
35. De reumatische aandoening jicht komt vooral bij mannen boven de 40 voor. De eerste ver

schijnselen treden op aan de grote teen, vandaar de naam podagra (voetzeer). Na herhaalde 
aanvallen worden ook andere gewrichten zoals die van de handen aangetast. Bij chronische 
jicht worden de gewrichten meer en meer misvormd ten gevolge van de afzetting van urinezure 
zouten (tophi, jichtknobbels). Daarnaast kunnen de slijmvliezen worden aangetast met stu-
wingscatarrhen als complicatie. Tenslotte is jicht ook een nierziekte; vgl. Codex medicus (8ste 
druk, Amsterdam 1985) 7/10 en 8/10. Eerder dan de jicht zelf bepalen de complicaties de le
vensduur. Als behandeling werd vroeger aanbevolen een sober dieet met weinig eiwit, ont
houding van alcohol, veel lichaamsbeweging en gebruik van alkalische wateren, ook in de 
vorm van badkuren in koolzuurhoudende bronnen. Een sober eet- en drinkgedrag, dus weinig 
vlees, vis en wijn, en veel lichaamsbeweging was in Saeckma's tijd en functie moeilijk te reali
seren. 
Voor het onderhavige onderzoek is vooral van belang, hoe men in Saeckma's tijd jicht bena
derde. De medische wetenschap was toen in feite nog steeds gebaseerd op de leer van Galenus. 
Guillaume de Baillou (1538-1616) heeft voor het eerst onderscheid gemaakt tussen jicht of het 
synoniem arthritis als plaatselijk lijden van de gewrichten en het begrip "rheumatismos" voor 
een algemene ziekte met malaise, chronisch slepende subfebriele temperatuur, ook tussen de 
aanvallen van arthritis door. Baillou verzette zich tegen het synoniem "rheumatismos = ca-
tarrhos" en wilde het woord "catarrhos" alleen gebruiken voor het naar beneden stromen of 
afvloeien van het flegma uit de hersenen. (J. Goslings, Reumatologie in de loop der eeuwen, 
Leiden 1970, blz. 8). Geneeskundigen uit de oudheid dachten dat wanneer flegma, d.i. vocht, 
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afkomstig uit de hersenen, in een gewricht zou druppelen, hierdoor jicht kon ontstaan. Om
streeks de elfde eeuw hebben leken van het Latijnse woord gutta (= druppel) de tegenwoordi
ge benaming jicht afgeleid (Duits: Gicht/ Engels: gout/ Frans: goutte). 

36. P. Winsemius, In obitum amplissimi, & consultissimi viri, D. Ioannis Saeckma JC. in Suprema 
Frisiorum Curia Senatoris primi, &Acad. Curatoris dignissimi, oratio. Habitain Templo Aca-
demico iix. Kal. Mart. (Franequerae 1637) 43: ... in diuturna corporis & pedum infirmitate, 
quae fatalisei fuit... 

37. PBF, Briefverzameling Gabbema, codex FG, fol. 133v. Hippocrates (460 - 375 voor Chr.), de 
vader van de geneeskunde, kende podagra al als de ziekte waardoor het lopen onmogelijk 
wordt. 

38. Edo Reinalda, neef van Saeckma, trouwde 1609 met Sjouck van Mellema, nicht van Lubber-
tus' dochter Magdalena van Tessingen. 

39. Codex Saeckma nr. 44 resp. 181. 
40. Codex Saeckma nr. 42. 
41. Brief van 25 juni 1615; Codex Saeckma nr. 32. Lubbertus zelf werd in zijn laatste levensjaren 

gekweld door "doloribus nephriticis et frequentioribus catarrhis"; vgl. E.L. Vriemoet, Athe-
narum Frisiacarum libri duo (Leovardiae 1758) 14. 

42. Theodorus Leontius noemt Sjoerd Hania zijn "broeder" (Codex Saeckma nr. 219) en Edo 
Reinalda "frater" (Codex Saeckma nrs. 217, 220) resp. "affinis" (Codex Saeckma nr. 218). De 
Friese voornaam Dye komt overeen met de Nederlandse naam Dirk, in het Latijn Theodorus. 

43. Brief van Johannes Hachting aan Sufridus Hannya, [Franeker] 20 januari 1630, Codex Saeck
ma nr. 207: Cum enim senectus per se morbus audiat, et tua incidentibus catharrorum punctio-
nibus infestetur, saepe equidem condoleo. Nierontstekingen werden omschreven met "ne
phriticis"; vgl. noot 41. 

44. Brief van 24 augustus, Codex Saeckma nr. 217: Snecae in hospitio calamitatis nostrae. - Frater 
ab Reinalda cum Saturni vespere nobiscum in coena fuisset hilaris et lubens, non fuit idem 
mane postero, tentamenta morbi, heu nimium familiaris, sentiens, in quo nunc cubat. 

45. Codex Saeckma, brief nr. 219: Arthritis illa fuit, quae mihi per hosce dies aliquot exanimales 
attulit dolores: quos ut nonnihil levarem haec qualiacunque tabulis illevi sed manu quidem 
lassa & tremula, quae tarnen non adquievit, donec hoc adderet. Gewrichtsreuma en acute 
spierreuma gaan hier samen. Volgens de medische wetenschap bestaat er geen verband. 

46. M. Lycklema, Membranarum libri VII (Franeker 1608-1609) 353. 
47. Codex Saeckma nr. 67. Henricus Schotanus schrijft op 7 juni 1603 aan Saeckma: D. Renalda 

cum summa comprobatione, admiratione et omnium applausu respondisse, nee solum ovasse, 
verumetiam et triumphasse. 

48. Recente onderzoekingen naar een mogelijk verband tussen jicht en intellect zouden wijzen op 
een positieve relatie tussen het urinezuurgehalte van het bloed en het intelligentiequotiënt of 
karakterkenmerken als leiderscapaciteiten, eerzucht, nauwgezetheid enz.; K J . Nanninga, 
'De eer van de jicht', Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 118 (1974) nr. 49, 1886-1887. 

49. Slive 1970-1974, III blz. 59 no. 107. Meer schilderijen zijn zo in de Verenigde Staten terecht
gekomen. Vgl. Hollandse meesters uit Amerika. Catalogus van de tentoonstelling in het Mau-
ritshuis te Den Haag (Zwolle 1990). 

50. M.H.H. Engels, Inventaris Codex Saeckma (2de druk, Leeuwarden 1979). inleiding. 
51. Verslagen 62 (1890), 35-36 en 64 (1892), 40-41. 
52. Waarom niet door de Leeuwarder Wybrand de Geest, die van omstreeks 1620 tot 1650 de Frie

se portretkunst beheerste? De Geest was "niet vrij van manier", zo oordeelt A. Wassenbergh, 
De portretkunst in Friesland in de zeventiende eeuw (Lochem 1967) 34. Hij was bovendien een 
fijnschilder. Poseren voor een fijnschilder duurde heel wat langer dan voor de snel werkende 
Frans Hals. Lang staan was voor Johannes Saeckma vanwege zijn voetjicht geen genoegen. 

Zusammenfassung 
In diesem Aufsatz wird ein Mann auf zwei kleinen Gemälden von Frans Hals 
(1628, eins jetzt in Essen, das andere mit Gegenstück in Salisbury) und auf 
einem grossen vom selben Meister (1635, Rotterdam; Gegenstück in New 
York) identifiziert mit Johannes Saeckma (1572-1636). Dieser war Ratsherr 
am friesischen Oberlandesgericht in Leeuwarden, Kurator der im 19. Jahr-
hundert geschlossenen Universität von Friesland in Franeker und dreimal 
ausserordentlicher Abgeordneter bei den Generalstaaten im Haag. 
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Eine entfernte Verwandte von Saeckma, Maria van Loo, war Zeugin bei 
der Taufe des Dirk Hals, des Bruders von Frans Hals. Ihr Sohn Boudewijn 
van Offenberg ist 1616 und 1627 als Fähnrich auf zwei Schützenbildern von 
Frans Hals verewigt worden. Saeckma hatte auch Bekannte in Haarlem: Jo-
hannes Acronius, den ehemaligen franeker Professor, und Nicolaes van der 
Meer, Bürgermeister und Abgeordneter bei den Generalstaaten. Van der 
Meer kommt als Kapitän auf dem Schützenbild von 1616 vor, im Jahre 1631 
hat er sich und seine Frau privat von Frans Hals porträtieren lassen; Acroni
us ist 1627 vom berühmten haarlemer Maler abgebildet worden. 

Meine Hypothese lautet: zu Besuch bei Verwandtschaft oder Bekannten 
ist Saeckma aus eigener Anschauung ein Bewunderer der lebhaften und 
charaktervollen Portretkunst des Frans Hals geworden. Deshalb hat Saeck
ma sich und seine Frau im Jahre 1628, anlässlich ihrer silbernen Hochzeit, 
und 1635, auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn und im für einen humani-
stischen Gelehrten wichtigen 63. Lebensjahr, vom haarlemer Meister por-
trätieren lassen. 

Die Identifizierung beruht auf den genannten Anlässen; den Altersanga-
ben auf den Gemälden - die um zehn Jahre zu hohen Zahlen auf den Por-
träts in Salisbury sind spätere, fehlerhafte Hinzufügungen; der durch Ar-
thritis missgebildeten linken Hand des Mannes; schliesslich auf die Verglei-
chung der Olgemälde miteinander und mit einer leeuwarder Zeichnung ei
nes Leichenzuges die Saeckma und andere Ratsherren zeigt. 
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Opkomst en ondergang van een Engelse 
wolfabriek te Leeuwarden in 1686 

P.G. Hoftijzer 

In 1660 werd de Engelse koning Karel II, na een lange periode van ballingschap 
op het Europese continent, hersteld op de troon die zijn vader in 1649, mèt zijn 
hoofd, had verloren. De restauratie van de Stuart monarchie had tot gevolg dat 
op hun beurt de tegenstanders van de koning - met name de radicale republi
keinen, non-conformisten en dissenters - gedwongen waren de wijk te nemen 
naar het vasteland. Het merendeel van deze nieuwe ballingen koos de Repu
bliek als bijna vanzelfsprekend toevluchtsoord. Immers, in de Noordelijke Ne
derlanden waren sedert de Middeleeuwen verscheidene Engelse en Schotse 
koopliedenkolonies gevestigd, terwijl vanaf het einde van de zestiende eeuw 
ook telkens nieuwe groepen godsdienstige en politieke vluchtelingen uit 
Groot-Brittannië er een onthaal hadden gevonden. 

Steun aan vervolgde geloofsgenoten speelde zeker een rol bij de welwillende 
opvang door de Nederlandse bevolking. De autoriteiten waren de asielzoekers 
echter ook om een andere reden welgezind. Van de vluchtelingen - en dan 
vooral van de geschoolde arbeiders in hun midden - werd een stimulans voor 
de economie verwacht. Zo besloot de Amsterdamse magistraat in 1663 aan een 
groep doperse 'Engelsche manifactuerwerckers' (i.e. textielarbeiders), die 
zich met hun gezinnen in Amsterdam wilden vestigen nu hen de godsdienstoe
fening in Engeland onmogelijk werd gemaakt, het poorterrecht te verlenen. In 
de wetenschap dat Karel II een dergelijke daad niet op prijs zou stellen, werd 
althans voor de vorm besloten, dat dit recht ook aan vluchtelingen uit andere 
landen zou worden geoffreerd, 'om geen poetentaaten te offenceeren, alsof 
men arbyde om een anders naetie tot sich te trecken'.1 

Ondanks dit aanmoedigingsbeleid van de overheid was de bijdrage van de 
Engelse en Schotse vluchtelingen aan het economisch leven in de Republiek 
tussen 1660 en 1688 bescheiden. Eén verklaring hiervoor is dat het totale aantal 
Britse asielzoekers, zeker vergeleken bij de grote stroom van Franse Hugeno
ten die na de opheffing van het Edict van Nantes in 1685 naar de Verenigde 
Provinciën zouden komen, vrij gering is gebleven. Hun gezinnen meegerekend 
ging het hooguit om een à twee duizend mensen. Daarnaast waren herkomst en 
achtergrond van de ballingen te divers. Onder hen waren veteranen uit de le
gers van Cromwell, politici die tijdens het Interregnum carrière hadden ge
maakt of zich na de terugkeer van de koning hadden gekeerd tegen diens poli
tiek, verdreven predikanten en godsdienstige dissenters, maar ook vele avon
turiers en gewone boeven, voor wie de vaderlandse grond tijdelijk te heet on
der de voeten was geworden. Zij allen trachtten in de Republiek op de een of 
andere manier in hun levensonderhoud te voorzien, maar van enige vereniging 
van krachten en talenten was nauwelijks sprake. 

De vraag rijst derhalve waarom aan het begin van 1686 plannen werden ge
maakt voor de oprichting in Leeuwarden van een 'Engelse' wolfabriek, gedre
ven door Britse vluchtelingen met ruime steun van de overheid. In dit artikel 
zal worden getracht hierop een antwoord te vinden, als ook op de vraag waar
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om de onderneming zo'n falikante mislukking werd. Aan de geschiedenis van 
deze fabriek is overigens reeds door Wopke Eekhoff in een artikel in de Leeu
warder Courant van 1835 en in zijn in 1846 verschenen Geschiedkundige be
schrijving van Leeuwarden aandacht besteed op basis van documenten in Frie
se archieven.2 In het hiernavolgende zal echter ook aanvullend bronnenmate
riaal uit Engeland ter sprake komen. 

De omvang van het contingent Britse ballingen in de Republiek was sterk 
afhankelijk van de politieke situatie in Groot-Brittannië. Dit bleek eens te 
meer in 1683, toen Engeland bijna in een tweede burgeroorlog werd gestort 
door een mislukte samenzwering tegen de regering van Karel II. De tijdige ont
dekking van het complot had een nieuwe golf van vluchtelingen naar de Repu
bliek tot resultaat, onder hen zeer vooraanstaande figuren als de Hertog van 
Monmouth (de populaire bastaardzoon van de koning) en diverse leiders van 
de Whig-oppositie. In hun voetspoor volgde een kleurrijk gezelschap van me
destanders, 'men of fiery temper and weak judgment' zoals Macaulay hen ka
rakteriseerde3, die bereid waren alles in het werk te stellen om de gehate 
Stuart-monarchie ten val te brengen. 

Een eerste gelegenheid hiertoe deed zich voor in 1685 na de dood van Karel 
II. Hij werd opgevolgd door zijn broer Jacobus, die weinig geliefd was bij de 
Engelse bevolking vanwege zijn losse levenswandel en openlijk beleden katho
licisme. De in de Republiek verblijvende rebellen zagen hierin een kans om 
door middel van een dubbele invasie in Engeland en Schotland een volksop
stand tegen de nieuwe koning teweeg te brengen. De expedities van de Graaf 
van Argyle in Schotland en van Monmouth in Engeland in de zomer van 1685 
liepen echter op een fiasco uit; van een opstand was geen sprake, de troepen 
van Argyle en Monmouth werden verslagen en beiden werden na een kort pro
ces wegens landverraad onthoofd. Hun aanhangers, voorzover zij niet ook in 
handen van Jacobus waren gevallen, keerden gedemoraliseerd terug naar de 
Republiek. Echter ook nieuwe vluchtelingen arriveerden, vooral uit Zuid-
West Engeland waar na de mislukte invasie van Monmouth door de rechters 
van de koning een waar schrikbewind werd uitgeoefend over de bevolking. Het 
resultaat van deze repressie was dat tal van inwoners uit graafschappen als Exe-
ter en Devon, waar de belangrijkste bron van inkomsten de wolnijverheid was, 
bereid waren elders hun heil te zoeken en een nieuw bestaan op te bouwen. 

Jacobus II zat intussen niet stil. Nu zijn positie was veilig gesteld, deed hij zijn 
uiterste best om ook zijn opstandige onderdanen in de Republiek het leven zo 
zuur mogelijk te maken. En waar de Nederlandse autoriteiten aanvankelijk de 
kat uit de boom hadden gekeken in afwachting van het resultaat van de invasies 
van de rebellen, leken zij nu bereid hun medewerking aan de koning te ver
lenen. De Engelse ambassadeur in 's-Gravenhage, die tevoren tevergeefs bij 
de Staten-Generaal had aangeklopt om de meest notoire ballingen te laten ar
resteren, ontving nu beloften van bijstand. De locale autoriteiten waren even
wel minder meegaand, vooral in Amsterdam, waar het grootste deel van de 
ballingen zijn toevlucht had gezocht, èn in Friesland, dat zich opvallend gastvrij 
betoonde jegens de uitgeweken Engelsen. 

Verschillende verklaringen kunnen worden gegeven voor de Amsterdamse 
onwil om de Engelse regering ter wille te zijn. Een belangrijk punt was dat de 
vluchtelingen de gunst van de plaatselijke bevolking genoten. Het oppakken 
van Engelsen en Schotten, die - terecht of niet - als slachtoffer van katholieke 
vervolging werden gezien, zou zeker leiden tot ernstige onrust in de stad, of 
zoals de Engelse ambassadeur in september 1685 naar Londen schreef, 'the ca-
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naille would certainly rescue them & knock out the brains of those whoe should 
attempt to take them' .4 Niet minder invloedrijk was de rol van de algehele poli
tiek van de Republiek. In deze jaren was Amsterdam in een heftig conflict ver
wikkeld met Willem III over de te volgen strategie om de expansiedrift van Lo-
dewijk XIV in te tomen. Terwijl de Prins zijn best deed om Engeland in een 
coalitie tegen Frankrijk te betrekken, verzette Amsterdam, dat traditioneel 
een pro-Franse politiek voorstond, zich tegen een toenadering tot de grote con
current in de handel over zee. Het verlenen van protectie aan de tegenstanders 
van de Engelse koning was daarbij op zijn minst van symbolische betekenis. 

De Friese houding is moeilijker te verklaren. Mogelijk voelden de rebellen 
zich in Friesland thuis vanwege de van oudsher gevoelde verwantschap tussen 
Britten en Friezen.5 Zeker was een godsdienstige component aanwezig. Al in 
1679 bestond in Leeuwarden een kleine gemeente van Schotse ballingen met 
een eigen predikant.6 Toen na de nederlaag van Monmouth de eerste ballingen 
weer naar de Republiek terugkeerden, berichtte de Engelse ambassadeur in 
Den Haag, Bevil Skelton, aan Londen dat de meest beruchte van hen, de pre
dikant Robert Ferguson, bijgenaamd 'the Plotter' vanwege zijn deelname aan 
tal van samenzweringen tegen de Stuarts, waarschijnlijk vanuit Amsterdam 
zou doorreizen naar Friesland, 'where all the Presbyterian ministers will be 
ready to shelter him'.7 Misschien speelde in de Friese stellingname ook het con
flict tussen de eigengereide stadhouder van Friesland, Groningen en Drente, 
Hendrik Casimir II, en zijn neef Willem III een rol, al was hun ruzie officieel 
eerder in 1685 bijgelegd. In voorgaande jaren had Friesland in ieder geval stee
vast de lijn van Amsterdam tegen de anti-Franse politiek van Willem III ge
volgd. 

Zeker is echter dat ook economische overwegingen een aanzienlijk gewicht 
in de schaal legden. De economische situatie in het overwegend agrarische 
Friesland liet in het laatste kwart van de zeventiende eeuw te wensen over. 
'Trafiekbedrijven', zoals Faber ze noemt, die grondstoffen importeerden en af
gewerkte eindproducten exporteerden, waren vrijwel geheel afwezig in het ge
west en alom was stagnatie en achteruitgang.8 Bovendien ontbrak het aan ken
nis en ervaren arbeidskrachten om een nijverheid van enige betekenis op te 
zetten. Om die laatste reden hadden de Staten van Friesland zich reeds in 1681 
beijverd om Protestantse ambachtslieden van elders naar Friesland te lokken 
onder belofte van belastingvrijdom en vrijstelling van het verplichte gildelid-
maatschap.9 Mogelijk werd toen reeds gespeculeerd op de komst van Britse 
vluchtelingen, al is het waarschijnlijker dat men wilde inspelen op de op gang 
komende Hugenootse emigratie.10 Toen vier j aar later metterdaad serieuze ini
tiatieven werden genomen tot oprichting van een Engelse manufactuur in 
Leeuwarden, sprak het vanzelf dat de vestiging van Engelsen en Schotten 
moest worden aangemoedigd. 

De eerste vermelding van het voornemen om in Leeuwarden een fabriek 
voor de vervaardiging van Engelse wollen stoffen te vestigen, dateert van begin 
januari 1686. De secretaris van de Gedeputeerde Staten van Friesland, Hen-
drick van Wijckel, noteerde toen in zijn journaal dat een commissie uit de Ge
deputeerden was samengesteld om met 'eenige Engelse Heeren' te overleggen 
over hun verzoek, gedaan aan de Leeuwarder burgemeester François de 
Swart, tot het 'stabilieren' van 'Engelse manufacturen'.11 Het gunstige rapport 
van deze commissie leidde op 9 januari 1686 tot de opstelling van twee uitvoeri
ge overeenkomsten tussen de Gedeputeerde Staten en de 'Engelse entrepre
neurs' , die werden vertegenwoordigd door een zekere George Neale en Ro-
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bert Hoge. Tegelijkertijd werd de magistraat van Leeuwarden verzocht met 
deze overeenkomsten in te stemmen.12 

Uit beide contracten blijkt in welke mate men bereid was de ballingen tege
moet te komen. Zo werd in de eerste, algemene overeenkomst onder punt 1 
(van een totaal van elf bepalingen) vastgelegd dat de Staten de veiligheid van 
alle Engelsen en Schotten die zich met hun gezinnen in Friesland kwamen ves
tigen, zouden garanderen. Voorts kregen de Britten voor de duur van twintig 
jaar allerlei privileges, zoals het poorterrecht, belastingvrijdom zowel voor hen 
persoonlijk als op allerlei grondstoffen voor de wolbewerking (wol, zeep, olie, 
verfstoffen e. d.), èn de beschikking over een eigen kerkgebouw, waarvoor een 
gereformeerde Engelse predikant en voorzanger op kosten van de Staten kon
den worden beroepen. Óp kosten van de provincie zouden de Engelse onder
nemers bovendien eveneens voor de tijd van twintig jaar de beschikking krijgen 
over een lakenhal, naar het voorbeeld van die in Leiden, waar de wollen stof
fen konden worden opgeslagen en twee maal per jaar tijdens een 'publique ven
du' onder stedelijk toezicht en garantie verkocht. De keuze voor de plaats van 
deze hal viel op het zogenaamde Sterckenburg Huis, vroeger ook wel Martena 
Huis geheten, aan de Nieuwestad, dat door de Staten enkele jaren tevoren was 
aangekocht met de bedoeling er een nieuwe Munt in te vestigen.13 Het huis 
stond echter nog leeg en was uitstekend voor de nieuwe bestemming geschikt, 
temeer daar in de tuin ruimte was voor eventuele uitbreidingen. Wat de afzet
markt betreft, wilde men zich kennelijk vooral op het Duitse achterland rich
ten, want in de achtste bepaling wordt gesproken van verkoop aan kooplieden 
uit Leipzig, Hamburg en andere Duitse en 'oosterse' landen. 

De bepalingen van het tweede contract tussen de Gedeputeerden en de 
hoofdaannemers Neale en Hoge waren zo mogelijk nog gunstiger. Zo zouden 
de 'entrepreneurs' gedurende twintig jaar de beschikking krijgen over een 
nieuw te bouwen werkhuis in de tuin van het Sterckenburg Huis, 'bequaem tot 
't oprechten van sestich getouwen', alsmede over een kleine volmolen en alle 
noodzakelijke gereedschappen. Voorts werd hen een renteloze lening van 
25.000 gulden met een looptijd van tien jaar toegezegd (onder borgstelling van 
de goederen in de lakenhal). Aan goedkope arbeidskrachten was ook gedacht: 
300 kinderen van tien jaar zouden worden 'bestelt' bij de diakonie en het wees
huis om gedurende vijfjaar in de wolfabriek te werken, 'op conditien, dat kin
deren [...] sullen genieten 't eerste jaer niets vrij, 't tweede jaer 10 stuijvers 's 
weecx, 3de 12 stuijvers, 4de 16 stuijvers, en 't vijffde jaer 20 stuijvers'.14 Daar
naast zouden nog eens 80 kinderen van veertien jaar te werk worden gesteld 
tegen hetzelfde loon. Tenslotte werd aan de Britten nog een garantie voor de 
afzet van een deel van hun productie gegeven. Officieren van alle aan Friesland 
ter repartitie staande regimenten en compagnieën zouden worden verplicht 
hun manschappen, wederom gedurende twintig jaar, te kleden in de stoffen die 
door de wolfabriek waren vervaardigd. 

De motieven van de Staten blijken uit deze stukken zonneklaar: men pro
beerde in Friesland een industrie van de grond te krijgen die kon concurreren 
met de textielnijverheid elders in de Republiek, maar zeker ook met die in het 
buitenland, met name in Groot-Brittannië, vanwaar aanzienlijke hoeveelhe
den wollen stoffen werden betrokken. Over de drijfveren van de Britse onder
nemers bieden de twee overeenkomsten echter veel minder informatie. Geluk
kig is in de handschriftenverzameling van de British Library te Londen het rijke 
archief bewaard van de Engelse minister van buitenlandse zaken Charles Mid-
dleton, waarin allerlei verslagen voorkomen van Engelse diplomaten en hun 

74 



spionnen over het doen en laten van de Britse rebellen in de Republiek.l3 Hier
onder zijn ook verscheidene stukken die betrekking hebben op de Engelse wol-
fabriek in Leeuwarden en die in combinatie met de Friese bronnen onze kennis 
van de geschiedenis ervan kunnen aanvullen. 

Een van de belangrijkste spionnen van de Engelse regering in de Republiek 
in deze periode was Edmund Everard, een voormalige Whig die in Amsterdam 
verbleef en zijn diensten had aangeboden aan de Engelse ambassadeur in Den 
Haag. Everard speelde een geraffineerd dubbelspel door zich voor te doen als 
vertrouweling van de ballingen, maar tegelijkertijd door alles wat hij van hun 
activiteiten te weten kon komen te rapporteren aan ambassadeur Skelton en 
Secretary of State Middleton.16 Door gesprekken met de rebellen was hij weldra 
op de hoogte van hun betrokkenheid bij de fabriek in Leeuwarden. Het was 
overigens niet de eerste keer dat Everard in zijn verslagen berichtte van pogin
gen van Britse vluchtelingen om op het continent een textielmanufactuur op te 
zetten. In november en december 1685 had hij diverse malen aan de Engelse 
ambassadeur bericht over het asiel dat door de Markgraaf van Brandenburg in 
de stad Lüneburg aan de ballingen werd geboden, waarbij eveneens sprake was 
van plannen om een wolfabriek op te richten, onder leiding van het voormalige 
Engelse parlementslid Sir William Waller. Hoge looneisen van de wevers had
den deze voornemens vooralsnog gedwarsboomd.17 

Reeds op 28 januari 1686 maakte Everard kort melding van de Friese plan
nen in een brief aan ambassadeur Skelton. Enkele dagen later, op 2 februari, 
schreef hij een eerste, uitgebreid verslag over de onderneming, waarbij hij 
vooral de mogelijke schade voor de Engelse wolnijverheid, nog altijd de be
langrijkste industrie in Groot-Brittannië, benadrukte.18 Uit deze rapporten 
blijkt hoe goed Everard geïnformeerd was. Hij kende een aantal van de bepa
lingen van de overeenkomsten tussen Neale en Hoge en de Staten en had bo
vendien uit conversaties in Amsterdamse koffiehuizen vernomen dat al meer 
dan 12.000 Engelse ponden beschikbaar waren om de fabriek op te zetten, ter
wijl reeds een bedrag van 1.000 pond was geïnvesteerd in wol, weefgetouwen, 
gereedschappen e.d.19 Dit laatste bedrag kan waarschijnlijk mede in verband 
worden gebracht met de uitbetaling door de Staten op 8 februari van een voor
schot aan George Neale van 2.000 gulden 'tot incoop van sware parsen, ketels 
en andere durabele instrumenten [...] sullende strecken tot stabilieringe der 
Engelsche manufacturen van alderhande soorten'.20 

In een volgende brief, gedateerd 10 februari, gaf Everard aanvullende in
formatie.21 Over de termijn waarop de fabriek in werking kon worden gesteld, 
was hij nu enigszins gerustgesteld. Het aantal Engelsen en Schotten dat in 
Leeuwarden verbleef, was nog gering en er was een groot tekort aan ervaren 
wevers en aan timmerlui om nieuwe weefgetouwen te maken, al werd gezegd 
dat spoedig uit Engeland 500 arbeiders met hun families zouden overkomen. 
Ook was men niet zeker of het water in de stad wel geschikt was voor het vollen 
van de wol. Maar er was nog een andere reden waarom de rebellen niet al te 
veel haast leken te hebben. Everard schreef: 

"I am apt alsoo to thinke that the bus[t]le & florish they make about this 
manufactory in Friesland is partly as a kinde of a strategem for to frighten 
as it were the King for to give them a Pardon for to prevent forsooth the 
evill consequences that may arise to England of that establishment, for I 
doe f inde it is not soe well with them as they give out [.. . ] " . 2 2 

Inderdaad overwoog Jacóbus II, die in eigen land door zijn pro-katholieke po
litiek en streven naar een absolutistische heerschappij de steun van de Tories 
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en de Anglicaanse kerk (de tradionele steunpilaren van de Stuart monarchie), 
begon te verliezen, steun te zoeken bij zijn voormalige tegenstanders, de 
Whigs, en de dissentergroeperingen, waartoe de meeste ballingen behoorden. 
Er gingen geruchten dat de koning bereid was een algemene amnestie aan de 
vluchtelingen te verlenen. En omdat de meesten van hen maar al te graag naar 
huis wilden terugkeren, stelden zij zich vooralsnog afwachtend op. 

In Everards brieven worden tevens de namen van de voornaamste betrokke
nen bij de onderneming opgesomd. De 'grand manager' van de wolfabriek was, 
zoals ook uit de Friese bronnen blijkt, George Neale, wiens werkelijke naam 
echter Joseph Tiley was. Of Neale's partner Robert Hoge dezelfde is als de 
door Everard als onderaannemer vermelde 'one Hilliard of Taunton' - Taun-
ton was een belangrijke wolstad in het graafschap Somerset - , is niet bekend. 
Verder worden de namen genoemd van een aantal Nederlandse en Engelse fi
nanciers, onder hen de koopman Hendrik Ulenburg (behorend tot de Amster
damse tak van de bekende Leeuwarder familie), 'a great and bitter ennemy to 
England ever since I came hither', die reeds eerder geld in de oproerige onder
nemingen van de rebellen had gestoken23, en de voormalige Whig politicus 
John Trenchard, die eveneens uit Taunton afkomstig was (na de Glorious Re-
volution zou hij dienen als Secretary of State onder Willem III en Mary). Naar 
werd beweerd had Trenchard zijn hele vermogen naar Friesland overgebracht: 
T hear [...] that he will take a great house at Lewarden & become one of the 
principall courtiers of the Prince of Friesland', waarop Everard droogjes con
cludeerde: 'They will pervert that poor young Prince more & more.'24 

Ondertussen gingen de voorbereidingen in Leeuwarden verder. Op de land
dag van 19-20 februari gingen de Staten van Friesland accoord met de plannen 
van de Gedeputeerden.25 In maart werden door de Leeuwarder magistraat in
lichtingen ingewonnen bij de diakonie en buitenvoogden om te zien hoeveel 
kinderen aan de Engelsen ter beschikking konden worden gesteld.26 Met de 
bouw en inrichting van het werkhuis achter het Sterckenburg Huis was inmid
dels ook begonnen. Op 14 april kreeg de aannemer van de bouw, Reiner Ger-
bens, de eerste van in totaal drie termijnen uitgekeerd voor de bouw van het 
'Engelsche werckhuis'.27 

Op 10 maart 1686 vaardigde Jacobus II zijn verwachte General Pardon uit. 
Allen die zich om redenen van hun geloof in Engelse gevangenissen bevonden 
of naar het buitenland waren uitgeweken vanwege hun aandeel in de oppositie 
tegen de regering - de meest radicale van hen uitgezonderd - werden begun
stigd met een algemene amnestie. Weldra werd de Engelse regering over
spoeld met verzoeken om gratie van Engelse ballingen in de Republiek. De 
Engelse ambassadeur voerde ondertussen zijn druk op de Staten-Generaal en 
de afzonderlijke gewesten op. Op 10 mei diende hij een memorie in met het 
verzoek de niet-gegratieerde vluchtelingen uitgewezen te krijgen. Tien dagen 
later gaf de Staten-Generaal eindelijk toe: een plakkaat werd uitgevaardigd 
waarin de meest beruchte rebellen werden uitgewezen. Daar echter zowel Am
sterdam als Friesland, ondanks aanmaningen van de Staten-Generaal, weiger
de het plakkaat af te kondigen, was de uitvoering ervan in de praktijk onmoge
lijk.28 Verontwaardigd schreef Everard op 11 juni aan ambassadeur Skelton: 'A 
pretty fetch of butterbox policy; see how demurely & sincerely they can pre
misse all what you can ask them [...] & yet in the bottom [they] mean such an 
honnest performance as this is.' Skelton zelf betitelde Amsterdam en Friesland 
enkele weken later als de 'receptacles for all thes[e] villaynes'.29 

Voor Everard en andere Engelse agenten was het pardon van de koning des-
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alniettemin een uitgelezen gelegenheid om hun ondermijnende arbeid onder 
de ballingen te intensiveren. Zij konden nu als een soort van amnestie-make
laars onder de rebellen optreden in ruil voor inlichtingen en diensten. De En
gelse officier Solomon Slater, die diende in een van de in de Republiek geleger
de Engelse regimenten, schreef, nadat hij was benaderd door een berouwvolle 
Trenchard: 'I cannot but rejoice to find these blades, who domineered not long 
since, brought to theire petitions and prayers, and tears.'30 Everard kreeg on
der anderen bezoek van een zekere Joshua Locke, die aanbood om de wolfa-
brieken in Lüneburg en Leeuwarden te gronde te richten. Hoe, dat was voor
alsnog onduidelijk.31 

Veel belangrijker voor een dergelijk plan was natuurlijk de medewerking 
van de hoofdondernemer, Joseph Tiley alias George Neale. Eenmaal aange
pakt door Everard leek hij echter eveneens bereid eieren voor zijn geld te kie
zen. Dit kan men althans opmaken uit de verslagen van Everard en uit ver
scheidene brieven die Tiley zelf schreef aan Everard, Skelton en Slater.32 Deze 
brieven bieden een boeiende, zij het enigszins gekleurde blik op zijn bemoeie
nis met de wolfabriek in Leeuwarden. Tiley bevond zich overigens reeds enke
lejaren in de Republiek, waarheen hij was gevlucht op - naar zijn eigen zeggen 
onterechte - verdenking van medeplichtigheid aan het beruchte Rye House 
Plot tegen Karel II in 1683. Volgens Everard had Tiley echter in 1685 ook een 
aandeel gehad in de expedities van Monmouth en Argyle en was hij in Am
sterdam zelfs de 'intimatest friend & chamber fellow' van Robert Ferguson ge
weest.33 Waarom juist hij als hoofdaannemer van de wolfabriek in Leeuwarden 
optrad, is niet duidelijk, maar dat hij goed thuis was in de wolnijverheid lijdt 
geen twijfel. Waarschijnlijk was hij in Londen werkzaam geweest in de lakenre-
derij. 

Het meest interessant van Tiley's brieven is wel het zeer uitvoerige rapport, 
dat hij vanuit Amsterdam op 7 juni 1686 schreef aan ambassadeur Skelton. 
Hierin deed hij, zoals hij zelfverklaarde, de 'whole affaire' van de Engelse wol
fabriek te Leeuwarden 'from start to finish' uit de doeken en beschreef hij te
vens welke stappen hij had ondernomen om deze te gronde te richten, hopende 
daarmee 's konings gratie te bewerkstelligen. Hij had er veel spijt van dat hij 
een 'unhappy instrument' was geweest bij de oprichting van de fabriek, maar 
hij had sedert enkele weken zijn uiterste best gedaan om de hele onderneming 
te torpederen, 'to spring the mine & send the manufactury into the aire'. Ver
volgens gaf hij een korte samenvatting van de overeenkomst die hij met de Sta
ten van Friesland had gesloten. Er waren inmiddels ook nieuwe ontwikkelin
gen te melden. Behalve de aanstelling van een Engelse predikant en diens as
sistent zouden de Gedeputeerde Staten nu hebben toegezegd om, wanneer de 
fabriek een succes zou zijn, een 'competent number of English professors' te 
benoemen aan de universiteit van Franeker ('Fronica'). De lakenhal, die de 
Staten zo'n 15.000 gulden had gekost, was nu gereed en voorts was er een be
drag van 50.000 pond geïnvesteerd in de inrichting en het aanleggen van voor
raden. Volgens Tiley waren de Gedeputeerden zo gretig om de fabriek in be
drijf te stellen, dat zij hem vrijwel alles toestonden wat hij vroeg. Alle pogingen 
van Skelton om de ballingen uit Friesland uitgewezen te krijgen waren dan ook 
gedoemd te mislukken, zolang deze fabriek bestond. 

Vervolgens ging Tiley in op de bepalingen van het contract dat met hem als 
hoofdaannemer was gesloten. Als nadere bijzonderheid berichtte hij dat het 
aantal soldaten, voor de uniformen van wie hij de stof zou mogen leveren, on
geveer 3.500 bedroeg. Hij beschreef kort het nieuw gebouwde werkhuis in de 
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tuin, dat 90 voet lang en 30 voet breed was en uit maar liefst zes verdiepingen 
zou bestaan. Uit de kas van de provincie was hem persoonlijk nog eens 6.000 
gulden uitgekeerd ter vergoeding van zijn aanvangskosten, terwijl hij verder 
een extra renteloze lening van 30.000 gulden tegemoet kon zien en de beschik
king zou krijgen over een stuk land voor droogrekken. 

Bijzonder vermeldenswaard is Tiley's berekening van de schade die de fa
briek aan de wolindustrie in Groot-Brittannië zou kunnen aanrichten. Hij 
schreef: 

"By a modest computation there above 400.000 men, women and child-
ren in England whose livelyhood depend on the makeing of serge, bayes, 
kerseys, &c. and of those commodities there is transported yearly above 
800.000 £ sterling into Holland; more than 80.000 £ sterling of it is sold 
yearly into the Province of Friesland & consumed there, and should this 
manufactury have been continued it would certainly in some time supply 
that Province & by degrees the rest. The 11. artficle] which gives the pre-
ferrence of debts would deterr all persons from trusting those commodi
ties to any in the Province of Friesland; and trust & credit is the life of 
trade. If a warr should happen between England & Holland it would grow 
ten times more considerable in three years, than otherwise in twenty. The 
profit would be so great, and in such case the Lords had a designe to pro-
cure to this manufactury the clothing [of] all the army belonging to the 
provinces". 

De hele onderneming mocht bescheiden lijken, maar dit was slechts schijn: 'in 
truth all imaginable artifice hath been used to conceale it & render it inconside-
rable untill it was established, on purpose to prevent opposition.' 

Tiley gaf ook een nadere uitleg waarom de wolfabriek zo'n groot succes zou 
kunnen worden. In deze streken, zo schreef hij, werden vooral gewone wollen 
stoffen verkocht, 'the ordinary sort of sarge, kersy & c ' , en voor deze stoffen 
was met name een bepaalde wol uit Danzig zeer geschikt. Samen met twee 
werklieden had Tiley berekeningen gemaakt wat de productie met deze wol 
zou kosten: 

"the wool stands in about 7½d.34 the pound, and having the children to 
spinn for nothing, & haveing oyle, soape, dystuffe, & all other materialls 
free from all customs & impost, wee are able to make of the ordinary sorts 
of the same length, breeth & goodness, 3d. in an English ell upon 20: pea-
ce cheaper from the loome, than it can be made off the loom in England.35 

And then besides bef ore the English goodes come to be sold here, there is 
factoridg[e], freight, customs, and other incident charges upon it; so that 
in reality it would be so much cheaper than the English, that it must needs 
master the trade. But no person liveing either Dutch or English besides 
the said two head workmen know of this matter, but on the contrary I 
have made all persons beleive that wee are forced to use more than halfe 
Scotch wool of the best sort, which is deare, and that otherwise it will not 
do. That one article of the children is worth 1600 £ a yeare one yeare with 
another, and the said 380 children are to be provided only by the City of 
Leeuwerden; but should this manufacture have been continued, as the 
trade increased, the Lords would have obliged all towns & villages in the 
province to have delivered children in proportion upon the same terms". 

Maar, zo verzekerde Tiley trouwhartig, 'thô I was certaine to gaine 100.000 £ 
by it, I am sure it would not tempt me to carry it on, when 'tis for the interest of 
his majesty & the kingdome, and his majesties pleasure it should not'. 
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In het tweede deel van zijn brief gaf Tiley een verslag van zijn handelen tot 
dusver om de hele onderneming te doen mislukken. Allereerst was hij erin ge
slaagd om de komst van grote aantallen Engelsen en Schotten naar Friesland te 
verhinderen door de aanstelling van een Engelse predikant te traineren. Er 
hadden zich weliswaar drie onafhankelijke, congregationalistische kandidaten 
aangemeld, maar hen aan te stellen was onmogelijk omdat, zo had Tiley zijn 
landgenoten weten te overtuigen, in de overeenkomst met de Staten was be
paald dat de zielzorger van orthodox-hervormde huize moest zijn. Toen daar
op de nog in Engeland verblijvende presbyteriaanse predikant Alsop zich be
reid had verklaard naar Leeuwarden te komen, had Tiley geantwoord dat het 
nog te vroeg was nu reeds een predikant aan te stellen daar er nog nauwelijks 
sprake was van een Engelse gemeente: 'For I knew if once a church & minister 
were established, & people began to settle there, it would be very difficult if not 
impossible to put an end to the manufacture.' 

Tiley's tweede taak was geweest het tegenwerken van de vorming van een 
lakenrederscompagnie. Er was van diverse zijden belangstelling getoond om te 
investeren in de manufactuur, maar hij had de boot afgehouden onder het mom 
van het al te grote risico dat de investeerders in deze beginfase zouden kunnen 
lopen. De paar Engelse werklieden die reeds in Leeuwarden verbleven had hij 
afgepoeierd door te beweren dat hij weldra goedkopere arbeidskrachten uit 
Engeland kon krijgen en dat hij geen andere keuze had dan hun lonen te ver
lagen: 

"... eight of them presently left the work and came to Amsterdam to me 
about it, but I persisted in the same mind & told them the work would not 
bear it, and therefore if they could not work at lower rates I advised them 
to go for England. I gave them 2 guilders a peece & on Tuesdaynight they 
all went for Rotterdam accordingly, & the rest I'll contrive away by de-
grees. The same day I wrot to England to one that was there imployed to 
send over workmen, that hee should neither treat nor agree with any till 
hee heard further from me, and that if hee had made any agreement with 
any, hee should immediately give them notice not to come over".36 

Van de 300 kinderen van 10 jaar, tenslotte, die hem waren toegezegd om te 
spinnen, had hij er slechts 100 aan het werk gezet. Van de 80 oudere kinderen, 
die meer gevarieerde werkzaamheden zouden verrichten, had hij nog helemaal 
geen gebruik gemaakt, zodat ze ook niets konden leren wat de onderneming 
later van nut zou kunnen zijn. Het vooruitzicht was dan ook, zo besloot Tiley 
zijn brief, dat de fabriek binnen enkele dagen geruïneerd zou zijn. 

Het is zeer de vraag in hoeverre de vloed van informatie die Tiley in zijn brie
ven over zijn aandeel in de opbouw en vooral ook teloorgang van de wolfabriek 
aan de Engelse autoriteiten verschafte, betrouwbaar is. Tiley was een aarts-
opportunist die voortdurend zijn kansen woog om uiteindelijk partij te kiezen 
voor degene die hem het meeste te bieden had. In zijn poging de Engelse ko
ning en regering gunstig te stemmen, kon het, zo moet hij hebben geredeneerd, 
geen kwaad zijn rol wat fraaier te schilderen dan de werkelijkheid toeliet. De 
autoriteiten in Leeuwarden zal hij wel op een soortgelijke manier hebben ge
tracht aan het lijntje te houden. Dat het met de fabriek niet ging zoals gepland, 
is evenwel aan geen twijfel onderhevig. De betalingsordonnanties van de Sta
ten vermelden in de zomer van 1686 weliswaar nog een enkele betaling voor 
geleverde materialen voor het werkhuis37, maar verder zwijgen de Friese bron
nen over de voortgang van de onderneming. Tiley daarentegen schreef eind juli 
in een brief aan kapitein Slater dat de manufactuur daadwerkelijk tot stilstand 
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was gekomen, een mededeling die een dag later werd bevestigd door Everard 
in een rapport aan Skelton.38 Ook de Engelse toerist William Broekman, die in 
augustus een bezoek bracht aan Leeuwarden, schreef in zijn dagboek dat het 
onzeker was of 'woollen manufacture' zou worden voortgezet; op dat moment 
waren er nog slechts zo'n zeven werklieden aanwezig, die werden betaald door 
de magistraat.39 

Ondanks Tiley's grootspraak moeten andere verklaringen worden gezocht 
voor de mislukking van de onderneming. Dat de verwachte toestroom van gro
te groepen wolwerkers uit Groot-Brittannië naar Friesland uitbleef, was waar
schijnlijk vooral een gevolg van de geleidelijke afname van de repressie in En
geland tegen dissenters en non-conformisten. Mogelijk waren de plannen uit
eindelijk ook veel te ambitieus geweest voor een bescheiden provinciestad als 
Leeuwarden met een bevolking van amper 13.000 zielen. Kon men in Leeu
warden bovendien wel concurreren met steden als Haarlem, Amsterdam en 
vooral Leiden, waar de lakenbereiding sedert lang de belangrijkste nijverheid 
was? Tenslotte kunnen ook veranderingen in de betrekkingen tussen de Repu
bliek en Engeland een rol hebben gespeeld. Willem III begon meer en meer in 
te zien dat Jacobus II in plaats van een onmisbare schakel juist een obstakel 
vormde voor de vorming van een brede Europese coalitie tegen Frankrijk. De 
politiek van de prins werd er meer en meer op gericht om zijn oom en schoon
vader te isoleren, hetgeen de positie van de ballingen aanmerkelijk vergemak
kelijkte. Weldra waren Amsterdam en Friesland niet meer de enige plaatsen 
waar zij zich zonder vrees om opgepakt te worden konden ophouden. Uitein
delijk zouden vrijwel allen na de Glorious Revolution van 1688-1689 weer naar 
Groot-Brittannië terugkeren. 

Een laatste poging om de onderneming nieuw leven in te blazen lijkt in de 
nazomer van 1686 nog te zijn gedaan door enkele Hugenootse ondernemers, 
recentelijk overgekomen uit Frankrijk. In augustus verzochten de gebroeders 
Moïse, Antoine, Julien en Jean Duylfés aan de magistraat van Leeuwarden of 
zij niet eveneens van het werkhuis achter het Sterckenburg Huis gebruik moch
ten maken, als ook van het aanbod van goedkope kinderarbeid.40 Dit request 
werd klaarblijkelijk toegestaan, want in de betalingsordonnanties van de Sta
ten wordt in november 1686, toen de laatste termijn aan de aannemers voor de 
bouw van het werkhuis in de tuin achter het Sterckenburg Huis werd uitge
keerd, niet meer, zo als voorheen, gesproken over het Engelse werkhuis, maar 
over "t nieuwe werekhuijs der Fransen binnen Leeuwarden'.41 Ook deze on
derneming werd echter geen succes. 

Joseph Tiley was toen al van het toneel verdwenen. Helaas vermelden de 
bronnen niet of hij zijn koninklijke amnestie ooit heeft gekregen. Waarschijn
lijk is het niet, want vertrouwd werden hij en zijn overspelige landgenoten nim
mer door de Stuart-regering. In de Friese bronnen duikt hij nog één keer op. 
Eind oktober 1686 betaalden de Staten hem het restant uit van zijn verschoten 
geld voor de aanschaf van gereedschappen voor de 'Engelsche manufactu
ren'.42 Of dit al dan niet van harte ging, kan men slechts raden. 
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vanger der consumptien 1685-1692', f. 196r. Men vergelijke in dit verband het citaat uit een 
van Tiley's brieven aan Everard in noot 38. 
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Learlingen fan Johannes Schrader, 
heechlearaar yn it Latyn te Frjentsjer 

S. Sybrandy 

Ynlieding 
Yn de betinkingsbondel by it fjirde ieufeest fan de stifting fan de Frjentsjerter 
Akademy hat C L . Heesakkers in bydrage skreaun oer "Johannes Schrader en 
zijn Carmen Elegiacum 'Pro Poetis'", mei as ûndertitel: "De zwanezang van de 
Neolatijnse dichtkunst". Nei in ynlieding oer Schrader syn libben en wurk jout 
er in gearfetting fan it neamde carmen en seit er yn syn 'Besluit' dat Schrader 

"een van de laatste vertegenwoordigers zou blijken te zijn van de traditie 
waarin de actieve beoefening van de Latijnse dichtkunst een serieuze en 
professionele bezigheid was en nog niet was vervallen tot een denksport 
voor classici".2 

Fierder seit er dat Schrader syn stribjen ta behâld fan de Latynske dichtkeunst 
by syn studinten wol wjerklank fûn. Twa fan dy studinten, dy't letter tegearre 
soargje soenen foar de útjefte fan Schrader syn samle fersen, neamt Heesak
kers by namme. Mar der binne mear. De wichtichsten fan har, út it eachpunt 
fan de Latynske dichtkeunst wei, soe ik yn dit artikel omtinken oan jaan wolle, 
om sa sjen te litten dat hja de Latynske tradysje noch oant yn de njoggentjinde 
ieu fuortset ha. It wie dus wol in lange swannesang. 

Schraders ûnderwiis 
Schrader (1721-1783) begûn yn 1738 mei syn stúdzje te Frjentsjer, ûnder mear 
by Hemsterhuis, Burmannus en Valckenaer, en sette yn 1743 dy stúdzje fuort 
te Leiden. Yn 1744 waard er beneamd tapraelector yn de skiednis en wolsprek-
kendheid (eloquentia), as help foar de heechlearaar J. Arntzenius, dy't net sa 
sterk wie. Yn 1747 waard er bûtengewoan heechlearaar yn dyselde fakken, yn 
1748 gewoan heechlearaar. Yn 1754 en 1764 kamen dêr noch de opdrachten 
foar respektivelik de heitelânske skiednis en de poësis (fansels de Latynske 
poësis) by.3 

De ferdieling fan de learopdrachten oer de heechleararen en dêrmei ek de 
mooglike spesjalisaasje of needsaaklike kombinaasjes, koene de universiteit 
ferskille. G.Th. Jensma neamt it beneamingsbelied fan Frjentsjer útsûnderlik: 

"Anders dan aan andere universiteiten gewoonte was, werden het Grieks 
en het Hebreeuws door afzonderlijke hoogleraren onderwezen. Meer 
dan in het geval van het Latijn - omschreven als welsprekendheid en ge
schiedenis-zagen de Staten en de curatoren erop toe, dat die leerstoelen 
doorlopend bezet waren".4 

En yn in fergeliking tusken de Frjentsjerter en de Grinzer universiteiten5 haw-
we Smit en Jensma dúdlik makke, 

"dat in Franeker een veel groter deel van de hoogleraren werkzaam was 
in de voorbereidende artesfaculteit. Bijna gedurende de hele periode van 
het bestaan van de Franeker universiteit was meer dan de helft van de 
professoren belast met het onderwijs in deze faculteit van 'letteren en 
wijsbegeerte', die als een voorbereiding op het onderwijs in de hogere fa-
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culteiten vooral voor aankomende studenten gold. (..) In het bijzonder 
wordt door dit verschil geïllustreerd hoe in Franeker de talenopleidingen 
een internationaal grote naam konden krijgen". 

Nederlânsk en Frysk wiene noch gjin fakken op de universiteit, dat de wol-
sprekkendheid wie, krekt as by de poësis, de Latynske wolsprekkendheid. It 
Latyn waar dus net as Latyn bestudearre, it gie benammen om normative beoe
fening, om 'taalbehearsking' fan it Latyn, wylst it bygelyks by it Gryksk mear 
gie om waarnimming en beskriuwing fan de taal, wat letter foar in tal heech-
leararen Gryksk in goede basis foarmje soe foar it beoefenjen fan de taalkunde 
fan it Nederlânsk.6 

De kombinaasje fan skiednis mei eloquentia, dy't ús no faaks frjemd oan-
docht, wie gebrûklik en seit fansels ek wer wat fan de wize fan beoefenjen fan it 
fak. Foar it oefenjen fan de eloquentia koenen ek moai ûnderwerpen oan de 
skiednis ûntliend wurde. Boeles neamt de praktyske oefeningen, ûnder oaren 
"in laudem invicti herois M.A. Ruiteri". Utsein diktaten oer algemiene skied
nis en Romeinske âldheden binne fan Schrader ferskate diktaten bewarre 
bleaun 'de fundamentis stili cultioris', of ek wol 'pure, culteque dicendi prae-
cepta'.7 Fergelykjen fan de ûnderskate diktaten leveret de konklúzje op fan 
meastal wurdlike oerienkomst, ek oer in langer tiidrek sjoen. Om in yndruk te 
jaan folgje hjir de opskriften fan de haadstikken: 

I Prolegomena: De Latini sermonis eloquentiae praestantia 
(Oer de treflikens fan it Latyn) 

II De sermonis Latini fatis et scriptoribus diversarum aetatum 
(Skiednis fan de Latynske taal en skriftekennisse) 

III De lectione autorum (Oer it lézen fan de skriuwers) 
IV De ratione observationis in lingua Latina suscipienda et ex-

colenda (Oer it observearjen fan it Latynske taalgebrûk) 
V De vitiis sermonis Latini (Oer Latynske taalflaters, in soarte 

fan wurdlist mei barbarismen) 
VI De modis quibus elegantia Latini sermonis paratur (Hoe't jo 

elegant Latyn krije) 
VII De compositione, ubi de junctura, ordine, periodis et orato-

rio numero agitur (Oer de komposysje, ûnder oaren oer fer-
biningen, folchoarder, sinsbou etc.) 

VIII De imitatione et variis modis, quibus bene scribendi facultas 
acquiri possit (Oer de neifolging en de wizen wêrop 't jo leare 
kinne om goed te skriuwen). 

IX De conscribendis epistolis (Oer it briefskriuwen). 
Fansels wie der op de Latynske skoalle al in basis lein troch praktyske oefenin
gen yn de technyk fan it dichtsjen, benammen de metryske kant dêrfan, byge
lyks troch it werombringen fan de wurdfolchoarder fan poëzij ta de 'natuerlike' 
oardening, of krekt oarsom, it wer yn oarder bringen fan it metrum fan fers-
rigels, neidat de wurdfolchoarder earst mei sin fertiisd wie ('turbatos' vulgus 
vocat). Slimmer noch wie it oersetten fan fersen fan it iene metrum nei it oare.8 

De professor eloquentiae hie as sadanich de taak om in bliid of drôf barren yn 
de stedhâlderlike famylje yn it iepenbier te betinken, yn de regel troch it foar-
dragen fan in Latynsk fers. Ferskate fan sokke fersen fan Schrader binne op-
nommen yn de al neamde bondel Carmina. Fierder seagen fan Schrader it 
ljocht in Observationum liber (1761) en in Liber emendationum (1776). It binne 
bondels mei útstellen ta"ferbetteringen yn klassike teksten, yn gefallen dat de 
tekst net goed oerlevere is. Beide aktiviteiten, it dichtsjen en de tekstkrityk, 
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Everwinus Wassenbergh (1742-1826). 
Skilderij troch W. B. van der Kooi, 
1808. Foto Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen, 
Amsterdam 

giene dus by Schrader op logyske wize lykop, lykas dat ek by in soad fan syn 
learlingen it gefal wêze soe. Wassenbergh formulearret it ferbân sa: "Sûnder 
twivel is nammers dyjinge it betûftst yn it fersoargjen fan in suvere tekst fan in 
dichter, dy't sels in kundich makker is fan fersen". Jin de grutte foarbylden ei
gen meitsje en dy neifolgje, de imitatio leafst noch ferbetterje, de aemulatio, 
wie fakentiids noch it ideaal, al waarden der oan 'e ein fan de achttjinde ieu al 
fraachtekens set by de klassisistyske foarskriften.9 

De rûnte fan learlingen 
'Carminum artifex', fersemakker, sa neamt ek Lucian Muller10 Schrader, en hy 
wiist op de rûnte fan learlingen dy't er om him hinne gearbrocht: 

"Was der altere Burman in dieser Hinsicht [nammentlik 'die Uebung der 
lateinischen Poesie' S.S.] für die erste Hälfte des Jahrhunderts gewesen 
war, das waren sein Neffe [nammentlik Burmannus Secundus] und 
Schrader, selbst sehr tüchtige Versificatoren, für die zwei te. Diese Män-
ner versammelten um sich einen nach Massgabe der Zeiten zahlreichen 
Schülerkreis, an den sich dann wieder die letzten Auslaufer dieses Stu-
diums in Holland anschlossen". 

Ien fan dy útrinners is Petrus Hofman Peerlkamp, 
"der wie sein Lehrer Ruardi [ek in studint fan Schrader, S.S.] gelegent-
lich auch nicht übel versificirte. Peerlkamp hat auch zugleich die Ge-
schichte (oder soll ich sagen den Necrolog?) der lateinischen Poesie in 
Holland geschrieben, die, man moge über diese Bestrebungen denken 
wie man wolle, langer als zweihundert Jahre eine Menge der regsamsten, 
fähigsten und edelsten Ingenien Niederlands gefesselt natten", 

sa beslút Muller. 
Wa hearden no ta de rûnte fan learlingen fan Schrader? Yn prinsipe fansels 

de lju dy't by him yn de kolleezjebanken sieten. Mar net elke studint hie like 
folie talint en nocht. In lytsere rûnte komme wy op it spoar as we sjogge nei de 
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opdrachten: wa skriuwt foar wa, en by hokker gelegenheid, in fers? It wie nam-
mers wenst dat by de publikaasje fan sa'n yn it iepenbier foardroegen gedicht 
lykas boppe neamd, freonen en kunde in fers oan de sprekker opdroegen. Dêr 
hearden yn it gefal fan Schrader dan ek syn beste studinten by. Sa makken J. 
Ruardi, Adolf Ypeij, E. Wassenbergh, E. H. Tenckinck en in pear oaren fersen 
by gelegenheid fan it feit dat Schrader de lykrede hâlde by it ferstjerren fan 
Maria Louise yn 1765.n 

Ek yn de útjefte fan dy lykrede sels stienen fersen fan Burmannus Secundus, 
J. Grotius, P. Nota, J. Terpstra, E. Wassenbergh, J. Ruardi, Adolf Ypeij en 
E.H. Tenckinck. Yn de Laudatio funebris fan Schrader troch Wassenbergh, 
steane fersen fan ûnder oaren P. Nota, T. van Kooten, J.A. Nodell, H. Bos
scha, R. van Ommeren, H. Waardenburg, G.T. Suringar, en E. Epkema. Sa 
komme jo gauris deselde nammen tsjin, dat de oantsjutting 'rûnte' fan learlin-
gen en/of freonen is wol op syn plak. By minder offisjele gelegenheden wie de 
gong fan saken soartgelikens, mar fansels op lytsere skaal. Boeles neamt as 
learlingen fan Schrader: H.J. Arntzenius, R. van Ommeren, Th. van Kooten, 
J.A. Nodell, J. Ruardi, E. Wassenbergh, P. Nota en E.H. Tenckinck. E. Ep
kema, H. Bosscha, G.T. Suringar, J. Terpstra en Adolf Ypeij binne wy ek al 
tsjinkommen. De aktiviteiten op it mêd fan it neo-Latyn fan dy learlingen, mei 
in ferwizing nei har learmaster, neamt Boeles hieltyd mei safolle wurden, foar-
safier't er se behannelet. (Net allegearre waarden se letter ek wer heechlearaar 
oan har alma mater). Se wiene fansels ek net allegearre like wichtich. In goede 
graadmjitter dêrfoar is de al neamde Hofman Peerlkamp, dy't mar in pear fan 
de boppeneamden behannelet. Syn kritearia neamt Hofman net, mar ik tink 
dat de fraach oft der fan immen al of net in bondel ferskynd is, syn kar beyn-
floede; en fierders telde foar him wierskynlik ek de kwaliteit. Dy kwaliteit hat 
fansels ek wer ferbân mei de káns op útjefte. Fan Th. van Kooten, J.A. Nodell, 
H. Bosscha, R. van Ommeren, E. Epkema en H. Waardenburg waard it wurk 
bondele en útjûn, troch harsels of posthúm. Har beskôgje ik dêrom as de wich-
tichste beoefeners fan it Latyn. Hja wurde ek allegearre troch Hofman behan-
dele, útsein Epkema, nei alle gedachten om't syn bondel pas nei de earste prin-
tinge fan Hofman syn boek ferskynd is. Oaren, dy't wol geregeldwei by wichti
ge manifestaasjes lykas boppe neamd in bydrage yn it Latyn leveren mar fan 
wa't it wurk net bondele waard, beskôgje ik yn dit ferbân as de minder beken
den. Hja krije hjir ek minder romte taparten, al soe der faaks oer har út in oar 
stânpunt wei wol gans mear te sizzen wêze. Tink allinnich mar oan Wassen
bergh! 

Al it gelegenheidswurk dêr't dy mannen mei yn 't spier wienen, f aak wurk 
fan ien of inkele siden, leit f ersille. Yn guon gef allen kaam it ta bondeling, om't 
in skriuwer, syn famylje of freonen it de muoite wurdich fûnen. Der binne ek 
foarbylden fan samlingen fan ferskate skriuwers, lykas de Deliciae poeticae fan 
Van Kooten en fan Van Santen.12 En dan wiene der ek noch de partikuliere 
samlingen fan lju dy't jierrenlang yn it sirkuit sieten en materiaal garren of tast-
joerd krigen, om dat úteinlik sels te oarderjen en ynbine te litten, in saneamde 
konvolút, in bondel mei allegearre lytse, oarspronklik selsstannige, útjeften.13 

De minder bekenden 
Petrus Nota waard berne te Frjentsjer om 1730 hinne, liet him yn 1747 ynskriu-
we as studint, wie letter dûmny en ferstoar yn 1808. Wumkes jout fan him in list 
mei tolve gelegenheidsfefsen. Nijsgjirrich is syn lofliet by de offisjele 'yntocht' 
fan Willem V yn Fryslân yn 1773, dêr't ek party oaren in fers op makke ha. 
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Nota basearre syn fers op in oade fan Horatius, dêr't dy it kommen fan Augus
tus nei Rome, hieltyd útsteld troch de saken yn Gallië, yn beskriuwt. Allinnich 
de fergeliking al is in hiele eare foar Willem. It metrum is oars en der is gjin 
wurdlike oerienkomst, mar de tematyk is wol gelyk. Fergelykje mar Nota mei: 
"Fallor? anet melius splendet sol aureus axe", mei Horatius syn: "... gratior it 
dies / et soles melius nitent".14 

Jacobus Terpstra waard berne yn Frjentsjer yn 1742, hy promovearre yn 
1759, wie earst rektor fan de Latynske skoalle yn Harns (1765-1768), dêrnei te 
Dimter, en folge yn 1780 Ruardi op as professor oan it Athenaeum yn deselde 
stêd. (Hy wie sa de léste fan in Fryske 'weach' yn Dimter: Ruardi wie nam-
mentlik wer de opfolger fan Wassenbergh). Hy stoar yn 1803. Fan him binne 
benammen redes bekend, dy't hy yn syn funksje te Dimter hâlde, ûnder oaren 
ien tsjin de kritisy fan de poèzij, in soarte fan 'oratio Pro poetis', om sa mar te 
sizzen. In moai foarbyld fan fersemakkerij yn de famyljerûnte is it fers foar syn 
soan Willem.15 

Everwinus Wassenbergh is as Frjentsjerter professor bekendernôch. Hy wie 
earst sûnt 1756 yn Ljouwert learling (mei Ruardi) fan rektor H.J. Arntzenius, 
ek al in learling fan Schrader, kaam yn 1761 nei Frjentsjer, en waard yn 1768 al 
professor te Dimter, yn 1771 te Frjentsjer. Nei Schrader syn ferstjerren naam 
hy in part fan dy syn kolleezjes oer, samle Schrader syn Avienus-oantekenin-
gen, joech mei Van Kooten Schrader syn fersen út en hâlde de lykrede by 
Schrader syn ferstjerren. Hy stie Schrader dus tige nei. Boeles seit: 

"Herhaaldelijk hebben wij Wassenbergh reeds aangetroffen onder de 
leerlingen van Schrader, die als om strijd Curatoren, nieuwe hoogleraren 
of Rectoren en promovendi met hunne zangen hebben begroet. ... Groot 
is het aantal Latijnsche verzen van Wassenbergh, die nooit het licht heb
ben gezien. Van zijne Carmina juvenilia heeft hij een bundel voor den 
druk gereed gemaakt, maar niet ten perse doen leggen". 

Yn de rin fan syn lange karrière (oant 1826!) kaam er mei in soad lju yn 'e kunde 
en yn syn Oratio eucharistica, dêr't er tankber yn weromsjocht, neamt er dan ek 
gans skriuwers dy't hjir oan 'e oarder komme, om't er se meimakke hat as lea-
raar of as learling.16 

Egbertus Henricus Tenckinck waard berne te Wergea yn 1746, waard yn 
1770 dûmny en stoar yn 1830. Fan him binne ûnder oaren bekend it al neamde 
roufers út 1766 foar Maria Louise en in wolkomstfers út 1773 (sjoch by Nota). 
Letter komme wy him wer tsjin; by it twadde ieufeest fan de akademy fan 1785 
leveret er, mei út ús rûnte E. Epkema en G.T. Suringar, in fers opdroegen oan 
de rektor magnifikus S.H. Manger.17 Syn aktiviteit op dat mêd is dus net be-
heind bleaun ta syn studintetiid. 

Adolf Ypeij waard berne te Frjentsjer yn 1749, studearre dêr sûnt 1762, 
waard dêr ek dokter en yn 1785 heechlearaar. Hy stoar yn Leiden yn 1820. It 
wie in alsidich man: hy skreau populêr en wittenskiplik oer syn fak, de medisi-
nen, mar ek oer de seediken en oer skiednis. " Als beoefenaar van de Latijn
sche dichtkunde kenmerkte Ypeij zich als een leerling uit den school van Schra
der" , seit Boeles. Ut de jiertallen fan syn wurk (1766-1772) is op te meitsjen dat 
er letter oare saken oan 'e holle hie. Orizjineel is de foarm fan de ecloga dy't er 
brûkt yn it fers by de berte fan in prinses yn 1770. In ecloga is in herdersdicht, in 
petear fan herders, yn dit gefal Meliboeus, Tityrus en Menalcas (deselde nam-
men as yn Vergilius' Georgica), dy't op in moai skaadryk plakje prate oer de 
berte fan in Oranje-prinseske.18 

Gerard Tjaard Suringar waard berne yn 1761 te Ljouwert, gie yn 1775 nei 
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Frjentsjer, waard learaar te Haarlim en Ljouwert en bedarre nei problemen 
mei de Frânske autoriteiten úteinlik as rektor en professor te Lingen. Lingen 
wie it haadplak fan it greefskip mei deselde namme en hie lang yn besit fan de 
Oranje's west, oant it yn 1713 definityf by Prusen kaam. Hy bleau dêr oant syn 
pensjoen yn 1820, letter wenne er noch in skoft by syn broer Dominicus op 'e 
Sweach. Hy hâlde as rector gymnasii, sa't dat doe yn Dútslân gebrûk wie, in 
grut tal redes oer ûnderwerpen út de klassike skriftekennisse. Ofsjoen fan de 
fersen út syn studintetiid is fan him in lang tankfers by de befrijing fan Napo
leon bekend. Under pseudonym Philalethes Frisius (de "Fryske Wierheids-
freon", der wie ek in Philalethes Batavus) ferskynde in roufers op Willem 
George Frederik van Oranje, "oanfierder fan de keizerlike legers yn Italië". 
Dit wie de twadde soan fan Willem V, oanfierder fan it Eastenrykse leger yn 
Italië. (De lettere Willem I hat yn 1799 noch foar in skoftsje yn Lingen wen
ne.)19 

Foar de folsleinens bring ik hjir noch efkes H.J. Arntzenius en J. Ruardi yn it 
sin, dy't ik earne oars behannele ha.20 

Yn it foarbygean wol ik ek noch neame Gadso Coopmans. Hy wie gjin lear-
ling fan Schrader, mar hearde wol ta de Frjentsjerter rûnte fan dy tiid. Fierder 
E.W. Higt, neef fan Schrader, dy't wol in pear jier yn Frjentsjer studearre doe't 
Schrader dêr krekt beneamd wie, mar syn foarming benammen krige fan de 
oare grutte Latynske dichter yn dy tiid, Burmannus Secundus te Amsterdam. 
Hy soarge foar de Hollânske oersetting fan Schrader syn fers by it ferstjerren 
fan Willem Karel Hendrik Friso yn 1752.21 De fersen fan Higt waarden bondele 
troch Ad. Ypeij: Gedichten (Harderwijk, Tijhoff, 1803). 

Theodorus van Kooten (1749-1813). 
Physionotrace troch Quenedey. Foto 
Fries Museum 

Kootenius 
Theodorus van Kooten waard yn 1749 te Ljouwert berne en gie - nei de Latyn
ske skoalle dêr't er syn earste fersen al makke - yn 1767 nei Frjentsjer. Hy stu
dearre by Schrader en skreau mannich fers, ek foar de stedhâlderlike famylje; 
fierder studearre er by Wassenbergh mei wa't er tige befreone rekke. Oanrik-
kemandearre troch Schrader waard er yn 1772 rektor te Kampen, yn 1779 gie er 
as rektor nei Middelburg. Doe't Schrader yn 1783 stoar, wie hy ien fan de fiif 
kandidaten foar syn opfolging, neist Ruardi, Terpstra, Nodell en Bosscha. Yn 
1784 waard Van Kooten beneamd, yn 1785 begûn er mei syn kolleezjes. Lyk-
wols net foar lang, want Hy wie ien fan de fjouwer heechleararen (mei J. Val-
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ckenaer, syn grutte freon, Coopmans en Manger) dy't yn 1787 fanwege har pa
triottisme dien krigen.22 

Yn 1785 wie hy as farskeprofessor eloquentiae dejinge dy't yn funksje it Car-
men saeculare, it ieu-liet by it twadde ieufeest, foardrage moast, nei de rede fan 
de rektor magnifikus, Manger. Van Kooten begjint mei te skilderjen hoe need 
oft it der yn Fryslân foar stie, doe't de Spanj aards hjir noch hearsken. Mar nei 
de befrijing kaam de bloei. "Nassavii fuit illud opus! hoc praeside rerum / Felix 
Musarum est Franeka facta domus; ...". In rige wittenskipslju, fan Tiara oant 
Hemsterhuis en Valckenaer, hawwe Frjentsjer grut makke. Uteinlik memo-
rearret er dan syn foargonger, Schrader, dy't er allinnich mar út de fierte wei 
folgje kin, en hy beslút mei in oprop, tige hoeden fansels, oan de Willem fan no 
en oan de Steaten, om de âlde bloei wer werom te bringen.23 

It soe op himsels nijsgjirrich wêze om Van Kooten syn lot fierder nei te gean 
en syn nuveraardige karaktertrekken hjir te behanneljen, mar ik behein my 
mar ta syn neo-Latynske prestaasjes. Yn de jierren fan syn ballingskip en ek 
dêrnei joech er de grutte samling Deliciaepoeticae út, in soarte fan blomlêzing, 
dêr't er nest wurk fan himsels ek wurk fan wurdearre tiidgenoaten en foargon-
gers yn opnaam. It wurk jout sa in panorama fan de Latynske dichtkeunst yn dy 
tiid, iensidich lykwols yn safier dat allinnich it patriottyske lûd der yn te lézen 
fait. Alle lof foar Oranje is hjir ferdwûn, wol fine wy 'engazjearre' wurk as skel-
fersen op in ôfbylding fan prinses Sophie (anonym), op de 'eunuch' út Bruns-
wyk, en - wat kalmer - fersen op de erkenning fan Amearika (al út 1783, en doe 
ek apart ferskynd), in oade oan de Fransen by har befrijing, en sa mear. Nest 
sa'n 40 bydragen fan himsels jout hy de measte romte oan Van Ommeren (tolve 
kear) en C A . Wetstenius (alve kear). Fierder hat hy ûnder mear bydragen fan 
E.W. Higt, Herman Bosscha, H. Weytingh en L. Santenius opnommen.24 

De toan wurdt yn de lettere fasciculi gans mylder, mar noch wer hiel oars fan 
karakter binne de fersen dy't er foar in lytse rûnte skreau, opdroegen oan 'Ly-
coris'. Dy Lycoris wurdt troch Boeles identifisearre as it peetbern fan Valcke
naer syn mêtresse en lettere frou. Yn it bondeltsje binne ek oersettingen fan W. 
Bilderdijk, M.C. van Hall en Van Kooten syn jonge freon S.I. Wiselius opnom
men. In priuwke út it fers dat Bilderdijk as titel "Lente" jout: 

"Te sine rura tarnen sordent et prata, Lycori, 
Te sine non umbrae, non mihi sylva placet. 

Omnia te sine mi sordent, formosa Lycori, 
Verque mihi tristi tristius est hyeme." 

Yn de oersetting fan Bilderdijk: 
"Maar zonder u, Lykoor, veracht ik veld en bloemen: 

Geen lommer dan met u, geen bosch- of heuvelgroen! 
Geen lente zonder u mag schoon of luister roemen; 

Ze is barrer voor mijn hart dan 't barste jaarsaizoen." 
Hofman Peerlkamp wurdearret Van Kooten tige en sitearret lange stikken út 
syn Amearika-fers. Hy hopet ek dat stikken as "Lycoris" en "De rerum huma-
narum inconstantia" (1803) nochris bondele wurde sille, wat lykwols nea bard 
is. Van Kooten stoar yn 1813.25 

Nodell 
Johannes Adam Nodell waard yn 1754 te Ljouwert berne en begûn mei syn 
stúdzje yn 1770. Yn 1776 waard er rektor yn Dokkum, yn 1780 te Kampen, yn 
1785 te Amersfoart en folge doe yn 1788 Van Kooten op as heechlearaar. Syn 
ynaugurele rede wie in elegy titele "In laudem Frisiae", as "Frisia" opnommen 
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yn syn Carminum sylloge.1" Nei in pear moanne gie er lykwols al wer fuort, om 
rektor yn Rotterdam te wurden, om't it salaris dêre better wie. Hy stoar yn 
1814. Yn 1777 wie er troud mei syn Regina, Regina Catharina Lange út Grins. 
"Met zijne liefde voor haar ontvlamde ook zijn dichtvuur, waarvan men tot 
dusver slechts enkele vonken in den kring zijner vrienden had gezien. Regina 
was natuurlijk in de eerste plaats het geliefkoosd onderwerp zijner zangen", 
seit Boeles. As studint publisearret Nodell syn earste bondel Regina (1775), 
opdroegen oan Schrader; it binne boartlike 'amores' mei allerhande motiven 
yn ferbân mei de leafde, lykas: wat ynteressearret my de stúdzje, as ik tink oan 
dy(ElegiaVI). 

Yn 1776 komt dan in brief oan Nodell út, skreaun út namme fan Regina, 
ûndertekene mei R.A. (.ReginA?), dêr't hy yn beskuldige wurdt fan ûntrou, 
mei wer in andert fan Nodell (ek yn 1776), hoe't se dat fan hime tinke kin! Dy 
beide brieven binne as Elegia I en II wer opnommen yn de twadde bondel Regi
na, mei sân oaren, net allegearre wijd oan Regina. 

Yn de bondel fan 1775 stiet tusken oar mingelwurk ('varii generis carmina') 
ek in stik met de foar elk nei te kommen titel 'Masturbator'. Nodell beskriuwt 
dêryn hoe't in ferstoarne freon him yn de dream ferskynt en him fertelt hokker 
grouwelige gefolgen syn ûnbehearsbere driuw ta selsbefrediging hân hat.27 Dat 
wie in opfetting mei in sterke tradysje, noch oan ús tiid ta, dy't yn it begjin fan 
de achttjinde ieu ûntstien is. 

Fan Nodell syn wurk en útjeften jout Boeles in moai krekte list. Nest trije 
wittenskiplike útjeften (in bondel tekstkrityk en edysjes fan Avianus en in kar 
út Cicero's redes) is it in lange rige dichtstikken (21 nûmers), dêr't úteinlik wer 
it grutste part fan bondele is yn de twadielige Carminum sylloge. Dêryn stiet 
dus ek it fers "Frisia", dat it publyk yn Frjentsjer yn 1788 net min foldien hie 
sa't Nodell oantekenet. Hy giet de Fryske skiednis by del, en dêr brûkt er fabels 
en âlde ferhalen by, want dat stiet in dichter frij, seit er. Hy beslút mei it út-
sprekken fan syn blidens oer it feit dat er wer yn Fryslan is: "Me ter felicem, 
quod me mea Frisia poscit, / Quod laetam spondet Franeca docta domum".28 

Fierder binne der yn diel ien in brief oan Schrader en in roufers foar him te 
finen. Yn dizze sylloge steane, benammen yn diel twa, in grut tal gelegenheids-
fersen út letter tiid, no net mear allinnich by promoasjes en houliken, mar ek by 
it ferstjerren fan frou of bern, ek in fers by it ferstjerren fan Nodell syn eigen 
jonkje, krekt twa jier âld (nr. XXXIX): "Filiolo meo, Hermanno Martino, 
quum vix annum aetatis secundum implevisset mihi erepto". Boeles wurdear-
ret it en sitearret der út; de sentimintelens leit dan fansels wol op de loer. De 
léste rigels binne: "Namque omne tecum gaudium fugit procul, / Solisque pas-
cor fletibus".29 Diel twa befettet 30 elegiën (dy't besteane út elegyske disticha, 
hieltyd in heksameter en in pentameter) en 49 oare fersen yn ûnderskate me
tra. 
Hofman Peerlkamp priizget Nodell as learling fan Schrader: 

"qui divinae artis studium non minore cura et successu excitabat in Frisia, 
quam Burmannus in Hollandia. Et Nodellus vestigia praeceptoris sui pro-
be secutus est".30 

Syn fersen binne kleure mei in beskate, suvere glans, dy't hast dy fan Schrader 
is, sa giet er fierder. "Mar hy hie wat better om syn metrum tinke moatten, 
dêr't er yn ôfwykt fan Schrader...". It moaiste fynt er de Frisia en hy hellet de 
ferovering dan Damiate oan: 

"Ferrea quid prodest tibi, trux Damiata, catena! 
Rumpitur a Frisia nempe catena rate. 
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JOHANNIS ADAMI NODELL 

S T Ü D . F 8 1 N E Q ; 

R E G I N A : 
L U S U S P O Ë T I C U S . 

ELEGIAE XIII. 

A D C E D U N T EJUSDEM VARÏI GENERIS 

CARMINA JUVENILIA. 

F R A N E () V E R A Et 

Apud P I O N Y S I U M R O M A ï î , Eibljopoiam, 
¾i D C C L X X V. 

Titelblêd fan de bondel 
LA. Nodell 

"Regina" fan 

Haec Doccumanas exornat gloria turres, 
Et puppis templi culmine fixa nitet". 

Foar Hoeufft11 is Nodell de man fan de Regina. Hy skriuwt in anonym wurk út 
1777: Rosillae basia Jano Secundo dicata", oan him ta, dat ik lykwols net fûn 
ha. 

Bosscha 
Herman Bosscha út Ljouwert (1755-1819) ha ik earder behannele.32 Syn fersen 
binne bondele troch syn soan en in jier nei syn ferstjerren útkommen. Diel ien 
hat as titel: Caelia sive Lusus iuveniles, diel twa hyt Adultioris aetatis carmina. 
Net allinnich fanwegen syn fersen, dy't Hofman Peerlkamp tige heech hat, 
fertsjinnet er it lykwols om hjir noch efkes neamd te wurden. Hy hat ek it 
dichtsjen yn it Latyn mear as ienris ferdigene, it lést yn in lezing foar de tredde 
klasse fan it Keninklik Nederlânsk Ynstitút, titele: "Rede oer it ûnrjochtlik fer-
waarloazgjen fan de stúdzje fan de Latynske poësij". Yn it ferbân fan dit artikel 
binne syn bysûndere freonskip mei Van Ommeren, útkommend yn in útwikse-
ling fan fersen, fan belang, en it feit dat hy troch Wassenbergh frege waard foar 
it grutte kerwei fan it oersetten fan Plutarchus, op in stuit dat er it skoan oan tiid 
hie, want hy wie doe, yn 1787, krekt ûntslein út syn funksje as rektor yn Dimter 
fanwege syn patriottyske sympatyen. 

Ommerenus 
Richeus van Ommeren waard berne te Ljouwert yn 1757; nei syn stúdzje te 
Frjentsjer en rektoraten yn ûnder oaren Dokkum (mar trije moanne, yn 1780) 
wie er rektor te Amsterdam fan 1785 oant 1795, doe't er siik waard. Hy stoar yn 

92 



1796, noch mar 39 jier âld. Van Ommeren makke foar syn gymnasium in An-
thologia poëtica, dy't trije printingen belibbe, hy hâlde yntreeredes as rektor, 
en skreau oer Horatius, fan wa't er yn it dichtsjen in neifolger wie.33 Yn syn 
stúdzjetiid sette ek hy útein mei 'boarterijen', lusus; syn grutte leafde wie Syl-
via. In foarbyld fan it boartsjen is in fers dat neffens de titel wijd is oan de erebô-
ge dy't yn 1777 yn Ljouwert oprjochte wie by it ynheljen fan Willem V, en dêr't 
de dichter in rike beskriuwing fan jout. Wylst er derby stiet te sjen, stiet ynie-
nen ûnferwachts Sylvia foar him. Sa is dochs yn elke elegy op elegante wize it 
amoureuze elemint oanwêzich, al wize de titels soms oarewei. 

Dit bondeltsje studintefersen is wer opnommen yn de sammelbondel, dy't yn 
1827, dus lang nei syn dea, útkommen is.34 De bondel befettet ek it fers oan 
Schrader út 1784, de "Ode ad Gallos" út 1790 dy't ek yn van Kooten's Deliciae 
stiet, de "Horatiaanske brief" oan Jacobus Hooft by de berte fan syn jonkje, en 
twa fersen foar Herman Bosscha, om in pear gruttere stikken te neamen. By 
Van Ommeren fait it op dat hy mear as wa ek, gebrûk makket fan lyryske metra 
en him net beheint ta de elegy, ik soe hast sizze, de 'ivige' elegy. 

Hofman Peerlkamp is út 'e skroeven fan Van Ommeren syn talint (syn earste 
sin is wer in hommaazje oan Schrader: "Et hic prodiit e Schola Schraderia-
na.. ."). As er syn jeugdfersen lést, tinkt er al oan wat der noch komme kin as 
syn talint riper wurdt. Wylst Horatius in echte lyrikus is, Vergilius in echte epi-
kus, hat Van Ommeren ûnderskate sjenres yn 'e macht: "Facultas Ommereni 
lyrica non praeclara minus fuit quam elegiaca." As foarbyld jou ik de earste 
strofe út syn fers op Schrader: 

"Sic te peremtum sopor Sic mentis augustae profundâ 
Schradere! vinclis urget aëneis! Dona jacent tumulata nocte!"3; 

Epkema 
Ecco Epkema (Wurdum 1759 - Middelburch 1832) is krektlyk as Wassenbergh 
bekend as beoefener fan it Frysk, mar hy heart op dit plak ek thús. Hy wie efkes 
rektor yn Dokkum, dêrnei lange skoften yn Inkhuzen, Hoarn en it langst yn 
Middelburch. Yn 1827 joech er syn samle wurk út.36 Dat begjint mei syn roufers 
foar Schrader út 1783 en befettet fierder foaral gelegenheidswurk. Der binne 
lykwols ek twa fersen by dy't in réaksje jouwe op de tiidsomstannichheden, lyk-
as de slach by Wagram ("Valachriam"). De trije fersen foar Wassenbergh 
tsjûgje fan de bân dy't er mei him hie. Ut de jierren nei 1827 is noch in apart 
gelegenheidsfers bewarre, skreaun foar syn soannen, doe't se nei de fakânsje 
wer nei Leiden giene.37 Hillen, de opfolger fan Hofman Peerlkamp, fynt Ep
kema de beste fan syn generaasje. Hy seit dat de dichter Ecco by foarkar som
bere lûden oan syn elegyske fersen ûntlokke wol; de fergonklikheid fan it lib-
ben, de brekberens, de stjerlikheid hat hy it altyd oer. Ut it wurk fan Epkema 
sitearret hy ûnder mear de beskriuwing fan de nocht fan it pake wezen, út in 
fers foar in freon dy't santich wurdt: "At si prima pedum tentamina fecerit in-
fans, Tentamen ducas sustineasque manu". 

Waardenburg 
Henricus Waardenburg waard berne te Frjentsjer yn 1760 en waard al yn 1780 
rektor yn syn bertestêd, as opfolger fan H. Bosscha. Yn 1792 gie er nei Lingen 
as rektor en professor, yn 1802 gie er nei Haarlem as rektor (G.T. Suringar wie 
syn opfolger yn Lingen). Hy stoar dêr yn 1812. 

Yn 1792 ferskynde fan him in bondel elegyen38, opdroegen oan Wassen
bergh, oan wa't er nei de dea fan Schrader in soad te tankjen hân hat; dat kin 
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alteast út de dedicatio (yn jamben, dus gjin elegy) opmakke wurde. Nei de dedi-
catio folget it roufers foar Schrader út 1783. Fierder binne der ynstee fan de 
wenstige gelegenheidsfersen in pear fersen op klassike tema's , retoaryske oe
feningen hast, lykas Andromache sprekkend as it lyk fan Hector by har brocht 
wurdt, Julia yn petear mei Marius as er de oarloch yn giet, en in tal leafdes-
fersen oan Glycere (ek al fereare troch Horatius en Tibullus) en "De amore 
desperato"! Polityk is in fers, foardroegen yn it iepenbier yn 1787 "Ad cives" 
(Oan de boargers). Fan syn bân mei Wassenbergh tsjûget syn fers oan him as 
syn soan Hieronymus Wassenbergh fan skoalle giet en nei de universiteit sil.39 

Yn 1812 kaam noch in bondel út mei syn lettere wurk, benammen deprolu-
siones, redes oer klassike ûnderwerpen, dy't er as rektor yn Lingen alle jierren 
hâlde, mar ek wat oar wurk, lykas de titel oanjout. Dêr is ek it eigenaardige 
gelegenheidsfers by, wijd oan de kening fan Prusen, as er alle skoallen útrist 
mei Bodiaanske astronomyske tafels. It fers is ek apart útkommen, fansels.40 

Hofman Peerlkamp neamt him, nei de moaie ynlieding "Magna Academiae 
Frisicae quondam f uit gloria", in learling fan Wassenbergh en bewûnderet syn 
Propertius-kennis en syn Glycere-fersen. In priuwke: 

"Nuper ego exoptans caram spectare puellam, 
Improviso adii: quidlibet audet amor. 

Mane erat: hesternos Glycere incomposta capillos, 
Sederat albenti purpurea in tunica."41 

Nijsgjirrich is dat Waardenburg yn in Berlynsk tydskrift teksten fan Gysbert 
Japiks publisearre hat.42 

Beslút 
Yn de rige learlingen fan Schrader fine wy sa in tal dy't har nest it gelegenheids-
wurk, mar likegoed altyd nei klassike foarbylden, oan oare sjenres weagen, be
nammen oan de amores, dy't gauris yn de studintejierren ûntstien binne. Ik 
haw har de wichtichste learlingen neamd, om't har wurk bondele is. Hja biede 
ek in grutter ferskaat oan sjenres; dêr't ik lykwols net mei bedoel dat hja alder-
geloks nest it minderweardige gelegenheidswurk ek poëzij skriuwe dy't tichter 
by ús opfetting fan poëzij komt, nammentlik dat in fers in 'Erlebnisgedicht' is. 
It is better om elk sjenre op himsels te besjen. Sa kin men ek de ûntjouwing fan 
sa'n sjenre neigean en de ûnderskate kwaliteiten fan de beoefeners, fan de te-
ma's dy't opdûke, ensfh.43 

De learlingen fan Schrader hawwe syn foarbyld lang foar eagen halden, noch 
oant yn de njoggentjinde ieu ta. Hja foarmen de útrinner fan in lange tradysje, 
dy't wol tige taai wie, fansels noch wer it taaist by tradisjonele gelegenheden 
lykas akademyske eveneminten. 

Dat de learlingen ek in freonerûnte foarmen, docht bliken út de fersen dy't 
hja foar inoar skreaunen. De sosjale kant fan de gelegenheidsfersen, de funksje 
dy't se yn de maatskippij fan doe hienen, is wer in ûnderwerp op himsels. Grif 
wienen der nest de artistike ek saaklike kontakten, bygelyks oer de (rektors) 
banen dy't op oanrikkemandaasje troch Frjentsjerters ferovere waarden.44 

Noaten 
1. Dit artikel is modellearre neffens myn bydrage 'Groninger leerlingen van Johannes Schrader, 

hoogleraar in het Latijn en de welsprekendheid te Franeker', yn: Bibliotheek, wetenschap en 
cultuur, opstellen aangeboden aan mr. W.R.H. Koops (Grins 1990) 557-569. Dy giet oer H.J. 
Arntzenius, J. Ruardi en H. Bosscha. 

2. Yn: Universiteit te Franeker, 1585-1811 (Ljouwert 1985) 470 e.f. 
3. De wichtichste literatuer jout Heesakkers yn it yn de ynlieding neamde artikel. Fan belang 
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binne benammen: W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker 
II (Ljouwert 1879)491 e.f., enP.V. Sormani, Specimen litterarium de Joannis Schraderiphilo-
logi vita ac scriptis (Traiecti ad Mosam 1886) [diss. Grins]. Samle fersen: Joannis Schraderi 
Carmina (Leovardiae, Seydel, 1786). 

4. G.Th. Jensma, 'De artesfaculteit-inleiding', yn: Universiteit te Franeker, 1585-1811, 400. 
5. G.Th. Jensma en F.R.H. Smit, 'Universiteiten van Friesland en Groningen, 1585-1811: een 

dubbelportret', yn: Academisch onderwijs in Franeker en Groningen, 1585-1843: ijver en wed
ijver (Grins 1985)25. 

6. S. Sybrandy, 'Analogy by Wassenbergh', yn: Frysk & Vrije Universiteit (1649-1989) (Amster
dam 1989) 160-161. 

7. Observationesquaedam adfundamentastili cultioris... 1774. Hânskrift fan R. Coopmans. Pro-
vinsjale Biblioteek Fryslân, Ljouwert (PBF), Hs. 1225. 
Stili cultioris fundamenta. Sûnder jier. Ryksargyf yn Fryslân, Ljouwert (RAF), Famylje-argyf 
Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen (EVC), nr. 1318 c (freonlike meidieling fan dr. J. van 
Sluis). Yn dit argyf sit ek: Dictata in antiquitates romanas: EVC, nr. 1318 b. Pure, culteque 
dicendi praecepta. 1782. PBF, Hs. 590. Itselde diktaat, mei deselde titel, ek yn de Universi-
teitsbiblioteek Leiden: PBL 1638. 

8. Fergelykje sitaten fan Bosscha yn myn artikel út noat 1, 566. Fan Wassenbergh, dy't hast alles 
bewarre, binne der noch Exercitia poëtica sub H.I. Arntzenio..., en ... subJ. Schradero... com-
posita. PBF, Hs. 1318, nr. 4. 
In foarbyld fan de omsetting út in Ingelsk skoalleboek (Pub. Ovidii Nasonis, Tristia, for the use 
of schools (Londen 1752), de earste rigels: "Parve (nee invideo) sine me liber ibis in urbem / 
Hei mihi quod domino non licet ire tuo!", wurde ûnder "Ordo" sa werjûn: "Parve Liber, ibis 
in urbem (Romam) sine me, (nee invideo) / hei mihi, quod non licet tuo domino ire (illuc)". 

9. Ev. Wassenbergh, Laudatio funebris Joannis Schraderi (Franequerae, Romar, 1784) 24: "Ne-
que enim dubium est illum Poëtis perpurgandis demum aptissimum esse, qui ipse peritus sit 
Carminum artifex!". 
Sjoch Ph.H. Breuker, It wurkfan Gysbert Japix II (Ljouwert 1989) 6-7. 

10. Lucian Muller, Geschichte der klassischen Philologie in den Niederlanden, mit einem Anhang 
über die lateinischen Versification der Niederländer (Leipzig 1869) 214-215; P. Hofman Peerl-
kamp, Liber de vita, doctrina et facultate Nederlandorum qui carmina latina composuerunt 
(lste pr. Haarlim sa. 1822; 2de pr. troch my brûkt Haarlim 1838). 

11. Poematia in obitum MariaeLudovicae, Hasso Cassellanaeprincipis etArausionensis viduae... 
composita, cum Johannes Schrader eam laudaret... (Franequerae, Coulon, 1765). 
J. Schrader, Celsissimae et serenissimae Maria Ludovicae,..., epicedion (Franequerae, Cou
lon, 1765). 
Laudatio funebris, sjoch noat 9. 

12. Foar Van Kooten syn Deliciae, sjoch hjirûnder. L. Santenius syn Deliciaepoeticae, 8 fasciculi, 
ferskynden Lugduni Batavorum, 1783-1796. 

13. Bygelyks yn de PBF ûnder nr. C 7763 sa'n 15 bannen. 
14. Sjoch foar Nota it artikel fan Wumkes yn it Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek 

(NNBW) X, 677. Nota: "Fersin ik my of skynt de sinne sterker fan de himel" (nammentlik as 
de prins yn it lân komt). Horatius: "De dei rint nofliker en de sinne skynt sterker". Sitaat út: 
Paraphrasis et imitatio odae Horatianae ex libro IV. Carm. od. V, in auspicatissimum et exopta-
tissimum serenissimi ac celsissimi Arausionis et Nassaviaeprincipis Gulielmi V. ... in Frisiam 
adventum (Franequerae, Coulon, 1773). 

15. Sjoch foar Terpstra it artikel fan H. Kronenberg yn NNBW VI, 1273. J. Terpstra, Oratio ad-
versus iniquos artispoeticae existimatores, ... (Daventriae 1776). 
J. Terpstra, Filio Wilhelmo ad doctoris scholastici munus vocato S.D. (Daventriae 1800). 

16. Sjoch oer Wassenbergh Boeles, Frieslands Hoogeschool II, 568 e.f. De "Carmina iuvenilia" 
binne bewarre yn PBF, Hs. 1318, nr. 1. Ek lettere fersen (oant 1822) binne dêryn te finen. E. 
Wassenbergh, Oratio eucharistica, dictapublice A.D. XIXIunii 1821, postquam, literas docens 
humaniores, annum implevisset quinquagesimum (Leovardiae, Proost, 1821) 

17. Sjoch foar Tenckinck it artikel fan Wumkes yn NNBWIV, 1300. 
It roufers stiet yn de yn noat 11 neamde Poematia. It wolkomsfers: Celsissimo et serenissimo 
Arausionis et Nassaviae principi Gulielmo V ... Leovardiam ingresso ... (Leovardiae, Chal-
mot, 1773). It feestliet yn: Carmina in natalem Academiae Frisiacae ducentesimum celebratum 
Franequerae a.D. XXIIseptemb. 1785 (Franequerae, Romar, 1785). 

18. Sjoch oer AdolfYpeijit artikel fan L. Knappert yn NNBWV, 1157-1159, en Boeles, Frieslands 
Hoogeschool II, 575 e.f. 
A. Ypeij, Ecloga in natalem serenissimae et celsissimae Arausionis et Nassaviae principis Frede-
ricae Ludovicae Wilhelminae, in lucem editae [!] die XXVIII novembris anni 1770. 
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19. Sjoch foar Suringar it artikel fan W.J.P. Suringar yn NNBW, V, 842-843. G.T. Suringar, Deo 
optimo maximo liberatori Europae. Carmen festum (Lingae, Mohr, 1814). Philalethes Frisi-
cus, Epicedion heroïs fortissimi Gulielmi Georgü Frederici, principis Auriaci, summi caesaria-
norum exercituum ducis in ltalia (s.p. 1799). De rige 'prolusiones', redes halden as rector, is te 
finen yn: R. Visscher. Catalogus der Stedelijke bibliotheek van Leeuwarden ('s-Gravenhage 
1932) 55-56. 

20. Sjoch it artikel yn noat 1. De skrifthke neilittenskip fan Ruardi is (foar in part?) bedarre yn de 
Ljouwerter stedsbiblioteek. Sjoch Catalogus (noat 19), s. 54, dêr't óhânskriften neamd wurde, 
ûnder oaren Dictata in elegantiam linguae Latinae (1788) nr. A 522, Dictata de recta scribendi 
ratione (s.j.) nr. A. 523, en Dictaat over de Nederduitsche taal (1798) nr. A. 524. 

21. J. Schrader, Lijkklacht over Willem Karel Hendrik Friso, prince van Oranje... openlijk uitge
sproken in de Academiekerk te Franeker ... uit Latijnsche in Nederduitsche dichtmaat overge-
bragt door Ernst Willem Hip (Ljouwert, Coulon, 1752). 

22. Sjoch oer Van Kooten: Boeles, Frieslands Hoogeschool II, 595 e.f., 84, en de dêr neamde lite-
ratuer. De Gids-stikken fan W.G.C. Byvanck binne bondele yn: W.G.C. Byvanck, Bataafsch 
verleden (Dorus' droefheid) (Zutphen 1917). Sjoch fierder it artikel fan Zuidema yn NNBW 
IV, 858. Oer de rol fan de heechleararen yn de Patriotte-tiid: S. Zijlstra, 'Patriotse professors. 
Opkomst en ûndergong fan it patriottisme oan de Fryske Hegeskoalle', yn: For uwz lân, wyv 
en bern. De patriottentijd in Friesland (Ljouwert 1987) 99 e.f. 

23. Th. van Kooten, Carmen saeculare in natalem ducentesimum Academiae Frisiae quae est Fra-
nequerae, dictum die XXII septemb. 1785 (Franequerae, vid. Coulon, 1785) "Dat wie it wurk 
fan de Nassauër! Under dy lieding is Frjentsjer it gelokkige hûs fan de Muzen wurden". 

24. Deliciaepoeticae, Dunkerkae, P. van Schelle - Amstelodami, 7 fase. (Fase. 1-2 Van Schelle, 
3-6 wed. Doll, 7 Doll, Holtrop, 1792-1805). Idem, Editio altera, nonnullis carminibus priore 
locupletior, 3 fase. (Amstelodami, Holtrop, 1812). It hânskrift dêr't Van Kooten syn kopij yn 
garre oant er wer in fascikel fol hie, is bewarre yn Leiden (UB: BPL 1041II). 
Th. van Kooten, In numisma argenteum a societate civium Leovardiensium illustrissimis Frisiae 
ordinibus oblatum (Leovardiae, Seydel, 1783). Der ferskynde in anonyme oersetting: "het la-
tijn gevolgd": Op den silveren eerepenning door het Burger-Genootschap te Leeuwarden ... 
toegewijd aan de ... Staaten van Friesland (Leeuwarden, Post, 1782). In foarbyld (Fryslân 
wurdt oansprutsen): "Tu praebe exemplum, quod Belgica tota sequatur, / Auspice Te populis 
consulere ausa suis! / Tuque adeo indignum tandem execute, lenta, soporem, / Et nimium Ion-
gas, Belgica, rumpe moras!": "Treed thans uw' Bondgenoot langs ongebaande wegen/ Kloek
moedig voor, en word zijn baak door uwe deugd./ Maar Gij, waak eenmaal op, Manhafte Ba
tavieren, / Deez loomheid past u niet, 't is reeds te lang gemard". Yn R. Visscher, Catalogus 
Stedelijke bibliotheek Leeuwarden, wurdt in bân neamd mei Van Kooten syn oantekeningen 
op Ovidius en Vergilius yn hânskrift, ûnder nr. A 531. H. Weytingh fersoarge úteinlik de útjef-
te fan Pindarus Thebanus, dy't Van Kooten net klear krije koe: Incerti auctoris (vulgo Pindari 
Thebani) epitome lliados Homericae (Lugduni Batavorum. Luchtmans, etc. 1809). 

25. Th. van Kooten, Pauca-quae legatipsa Lycoris (s.p en j . ) . Hofman Peerlkamp, Liberde vita. 
559. 

26. Sjoch oer Nodell: Boeles, Frieslands Hoogeschool II, 615. Joh. Ad. Nodell, Carminum syllo-
ge, elegiasexhibensXII(Groningae, Groenev/olt, 1794). Idem, Carminum sylloge altera, prae-
ter elegias XXX varia variigenerispoemata exhibens (Rotterodami, Cornel, 1796). 
Regina-syklus: Regina, lususpoeticus. ElegiaeXIII(Franequerae, Romar, 1775). Epistolaad 
Joh. Ad. Nodell, Reginae nomine conscripta (Franequerae, Romar, 1776). Joh. Ad. Nodell, 
Ad Reginam epistola (Franequerae, Romar, 1776). Regina, lusus poeticus. Liber alter (Gro-
ningae, Oomkens, 1777). 

27. D.C.J.A. Schouten, 'Een Franeker student trekt tegen de zelfbevrediging ten strijde'. Herme-
neus 43 (1970/1971) 259-266. 

28. Oersetting: "Ik bin tige lokkich want myn Fryslân noeget my, want it gelearde Frjentsjer set 
syn fleurige hûs foar my iepen". 

29. Oersetting: "Want mei dy is alle blydskip fier fuort flechte, ik libje allinich fan myn triennen". 
30. P. Hofman Peerlkamp, i.¾errfe vita ...,543. Oersetting: "dy't de stúdzje fan de godlike keunst 

mei net minder soarch en sukses útoefene yn Fryslân, as Burmannus yn Hollân. En Nodell hat 
it spoar fan syn learmaster goed folge". Oersetting Frisia: "Wat jout dy dyn izeren keatling, 
wreed Damiate, dy wurdt dochs brutsen troch in Frysk skip. Dizze gloarje siert de Dokkumer 
tuorren, en boppe oan de tsjerke glânzet in skip". 

31. J.H. Hoeufft, Parnasus Latino-Belgicus, sive Plerique epoëtis Belgii Latinis, epigrammate at-
que adnotatione illustrati (Amstelodami etc., 1819) 248: Reginae aeternum superesse. Nodel-
le, dedisti, / Regina aeternum dat superesse tibi. Oerset: "Dû hast Regina ûnstjerlik makke, 
Regina hat dy ûnstjerlik makke". 
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32. Sjoch myn yn noat 1 neamde artikel. H. Bosscha, Poëmata. Editionem curavit Petrus Bosscha, 
filius (Daventriae, Van den Sigenhorst, 1820). P. Hofman Peerlkamp, Liber de vita ..., 562: 
"Verbo dicam: Hermannus Bosscha est excellens poëta, ...". 
H. Bosscha, Disputatio de male neglecto poësios Latinae studio (Amstelodami, Pieper et Ipen-
buur, 1817). 
H. Bosscha, Ad R. van Ommeren de morte uxoris epistola, et hujus ad Ulam responsio (Daven
triae, De Lange, 1782) (Oerset: Brief oan R. van Ommeren oer de deafan synfrou, endy syn 
andert. 
Plutarchus, De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken; uit het 
oorspr. Grieksch ... vertaald en met zeer veele aant. opgehelderd door E. Wassenbergh en H. 
Bosscha, 13 dln. (Amsterdam, Allart, 1789-1809). 

33. Sjoch foar Van Ommeren it artikel fan Zuidema yn NNBW III, 932. 
Anthologiapoëtica in usum gymnasii Amstelodamensis (Amstelodami, Hengst, 1793) twadde 
edysje 1804; ed. 3a aucta, mei foaropwurd fan H. Bosscha, 1820. 
R. van Ommeren, Quintus Horatius Flaccus (Amsterdam, Hengst, 1789) I: Q. Horatius Flac-
cus beschouwd als mens, II: Q. Horatius Flaccus beschouwd als burger van Rome. 
Dútske oersetting: Horaz als Mensch und Burger von Rom. Aus dem Holl. übersetzt von L. 
Walch(Leipzigl802). 

34. R. van Ommeren, Sylvia, sive lusus juveniles (Franequerae, Lomars, 1778). 
R. van Ommeren, Carmina et oratio, qua gymnasii Amstelodamensis moderamen auspicatus 
est. Accedunt nonnulla carmina Sicconis van Ommeren. Edidit acpraefatus est Matthias Siegen-
beek (Lugduni Batavorum, Luchtmans, 1827). 

35. P. Hofman Peerlkamp, Liber de vita ..., 529 e.f. Oersettingen: "ek hy is út de skoalle fan 
Schraderfuortkommen ...". 
"Van Ommeren syn lyryske talint wie net minder as syn elegyske". "Sa hat de sliep jo yn 'e 
macht, Schrader, mei syn koperen boeien! Sa lizze de jeften fan jo ferheven geast bedobbe yn 
djippe nacht!" 

36. Sjoch foar Epkema it artikel fan Zuidema yn NNBW V, 158-159, Ecco Epkema, Poëmata 
(Lugduni Batavorum, Luchtmans, 1827) 

37. E. Epkema, Adfilios, postferias studiorum causa Leidam reversuros, propempticon (Medio-
burgi 1832). 
M.Th. Hillen, Commentatio de vita, doctrina facultate, Nederlandorum, quipost Peerlkampii 
librum emissum carmina Latina composuerunt (Zutphiae 1924) 6 e.f. Oersetting: "Mar as de 
lytse syn earste stapkes besiket, liede en stypje jo syn besykjen". 

38. Sjoch foar Waardenburg it artikel fan Zuidema yn AWBWIII, 1373. H. Waardenburg, Carmi
na elegiaca (Franekerae, Romar, 1792). 

39. Ad Everwinum Wassenbergh, ..., rusticantem, quum non ita pridem ipsius filius Hieronymus 
Wassenbergh, schola nostra relicta, ad Academiam summo cum honore accessisset. 

40. H. Waardenburg, Opuscula oratoria, poëtica, critica (Harlemi, Loosjes, 1812). H. Waarden
burg, Ad Fridericum Guilielmum III, regem Borussiae potentissimum clementissimum, ... , 
cum omnibus academiis gymnasiisque suis tabulas astronomicas Bodianas, accuratissime pul-
cherrimeque confectas, dono misisset (Lingae 1800). 

41. P. Hofman Peerlkamp, Liber de vita ..., 554-555. Oersettingen: "Grut wie ienris de rom fan de 
Fryske Akademy". "Propertium enim ita intelligebat, ut nemo melius". ("Hy ferstie Proper-
tius better as wa ek".) 
"Lésten bin ik, yn de hope myn leave faam te sjen, sûnder dat hja it wist, nei har ta gien: leafde 
doart alles. It wie de moarns: Glycere siet der, mei har hier noch yn dusoarder, poarper yn in 
witejûpe". 

42. 'Friesische Liebeslieder (von GysbertJakobs oder Japiks), mit UebersetzungenundErklärun-
gen', yn: Neue Berliner Monatschrift VI (1801) 299-312. Jout neffens freonlike meidieling fan 
dr. Ph.H. Breuker gjin nijs fergelike mei Ev. Wassenbergh, Narratio de vita... Gisebertilacobi 
F. ... (Franequerae 1793). 

43. Sjoch bygelyks: S. Dyk, It midfryske brulloftsfers en de epitalamyske tradysje (Ljouwert 1987). 
44. Sjoch foar dit aspekt: J. Drees, Die soziale Funktion der Gelegenheitsdichtung. Studiën zur 

deutschsprachigen Gelegenheitsdichtung in Stockholm zwischen 1613 und 1719 (Stockholm 
1986). 
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Van experiment tot gemeentebedrijf 
De ontwikkeling van de elektriciteitsvoorziening in Leeuwarden 
1879-1920 

R.E . van der Woude 

Inleiding1 

Het gebruik van elektriciteit was zeker een van de belangrijkste innovaties in 
de negentiende eeuw.2 Op het eind die eeuw was de elektrotechniek zover ge
vorderd dat deze vorm van energie zowel voor verlichtings- als voor aandrijf-
doeleinden voor een grote doelgroep interessant werd. Voor een brede accep
tatie waren echter gemeentelijke distributienetwerken nodig, net zoals bij de 
gasvoorziening. In verschillende grote steden van ons land werd dan ook rond 
de eeuwwisseling een stroomvoorziening opgezet, in het algemeen met groot 
succes. Van de gemeentelijke elektrische centrale van Rotterdam, die in 1895 
met de produktie startte, wordt gezegd dat zij "een vliegende start en een hoog 
rendement" kende.3 En van Groningen, waar in 1902 de gemeente een elek
triciteitscentrale begon, is bekend dat de positie van het klein-bedrijf er bij
zonder versterkt werd doordat nu ook die bedrijven door middel van de elek
tromotor gemechaniseerd konden worden.4 

In Friesland duurde het nog tot 1910 voor er elektrische centrales in werking 
traden. Hier namen evenwel niet de steden het voortouw. Het initiatief ging uit 
van coöperatieve centrales die in kleinere plaatsen opgezet waren. De steden 
moesten vooreerst nog wachten op openbare stroomvoorziening. 

Hier stuiten we op een belangrijke vraag. Waarom duurde het zo lang, tot 
1912, voor Leeuwarden, toch veruit de grootste stad in Friesland, een elektri
sche centrale kreeg? Zoals hierna zal blijken, is het centrale thema bij de be
antwoording van deze vraag de rol die het gemeentebestuur speelde, omdat de 
beslissingsbevoegdheid op het terrein van de energievoorziening bij de lokale 
overheid lag. Daarbij komen vragen aan de orde als: hoe verliep de besluit
vorming en welke belangen en motieven speelden daarbij? Was het gemeente
beleid stimulerend of meer afwachtend? Voordat deze vragen beantwoord 
worden, volgt eerst een beschrijving van de situatie voor de start van de ge
meentelijke elektriciteitscentrale. Dit om vast te stellen hoe groot de behoefte 
aan een stroomvoorziening in Leeuwarden was. Om het gemeentelijk beleid te 
kunnen beoordelen, zal tot slot nagegaan worden, hoe de acceptatie van elek
triciteit binnen de stad verliep en hoe het Leeuwarder elektriciteitsbeleid paste 
binnen de provinciale ontwikkelingen. De situatie wordt gevolgd tot 1920, om
dat toen elektriciteit vaste voet had gekregen binnen de stad. 

In eerste instantie draagt dit artikel een descriptief en inventariserend karak
ter. Aan de hand van de bronnen willen we nagaan hoe de als experiment be
gonnen elektriciteitsvoorziening in betrekkelijk korte tijd een succes werd en 
in brede kring geaccepteerd kon worden. Tevens willen we beschrijven welke 
stimulansen de invoering en acceptatie van deze 'innovatie' voor de lokale eco
nomie hadden. 

De eerste fase: het particulier initiatief 
Leeuwarden maakte voor het eerst kennis met het wonder van elektrische ver-
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lichting door de activiteiten, die de Haagse firma De Electrische Verlichtings
maatschappij Wisse, Piccaluga en Co., door middel van haar noordelijke 
agent, de direkteur van gemeentewerken en stadsarchitekt T. Romein J. Pzn., 
in de stad ontplooide.5 

In de maand december van 1879 installeerde zij in de strokartonfabriek van 
J.G. Kuipers een Siemens-dynamo, die 10 lampen met een vermogen van 400 
tot 1200 normaalkaarsen liet branden. De Friesche Courant gaf een enthousiast 
verslag van deze gebeurtenis. Volgens de verslaggever won elektrisch licht het 
op alle fronten van gasverlichting. Bij het hek van de fabriek, waar een gas- en 
een elektrische lamp stonden, merkte de schrijver op: "Aan de ene zijde een 
prachtig lichtgevende bol, aan de andere zijde een geele vlam die wanneer men 
zich halverwege de beide lichten bevindt, niet veel meer dan een gloeiende spij
ker gelijkt. "6 Het zal wel duidelijk zijn welke lamp het gas- en welke het elektri
sche licht was. Helaas zijn er, behalve dit ene krantebericht, geen verslagen 
bewaard gebleven over dit uitermate interessante projekt. Er zijn echter een 
paar aanwijzingen die doen vermoeden dat het een proefopstelling betrof. Zo 
werd de verplichte hinderwetvergunning bijvoorbeeld niet aangevraagd. En 
verder wijst het slot van het krantebericht op het demonstratieve karakter van 
de verlichting. De schrijver bedankte de heren Kuipers voor "... de bereidwilli
ge wijze waarop zij voor iederen belangstellende de toegang tot hunne fabriek 
openstellen, en ieder in de gelegenheid stellen op zijn gemak waar te nemen 
welke vorderingen in den laatsten tijd op het gebied van electrische verlichting 
gemaakt zijn." Wel is het duidelijk dat de strokartonfabriek voorop liep bij de 
introduktie van deze innovatie.7 Van blijvende aard was de vernieuwing in ie
der geval niet, want in 1886 ging de strokartonfabriek over op petroleumver-
lichting.8 

De firma van Wisse, Piccaluga en Co. toonde ook belangstelling om in Leeu
warden de straatverlichting te verzorgen. Voor zulke grootschalige projekten 
was de tijd evenwel nog niet rijp.9 Meer succes had de firma bij het Natuurkun
dig Genootschap in Leeuwarden. Nog in 1879 schafte het Genootschap een 
gasmotor met dynamo aan, waarmee met groot succes proeven werden gedaan 
en demonstraties werden gegeven. Bij één van die demonstraties liet de beken
de dr. Vitus Bruinsma een elektrisch aangedreven karretje over een stuk rails 
rijden.10 

Hierbij zou het echter blijven voor wat betreft de activiteiten van de firma 
Wisse, Piccaluga en Co. in Leeuwarden. Het overlijden van hun noordelijke 
agent T. Romein in 1881 was daar mede de reden van geweest. 

Uit de archiefstukken valt op te maken, dat de Leeuwarder elektrotechnicus 
Johannes Schuil de eerstvolgende was die een initiatief nam op het vlak van 
verlichting. In 1892 trachtte hij zijn stadgenoten te interesseren voor een elek
trische centrale. Toen daar blijkbaar weinig respons op kwam, probeerde hij 
het vijfjaar later opnieuw. Dit keer was zijn plan beperkter van opzet. Hij wilde 
nu een blokcentrale bouwen. Het liep andermaal op niets uit.11 

Het duurde tot 1901 voordat het gemeentebestuur van Leeuwarden enige 
belangstelling voor elektrische verlichting toonde. In dat jaar deed de Amster
damse firma De Maatschappij tot Exploitatie van de Laval Stoomturbine het 
aanbod om geheel voor eigen rekening en exploitatie een elektrische centrale 
te verzorgen. B. en W. vonden dit plan zo aanlokkelijk dat zij het voor advies 
doorgaven aan de gemee'ntelijke vaste raadscommissie voor de gemeentelijke 
gasfabriek, kortweg de gascommissie genoemd. Deze commissie probeerde 

99 



meer informatie uit Amsterdam te verkrijgen. Om onbekende reden bleef een 
antwoord uit, zodat het ook dit keer bij plannen bleef.12 

De beide plannen voor een elektrisch 'centraal-station' waren waarschijnlijk 
geïnspireerd op het Centraal Station voor Electrische Stroomlevering, dat 
door de, inmiddels tot Nederlandsche Maatschappij voor Electriciteit en Me
tallurgie omgedoopte firma Wisse, Piccaluga en Co., sinds 1882 in Den Haag 
geëxploiteerd werd. Deze maatschappij leverde vooral aan particulieren uit de 
gegoede stand, luxe winkels, sociëteiten en andere draagkrachtige afnemers, 
omdat de elektrisch licht voor anderen nog te duur was.13 De dichte bekabe
ling, waarin voor de belangrijkste woon- en winkelstraten van de gegoede bur
gerij zoals de Nieuwstad, Voorstreek en Grote Kerkstraat voorzien werd, 
duidt ook op een dergelijke opzet in het plan van de 'Laval maatschappij'. 

Dat het gemeentebestuur tot die tijd op het gebied van elektrische verlich
ting grotendeels buiten beeld gebleven was, kwam waarschijnlijk ook daaruit 
voort dat elektriciteit werd gezien als een luxe-artikel, waar het algemeen be
lang niet mee gemoeid was. Daarnaast wilde de gemeente ook geen concurrent 
voor de gasvoorziening binnen de poorten halen. 

Tot zover waren de initiatieven op elektrisch gebied nog van een dusdanig 
grote schaal geweest, dat ze voor een middelgrote stad als Leeuwarden niet 
levensvatbaar waren. Dat werd anders toen de elektrotechniek zover gevor
derd was dat het voor particulieren mogelijk en betaalbaar werd een installatie, 
veelal bestaande uit een door een gasmotor aangedreven dynamo, voor eigen 
gebruik aan te schaffen. In de meeste gevallen ging het daarbij om verlichting, 
maar er werd ook elektriciteit opgewekt voor röntgenapparatuur, het opladen 
van accu's en andere speciale doeleinden.14 Ook bij het bedrijfsleven bleek er 
behoefte aan elektriciteit te bestaan, niet alleen voor verlichting, maar ook 
voor aandrijfkracht. In 1904 werkte bij de theehandel Ter Brink een elektri
sche lift, en het jaar daarop had de olieslagerij Van der Meij een elektrische 
perspomp in bedrijf. En de N.V. Werktuigenfabriek Friesland, die in 1908 de 
fabriek vanuit Dronrijp naar Leeuwarden verplaatste, gebruikte elektriciteit 
voor drijfkracht en verlichting. De strokartonfabriek volgde in 1910. De Leeu
warder IJs- en Melkproduktenfabriek, die in 1911 de fabrieken van de opgehe
ven strokartonfabriek overnam, schakelde verschillende elektromotoren bij 
het produktieproces in en installeerde zelfs een eigen elektrische centrale.15 

Nog meer bedrijven schaften elektrische installaties aan, waarbij overigens niet 
altijd duidelijk is of ze alleen voor verlichtingsdoeleinden werden gebruikt of 
dat er ook elektromotoren mee werden aangedreven.16 Er bestond bij het be
drijfsleven dus behoefte aan elektriciteitsvoorziening. De smederij Vellinga in
stalleerde dan ook in 1910 alvast maar een benzinemotor van 4,5 pk met dyna
mo; "zulks in afwachting van aansluiting aan eene eventuëele van gemeente
wege op te richten electrische Centrale."17 De behoefte aan een lichte en rela
tief goedkope vorm van mechanisatie blijkt ook uit het groeiend aantal 
gasmotoren dat in nijverheid en ambacht werd ingeschakeld. 

Ook vanuit het particulier initiatief werd druk op het gemeentebestuur uit
geoefend om tot stroomleverantie over te gaan. Óp 4 november 1907 sprak 
A. J. Hoogenboom voor de Debatingclub van Leeuwarden over de functie van 
elektriciteit in de hedendaagse maatschappij. Hij stelde dat elektriciteit onmis
baar was voor verlichting en aandrijfkracht; het inititiatief voor de oprichting 
van een elektrische centrale zou moeten uitgaan van het gemeentebestuur van 
Leeuwarden, zo was zijn overtuiging.18 
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Ir. E. van Dijk werd in 1911 benoemd 
tot eerste directeur van de 
elektriciteitscentrale van Leeuwarden. In 
1916 werd hij directeur van het 
Provinciaal Electriciteitsbedrijf; hij bleef 
dit tot zijn dood in 1947. Foto collectie 
Provinciaal Energiebedrijf Friesland 

Naar een gemeentelijke stroomvoorziening 
Inmiddels was het gemeentebestuur begonnen serieus na te denken over elek
triciteitsvoorziening. Het waren enkele prominente Leeuwarders die in 1907 
dit proces op gang hadden gebracht. Op naam van jhr. mr. W.E. van Eysinga 
dienden zij een verzoek in om in het zuidoosten van de stad een blokcentrale te 
mogen starten. Men had daarbij meer op het oog dan alleen de verlichting van 
dat stadsdeel; het ging er ook om ervaring op te doen en daarbij te laten zien 
welke voordelen de elektriciteitsvoorziening had.19 Het gemeentebestuur vond 
dit toch wel zo'n belangrijke zaak dat zowel de direkteur van gemeentewerken 
als de gascommissie om advies werden gevraagd. 

Het advies van zowel de gascommissie als de direkteur van gemeentewerken 
was echter negatief: een vergunning moest niet gegeven worden. De gascom
missie stelde in een brief aan B. en W. dat de ervaring die opgedaan zou wor
den "voor de gemeente van geen nut zou zijn". Verder wilde de commissie B. 
en W. onder ogen brengen "dat het gasverbruik [dat] door het toestaan van het 
verzoek zoude verminderen, niet zonder bedenken" was. Al was men dan van 
oordeel dat deze overweging niet als een argument kon gelden, het was dan 
toch maar gezegd.20 In een rapport aan de gemeenteraad ging de gascommissie 
nog wat dieper op de zaken in. Haar advies bleef afwijzend, omdat de commis
sie meende dat, als er elektriciteitsvoorziening moest komen, de gemeente de
ze het beste in eigen hand kon houden. Particuliere blokcentrales zouden een 
gemeentelijke centrale in de weg staan of in elk geval bemoeilijken. Wel moest 
de gemeente de behoefte aan een elektriciteitsvoorziening onderzoeken. 
Daartoe zou zij een externe deskundige moeten aantrekken. 

De direkteur van gemeentewerken volgde in zijn rapport geheel dezelfde 
lijn. Hij stelde daarbij echter wel dat, als de gemeente afzag van een eigen elek
triciteitsvoorziening, zij de gevraagde concessie voor de blokcentrale moest 
verlenen.21 

B. en W. waren het in grote lijnen met deze adviezen eens. Zij lieten de gas-
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commissie de vrije hand om een deskundige van buiten af aan te trekken. Dui
delijk was nu in elk geval dat als er een elektrische centrale zou komen, deze 
door de gemeente geëxploiteerd zou worden. 

De gascommissie trok als deskundige J.G. Bellaar Spruyt aan. Deze was di-
rekteur geweest van het elektriciteitsbedrijf te Haarlem en was daarna een par
ticulier adviesbureau begonnen. Medio 1908 had hij een uitvoerig rapport 
klaar, waarin hij uiteen zette dat elektriciteitsvoorziening veel voordelen had, 
met name voor ambacht en klein-industrie. Het gemeentebestuur hoefde ook 
niet te vrezen dat de baten van de gasfabriek achteruit zouden gaan, want in
middels was wel gebleken dat stroomvoorziening geen concurrent was voor de 
gasvoorziening. Bellaar Spruyt voorzag ook dat gloeilampen en elektrische 
machines binnen niet al te lange tijd een stuk goedkoper zouden worden, wat 
de concurrentiepositie van elektriciteit sterk zou verbeteren. 

Grote problemen voorzag Bellaar Spruyt echter op het gebied van de finan
ciering. Gezien de bevolkingsgrootte en groeiverwachtingen stond Leeuwar
den net op de grens van rendabele of onrendabele exploitatie. Het was naar 
zijn mening eigenlijk onmogelijk te voorzien hoe een en ander in de toekomst 
uit zou vallen. Daarbij kwam dat een elektriciteitscentrale een grote investe
ring vergde, omdat opslag van elektriciteit niet mogelijk was. De centrale en 
het hele kabelnet zouden dus gebouwd moeten worden op de grootst mogelijke 
belasting. 

Dit woog zwaar, daar de gemeente onlangs grote investeringen had gedaan 
voor de gasfabriek en de gemeentereiniging, zodat de gemeentefinanciën on
der grote druk stonden. De bouw van een elektriciteitscentrale zou dus wel 
eens tot een verhoging van de hoofdelijke omslag kunnen leiden. In het kort 
kwam de conclusie van Bellaar Spruyt hierop neer dat een elektrische centrale 
wel wenselijk was, maar gezien de financiële toestand van de gemeente beter 
uitgesteld kon worden.22 

102 



De ontwikkelingen gingen echter snel en het advies van Bellaar Spruyt hield 
niet lang stand. De direktie van de Staatsspoorwegen bleek namelijk van plan 
de gasverlichting op het station te Leeuwarden te vervangen door elektrisch 
licht. Toen men daar hoorde van de plannen voor een gemeentelijke elektrici
teitscentrale, wilde men graag weten op welke voorwaarden aansluiting moge
lijk was.23 De Staatsspoorwegen waren bereid een kwantum van 50.000 kilo
wattuur per jaar af te nemen tegen een prijs van tussen de zes en tien cent per 
kilowattuur, en wel voor een periode van tien jaar, die eventueel verlengd kon 
worden. Voor dit aanbod verlangden zij echter wel op uiterlijk eind december 
1909 uitsluitsel te hebben over al of niet starten van de gemeentelijke centra
le.24 

Zodra Bellaar Spruyt van deze onderhandelingen hoorde, stelde hij een na
der advies op waarin hij zijn mening herzag. Gezien het kwantum dat de Staats
spoorwegen zouden afnemen, achtte hij het starten van de centrale nu wel wen
selijk. Een rendabele exploitatie was naar zijn mening nu veel sneller mogelijk, 
waardoor de financiële offers voor de gemeente navenant minder zwaar zou
den wegen. Aan een verhoging van de hoofdelijke omslag zou nu wel te ont
komen zijn.25 

Met het oog op het ultimatum van de Staatsspoorwegen was haast geboden. 
De gascommissie stelde nu een definitief advies op, waarmee B. en W. een 
voorstel aan de gemeenteraad konden formuleren. Met slechts één stem tegen 
adviseerde de gascommissie, ondanks de gewijzigde mening van Bellaar 
Spruyt, niet over te gaan tot stichting van een gemeentelijke elektriciteitscen
trale. Zij gaf daarvoor als motieven aan dat er, gezien de geringe aandrang uit 
de burgerij, weinig behoefte aan elektriciteit bestond. De verwachte opbloei 
van de klein-industrie, die er in Leeuwarden toch nauwelijks was, leek de com
missie een zeer onzekere faktor. Ook vreesde de commissie dat veel winkeliers 
uit concurrentieoverwegingen onverantwoord zouden investeren en het groot-
bedrijf uiteindelijk de lachende derde zou zijn. Voor concurrentie uit de pro
vincie hoefde Leeuwarden niet bang te zijn, omdat in Friesland nog nauwelijks 
initiatieven van de grond waren gekomen.26 

Het college van burgemeester en wethouders reageerde verdeeld op dit ad
vies. Formeel gesproken zou dat betekenen dat op het verzoek van de Staats
spoorwegen niet ingegaan kon worden, omdat geen positief voorstel geformu
leerd kon worden. De elektriciteitscentrale zou daarmee voorlopig van de 
baan zijn. Gelet op de grote belangen die op het spel stonden, wilden B. en W. 
de zaak niet buiten de gemeenteraad om behandelen. De gemeenteraad kreeg 
inzage in de stukken en moest aan de hand daarvan haar oordeel maar geven. 

De beslissende raadsvergadering 
Er waren in de gemeenteraad verklaarde voor- en tegenstanders van gemeen
telijke elektriciteitsvoorziening, maar een groot deel van de raad had nog geen 
standpunt bepaald en wilde afwachten welke argumenten naar voren werden 
gebracht. Het ging er dus om spannen. Retorisch gezien waren de voorstanders 
van een elektriciteitscentrale in het voordeel. Zij konden een positief en en
thousiast betoog houden over de voordelen die voor Leeuwarden in het ver
schiet lagen, en met klem wijzen op de achterstand die Leeuwarden zou op
lopen bij andere steden indien de centrale er niet zou komen. Mr. A. Burger 
was een vurig voorstander van een gemeentelijke elektriciteitsvoorziening en 
wierp, om twijfelaars ovef de streep te helpen, al zijn redenaarstalent in de 
strijd. Breed schilderde hij de voordelen die de Leeuwarder economie en voor-
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al het klein-bedrijf bij elektrificatie kon hebben. En in gitzwart schetste hij de 
rampen die Leeuwarden te wachten stonden bij het niet doorgaan van de elek-
triciteitsplannen. Als de centrale niet doorging "... zouden wij dan onze schone 
stad niet degradeeren tot een dorp in een achterhoek, spijtig kijkend naar an
deren die wel de moed hebben te doen wat wij achterwege laten", zo vroeg hij 
zich af. Zijn motief was uiteindelijk dat Leeuwarden "... niet wordt een dorp in 
een achterhoek, maar een stad blijft, waarmede rekening moet worden gehou
den, centrum van verkeer over een ruime omgeving". Zijn betoog maakte in
druk. Zijn mederaadslid, de liberaal-gezinde J. Baart de la Faille, die zichzelf 
één van de twijfelaars noemde, sprak over het "verkwikkend enthousiasme" 
waarmee Burger had gesproken. Het liberale raadslid B. Hartelust ging ver
der in diens spoor. Hij wierp zich op als pleitbezorger voor de industriële belan
gen. Een gemeentelijke elektriciteitsvoorziening zou er voor zorgen dat 
stroom geen luxe-artikel bleef en daarbij juist de klein-industrie tot bloei bren
gen. "In onze provincie wordt in de regel alleen gedacht aan de landbouw en de 
koeien. Dat is de kurk waarop de provincie drijft. Over industrie en nijverheid 
wordt zelden een goed woord gehoord", verweet hij de raad, om haar vervol
gens op te roepen nu de zijde van de industriëlen en ambachtslieden te kiezen 
door voor een gemeentelijke centrale te stemmen. 

De tegenstanders van de elektrische centrale hamerden maar op één punt: 
de financiële lasten die de hele zaak met zich mee zou brengen, waren te hoog; 
bovendien was het belang van elektrificatie van de stad omstreden. Slechts en
kelen zullen profiteren van elektriciteit, terwijl allen worden getroffen door de 
hogere belastingen die het gevolg zullen zijn, zo stelde het liberale raadslid 
Z.S. Feddema. 

Tot slot kwam wethouder J. Oosterhoff, die tevens voorzitter van de ge
meentelijke gascommissie was, aan het woord. Hij had indertijd als enige in de 
gascommissie voor een elektriciteitscentrale gepleit. Zonder een spoor van de
magogie ging hij nog eens alle argumenten voor en tegen langs die in de ver
gadering naar voren waren gebracht. Met behulp van het vele cijfermateriaal 
uit de rapporten van Bellaar Spruyt wist hij een evenwichtig en overtuigend 
pleidooi voor een gemeentelijke elektriciteitscentrale op te bouwen. 

Bij de stemming bleek dat de hartstochtelijke pleidooien van Burger en Har
telust en de rationele overwegingen van Oosterhoff, alle drie liberaal, toch ge
noeg twijfelaars over de streep hadden getrokken. Met 10 voor en 12 tegen 
werd het voorstel van B. en W. verworpen om het onderhandelingsaanbod van 
Staatsspoorwegen met betrekking tot het afnemen van elektriciteit, slechts 
voor kennisneming aan te nemen. Daarentegen werd het door wethouder Oos
terhoff ingediende voorstel om over te gaan tot het stichten van een gemeente
lijke elektriciteitscentrale en daarbij tevens B. en W. te machtigen verder te 
onderhandelen met de Staatsspoorwegen, met 12 tegen 10 aangenomen.28 

De verdeeldheid in de gemeenteraad liep dwars door de partijen heen. Al
leen de S.D.A.P. had een partijstandpunt ingenomen. Het socialistische raads
lid De Jong had zich namens zijn partij tegen de elektriciteitscentrale verklaard 
omdat volgens de S.D.A.P. door de hoge kosten van het projekt er te weinig 
geld voor uitgaven op het sociale vlak zou overblijven. Van de liberalen, die 
met 15 zetels in de raad nog over een zeer ruime meerderheid beschikten, stem
den 9 raadsleden vóór en 6 tegen de gemeentelijke centrale. Ook de anti-revo
lutionairen en rooms-katholieken, elk met twee vertegenwoordigers in de 
raad, stemden verdeeld. Het enige radicaal-liberale raadslid, G.W. Koop-
mans, stemde voor een centrale. 
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De stookinrichting van het oude ketelhuis in de elektriciteitscentrale van Leeuwarden 
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Bij de liberalen was weinig te merken van een ideologische stellingname. 
Over een principiële afwijzing van overheidsbemoeienis op het vlak van de 
elektriciteitsvoorziening werd niet gesproken. Ook voor het particuliere initia
tief werd niet meer gepleit; voor iedereen was het duidelijk dat als er een cen
trale zou komen, deze een gemeentelijke zou zijn. De liberale houding kwam 
veel meer naar voren op het punt van de gemeentefinanciën. Veel gemeente
raadsleden, en niet alleen liberalen, waren uiterst terughoudend op dit gebied 
en wilden geen enkel risico nemen. 

Gezien de interne verdeeldheid van de partijen zou men denken dat het 
stemgedrag van de raadsleden verband hield met de beroepsgroep waaruit zij 
elk afkomstig waren. Ik was tenminste geneigd de tegenstemmers te zoeken 
onder de raadsleden met een ambtelijke achtergrond, en de voorstemmers on
der degenen die hun beroep hadden in de handels-, industrie- en dienstensecto
ren. Uit de hele discussie was immers duidelijk geworden dat juist de economi
sche voordelen van elektriciteitsvoorziening niet gering waren. Een analyse 
van het stemgedrag echter leert dat het verband eerder andersom lag. Van de 
twaalf gemeenteraadsleden uit de handels-, industrie- en dienstensector stem
den er acht tegen het plan voor de elektriciteitscentrale en maar vier voor. Bij 
de raadsleden die bij de overheid werkzaam waren, of een vrij beroep hadden, 
stemden zeven voor en één tegen. Typerend was dan ook dat de voorvechter 
van de centrale, de advokaat, procureur en voorzitter van de beroepsraad, mr. 
Adriaan Burger, uit deze groep afkomstig was. Een verklaring voor dit stem
gedrag is moeilijk te geven. Opmerkelijk is het zeker. Misschien hebben bij de 
beslissing van de tegenstemmers electorale overwegingen een doorslaggeven
de rol gespeeld. De elektrische centrale hield het risico in van een verhoging 
van de hoofdelijke omslag. Het was voor de gemeenteraadsleden een weinig 
aanlokkelijk perspectief een belastingverhoging te moeten verkopen aan een 
politieke achterban, die er waarschijnlijk weinig begrip voor zou kunnen op
brengen. Een belastingverhoging zou door het kiezerskorps alleen geaccep
teerd worden als men van mening was dat de nood het vereiste.29 Maar van een 
echte noodsituatie zouden maar weinig Leeuwarders echt overtuigd kunnen 
worden. Hoe dit verder ook zij, een belangrijke beslissing was gevallen. 
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politieke achterban, die er waarschijnlijk weinig begrip voor zou kunnen op
brengen. Een belastingverhoging zou door het kiezerskorps alleen geaccep
teerd worden als men van mening was dat de nood het vereiste.29 Maar van een 
echte noodsituatie zouden maar weinig Leeuwarders echt overtuigd kunnen 
worden. Hoe dit verder ook zij, een belangrijke beslissing was gevallen. 

Van "anarchistische vrijheid" naar centralisatie 
De geschiedenis van de elektriciteitsvoorziening in Leeuwarden kan natuurlijk 
niet los gezien worden van de landelijke en provinciale ontwikkelingen. De 
rijksoverheid nam in de negentiende en ook in het begin van de twintigste eeuw 
weinig initiatieven om tot een landelijk energiebeleid te komen, zodat de elek
triciteitsvoorziening in feite werd overgelaten aan de gemeentebesturen. On
vermijdelijk leidde dit tot gemeentelijk particularisme en versnippering. De 
ontwikkelingen in Friesland op elektriciteitsgebied zijn hier een goed voor
beeld van. 

De elektriciteitsvoorziening in Friesland werd op gang gebracht door onder
nemende pioniers die, gesteund door producenten van elektrische installaties 
die maar al te graag wilden leveren, in verschillende plaatsen kleinere of grote
re elektrische centrales in werking brachten.30 

Ook de komst van de Leeuwarder centrale past in dit beeld van lokale initia
tieven die geen rekening hielden met de inpassing in een groter geheel. In de 
voorbereidingen was een landelijk of provinciaal kader nauwelijks aan de orde 
geweest. Hoe weinig de bestuurders zich over die zaak het hoofd braken blijkt 
wel uit een vergadering die Bellaar Spruyt had met het gemeentebestuur op 1 
februari 1911. De adviseur van de gemeente deelde mee dat de centrale, gezien 
zijn capaciteit en uitbreidingsmogelijkheden, wel stroom zou kunnen leveren 
aan een groot deel van de provincie. Hij stelde daarom voor een conferentie te 
beleggen met de Commissaris van de Koningin om de mogelijkheden te be
spreken. De vergadering zag daarin evenwel geen heil. De opzet zoals die 
voorzien was, eventueel met de gemeenten Leeuwarderadeel en Menalduma-
deel, vond men voldoende. Uit de gewisselde argumenten bleek duidelijk dat 
nog heel wat oud zeer over de indertijd door de provincie afgewezen gemeente
begroting, die in 1909 gewijzigd was in verband met het besluit tot oprichting 
van een gemeentelijke centrale, meespeelde in de beslissing.31De toestand op 
elektriciteitsgebied in de provincie werd mede daardoor steeds verwarder. In 
september 1912 waren al de volgende centrales in werking. 

Tabel 1. De elektriciteitscentrales in Friesland medio september 1912. Bron: De electriciteits-
voorziening in de provincie Friesland, buitengewone zitting der Staten van April/Mei 1916, 2 en 
bijlage I, 9. 

plaats 

Oosterwolde 
Kimswerd 
Makkum 
Kollum 
Bergum 
Luinjeberd 
Grouw 
Witmarsum 
Leeuwarden 

vermogen 
inK.W 

18 
13 
50 

325 
28 
65 
80 

150 
500 

soort 

gelijkstr. 
,, 

wisselstr. 
gelijkstr. 

,, 
,, 

wisselstr. 

" 

datum inwer
kingstelling 

l-02-'10 
1-10-'10 
l-08-'ll 

14-09-'11 
10-10-'11 
23-l l - ' l l 
17-11-'11 
18-12-'11 
l-08-'12 
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Naast deze bestaande centrales waren er in verschillende plaatsen nog andere 
voorzien. Gedeputeerde K.P.W. Besuijen typeerde de situatie in 1914, toen 
steeds meer gemeenten met elektriciteitsplannen naar voren kwamen, als één 
van "... zuiver anarchistische vrijheid. "32 Omdat ingrijpen van de rijksoverheid 
voorlopig niet voor de deur stond, kwam het provinciebestuur tot de conclusie 
dat er ingegrepen moest worden. Een eerste signaal daarvoor was de afwijzing 
door Gedeputeerde Staten van de al gememoreerde gewijzigde gemeentebe
groting van Leeuwarden voor 1909.33 Duidelijk zal zijn dat deze manoeuvre in 
Leeuwarden met weinig vreugde werd begroet. B. en W. lieten het er niet bij 
zitten en vroegen revisie aan bij de minister van binnenlandse zaken, die ook 
verkregen werd.34 Daarmee was de weg vrij gemaakt voor de Leeuwarder elek
triciteitscentrale. 

Voor het provinciebestuur werd het aldus duidelijk dat andere maatregelen 
nodig waren om de dreigende versnippering een halt toe te roepen. Om het 
beleid van een gedegen basis te voorzien, werd de landelijk bekende autoriteit 
op het gebied van elektriciteitsvraagstukken, prof. C. Feldman uit Delft, in de 
arm genomen. In 1912 verscheen zijn 'Rapport betreffende het vraagstuk der 
electriciteitsvoorziening in de provincie Friesland'. Zijn advies kwam er in gro
te lijnen op neer, dat de grotere wisselstroomcentrales de basis zouden vormen 
van een provinciaal elektriciteitsnet. Dit advies was meer gebaseerd op poli-
tiek-bestuurlijke haalbaarheid dan op bedrijfseconomische gronden. Prof. 
Feldman liet duidelijk doorschemeren dat vanuit dat laatste perspectief één 
provinciale centrale de voorkeur zou genieten. In zijn 'Nader Advies' uit 1914 
kwam dit aspekt nog sterker naar voren.35 De adviezen van Feldman werden 
grotendeels overgenomen door het provinciebestuur, zodat Friesland, naar het 
voorbeeld van andere provincies, na verloop van tijd een provinciaal elektrici
teitsnet zou krijgen.36 

Centralisatie van de stroomvoorziening werd eerst nog in de weg gestaan 
door de gemeentelijke belangen die speelden. Een belangrijke faktor was daar
bij het wantrouwen dat bij veel gemeentebestuurders leefde ten opzichte van 
'grote broer' Leeuwarden. De plattelandsgemeenten wilden vooral niet te af
hankelijk worden van de grote stad.Dit particularisme bleek duidelijk uit een 
conceptbrief van burgemeester Patijn, waarin hij bij de landelijke politiek hulp 
zocht voor het Leeuwarder streven naar een centralisatie van de elektriciteits
voorziening. Patijn klaagde in die brief over de "separatistische neigingen" bij 
verschillende gemeenten. Het motief daarbij was een "zekere lust om niet af
hankelijk te zijn van de grootere naburige gemeente." En deze situatie was 
"ten nadele van iedereen behalve de leveranciers der centrales.", concludeer
de Patijn en hij hoopte dat Den Haag zijn invloed wilde aanwenden om deze 
ontwikkeling te keren.37 

De direkteur van de Leeuwarder centrale, ir. E. van Dijk, was één van de 
Leeuwarder bestuurders die wel een brede visie had op de toekomstige ont
wikkelingen. Hij baseerde zich daarbij op de gezonde en brede economische 
basis die de Leeuwarder centrale had. Op het bestuurlijke vlak kreeg hij hulp 
van de vaak eigengereid genoemde, maar ook bekwame burgemeester Patijn. 
Patijn was een aristocratisch regent en neigde ertoe veel zaken buiten het colle
ge van B. en W. om te regelen, wat de daadkracht van het gemeentebestuur 
echter vaak wel ten goede kwam.38 

De direkteur van de elektriciteitscentrale stippelde de strategie uit. Deze 
kwam erop neer dat een zó groot mogelijk verzorgingsgebied voor de Leeuwar
der centrale gecreëerd moest worden, want hoe breder de economische basis 
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was, des te voordeliger de exploitatie. Al voor de start van de centrale had hij 
B. en W. erop gewezen hoe belangrijk aansluiting van de buitengemeenten 
was. Bij deze zaak drukte hij zich soms nogal kras uit: "Het is dus in de eerste 
plaats in het belang van Leeuwarden om de buitengemeenten te beschouwen 
als middel om de produktiekosten voor het eigen bedrijf te doen dalen". Daar
bij moesten B. en W. aansturen op een situatie "waarbij Leeuwarden feitelijk 
zou optreden als stroomleverancier van een intercommunaal-provinciaal 
net." Van Dijk was ook degene die met het idee voor een kabelmaatschappij 
kwam. Hij motiveerde zijn voorstel voor een kabelmaatschappij, met de ver
wachting dat het rijk binnen niet al te lange tijd wel zou ingrijpen om de ge
meenten tot samenwerking te dwingen. Gezien dit toekomstperspectief meen
de hij erop te moeten aandringen dat Leeuwarden alvast het voortouw zou ne
men: "Eene kabelmaatschappij zou dan als tusschenpersoon kunnen optreden 
tusschen de producerende Centrale en de verdere afnemers."40 Een dergelijke 
kabelmaatschappij zou als onafhankelijke naamloze vennootschap veel sneller 
en doeltreffender tot zaken kunnen komen dan het logge bestuursapparaat van 
de gemeente. Tevens zou het de vrees voor annexatieplannen bij de buurge
meenten kunnen wegnemen. Voor Leeuwarden had dit het voordeel dat de 
stad in eigen huis de handen vrij had, want "men behoudt dan meerder vrijheid 
over de bron der kracht", zoals raadslid en lid van de gemeentelijke gascom-
missie J. Koopmans aan B. en W. liet weten.41 

Het rapport van professor Feldman over de provinciale elektriciteitsvoorzie
ning scheen een streep door de rekening van de Leeuwarder plannen te zijn. 
De direkteur van de elektriciteitscentrale besefte dat Leeuwarden zich nu eerst 
moest richten op de toegewezen regio, door die te claimen en zo snel mogelijk 
onderhandelingen te beginnen. Maar vanuit de sterke basispositie die de Leeu
warder centrale had, zag hij in de verdere toekomst toch nog goede perspectie
ven. 

"Feldman wijst erop (...) dat 5 centrales niet het meest economische is. 
Men zal dus goed doen reeds by aanvang den toestand in het oog te vatten 
waarby van eene enkele electriciteitsfabriek de provincie van stroom zal 
voorzien. Van de bestaande centrales is Leeuwarden het meest voor uit
breiding geschikt, zoodat als eenmaal de zaken in deze richting geleid 
zijn, de ontwikkeling der Centrale tot leverancierster aan het provinciaal 
of intercommunaal net geleidelijk kan plaats hebben."42 

Uit de bewaarde stukken over de oprichting van de kabelmaatschappij blijkt 
dat er vele en uitputtende onderhandelingen voor nodig waren om de buurge
meenten te overtuigen van de voordelen van een goedkope centrale energiele
vering. Het leeuwedeel van de onderhandelingen werd geleid door burgemees
ter Patijn. Veel inspanning en overtuigingskracht heeft hij moeten investeren 
om een centrale elektriciteitsvoorziening van de grond te krijgen. Steeds weer 
kwamen de betrokken gemeenten met nieuwe eisen en voorwaarden, en ver
schillende gemeenten bleven tussendoor onderhandelen met verschillende fa
brikanten voor de eventuele levering van een eigen centrale. 

In het provinciaal bestuur won echter steeds meer de overtuiging veld dat 
een gecentraliseerde provinciale elektriciteitsvoorziening nodig was. Daarbij 
werd het steeds duidelijker dat er maar plaats was voor één centrale; natuurlijk 
die van Leeuwarden. Er waren nog enkele jaren van moeizame onderhandelin
gen nodig om alle plooien glad te strijken, maar in 1916 was het zover dat het 
gemeentebestuur van Leeuwarden de centrale overdroeg aan de provincie. 
Daarmee was het streven van de Leeuwarder bestuurders werkelijkheid ge-
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worden dat vanuit Leeuwarden de hele provincie van stroom werd voorzien. 
Daar tegenover stond dat het beheer van de elektriciteitsvoorziening uit han
den gegeven moest worden. Maar dit betekende niet dat al het werk voor de 
Leeuwarder Kabel Maatschappij voor niets was geweest. Want het was, zoals 
direkteur Van Dijk aan B. en W. liet weten, juist het voorbeeld van Leeuwar
den geweest dat had laten zien hoe elektriciteitsvoorziening voor een groot ge
bied op efficiënte wijze gerealiseerd kon worden.43 

De eerste jaren van de centrale: het gelijk der voorstanders 
Onder de voortvarende leiding van direkteur Van Dijk begon de Leeuwarder 
centrale op 1 augustus 1912 met de levering van stroom.44 Veel ophef werd er 
niet aan deze gebeurtenis gegeven. Zowel de Leeuwarder Courant als de Frie-
sche Courant zwegen over de opening van de centrale. Ook van de kant van de 
centrale verschenen geen mededelingen in de vorm van advertenties of aan
kondigingen van prijzen, tarieven of voorwaarden voor stroomlevering. Al
leen de firma Philips plaatste enkele grote advertenties, waarin de gloeilampen 
van deze firma als goedkoop in gebruik en concurrerend ten opzichte van gas-
verlichting werden aangeprezen. Ook enkele Leeuwarder installateurs adver
teerden met aanbiedingen voor het goedkoop leveren van elektrische installa
ties en machinerieën. Alleen de firma Westerhuis-Maijwald vond het de moei
te waard te adverteren met een verwijzing naar de nieuwe energievoorziening 
door zich aan te prijzen als de "Eerste Leeuwarder Electrische Boek- en Steen-
drukkerij".45 

Deze wat lauwe ontvangst, tenminste daar lijkt het op, betekende niet dat de 
centrale een onzekere toekomst tegemoet ging. Integendeel, enig cijfermate
riaal kan duidelijk maken dat de Leeuwarder centrale al spoedig succesvol was. 
De eerste jaren vertoonde de groei een regelmatige opwaartse tendens. Als in
novatie werd elektriciteit op alle terreinen gewaardeerd en geaccepteerd. In 
1918 groeide het aantal aangesloten huizen explosief. Blijkbaar gingen in dat 
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Grafiek 1. Het aantal bij de Leeuwarder elektriciteitscentrale aangesloten percelen, 
motoren en gloeilampen 1912-1920 in indexcijfers. Bron: Verslagen van de toestand der 
gemeente 1912-1920; bijlagen: verslagen van de toestand der electriciteitscentrale 
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jaar veel mensen over van gas- op elektrische verlichting. Dit blijkt ook uit het 
aantal kilowatts aansluitwaarde dat per perceel werd afgenomen. Van 1912 tot 
1917 liep dat langzaam af van 1,7 tot 1,1; ongeveer 0,1 per jaar. In 1918 zakte 
dit in één keer tot 0,7 en dit cijfer bleef staan tot en met 1920. Meer huizen 
werden dus aangesloten, maar per perceel werd minder stroom verbruikt. Dit 
kan erop wijzen dat elektrische verlichting ook aantrekkelijk werd voor de 
kleinverbruiker. Ze drong dus ook de woonhuizen van de meer gegoeden bin
nen. De gevolgen van de eerste wereldoorlog hebben hierbij een duidelijke rol 
gespeeld. Door de kolenschaarste steeg de gasprijs in veel sterkere mate dan de 
elektriciteitsprijs; stroom werd opeens ook voor de kleinere particuliere afne
mer interessant. Een prijsvergelijking maken tussen stroom en gas is lastig, om
dat in de oorlogstijd de prijzen flink schommelden; B. en W. stelden de prijs 
soms per maand vast en de ingevoerde rantsoenering had ook een moeilijk te 
bepalen invloed op het consumentengedrag. Voor huishoudelijk gebruik was 
de globale prijsverhouding tussen een kubieke meter gas en een kilowattuur 
stroom voor 1916 1:3,5; in 1916 was dit 1:2 en van 1917-1920 ongeveer 1:1,5. 
Voor industrieel gebruik zijn de cijfers erg moeilijk te vergelijken, omdat er 
een dag- en nachttarief voor stroom was en er ook kortingen waren bij afname 
van bepaalde hoeveelheden, maar duidelijk is dat ook voor industrieel gebruik 
de stroom relatief goedkoper werd.46 

De gasfabriek had toch wel enige concurrentie te duchten van de elektrici
teitscentrale, aangezien het gemiddelde gasgebruik bij de gewone verbruikers 
tot 1916 licht daalde. In 1912, het jaar van de start van de elektrische centrale, 
waren er 20 gasverbruikers die hun aansluiting afzegden en zich aansloten op 
de elektrische centrale. Daarnaast namen 138 gasverbruikers er een elektrici
teitsaansluiting bij. Bij deze 138 daalde het gasverbruik met gemiddeld zo'n 570 
kubieke meter in dat jaar.47 De grote klap kwam echter in 1917; het gemiddeld 
gasverbruik daalde dramatisch. Dit is enerzijds terug te voeren op een zuiniger 
omspringen met gas, maar heeft anderzijds toch ook te maken met de overstap 
naar elektriciteit door de 'gewone' gasverbruikers, aangezien zowel voor licht 
als kracht de groei na 1917 sterk bleef. Het gewone gasverbruik bleef echter 
dalen om zich na 1918 te stabiliseren. Blijkbaar werd er steeds meer naast gas 
ook stroom aangesloten. Elektriciteit wist gas dus voor een deel te vervangen. 
Elektrische verlichting drong evenwel nog niet door tot de mindere man, want 
na het moeilijke jaar 1917 zat het gemiddelde gebruik bij de muntgasverbrui-
kers weer in de lift. 

Door de gunstige verkoopcijfers van de centrale vielen de financiële resulta
ten ook veel gunstiger uit dan verwacht. Tabel 2. toont het succes van de ge
meentelijke centrale overduidelijk. 

Tabel 2. De geraamde en de werkelijke saldi van de Leeuwarder elektriciteitscentrale in gul
dens. Bron: zie grafiek 1. 

jaar 

1912 
1913 
1914 
1915 
1916 

totaal 

geraamd saldo 

- 6.720 
- 17.815 
- 13.788 
- 772 
- 6.437 

- 45.532 

werkelijk saldo 

- 1.931 
- 4.910 
+ 9.795 
+ 20.482 
+ 23.854 

+ 47.290 

voordeel 

4.789 
12.905 
23.583 
21.254 
30.291 

92.822 
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In vijfjaar tijd vielen de resultaten dus bijna een ton gunstiger uit dan verwacht 
was, en al na twee jaar was de centrale winstgevend geworden. Ook de meest 
fervente voorstander van de centrale had dit waarschijnlijk nooit kunnen dro
men. 

Het grote gelijk van de voorstanders van een elektriciteitscentrale en hun 
pleiten voor de belangen van de klein-industrie en ambacht blijkt uit nog meer 
cijfers. Uit grafiek 1 is de groei van het elektrisch aangedreven machinepark af 
te lezen. Grafiek 2 toont nog duidelijker dat de Leeuwarder nijverheid inhaak
te op de nieuwe mogelijkheden, als de geleverde stroom wordt onderscheiden 
in aansluitwaarde voor licht- en krachtdoeleinden. 
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Grafiek 2. De aansluitwaarden voor licht- en krachtdoeleinden en het totaal voor de 
gemeente Leeuwarden 1912-1920. Bron: zie grafiek 1 

De groei van het totaal heeft een haast volmaakte opwaartse trend. In de jaren 
1914-1917 vond juist de elektromotor een sterke verspreiding. Het aantal aan
sluitingen van elektromotoren groeide daarna gestaag verder, evenals dat van 
de lichtaansluitingen. Het waren vooral ambacht en klein-industrie die profi
teerden van de elektriciteitsvoorziening, want juist het aantal kleine en mid
delzware elektromotoren kende een - wel niet regelmatige maar toch onmis
kenbare - groei. De zware motoren van meer dan 30 pk. werden later geïn
troduceerd en hun aantal groeide duidelijk minder sterk. Voor de grote bedrij
ven die veel aandrijfkracht nodig hadden was de elektromotor nog geen 
alternatief voor de stoommachine. In de middelgrote en kleine bedrijven 
bracht de elektromotor wel veel verandering te weeg. De gasmotor die in die 
bedrijven sinds het begin van de eeuw langzamerhand meer ingang had gevon
den, werd al gauw vervangen door een elektromotor. De elektromotor had dan 
ook enkele voordelen die het tot meer dan een concurrent maakte voor de gas
motor. De elektromotor was veel gemakkelijker te bedienen en mechanisch 
minder ingewikkeld, zodat minder kennis en onderhoud nodig waren. Ook was 
er veel minder sprake vah warmteontwikkeling, en van condensvorming had 
de elektromotor helemaal geen last. De belangrijkste reden dat de elektromo-
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tor in korte tijd zo populair werd, was dat de aanschaf- en installatiekosten rela
tief gering waren.48 Hoe snel de veranderingen op dit terrein plaatsgrepen, laat 
grafiek 3 zien. 

in P.K. (stoom na 1911 in M2 
verwarmd oppervlak) 

-•••• elektromotoren 

—— gasmotoren 
Q2UIJ stoomwerk-

tuigen 

1875"' "l885 ' ' 1895 1905 1915 
1880 1890 1900 1910 1920 

Grafiek 3. Het vermogen van de in Leeuwarden in gebruik zijnde krachtbronnen 1851-
1920. Bronnen: 1851-1910 Verslagen van de toestand der gemeente, 1910-1920 Archief 
Kamer van Koophandel, jaarverslagen 1910-1920 

De groei van de elektromotor komt in deze grafiek op spectaculaire wijze tot 
uiting. Duidelijk is ook dat de gasmotor de concurrentieslag met de elektromo
tor in een paar jaar tijd definitief verloor. En al ondervond ook stoomkracht de 
invloed van de elektrificatie, na een paar jaar wist deze krachtbron zich te 
handhaven 

Hoe de acceptatie verliep binnen de nijverheidssector toont een lijst die de 
direkteur van de elektriciteitscentrale in maart 1913 aan B. en W stuurde en 
waarin de bedrijven genoemd worden die in het eerste driekwart jaar van de 
stroomlevering tot elektrificatie waren overgegaan. Een paar soorten bedrij
ven sprongen eruit. Bij de bakkers had de elektromotor direkt ingang gevon
den. Veelal zal de elektromotor door hen gebruikt zijn om de deegmachines 
aan te drijven. Ook een aantal drukkerijen was al snel overgegaan tot inschake
len van de elektromotor in het produktieproces. In de sektor van de metaalbe
werking werd elektrificatie ook al snel geïntroduceerd. In zijn breed opgezette 
onderzoek naar de eerste verbruikers van elektriciteit in de gemeente Gronin
gen kwam Kooij voor wat betreft de acceptatie van de elektromotor in die stad 
in grote lijnen tot dezelfde conclusie. Ook daar waren het de bakkerijen, de 
drukkerijen en de metaalsector die vrij snel en op ruime schaal tot elektrificatie 
overgingen.49 

In landelijk perspectief bekeken, behoorde Leeuwarden zeker niet tot de 
pioniers. Op 1 januari 1913 kende ons land al 83 elektriciteitscentrales, waar
van er 24 werden geëxploiteerd als gemeentebedrijf. In vergelijking met enkele 
grotere steden levert dit het volgende beeld op. 
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Tabel 3. De elektriciteitsvoorziening in gemeenten die op 31-12-1914 meer dan 50.000 inwoners 
hadden en Leeuwarden. Bronnen: Kooij, De eerste verbruikers, 276; voor Leeuwarden verslag 
van de toestand 1914.50 

Amsterdam 
Rotterdam 
Den Haag 
Utrecht 
Groningen 
Haarlem 
Arnhem 
Nijmegen 
Leiden 
Tilburg 
Leeuwarden 

aantal 
inwoners 

609.084 
469.357 
312.430 
127.086 
82.809 
71.833 
66.129 
60.515 
59.560 
55.736 
38.336 

jaar van 
oprichting 
gemeente 
centrale 

1904 
1895 
1906 
1905 
1902 
1902 
1907 
1909 
1907 
1911 
1912 

totaal 
aangesl. 

vermogen 
inK.W. 

51.100 
39.770 
20.875 
7.885 
4.307 
4.090 
4.467 
6.959 
5.678 
2.284 
1.250 

totaal 
aantal 

aanslui
tingen 

10.677 
5.000 
7.275 
1.417 
1.594 
1.177 
1.118 
1.480 
2.505 

620 
482 

voor 
licht 

_ 
-

6.275 
1.033 
1.251 

970 
-

1.349 
2.045 

± 365 
368 

voor 
kracht 

_ 
-

1000 
384 
343 
207 
-
131 
460 

± 255 
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Gezien de 15de à 16de plaats die Leeuwarden in die tijd op de stedenranglijst 
innam passen de cijfers voor Leeuwarden wel binnen het landelijke beeld. Ge
meten naar het aangesloten vermogen per inwoner stonden Nijmegen en Lei
den aan top met 0,10 K.W.. Leeuwarden was hekkesluiter met 0,03 K.W. 
Wordt het percentage van het totaal aantal aansluitingen berekend over het 
inwoneraantal, dan staat Leeuwarden met 1,2% nog net boven Rotterdam, 
Tilburg en Utrecht waar dat percentage niet hoger lag dan 1,1. Leiden stond 
hierbij onbedreigd aan kop met 4,2%, gevolgd door Nijmegen met 2,4%. Ge
zien de korte tijd dat de centrale in Leeuwarden in werking was, had de elek
triciteitsvoorziening al gauw vaste voet gevonden in de Leeuwarder samenle
ving. 

De conclusie uit de cijfers, grafieken en tabellen is dat de eerste jaren van de 
centrale toch wel succesrijk genoemd mogen worden. De resultaten rechtvaar
digden volledig de inspanningen van de voorvechters. De centrale voorzag in 
een grote behoefte, zowel bij particulieren als bij bedrijfsleven. De acceptatie 
van elektriciteit verliep op ongeveer dezelfde wijze als in andere steden van het 
land het geval was, al lijkt het bedrijfsleven meer dan in andere steden gebruik 
gemaakt te hebben van de mogelijkheden die de elektriciteit bood. Het ver
loop van de elektrificatie binnen het bedrijfsleven vertoonde daarbij in grote 
lijnen hetzelfde patroon als in Groningen, waar de elektromotor ook een suc
ces was. 

Conclusies 
Tot aan de eerste wereldoorlog hebben de gemeentelijke en provinciale over
heden de hoofdrol gespeeld op het gebied van de elektriciteitsvoorziening in 
Nederland. De economische relatie tussen producent en consument werd daar
bij als het ware uitgebreid tot een driehoeksverhouding, met de overheid dui
delijk in de sterkste positie. Dit heeft er echter niet toe geleid dat het gemeente
bestuur van Leeuwarden een voortvarend beleid voerde op het terrein van de 
elektriciteitsvoorziening. Het Leeuwardens energiebeleid kan eerder als ui
terst terughoudend gekenschetst worden. Dit oordeel is niet alleen van toepas
sing op de stroomvoorziening, maar geldt voor het hele gemeentelijke beleid 
op het gebied van openbare nutsvoorzieningen. Alleen wanneer er absoluut 
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geen financiële risico's waren of als de omstandigheden ertoe dwongen, was de 
gemeente bereid in nutsbedrijven te investeren. Voor het overige liet ze de 
zaak liever over aan het particulier initiatief.51 Het gemeentebeleid was wel 
sterk regelgevend. In veel verordeningen en regels werden eisen gesteld aan 
particuliere initiatieven om wildgroei en misbruik te voorkomen.52 

Een verklaring voor het weinig stimulerende beleid van de gemeente kan ge
zocht worden in de heersende liberale ideeën, die in het gemeentebestuur van 
Leeuwarden nog de boventoon voerden.53 Meer nog dan door een uitgespro
ken ideologie kenmerkte de liberale houding zich in Leeuwarden door een ui
terst voorzichtig financieel beleid. Financiële escapades die konden resulteren 
in een gehavende gemeentebegroting of, erger nog, in een belastingverhoging, 
waren de meeste gemeenteraadsleden een gruwel. Duidelijk werkte deze hou
ding door bij veel gemeenteraadsleden, toen een elektriciteitsvoorziening voor 
Leeuwarden aan de orde kwam. Want hoewel van andere steden inmiddels 
duidelijk was dat elektrificatie op den duur èn winstgevend èn goed was voor de 
economische ontwikkeling, werd om begrotingsredenen een gemeentelijke 
centrale toch bijna afgewezen. 

Daarbij mag benadrukt worden dat maar weinig bestuurders inzicht hadden 
in wat voor het stedelijk bedrijfsleven gunstig was. Merkwaardigerwijs viel dit 
ook op te merken bij politici die zelf uit het bedrijfsleven afkomstig waren. Zo 
werd er ook door hen nooit op gewezen, dat de behoefte aan een centrale toch 
wel duidelijk bleek uit de omstandigheid dat verschillende bedrijven al vóór de 
totstandkoming van de gemeentelijke centrale tot elektrificatie waren overge
gaan. 

Het is dan ook niet op een gericht beleid terug te voeren dat Leeuwarden in 
1912 zijn stroomvoorziening kreeg en in 1916 de provinciale stroomleverancier 
werd. Gewezen moet worden op enkele bijzondere omstandigheden alsmede 
op de persoonlijke inzet van diverse belanghebbenden en bestuurders. De start 
van de centrale in 1912 was het gevolg van het initiatief van Van Eysinga c.s. en 
het gunstige aanbod van de Staatsspoorwegen, terwijl de positie van de provin
ciale centrale te danken was aan het provinciaal beleid, om tot een bedrijfs
economisch zo gunstig mogelijke elektriciteitsvoorziening te komen. 

Uit het feit dat Leeuwarden één van de weinige steden was waar het aange
sloten vermogen voor krachtdoeleinden al snel die voor licht overtrof, bleek de 
snelle acceptatie juist van het bedrijfsleven. Daarmee werd tevens het ongelijk 
bewezen van de afwachtende houding van het gemeentebestuur. 

Toen de prijs van elektrische verlichting concurrerend werd ten opzichte van 
gasverlichting werd het ook voor de minder gegoeden interessant op elektri
sche verlichting over te schakelen, en kon elektrisch licht langzaam maar zeker 
doordringen tot in alle sociale lagen van de maatschappij. 

Kortom, het lijkt erop dat de liberale visie op de taak van de gemeentelijke 
overheid op economisch gebied niet genoeg meegegroeid was met de eisen die 
door de veranderde economie aan gemeentebestuurders werd gesteld. 

114 



Noten 
1. De geraadpleegde archiefstukken bevinden zich op het Gemeentearchief van Leeuwarden. 

Gebruikte afkortingen: Ing.st. = Ingekomen stukken bij Burgemeester en Wethouders; SA = 
Secretariearchief. 

2. We volgen hier de definitie van innovatie in de Economisch Structuurnota 1976: "De ontwik
keling en succesvolle introduktie van nieuwe c.q. verbeterde goederen, diensten, productie- of 
distributieprocessen." Geciteerd door J.J. Duijn, De lange golf in de economie (Assen 1979, 
44. Vgl. H. Baudet, Een vertrouwde wereld 100 jaar innovatie in Nederland (Amsterdam 1986) 
143 e.v., voor de definitieproblemen bij het begrip innovatie. 

3. J. van den Noort, Pion of pionier Rotterdam-Gemeentelijke bedrijvigheid in de negentiende 
eeuw (Rotterdam 1990) 112. 

4. P. Kooij, 'De eerste verbruikers van electriciteit in de gemeente Groningen', in: Economisch-
en Sociaal-Historisch Jaarboek 35 (1972) 274-302, 290. Zie voor andere steden: De electrici-
teitsvoorziening van Nederland (Amsterdam 1928) 2 dln. 

5. Over de activiteiten van Wisse, Piccaluga en Co., zie C.B. Aardenne, H.W. Poldermans en 
C.H. Slechte (red.), Den Haag Energiek. Hoofdstukken uit de energievoorziening in Den Haag 
('s-Gravenhage 1986) 250 e.v. 

6. Friesche Courant 11-12-1879. Vgl. K. Jansma, Licht en warmte. Anderhalve eeuw energie in 
Friesland 1840-1960 (Leeuwarden 1990) 37 e.v. In het begin van dat jaar had deze krant al een 
enthousiast artikel geschreven over de opening van een elektrische centrale in Amsterdam, 
waarbij waarschijnlijk gedoeld werd op de activiteiten van de Amsterdamse firma Gebr. Van 
Es in die stad. De schrijver zag een grote toekomst weggelegd voor elektriciteit. Zie: Friesche 
Courant 10-2-1879. Vgl. A. Heerding, Het ontstaan van de Nederlandse gloeilampenindustrie 
('s-Gravenhage 1981) 137. 

7. Zie W.H.P.M. vanHooff, In het Rijk van de Nederlandse Vulcanus. De Nederlandse machine-
nijverheid 1825-1914, (Amsterdam 1990) 85. 

8. SA inv.nr. 1068, nr. 322. 
9. Jansma, Lichten warmte, 40. 

10. SA inv.nr. 1063, nr. 89; Archief Natuurkundig genootschap, inv.nr. 107, bijlagen bij de reke
ningen 1880; C.P. Burger, Honderd jaar Natuurkundig Genootschap te Leeuwarden (z.p. 
1895) 17. 

11. Drukwerkcatalogus collectie 1-225. Later werkte Schuil in compagnonschap onder de naam: 
Electro-Technisch Bureau Schuil en Hoedemaker. 

12. Archief bouwtekeningen, nr. 1172,1 t/m 4; Archief gemeentelijke gascommissie, inv.nr. 795, 
missivenboek 6-2-1902; inv.nr. 780, notulenboek 5-2-1902; Ing.st. 3-12-1901 en 15-2-1902. 

13. Aardenne e.a., Den Haag Energiek, 251 e.v. 
14. SA inv.nr. 1077-1079, hinderwetvergunningen nrs. 756, 823, 828, 914, 924, 955, 963 en 1004. 
15. SA inv.nr. 1077-1079, hinderwetvergunningen nrs. 794, 818, 977 en 1027. 
16. SA inv.nr. 1077-1079, hinderwetvergunningen nrs. 876, 978 en 1023. Andere bedrijven ge

bruikten elektriciteit alleen voor verlichting. Zie de vergunningen nrs. 823, 828, 955 en 1020. 
17. SA inv.nr. 1079, hinderwetvergunning nr. 972. 
18. Debatingclub Leeuwarden, 125 jaar standpunten en stellingen 1863-1988 (z.p. z.j.) 25. 
19. M. Schroor, 'Edison aan het Nieuwe Kanaal', in: KV Kontakt 1986, nr. 2,11/12. 
20. Archief Gemeentelijk Gascommissie, inv.nr, 796, missievenboek 19 juni 1907. 
21. Rapporten Gemeentelijke Gascommissie en direkteur Gemeentewerken Ing.st. 1909, nr. 

3520, 6-11-1909; vgl. Schroor, Edison, 11. 
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Een derde wapen-palempore voor het Fries 
Museum 

S.I.E. Wille-Engelsma 

Inleiding 
De tentoonstelling "Sits, exotisch textiel in Friesland", in 1990 gepresenteerd 
in het Fries Museum, en de gelijknamige tweedelige catalogus1 hebben laten 
zien, dat de bontbeschilderde Indiase katoen en zijn Europese bedrukte imita
tie zeer geliefd waren in Friesland in de zeventiende en vooral de achttiende 
eeuw. De bijna 700 voorwerpen bevattende sitscollectie van het Fries Museum 
geeft een prachtige doorsnee van het gebruik van deze kleurige, wasechte stof
fen, die zowel werden toegepast in kleding voor volwassenen, kinderen en pop
pen2, als in het interieur. De interieurtextiel is vooral gebruikt in de privéver-
trekken, zoals de slaapkamer en de eetkamer. Men kende sitsen kamerbehang
sels, schoorsteenkleden, stoelbekleding, vuurkorfkleden, beddegordijnen, 
slopen, servetten en grote spreden. De spreden of spreien zijn op hun beurt 
weer onder te verdelen in beddespreden oftewel dekens, en tafelspreden, tafel-
lakens. Ze worden ook welpalempore genoemd naar het Perzische woord "pa-
langposh", dat beddesprei betekent. Bij deze grote doeken uit de collectie va
rieert de lengte van 220 tot 367 cm en de breedte van 174 tot 268 cm. Vooral de 
breedtemaat is zeer opmerkelijk, voor de vervaardiging moet men zeer grote 
weefgetouwen hebben gebruikt. 

In de collectie bevinden zich sinds een kwart eeuw twee zeer bijzondere 
exemplaren. Het zijn vanuit Nederland bestelde en in India "sur commande" 
vervaardigde sitsen met familiewapens in het midden3. Nauwkeuriger gezegd: 
de randen en hoekmotieven zijn beschilderd in India, de familiewapens zijn 
kwalitatief beduidend slechter van techniek, zowel wat betreft de tekening als 
het kleurgebruik4, hetgeen wel tot de gedachte heeft geleid, dat deze wapens 
elders, mogelijk in Holland, werden aangebracht. Het betreft een doek met het 
alliantiewapen Rengers-van Weideren, en één met het wapen Burmania. Het 
toeval wil, dat tijdens de recente sits-tentoonstelling een dergelijke nog onbe
kende palempore te zien was in een televisieprogramma5. Deze, met het wapen 
van de Friese familie Beucker getooid6, is onlangs door J.H. Beucker Andreae 
te Oosthuizen in langdurig bruikleen aan het museum gegeven. Letterlijk en 
figuurlijk heeft het Fries Museum hiermee een groot en rijk voorwerp verwor
ven: in formaat, in kleur en glans en in patroon overtreft het nog de twee an
dere toch ook heel bijzondere wapenpalempores. 

De palempore met het wapen van de familie Beucker 
De afmeting van de doek is enorm, 372 bij 275 cm, aanzienlijk groter nog dan 
de twee wapenpalempores die al in het bezit van het Fries Museum waren. De 
invulling van het middenveld is ook zeer verschillend. Hebben de laatste twee 
op een effen witte grond vier hoekmotieven en centraal een wapen, de "Beuc-
ker-doek" toont tussen het centrale wapen en de hoekmotieven een bloeiende 
boom die horizontaal en Vertikaal gespiegeld is, waarmee het middenveld op
gevuld wordt. Er is niet echt een ruimte uitgespaard voor het grillig gevormde 
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Palempore met het wapen van de familie Beucker 
Katoen, gestempeld, geverfd, beschilderd, India, XVIIIA (waarschijnlijk vòòr 1717). 
Lengte: links 364, midden 368, rechts 372 cm, breedte: onder 275, boven 274 cm. Het 
middenveld meet 282 x 184 cm. De decoratie is aangebracht op een witte grond, de 
contouren zijn zwart en rood. Motieven: 3 rood, 2 paars rood, 2 paars; 2 blauw, geel, 
groen, zwart, oranje (deels verbleekt). Rapport smalle randjes: 12 cm. Draden per 
cm: 25 x 29 (onregelmatig soms is een dubbele kettingdraad gebruikt) 

Op de beide korte zijden ziet men een halfronde berg met een symmetrische 
bloeiende boom, met knoestige, krullende takken, waaronder vogels en vlinders zijn 
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afgebeeld. De twee bomen zijn zowel horizontaal als verticaal gespiegeld. Onder en 
boven het centrale wapenschild vormen de takken een hart. In de vier hoeken zijn 
schuingeplaatste identieke vazen met een boeket aangebracht. Rondom heeft de doek 
een 31,5 cm brede rand, aan beide zijden afgesloten door een smal tussenrandje van 4 
cm breed met een fijne bloemmeander. Vanuit bolvormige vazen in de hoeken, 
kronkelen naar weerszijden buigende zware knoestige takken, waaraan rijk versierde 
grote bloemen en bladeren prijken. Deze takken lopen van vaas tot vaas, ze hebben 
zware contouren en zijn eveneens horizontaal en verticaal gespiegeld. 

Het wapen van de familie Beucker in het midden is gevierendeeld: I in goud een 
zwarte halve adelaar uitgaande van de deellijn, II en III in groen een zilveren lelie, IV 
in goud een rode leeuw. Het helmteken is een zilveren lelie; de dekkleden zijn rood, 
geel en groen. 

De doek heeft rondom een effen blauwe rand, zelfkanten links en rechts, een 
omzoomde onderkant en een ongezoomde, onaf ge werkte bovenkant. De toestand 
waarin de doek verkeert, is uitstekend; als hoge uitzondering is nog de oorspronkelijk 
glanslaag aanwezig. Een strook aan de onderkant van de doek (ca. 80 x 170 cm) is 
voor een deel onder invloed van licht sterk verkleurd. 

De bovenkant is het helderst van kleur. Er zijn veel vlekken en ringen te zien, 
sommige zijn duidelijk ontstaan toen de doek was opgevouwen; in het midden ziet 
men een gespiegelde bruine vlek met een doorsnee van ± 18 cm, ernaast een 
gestippelde weervlek, die eveneens gespiegeld is. Overdwars in het midden is een 
bruine strook te zien. Op het verkleurde deel van de doek zijn de vlekken ook iets 
lichter bruin. De ronde vlek heeft een kapotte contourrand; de ring is niet dubbel. 

In de blauwe onbewerkte bovenrand zitten om de ongeveer 10 à 20 cm verticale 
gaatjes of scheurtjes. In de rechter bovenhoek is het cijfer 530 genaaid, mogelijk een 
merkje. 

wapen, want boom en wapen lopen als het ware vloeiend in elkaar over. Dat 
betekent dat de hoekmotieven, de bomen en het wapen, evenals de rand, tege
lijkertijd in India zijn aangebracht. Dat de tekening van het wapen van mindere 
kwaliteit is, zou kunnen komen doordat daar een onbekende Europese vor
mentaal moest worden gecopiëerd. 

Bij verdere vergelijking valt op, dat de rand rondom het middenveld, de bor
dure, sterk doet denken aan die van de "Rengers-van Welderen-palempore", 
al zijn bij die doek de tussenrandjes niet lineair afgesloten. De oplossing van de 
gefantaseerde vaas, met daaruit komende knoestige, kronkelende takken, de 
tekening van het blad en het bloemtype zijn zelfs identiek. De hoekmotieven 
van het middenveld komen wat betreft indeling en vaasvorm enigzins overeen 
met die van de "Burmania-doek". De bomen van het middenveld vormen bo
ven de berg een hartvormig vlak, een patroon dat vaker in sits voorkomt7. De 
zoom en zelfkanten van de doek zijn blauw, wat men slechts een enkele keer 
aantreft8. 

De symmetrische indeling van de doek geeft aan dat deze bestemd was om 
als tafellaken te dienen. De gezoomde onderkant en de onafgewerkte boven
zijde, waarin ook nog op regelmatige afstanden gaatjes te zien zijn, doen echter 
vermoeden dat de doek ooit ook een andere functie had, bijvoorbeeld als 
wandkleed. De vlekken en de sterk verkleurde baan aan de onderzijde9, maken 
duidelijk dat het enorme formaat voor de eigenaars ook wel eens een probleem 
was. Doordat de doek opgevouwen is geweest zijn de vlekken doorgedrukt en 
symmetrisch in het dessin opgenomen. Toch heeft de tand des tijds de doek 
grotendeels in zijn volle glorie gelaten: deze palempore is nooit gewassen en 
bezit daardoor nog de authentieke glanslaag en de bij andere sitsen onder in
vloed van het licht zo vaak verdwenen kleuren geel en groen. 
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Palempore met het wapen van de familie Palempore met het wapen van de familie 
Rengers-van Weideren. Burmania. 
Collectie Fries Museum Collectie Fries Museum 

De opdrachtgever 
Van veel voorwerpen die door koopvaarders uit India werden mee teruggeno
men, valt het moment van transport nauwkeurig te dateren. Bij zulke wapen-
sitsen echter ging het om privébestellingen. Dergelijke orders komen niet voor 
op de "Eisen van Retour", een jaarlijks door de VOC opgestelde lijst van pro-
dukten die men uit India verlangde. Het is vaak niet eenvoudig om tot een pre
cieze datering te komen. De ruim 20 wapen-palempores die nu bekend zijn, 
waaronder men relatief veel stukken met familiewapens uit de provincies 
Friesland en Groningen treft, worden alle gedateerd in de eerste helft van de 
achttiende eeuw, de meeste in het eerste kwart van die eeuw. Bij de "Rengers-
van Weideren-doek" maakte recentelijk de kenner mevrouw Hartkamp de 
aantekening, dat deze doek stilistisch omstreeks 1700 te dateren is10, terwijl het 
afgebeelde alliantiewapen pas gebruikt kan zijn na het huwelijk in 1743 van 
Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania Rengers en Odilia Amelia gravin van 
Weideren. Een verklaring voor het dateringsprobleem van deze palempore 
zou kunnen zijn dat het middenveld onbeschilderd bleef en dat het wapen pas 
in Nederland op de doek werd aangebracht. 

Toch lijkt de afwijkende, kwalitatief mindere, tekening van de wapens Ren
gers en Van Weideren sterk op die van de familie Beucker. Wanneer men de 
kleuren van de randen vergelijkt met die van het wapen, komen ze zeer over
een, in het bijzonder waar ze zijn doorgedrukt aan de achterzijde van de doek. 
Weer lijkt het er op, dat de toch wat moeizame wijze van uitbeelden voort komt 
uit het kopiëren van een onbekende vormentaal. De ateliers in India hebben 
waarschijnlijk decennia lang palempores met dezelfde motieven vervaardigd; 
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vermoedelijk is de "Rengers-van Welderen-palempore" dus na 1743 compleet 
met familiewapen in India beschilderd. 

Dat de decoratief met bloemranken beschilderde rand van de "Beucker-
doek" zeer veel lijkt op die van de familie Rengers-van Weideren zou aanlei
ding kunnen zijn om te denken aan een datering in dezelfde tijd. Een onder
zoek naar de familie van de huidige eigenaar zou mogelijk extra aanwijzingen 
kunnen geven over de ouderdom van deze doek. 

In 1657 werd Gatze Andries (Gajus Andreae) in Hitzum geboren. Hij zou 
predikant en geneesheer worden, en hij huwde in 1686 in Harlingen met Tha-
mara Reneman, die daar in 1661 gedoopt was. Het echtpaar verbleef een tijd 
lang op het eiland Onrust voor de kust bij Batavia, waar in 1697 een zoon gebo
ren werd, die later Hervormd predikant zou worden in Blija. Deze zoon, ds. 
Daniël Hermannus Andreae, huwde in 1733 met de in 1710 geboren Taetske 
Margaretha Beucker, telg uit een Leeuwarder juristengeslacht, dochter van 
Henricus Beucker en Jeltje Bakker. Henricus Beucker (1682-1717) was pensio
naris van Franeker. Hij en zijn oudere broer, die in 1742 overleed, waren de 
laatste mannelijke Beuckers. 

Daniël Andreae en Taetske Margaretha Beucker, die respectievelijk in 1771 
en 1772 overleden, kregen drie zoons. De oudste, de in 1736 geboren Henricus, 
plaatste bij gelegenheid van zijn huwelijk in 1771 met de zes jaar oudere wedu
we Baukje Maria Lycklama à Nijeholt de uitgestorven naam Beucker vòòr zijn 
eigen naam Andreae. 

Indien de doek in 1733 een huwelijksgift aan Daniël Andreae en Taetske 
Margaretha Beucker was geweest, dan had er, net zoals bij de "Rengers-van 
Weideren-doek" zeker een alliantiewapen in het centrum geprijkt. Het zelf
standige wapen van de familie Beucker doet vermoeden, dat de doek al door 
vader Henricus Beucker werd besteld, dus vòòr 1717 (het jaar van zijn over
lijden). Dat sluit aan bij de gangbare mening dat de meeste wapen-palempores 
uit het eerste kwart van de achttiende eeuw stammen. 

De doek is volgens de familietraditie steeds via de mannelijke lijn doorgege
ven aan de volgende generatie. 

Toen de doek op de televisie werd vertoond, was deze bij het Fries Museum 
niet meer bekend. Het was dan ook verrassend te ontdekken, dat de doek al 
eerder in het Fries Museum was getoond. In 1942 namelijk werd in het museum 
een druk bezochte heraldische en genealogische tentoonstelling gehouden. In 
de inleiding van de catalogus "Friesche Heraldiek"11 worden oorlogsbelemme
ringen van allerlei aard gememoreerd. "Het museum kon zijn allermooiste ob
jecten, zilver, portretten enz. niet toonen", omdat de topstukken toen in veilig
heid waren gebracht. Ondanks de huiver van veel eigenaars om hun bezittin
gen uit te lenen, waren er toch 80 inzenders, voor het overgrote deel particulie
ren, bereid gevonden om samen 457 stukken te presenteren. Bij nummer 417, 
ingezonden door Mevrouw M.L. Beucker Andreae-Zeverijn uit Leeuwarden, 
wordt vermeld dat het een "chitsen beddesprei" betreft, gedecoreerd met het 
wapen van de familie Beucker. 

De collectie Beucker Andreae 
De familie van de schenker was overigens geen onbekende voor het Fries Mu
seum. Het familiewapen komt voor op een pijpfoudraal voor twee pijpen, dat 
in 1904 geschonken werd door jhr. A. Lycklama à Nijeholt te Beetsterzwaag12. 
Twee jaar eerder schonk de assuradeur Hajonides Beucker Andreae, schoon-
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vader van de inzendster bij de heraldiek-tentoonstelling uit 1942, aan het mu
seum "een oude wagenstoof"13 en in 1915 volgden "een paar leeren (over) 
schoentjes met houten scharnierzolen, waarop leeren beslag"14. Zijn zuster, 
mejuffrouw Meintje Beucker Andreae, eveneens uit Leeuwarden, schonk in 
1936 "een schitterende collectie oude kleedingstukken uit de 18de en de eerste 
helft van de 19de eeuw".15 In 1938 werd "zeer fraai linnengoed en een gekleur
de 18de-eeuwse waaier ten geschenke ontvangen"16, en in 1939, na haar over
lijden, volgden nog 5 nummers17. Het 108ste verslag van het Friesch Genoot
schap over 193618 vermeldt, dat de schenking ongeveer dat hele jaar aan kos
tuum- tentoonstellingen deel moest nemen. Hiermee werd ongetwijfeld onder
meer gedoeld op de tentoonstelling "Het costuum onzer voorouders", 
gehouden van 15 januari tot 16 februari 1936 in de Ridderzaal te 's-Graven-
hage. Deze unieke tentoonstelling ten bate van de vereniging T.I.B.O.19, was 
voornamelijk samengesteld uit "een verrassend rijken voorraad met groote 
piëteit bewaarde familiestukken uit antieke kabinetten en kampherkisten"20. 
Het begeleidende boek "Het costuum onzer voorouders, 1750 -1915", een "il
lustratieve aanvulling" op de tentoonstelling, laat inderdaad verschillende 
stukken zien die nu een inventarisnummer van het Fries Museum dragen21. 

De aanwinstenlijsten in de verslagen van het Fries Genootschap waren, af
gezien van enkele uitzonderingen wat het verzamelgebied textiel betreft, vaak 
zeer beknopt. Meestal werd bijvoorbeeld alleen gesproken over een "collectie 
kleedingstukken". Daarom volgt hier nog een verlate lijst van de textielaan
winsten welke het Fries Museum in de loop der jaren van de familie Beucker 
Andreae heeft ontvangen. 

Deze lijst toont een zeer rijke en gevarieerde collectie vrouwen- maar ook 
mannenkleding en interieurtextiel, die op een enkel stuk na in een uitstekende 
conditie verkeert. Onderdelen ervan zijn in het verleden tentoongesteld in de 
'vaste' museumopstelling en tijdens exposities, zoals bijvoorbeeld de sits-ten
toonstelling in 1990. Ze werden ook in 1971 getoond tijdens een show, die de 
aanleiding was tot de uitgave "150 jaar mode en dracht"22. Duidelijk is, dat 
door de tijden heen de familie Beucker Andreae het belang van het behouden 
van bijzondere stukken textiel heeft ingezien. Een laken uit 1663, een aantal 
zeventiende-eeuwse vrouwejakken en een paar achttiende-eeuwse rokken van 
Zaans stikwerk, het zijn maar een paar voorbeelden uit deze collectie waarin 
zich veel topstukken bevinden. 

Noten 
1. G. Arnolli en S.I.E. Wille-Engelsraa, Sits. Exotisch textiel in Friesland, 2 dln. (Zwolle 1990), 

verder te citeren als Sitscatalogus; de tentoonstelling werd gehouden van 10 februari tot 29 
april 1990. 

2. De verhouding tussen kledingstukken en interieur-textiel in deze collectie is ongeveer 6:1. 
3. Palempore met het alliantiewapen van de families Rengers en Van Weideren, inv. nr. 1964-26, 

Sitscatalogus (zie noot 1), II nr. 638; ± 1743. Palempore met het wapen van de familie Burma-
nia, inv. nr. 1964-25, Sitscatalogus, II nr. 639; midden achttiende eeuw. Het valt op dat deze 
twee doeken, wat betreft hun oppervlakte, ook de grootste van de collectie zijn. 

4. Sitscatalogus I, 62, II, 63. 
5. Het televisieprogramma "Tussen Kunst & Kitsch", uitgezonden door de AVRO vanuit het 

Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, 19 april 1990. 
6. J.B. Rietstap, Armorial GénéralfA. CCIV. J.B. Rietstap, Handboek der Wapenkunde (Gouda 

1884), beschrijving op p. 191. Zie ook: Nederlands Patriciaat, 29 (1943) 17. 
7. Zie Sitscatalogus (zie noot 1), nrs. 623, 650, 673. 
8. Het blauw ontstaat door kuipverven. Voor het verven der delen die blauw moesten worden, 
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gebruikte men de kleurstof indigo .Delen van de stof die niet blauw of groen moesten worden, 
dekte men af met was, deze werd na het kuipverven weer verwijderd. 

9. Aan de onderzijde van de doek is een sterk verkleurde baan ter grootte van ± 64 x 178 cm te 
zien. De eigenaar herinnerde zich uit zijn jeugd een toepassing als kleed over de vleugel. 

10. E. Hartkamp-Jonxis, 'Voor-Indische sitsen voor Groninger families', Bulletin van de Vereni
ging van vrienden van het Gronings Museum, 1980,6-8; E. Hartkamp-Jonxis (red.), Sits, oost
west relaties in textiel (Zwolle 1987), 102-104; zie ook J. Irwin en K.B. Brett, Origins ofchinz 
(Londen 1970) 27. 

11. Catalogus der tentoonstelling van Friesche Heraldiek in het Friesch Museum te Leeuwarden, 
juli - september 1942. 

12. Inv. nr. 1261. 
13. Inv. nr. 448A. 
14. Inv. nr. 1849. 
15. Inv. nr. 9129-9150. 
16. Inv. nr. 1938-1 en 24 t/m 68. 
17. Inv. nr. 1939-166 t/m 170. 
18. Het 108ste Verslag van het Friesch Genootschap, 1936, p.15. 
19. Catalogus tentoonstelling 'Het costuum onzer voorouders' ('s-Gravenhage 1936). T.I.B.O. is 

de afkorting van Tegemoetkoming In Bijzondere Omstandigheden. Een "Vereeniging, welke 
een helpende hand uitsteekt naar hen, die vroeger tot den bemiddelden stand behoorden en 
door de tijdsomstandigheden alles verloren! En steeds wordt de nood nijpender, steeds wordt 
het aantal aan vragen om steun grooter, en dringender vraagt de kas der Vereeniging om ver
sterking". 

20. De lijst van bruikleengevers telt ongeveer 145 inzendsters. 
21. C.H. de Jonge, Het costuum onzer voorouders (1750-1915) ('s-Gravenhage 1936). 
22. Het betreft in ieder geval de inv. nrs. 9129, 9130, 9137, 9139, 9141 en 9143. 

Bijlage: Lijst van schenkingen aan de afdeling textiel door de familie Beucker 
Andreae 

Tot aan 1937 werden de nieuwe aanwinsten van het Fries Museum doorgenummerd; in dat jaar is 
men begonnen met het aangeven van een jaartal en volgnummers per jaar. In deze lijst wordt ver
wezen naar de Catalogus van de tentoonstelling "Het costuum onzer voorouders" ten bate van de 
vereniging T.I.B.O., Ridderzaal's-Gravenhage, 15 januari tot 5 februari 1936: Cat. Costuum 1936; 
naar G. van Slooten-Kaan en T.P. Straat-Osinga, '150 jaar mode en dracht', De Vrije Fries 52 
(1972) 33-48, en De Vrije Fries 53 (1973) 81-96: 150 jaar mode; naar G. Arnolli en S.I.E. Wille-
Engelsma, Sits. Exotisch textiel in Friesland (Zwolle 1990): Sitscatalogus. 
De Romeinse cijfers geven de eeuw van datering aan, de kapitalen de eeuw-helften, de onder
kasten de kwarten. 

[1936] -
9129 Japon, 1805, blauw-gele changeant zijde, lange mouwen, witte kraag. 
9129A Ceintuur van zilverpassement, XVIII {Cat. Costuum 1936, no. 18, afb.5). 
9130 Middagjapon met bijpassende pelerine, 1850, bruin gestreepte satijnzijde afgezet met 

koordfranje (Cat. Costuum 1936, no. 55, afb.11). 
9131 Japon met bijpassende pelerine, 1825-1830, paars-geel-zwart geruite zijde (150 jaar mo

de 1972, no. 9). 
9132 Japon, ± 1800-1815, wit katoen bedrukt met paarse bloemmotiefjes. 
9133 Japon met bijpassende pelerine, 1830-'35, rood katoen. 
9134 Japon, ± 1790, Europese, bedrukte katoenen sits (Sitscatalogus, no. 92, afb. 28). 
9135 Jakje, XVIIB, wit linnen, lineair floraal borduursel van bruine zijde. 
9136 Jakje, XVIIB, sits (Sitscatalogus, no. 1, afb 22 en 101). 
9137 Rok, + 1750, sits (Sitscatalogus, no. 148, afb. 12 en 37, Cat. Costuum 1936, no. 16, afb. 5 

en 37). 
9138 Rok, XVIIId, sits en Europese bedrukte katoen (Sitscatalogus, no. 153). 
9139 Rok, XVIII, doorgestikte rode zijde (matelassé, gewatteerd). 
9140 Rok, XVIII, doorgestikte blauw-paars changeant zijde (matelassé, gewatteerd). 
9141 Broek van een "Incroyable", + 1800, lichtgeel zeemleer (Cat. Costuum 1936, no. 26, 

afb. 48). 
9142 Kniebroek, XIX, zgn. schaatsrijdersbroek, bruin ribfluweel. 
9143 Sjaal, XIXA, kashmir (Cat. Costuum 1936, no. 113, afb. 51). 
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9144 Omslagdoek, ± 1850, blauwe zijde met lancé kashmir patroon. 
9145 Sjaal, XVIII / XIX, groen-rose-geel geruit. 
9146 Doek, XIX, wit katoen, paars bedrukt. 
9147 Muts, XIX, tule. 
9148 Mitaines (vingerloze lange handschoenen), ± 1800, wit ajour gebreide katoen. 
9149 Mitaines, XVIIIB, wit tricot katoen. 
9150 Reistas of karabies, XIX, zwart leer, koper beslag en trijp met een voorstelling van twee 

reeën. 
1938- 1 Vuurkorf met vuurkorfkleed, rood wit gestreept katoen. 

27 Jas, XIX, bruin wol weefsel met ruwharige pool, met rood afzetsel, gedragen door de 
vader van de schenkster, mr. Johan Henrik Beucker Andreae (1811-1865), burgemees
ter van Leeuwarden, op een reis door Griekenland. 

28 Reiskoffer, XlXa, cilindervormig, bedekt met koeiehuid, in rood geschilderd; DHBA 
= Daniël Hermannus Beucker Andreae (1772-1828). 

30 4 Slopen, XVIII, wit linnen met tussenzetsel van Hollandse kloskant en gekloste lussen-
rand. 

31 Peluwzak, XVIII, wit linnen met tussenzetsel van Hollandse kloskant. 
32 Beddelaken, gemerkt B V D 1663 h t ( mogelijk; Hendrik ten Hove) met Hollandse 

kloskant en naadverbindingen. 
33 Beddelaken, XVII, tussenzetsel van kloskant, gemerkt b.r. 
34 Beddelaken, XVII, gemerkt D P, tussenzetsel van Hollandse kloskant. 
35 Fichu (driehoekige halsdoek), XIX, zwart bewerkte tule. 
36 Mouwtjes, XIX, van neteldoek en machinale kant. 
37 Duitse muts, fragment, XVIII, strook kloskant. 
38. Sjaaltje, XIX, van neteldoek en kant. 
39 Vest, zware witte stof met 6 benen knopen en nog 4 aan elke mouw. 
40 Corset, XVIII, olijfgroen linnen, met vaste en 5 uitneembare baleinen. 
41 Schortje, XIX, zwarte tule. 
42 Fichu (driehoekige halsdoek), XIX, witte tule. 
43 Mutsje, XIX, wit gehaakt katoen. 
44 Mutsje, XIX, zwarte machinale kant. 
45 Kraag, XIX, wit neteldoek, afgezet met kant. 
46 Fichu (driehoekige halsdoek), XIX, blauw-wit geruite zijde. 
47 Ondermouwen, XIX, wit katoen. 
48 Babyhemdje, XVIII, blauwe zijde. 
49 Ondermuts, XIX, wit katoen. 
50 Pong, XIX, gevoerd manchester. 
51 Handzakje, XIX, changeantzijde. 
52 Kindermitaines, XIX, wit gebreid, katoen. 
53 Mitaines (vingerloze lange handschoenen), XIX, gebreid, wit katoen. 
54 Handschoen, XIX, gebreid. 
55 Handschoen, XIX, wit gebreid katoen. 
56 Kindertuigje, XIX grof wit linnen. 
57 Knie-klap-broek, XIX, bruine zijde. 
58 Jakje met pelerine, ± 1865, zwarte zijde met zwart fluweel afgezet. 
59 Jakje, ± 1865, zwarte zijde. 
60 Jakje, XIX, zwarte zijde. 
61 Jakje, XVIIIA, sits (Sitscatalogus., no. 2). 
62 Kroplap of onderst, XVIIIA, sits (Sitscatalogus, no. 110). 
63 Mouwen, XVIIIA, sits. (Sitscatalogus, no. 95). 
64 Bundel bedrukt katoenen lapjes. 
65 Coupon, XIXA, Europese bedrukte katoen, diverse gestempelde merken (Sitscatalo

gus, no. 686). 
66 Coupon, XIX. 
67 Coupon, XIXA, Indiase bedrukte katoen (Sitscatalogus, no. 687). 
68 Waaier, XVIII, papier, been en parelmoer. 

1939-166 Tinnen koffiepot, 1767. 
167 Twee kammetjes en krulletjes XlXb, door Baukje Beucker Andreae- Bolman (1822-

1886) in haar jeugd gedragen. 
168 Twee kragen en manchetten van geverfd blik, gemaakt in Sheffield. 
169 Een paar lange handschoenen, 1795-1815, wit katoen. 
170 Houten doosje met 4 oude brillen (waaronder een zonnebril met blauwe glazen), XIX. 



Panorama van Friesland 
Fryske kultuer 

Geart de Vries 

Frysk Festival 
Wiene hast alle fraksjes yn de Fryske Steaten oan it begjin fan it jier noch yn 'e 
besnijing fan de negative gefolgen fan it "Heare-akkoart" en bang foar in kâl-
der wurdend kultuerklimaat, yn jierren sille der net safolle grutskalige kulture-
le inisjativen west ha as krekt yn 1990. Foar in grut part waarden se nei foaren 
brocht ûnder de flagge fan it tredde Fryske Festival. In musical, in Fryske ope
ra, in teatraal spektakel op in skipshelling en net te ferjitten in byldzjende 
keunstmanifestaasje - dy't allinne al 2,5 miljoen gûne koste - wiene evenemin-
ten dy't yn alle gefallen soargen foar hiel wat libben yn 'e brouwerij. 

Mei de musical "Mata Hari" brachten Rients Gratama en in jonge entûsjaste 
ploech in foarstelling fan nivo. Yn Fryslân wie sa'n folwoeksen en profesjoneel 
makke produksje net earder te bewûnderjen. De musical waard útbrocht yn 
twa ferzy's; nei sa'n 20 kear de Frysktalige op de planken brocht te hawwen, 
koe úteinset wurd mei de Hollânsktalige Mata Hari. En ek lannelijk wiene de 
reaksjes - nettsjinsteande sommige resinsjes fan de Hollânsktalige ferzy - foar 
it meastepart posityf. 

Dat it Frysk tige gaadlik is as taal foar in opera, bewiisde de komponist Henk 
Alkema. Om't in echte útfiering mei solisten yn moaie kostúms en it orkest yn 
'e bak fanwege te hege kosten earst noch net mooglik wie, koe der allinne noch 
mar in konsertante útfiering fan "Rixt" jûn wurde. By de wrâldpremiêre, yn de 
Drachtster Lawei, wie lykwols te hearren en te sjen dat "Rixt" "noch net de 
helte (wie) fan wat it wêze kinnen hie", lykas de resinsinte fan de Leeuwarder 
Courant skreau. Sûnder mis sil it sjongstik ea noch wolris yn syn hiele hear en 
fear útfierd wurde. 

Ien fan de meast aparte bydragen fan it Frysk Festival 1990 wie de teaterfoar-
stelling "Dûnspaleis Jericho of de gefaren fan kosmetika", brocht troch de mi
me groep Suver Nuver mei help fan in grut tal musikanten en figuranten. Yn in 
hjerstige sfear wie de foarstelling yn de twadde helte fan septimber te sjen op 'e 
skipstimmerwerf De Hoop yn Warkum. Yn de syktocht dy't Suver Nuver mak
ke nei de foarâlden kombinearre se prachtige poëtyske bylden mei in moai 
poarsje absurde humor. 

Yn it ramt fan it Frysk Festival wie der foar 't earst ek in popfestival. Op 
fjouwer sneinen yn novimber wiene der hiel wat uteringen fan de ynternasjona-
le popkultuer te hearren yn de Ljouwerter Harmonie. Der wiene lykwols ek 
treflike útfieringen fan foar dizze gelegenheid spesjaal makke komposysjes. 
Under oaren fan Peter Sybenga, dy't nammers ek de musyk fan de musical 
"Mata Hari" skreau. Hy kaam foar it popfestival mei it muzykteatrale projekt 
"Stream", dat as tema in "net-histoaryske skiednis fan Fryslân" hie. 

Byldzjende keunst en musea 
De fjouwer projekten fan Fryske keunstners, dy't ûnder de titel "Noard-Súd-
East-West" yn it ramt fan it Frysk Festival halden waarden, wiene beskieden 
yn fergeliking mei de manlfestaasje "Elf steden, elf landen" dy't yn 'e simmer 
yn 'e Frieslandhal te sjen wie. Dat projekt wie sûnder mis it meast prestizjeuze 
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byldzjende keunstprojekt dat ea yn Fryslân halden is. Arsjitekten en keunst-
ners út alve lannen noardlik fan de 53ste breedtegraad presintearren grutte 
kombinaasjekeunstwurken ("Gesamtkunstwerke"). De organisatoaren hiene 
tocht dat in 40.000 minsken wol op dizze "boeiendste kunstmanifestatie die 
Friesland ooit binnen zijn grenzen heeft gehad" (Sikke Doele yn de Leeuwar
der Courant) ôfkomme soene. It soene der úteinlik net mear as 9100 wurde en 
dêrom bleau der foar de gemeente Ljouwert in strop fan goed fjouwer ton oer. 
De oarsaken fan dat lytse besikersoantal is hiel wat oer spekulearre. Der wie 
nochal wat jild útlutsen foar publisiteit, mar sa 't it liket hat dy net effektyf ge-
nôch west. Ek waard yn de (lannelike) kritiken it arsjitektuer-oanpart wol as 
ferrassend omskreaun, mar de byldzjende keunst koe net as o sa "wrâldskok-
kend" oantsjut wurde. Foar de Ljouwerter kultuerwethâlder Kessler - dy't ein 
1990 oars oankundige as wethâlder op te halden - wie it negative finansjele re
sultaat gjin reden om foar de takomst net op 'e nij sa'n soarte fan manifestaasje 
hâlde te wollen. 

In byldzjend keunstprojekt dêr't ek miljoenen mei anneks wiene, mar dat it 
úteinlik dochs net helle, wie it grutte monumintale byld fan de Antwerpener 
Luc Deleu, dat buten de seedyk yn Ferwerderadiel of It Bilt komme moatte 
soe. It slagge de provinsje net om de fjouwer miljoen gûne byelkoar te krijen 
foar de twa 15 meter hege betonnen pylders, dy't symboal stean moasten foar it 
foltôgjën fan de Deltawurken. De emoasjes dy't dat keunstwerk yn it foar al 
oproppen hie yn noard-Fryslân, hiene dus úteinlik net nedich west. 

Op it front fan de moderne keunst soe it fierder aardich rêstich wêze. Fan in 
museum foar moderne keunst waard amper mear rept. It Fries Museum krige 
mei yngong fan 1 maaie in nije direkteur yn de persoan fan drs. Rik Vos, earder 
haadmeiwurker oan it Instituut voor Kunstgeschiedenis yn Grins. Hy yntrodu-
searre himsels as in keunsthistoarikus dy't "managen leuk vindt". De Kânsele-
rij gyng foar fjouwer ton nei de provinsje; dêr kin yn alle getallen it Verzetsmu
seum wer in gaadlike plak yn krije. 

Der kaam ek in tal nije musea by. Wommels krige yn it eardere tsiispakhûs in 
museum, dêr't de striid tsjin it wetter troch de ieuwen hinne yn presintearre 
wurdt en dan benammen de skiednis fan de Slachtedyk. Yn Grou waard yn it 
eerdere gemeentehûs it museum De Trije Gritenijen iepene, mei dêryn ûnder 
mear de Halbertsma-kolleksje. En keunstpromotor Thom Mercuur liet syn 
plannen foar in moderne keunstmuseum oan de Tsjûkemar foarearst farre en 
iepene yn Gersleat it Tripgemaal-museum mei in útstalling oer heit en soan 
Domela Nieuwenhuis. 

Teater en muzyk 
Njonken de al neamde foarstellingen yn it ramt fan it Frysk Festival brocht it 
beropsselskip Tryater it stik "Deadeflot" fan Harald Mueller, in parabel oer de 
ûndergong fan de wrâld, spile yn it grutste dekor út de Tryater-skiednis. It wie 
in stik dat noch útkeazen wie troch Guido Weevers, de regisseur-artistyk lieder 
dy't yn juny ôfskie naam. De man dy't yn syn plak kaam, Peter te Nuyl, soe by 
Tryater nochal wat feroarje. Te Nuyl wol op in mear tematyske oanpak ta; hy 
jout de foarkar oan psychologyske stikken. Yn stee fan it spektakel fan Wee
vers sil Tryater de kommende tiid mear ynhâlden en mystyk toaniel bringe. Fan 
dy nije oanpak waard al wat nei foaren brocht yn it stik "Ynterieur" fan de 
symbolist Maurice Maeterlinck. 

In opfallende amateurproduksje wie it troch de stichting Bent op it toaniel 
brochte stik mei deselde namme fan Martin Sherman, oer de homoslachtoffers 
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út de Twadde Wrâldoarloch. 
Der wie ek wer hiel wat teater yn de iepen loft. Op it alfde Frysk strjitfestival, 

yn juny, wiene mear teatergroepen te sjen as ea. En fan de fjouwer iepenloft-
spullen wiene trije in oarspronklik Frysktalich stik. De amateurs fan Mename-
radiel kamen foar de tredde kear mei in nij stik fan Simy Sevenster, "De Ton
gerdraak"; yn Burgum waard keazen foar "Rispinge fan 'e tiid" fan Anne van 
der Mark, in stik oer de gewoane man yn de besettingstiid, en Roel Klijnstra 
makke foar it iepenloftspul fan De Jouwer in bewurking fan "De Gouden Swi-
pe" fan Abe Brouwer. Yn Jorwert spilen se dit kear Shakespeare yn de regy fan 
Jaap de Knegt, "De tolfde nacht, of wat jo wolle". Yn Spangea, it Verona fan 
Weststellingwerf, wie foar de twadde kear in opera yn de iepen loft te sjen. 
Midden tusken de baltende kij waard Rigoletto fan Verdi útfierd troch in ynter-
nasjonaal selskip fan musisy en sjongers. Ek no wer wiene leafhawwers fan 
opera tige entûsjast. 

De jeugdteaterdagen waarden dit jier ek al yn it ramt fan it Frysk Festival 
halden en wiene der dêrom al yn maaie. Blykber net sa'n gaadlike tiid foar tea
ter foar bern want de besikersoantallen fariearren nochal. Fan de muzikale tea-
terproduksjes moatte neamd wurde de premières fan "Oer de grins" fan Leny 
Dykstra en Jaap Oosterwyk, in stik spesjaal skreaun foar bern, en Hindrik van 
der Meer syn Fryske bernemusical "Kening Plestic" dêr't de bedrigingen foar it 
miljeu sintraal yn stiene. 

Benny Huisman, de Ljouwerter frouljusgroep "Truus gaat uit wandelen" en 
kabaretier Hessel van der Wal, yn 'e mande mei pianist-komponist Otto Jong
bloed, kamen ek mei nije programma's, wylst Douwe Heeringa fierdere triom
fen fierde mei syn Brel-programma. Dy léste hie hiel wat tv-optredens en stie 
sels yn it Amsterdamske Carré mei syn Frysktalige ferzys fan wurk fan de grut
te Belgyske sjansonnier. De wichtichste bekroaning op it mêd fan de jazz yn 
Nederlân, de Boy Edgar-priis wie dit jier foar Greetje Bijma, de stimkeunst-
neresse fan Fryske orizjine. 

Leafhawwers fan klassike muzyk koene dit jier wenne oan it Noord-Neder
lands Orkest. Op 17 jannewaris wie de offisjele presintaasje yn de Grinzer Oos
terpoort, yn oanwêzichheid fan keninginne Beatrix en de trije noardelike kom-
missarissen. It feestkonsert fan dat nije grutste regionale symfony-orkest, mei 
de earste symfony fan Mahler, krige net oeral like goede resinsjes. De kombi-
naasje fan it eardere Frysk Orkest en it Noordelijk Philharmonisch Orkest siet 
dúdlik noch yn de opbou-faze. Yn juny waard yn Ljouwert it ôfskie fan it kon-
servatoarium "betocht" mei in grut konsert. 

Taalkultuer 
Foar it Frysk yn it offisjele ferkear wie 1990 no net direkt in jier om op grutte 
wapenfeiten werom te sjen. Der moasten in pear fikse tsjinslaggen ynkassearre 
wurde. De Haachske rjochtbank bepaalde begjin maaie dat de PTT net fer-
plichte is de (rjochtsjildige) plaknammen fan Tytsjerksteradiel en Boarnster-
him yn telefoan- en postkoadeboeken op te nimmen. De rjochtbank wie it mei 
de PTT iens, dat foar Fryske plaknammen it maatskiplik draachflak net breder-
nôch wêze soe. Yn july kaam de Raad van State mei de foar it Frysk wichtige 
útspraak dat Frysktalige stikken fan gemeenten of provinsje sûnder kosten yn it 
Hollânsk oerset wurde moatte, as de boarger dêrom freget. De Burgumer lea-
raar Kees Spithorst waard dêrmei nei jierrenlang prosedearjen úteinlik op it 
heechste nivo yn it gelyk steld, op grûn fan artikel 1 fan de Grûnwet en de Wet 
Openbaarheid van Bestuur. 
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De gemeenten en de provinsje seagen yn beide gefallen gjin oanlieding om 
harren nochris wer fûl op te stellen. Kultuerdeputearre Johanneke Liemburg 
wie fan betinken dat it provinsjaal taalbelied bysteld wurde moatte soe. De 
klam soe net mear sa bot op de formele kant fan de saak lizze moatte, mar der 
soe mear omtinken jûn wurde moatte oan de akseptaasje fan it Frysk. Frysk 
taalbelied moast net dogmatysk wêze, mar realistysk en mei soarch útfierd. Yn 
alle gefallen waard de needsaak om te kommen ta in taalwet nochris wer dúdlik 
makke. Op grûn dêrfan soe it Frysk juridysk sjoen deselde status krije kinne as 
it Hollânsk. Steatssekretaris Dieuwke de Graaff-Nauta sei ta, de nedige prik
ken dêrfoar yn it wurk stelle te sillen. 

Ofskie 
Yn 1990 moast ôfskie nommen wurde fan Anne Bokma, bestjoerder fan in grut 
tal kulturele organisaasjes. Hy ferstoar in moanne of wat nei de iepening fan it 
museum yn Wommels, dêr't er noch sa dúdlik syn stimpel op set hie. Yn okto
ber ferstoar dr. H.G.W. van der Wielen, yn de earste desennia nei de oarloch 
bestjoerder fan party kulturele ynstellingen, folkshegeskoalleman en fan 1948 
oant 1965 ek foarsitter fan de Fryske Kultuerrie, de Kultuerrie dy't dit jier syn 
léste besteansjier trochmakke. Nei in soad ûnwissens en ûngerêstens sil it grut-
ste part fan it wurk mei de measte meiwurkers ûnderbrocht wurde by it Frysk 
Keunstynstitút, dat 1 jannewaris 1991 losgean kin. Wat de mooglikheden dêr
fan wêze sille en of der safolle inisjativen fan dat nije institút komme sille as 
krekt dit ôfrûne jier fan de Kultuerrie (Frysk Festival), is ûnwis. Direkteur Pyt 
Hemminga seach de takomst aardich optimistysk temjitte en sitearre op de ôf-
skiedsgearkomste yn desimber in fers fan Obe Postma út 1946: 

"Ljochte dagen komme op nij 
Fiere bylden geane mij foarbij! 
Alde paden binne my sa djûr, 
Noch is hwat fan 't goede libben oer". 

Fryske taal- en letterkunde 

Tineke Steenmeijer-Wielenga 

Dat it yn 1990 50 jier lyn wie, dat Nederlân yn de Twadde Wrâldkriich behelle 
waard en 45 jier nei 1945, liet ek yn 'e literatuer syn spoaren nei. It is opfallend 
hoefolle skriuwers (amateurs en professionals) der safolle jier nei dato ferlet 
fan blike te hawwen om har persoanlike oantinkens oan de besettingstiid op 
papier te setten. Foar guon literatoaren (lykas Anne Wadman, Willem Verf, 
Steven de Jong en Tiny Mulder) wie de oarloch en it halden en dragen fan de 
minsken dêryn al folie langer in tema yn har wurk en ûnder de titel "Ynspiraas-
je út argewaasje?" waard dêroer op 7 april in sympoasium halden, dêr't boppe-
neamde skriuwers de ynliedingen fersoargen. It wie de earste manifestaasje yn 
it doe noch net offisjeel iepene Skriuwershûs fan it Frysk Letterkundich Mu
seum en Dokumintaesjesintrum, dat mei de Noordelijke Afdeling fan de Maat
schappij der Nederlandse Letterkunde foar de organisaasje stie. Op 6 juny ie
pene mefrou drs. H. d'Ancona yn har funksje fan Minister fan WVC de nijbou 
fan it FLMD, ynklusyf it Skriuwershûs. De ferbouwing en útwreiding wiene yn 
it foarste plak needsaaklik om in better bewarplak foar it aloan tanimmende 
besit oan argyfmateriaal te realisearjen. Oft it Skriuwershûs, dat troch stipe fan 
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Provinsje en Ryk yn deselde ferbouwing meinommen wurde koe, as literêr 
moetingsplak funksjonearje kinne sil, moat de takomst útwize. It FLMD hat op 
grûn fan de provinsjale notysje Letterebelied, njonken syn funksjes as doku-
mmtaasjesintrum en letterkundich museum, no ek de taak krigen om as stipe-
funksje-ynstitút foar de eigentiidske literatuer te fungearjen. Om in fruchtbere 
gearwurking te befoarderjen is oerlis mei besibbe organisaasjes wichtich. By de 
Sintrale Bibleteek Tsjinst krige Siets Ypenga romte om har noch mear as foar-
hinne ynsette te kinnen foar Fryske lêsbefoardering, de Afûk sil ûnder har nije 
direkteur, Koen Eekma, nije paden sykje, wylst ek de opfolger fan Frou Snoek 
fan It Fryske Boek, Durk Hibma, der sines ta dwaan sil om de literatuer te be
foarderjen en ûnder de minsken te bringen. Yn de Sutelaksje waard yn 1990 
fanmjs foar mear as twa ton oan Fryske boeken ferkocht. Oan de warberens fan 
de fnjwilligers mei har kroaden sil it net lizze. Oft de skriuwers, dêr't it úteinlik 
allegearre mei begjinne moat, har yndie stipe en oanfitere fiele, sil bliken 
dwaan moatte. It Skriuwersboun fûn yn 1990 in nije foarsitter yn de persoan fan 
Jelle Bangma en in nije redaksje foar De Oesdrip. 

Yn 1990 hawwe de Friezen yn alle gefal noch wol trochskreaun. Op de list 
dy't it FLMD foar Trotwaer gearstald hat, steane oan nije Frysktalige boeken 
86 titels, justjes minder as yn 1989, doe't der 90 Frysktalige boekpublikaasjes 
wiene (1988: 77; 1987:105; 1986: 93). Behalve by belletry, mei 23 titels tsjinoer 
19 ferline jier, is de nspmge yn alle sjenres lytser: poèzy no 16 (wie 17); berne-
boeken 19 (wie 21) en ferskaat 28 (wie 33). 

Nei de grutte stiging fan it tal berneboeken om 1980 hinne, doe't der troch de 
ynfiering fan it ferplichte Frysk op 'e skoallen driuwend ferlet fan lesmateriaal 
wie, sakket it tal útjeften foar bern no wer stadich tebek. Der wie oars yn dit jier 
wol omtinken foar de berne- en jongerein-literatuer. Yn it ramt fan it Frysk 
Festival waard yn de hjerstfakânsje it "Bibelebonts Barren" organisearrre, mei 

Minister H. d'Anconafan WVC by de offisjele iepeningfan de nijboufan it FLMD op 
woansdei 6 juny 1990 yn it "Skriuwershûs'' 
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ynliedingen, workshops, in jeugdliterêre dei en in Bibelebonts feest. Spitiger-
nôch bleau it tal belangstellenden ûnder de mjitte. Better wie de tarin fan it 
publyk by de dichtersjûn yn de "Koperen Tuin", by de boekejûn fan It Fryske 
Boek, it Skriuwersboun en de Vrienden van de Openbare Bibliotheek yn Sea-
len Schaaf en echt boppe ferwachting grut by de "Nacht fan it fertriet", organi-
searre troch de Stichting Literaire Activiteiten Leeuwarden mei de Harmonie. 
Dat wie dan ek in prachtich feest mei Nederlânske en Fryske dichters, muzyk 
en foarlêzen, wêrby't de optredens fan de lokale amateurs perfoarst net minder 
wurdearre waarden as dy fan de beropsartysten. 

Prizen 
De provinsjale Fedde Schurerpriis foar debutanten waard yn 1990 takend oan 
Jetske Bilker foar har roman Imitaasjelear; de Dr. Obe Postmapriis foar oer-
settingen oan Douwe Tamminga foar syn fertalingen fan gedichten fan Gysbert 
Japix. De Ljouwerter Piter Jellespriis kriget de Amerikaanske professor fan 
Frysk komôf, Rod Jellema, foar syn oersettingen fan Fryske poëzy yn it In-
gelsk. Yn 1990 ferskynde syn twadde samling dêrfan ûnder de titel The sound 
that remains. It Rely Jorritsma Founs kende oan Uulke Tuinstra en Folkert 
Verbeek prizen ta foar fersen en oan Froukje Annema-Noordenbos, Hanneke 
Feenstra-De Jong en Meinou Piebenga foar ferhalen. Foar de ekstra priis-
fraach foar essays waard neffens de sjuery gjin wurk fan foldwaande kwaliteit 
ynstjoerd om in priis te rjochtfeardigjen. De KFFB bekroande in berneboeke-
manuskript fan Ff. Heeringa-Seepma en romans fan Jelle Tjalsma en Thys Kui
per. De Skylger Lutinepriis waard dit jier net útrikt, omt der gjin gaadlike kan
didaat wie; de Bildtse Kultuurpriis 1990 wie foar Albert Tilma, dy't him spiti-
gernôch net mear sels yn ûntfangst nimme kinnen hat. 

In memoriam 
Tilma, dy't publisearre ûnder it pseudonym A. de Tollenaer, wie net de iennige 
út de rûnte fan skriuwers en bewegingsminsken fan wa't de Fryske mienskip yn 
1990 ôfskie nimme moatten hat. Ek de folgjende bekende Friezen ûntfoelen 
ús: Anne Bokma, A. I. Brouwer-Prakke, Harry Drost, Lieuwe Hornstra, 
Tsjerk Jelsma, Sybe Krol, Max de Lange-Praamsma, Louise Mellema, Johan-
nes Rienstra, Simon Strykstra, Dieuwke Weening-Meijer en Piter Wybenga. 
Elk fan dy minsken hat op syn of har eigen wize ek in bydrage levere oan de 
kultuer yn Fryslân. Wy tinke mei respekt en tankberens oan har werom. 

Belletry 
Fan de 23 boeken út dit skift binne 18 oarspronklik Frysk en nij. Dat wiist net sa 
min. Fan dy 18 binne 12 lytsere of gruttere romans. Fan dy 12 binne net minder 
as 4 útjûn troch de KFFB, neffens de fertroude kristlike formule. Fan de 8 oare 
romans binne 2 wol hiel lyts, minder as 65 si den, wylst 2 oare ta de typyske 
ferdivedaasjelektuer fan detektive en damesroman rekkene wurde moatte. 
Bliuwe oar 4 romans . Dêr is 1 by dy't allinne mar tafallich net yn de rige fan de 
KFFB útkommen is, 1 dy't ek neat gjin ferrassends mear biedt, omdat it it safol-
ste diel fan in rige is en 2 dy't de pretinsje fan "moderne literêre roman fan in 
jonge skriuwster" net wiermeitsje kinne. As jo sa redenearje bliuwt der fan de 
beskieden opteinens by it begjin fan de ynventarisaasje net folie mear oer. Wy 
kinne it lykwols ek oars besjen. Fan de 4 (+ 1) KFFB-romans binne 2 skreaun 
troch debutanten fan wa't Piter Westra yn De wei fan A. nei A. besocht hat de 
tradisjonele leafdesroman spannender te meitsjen troch der in soarte fan mis-

130 



diedferhaal trochhinne te weevjen. En Tsjerk Lanting hat yn Grien is itgers mei 
de foarm eksperimintearre troch yn it libbensferhaal fan syn haadpersoan ge
dichten op te nimmen en dat ferhaal net folslein mar yn brokken te fertellen en 
derby hieltyd sprongen fan fiif jier te meitsjen. In 3de roman is fan de hân fan in 
auteur, dy't oan no ta allinne berneboeken skreaun hie: Tsjalling fan Wolsum 
(ps. fan Jelle Tjalsma) joech yn Tiden hawwe tiden in goed skreaun, mar wat te 
bot konstruearre ferhaal, dat yn de foarige ieu spilet. Thys Kuiper socht it yn 
Taastyn itferline ek yn de skiednis en beskreau it wjerfarren fan in boerefamyl-
je út de Legeaën yn likernôch deselde tiid. De KFFB soarget foar lesboeken en 
dêr is ferlet fan, lykas der ek ferlet is fan noflik te lézen romantsjes as it tredde 
misdiedferhaal fan Ryk Landman, Rots yn 'e dize, en it ferhaal fan in frou dy't 
yn har houlik teloarsteld is, fan Froukje Annema yn Maleur yn maaie. En 
moattte wy net wiis wêze mei in auteur as Willem Abma dy't yn It orakel syn 
Heerd Hissemastoarje ta in (spitigernôch wat dûbelsinnich) ein brocht hat en 
mei Bauky Miedema, dy't it net by ien boek litten hat, mar yn Flues en Trom
pen op in orizjinele manier sjen litten hat, dat jo der yn ús 'tolerante' maatskip-
pij hiel wat foar oer hawwe moatte om gewoan Frysk prate te meien? En mei in 
debutante as Nora Pratley dy't yn it thriller-eftige Mardan beskreaun hat, dat 
macht korrupt makket, oft de machthawwers no lofts of rjochts binne? Litte it 
noch gjin literêre masterwurken wêze, it is dochs moai, dat - tanksij de provin-
sjale opdrachtepot -jonge auteurs in káns krigen hawwe? 

Fierder hat Anne Wadman yn De fearren fan de wikel wer it oarlochsferline 
fan ien bleat lein, kaam fan de yn 1989 ferstoarne Geart van der Zwaag yn It 
spoekskip noch postúm in oarlochsferhaal út, waarden yn Skeindferline ferha-
len fan oare ferneamde auteurs oer 1940-1945 bondele en joech Ak Wassenaar 
har Deiboek Menaam 1944-45 út. Rink van der Velde brocht syn best ferkochte 
boek Feroaring fan lucht by de tiid en der kamen fannijs ferhalebondels út fan 
Hylkje Goïnga (Hynstefigen), dy't ek it Fryske boekewikegeskink, Op stap, 
skreau, fan Douwe Kootstra (reisferhalen yn Yn de baan fan de boemerang), 
Bennie Huisman (De ropfan it wetter) en Jabik Veenbaas, dy't fertsjinstlik de-
butearre mei Tusken himel en hel. It nijsgjirrichste boek dat yn 1990 ferskynd 
is, wie lykwols net oarspronklik Frysk. Jan de Jong levere mei De klank fan de 
fanfare in grutte prestaasje as oersetter fan Johanno Strasser syn yntrigearjen-
de en foar in part yn Ljouwert spyljende roman. In oare oersetting út it Dútsk 
wie dy fan Theodor Storm syn ferneamde De skimmelruter troch L.H. Bouma. 

Poëzy 
It útjaan fan fersebondels is net lukratyf. De grutte útjouwers weagje har der 
hieltyd minder oan. Fan de 16 bondels dy't yn 1990 op 'e merk kamen, binne 7 
yn eigen behear útjûn, wylst 2 ferskynden as spesjaal nûmer fan in tydskrift. De 
Koperative Utjowerij kaam mei Rapsody yn stien foar Jerusalem fan Josse de 
Haan; fersen oer Israël as resultaat fan in reis. It is in moaie bondel wurden en it 
wurk is tagonkliker as it eardere fan De Haan. De Q brocht fierder de twadde 
bondel fan Beart Oosterhaven út (In leech fermidden) en Boulân, gedichten 
oer it libben yn it nije lân fan de polderbewenners Margryt Poortstra en Eppie 
Dam. De útfiering fan dy bondel is wol hiel sljocht útfallen en docht dêrmei de 
dochs wol yntrigearjende poëzy gjin rjocht. Hoe't it ek oars kin, lit de twatalige 
bondel Reiger, Vis en ManIReager, Fisk en Man fan Wilco Berga sjen. Dy dich
ter stalde yn opdracht fan it jubilearjende Anjerfûns Fryslân in prachtich bylk-
jend boek gear mei in kar út syn sfearfolle, sterk ta de ferbylding sprekkende 
fersen en út syn gouaches. Spitich, dat dy bondel net yn de hannel brocht is! 
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Hokker dichter hellet in oplaach fan 2500 eksimplaren? Kwa ynhâld wol re-
presintatyf, mar wat útfiering oanbelanget minder slagge is de bondel Hûndert 
Fersen, in blomlêzing fan goed hûndert fersen út de Fryske poézy fan de renês-
sânse oan ús tiid ta, mei in ynformative ynlieding fan Jelle Krol, dy't by de Frys
ke Akademy útkaam. Rod Jellema levere yn The sound that remains oersettin-
gen yn it Ingelsk fan fierwei de measte fersen út dy Akademy-bondel, sadat der 
no in moai ferskaat oan Fryske dichtkeunst yn in wrâldtaal beskikber is. In bon
del dy't sa goed ferkocht waard, dat der nei in pear wike al in twadde printinge 
fan oplein wurde moast wie De laitsjende wierheid, humoristyske foardrachten 
en (stikel)dichten fan de yn 1987 ferstoarne Wibren P. Altena, besoarge fan 
Douwe A. Tamminga. As oanfolling op in útstalling yn de Ljouwerter Grutte 
Tsjerke joech De Stimfan Fryslân in samling gedichten oer de dea yn it ljocht 
(Mei de deafoar eagen). It wie yn 1990 ek trijefearnsieu lyn, dat de Jongfryske 
Mienskip oprjochte waard. As postúm huldeblyk oan de ynspirator fan dy fer-
nijingsbeweging, joech dy noch altyd besteande organisaasje in reprint út fan 
Douwe Kalma syn oersettingen: Sonnetten fen Shakespeare. 

Berneboeken 
Fan de 19 berneboeken wiene 12 oarspronklik Frysk. Fuort ek al in werprintin-
ge belibbe Baukje Wytsma har berneboekewikegeskink Omke Siger is in liger, 
dat der mei tekeningen van Carla van der Heijde ek tige oantreklik útsjocht. 
Jelle Bangma joech yn Smoarge smjirkerts nije ferskes om foar te dragen. Yn de 
bernedetektive-rige oer Mentha Minnema kamen twa dielen út: Mentha Min-
nema en it klokkemystearje (fan Jan Schotanus) en Mentha Minnema en ithûne-
mystearje (fan Anny de Jong). 

Ferskaat 
De measte boeken út dit skift hawwe mear mei (pleatslike) skiednis as mei lite-
ratuer en taalkunde te krijen. Taal yn it grinsgebiet, mei de útkomsten fan in 
ûndersyk fan de Fryske Akademy yn it Frysk-Grinslanner grinsgebiet, foarmet 
in útsûndering. De yn it Frysk oersette teksten fan Jacques Brei, dy't troch 
Douwe Heeringa mei safolle sukses songen binne, diene it ek yn boekfoarm 
goed. Oer apart idioom skreau Tabe Beintema Moai sa SikkelGoed zo Sicco en 
der kaam nij lesmateriaal foar minsken dy't flotwei Frysk leare wolle: Bekjegau 
fan Bouke Oldenhof en Janny van der Veen. It grut Frysk wurdboek kaam yn 
diel 7 fan "fûke" oant "groppe". In wichtige samling foar de literêre ûndersi-
kers is dy fan de kritiken fan Anne Wadman It kritysk kerwei. 

Konklúzje 
As men sa koart om 'e hoeke de produksje fan in hiel jier besprekke moat, kin 
men fansels net mear as in tige oerflakkich byld sketse. Dochs kin ek dan wol 
konstatearre wurde, dat 1990 miskien net folie topboeken opsmiten hat, mar 
dat as gehiel de rispinge net ôffalt. Der bart yn sa'n jier dochs noch gans, ek yn 
de frijwat nuete Fryske literêre wrâld. 

Monumintensoarch 

S. ten Hoeve 

De larven fan de bûnte knaachkrobbe frieten har fierder in wei troch ieuwenâl-
de houtkonstruksjes fan monumintale gebouwen yn ús provinsje. Yn de Grutte 
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Tsjerke te Ljouwert liket in proef om de bistkes te bestriden slagge te wezen, 
mar in definityf bestridingsmiddel dat yn alle getallen ôfdwaande helpt is der 
noch net. Sa ûntstiet der aloan grutter skea, foaral oan tsjerklike monuminten. 
Ek op oare wizen giet it ferfal by guon fan dy monuminten fierder, trochdat de 
troch it Ryk oan de gemeenten tawiisde restauraasjebudzjetten net grut genôch 
binne om omfangrike wurksumheden betelje te kinnen. Ut de "kanjerrege
ling" is ek dit jier net de breanedige restauraasje fan de Snitser Martinitsjerke 
subsidiearre, likemin as de restauraasje fan tsjerken fan de Stichting Alde Frys-
ke Tsjerken lykas dy te Britsum en Boksum. 

Op de saneamde Rykslist waarden fjouwer "nije" Fryske monuminten regi-
strearre: de pleats Allemastate mei fragminten fan in midsieuske stins te Ald-
wâlde, skipwerf De Hoop te Warkum, Fockensstate te Beetstersweach en de 
houtseachmole De Zwaluw te Burdaard. De âlde doarpskearnen fan Balk, Ie 
en Mitselwier krigen lang om let nei jierrenlange tarieding de offisjele status 
fan beskerme doarpsgesicht. De Commissie Buitenplaatsen van de Rijkscom
missie voor de Monumentenzorg brocht de minister fan W.V.C, rapport út oer 
de beskerming fan histoaryske bûtens yn Fryslân. Se stelde út om oer te gean ta 
it beskermjen fan Klein Jagtlust, Oranjestein en Oranjewoud te Oranjewâld, 
Fogelsanghstate te Feankleaster, de Prinsetún en de Oude Begraafplaats te 
Ljouwert, Martenastate te Koarnjum, Dekemastate te Jelsum, Lyndenstein en 
Harinxmastate te Beetstersweach, Schatzenburg te Dronryp, Heremastate op 
'e Jouwer, de Klinze te Aldtsjerk, Staniastate te Oentsjerk, Vijversburg te 
Ryptsjerk en Epemastate te Ysbrechtum. Oer beskerming fan Lauswolt te Ol-
terterp en Het Nieuwe Werk te Wolvegea joech de kommisje noch gjin oardiel. 
Se wie fan betinken dat sân bûtens net beskerme hoege te wurden: Rinsmastate 
te Driezum, Harstastate te Hegebeintum, Riniastate te Aldemardum, Voor
meer op 't Hearrenfean, Heringastate (Poptaslot) te Marsum, Heemstrastate 
te Oentsjerk en Lindenoord te Wolvegea. 

De "jonge" monuminten fan nei 1850 krije hieltyd mear omtinken. Wichtich 
dêrfoar is it M.I.P. (Monumenten Inventarisatie Project). Yn it ramt fan dat 
projekt wurde mei ryksstipe, ûnder lieding fan de ôfdieling Monumintensoarch 
fan de Provinsjale griffy de karakteristike gebouwen, dy't út it tiidrek 1850-
1940 yn Fryslân bewarre bleaun binne, ynventarisearre. Dat binne der, sa is 
rûsd, likernôch 10.000. Fan fjirtjin gemeenten yn Regio-Noord binne de yn-
ventarisaasjerapporten yn 1990 ferskynd. Healwei 1991 moat it projekt dien 
makke wêze en moatte de rapporten oer de monuminten yn de gemeenten yn 
de regio's Súd en East ek klear wêze. Op basis fan de rapporten moat besletten 
wurde hokfoar monuminten gaadlik binne om se in wetlike beskerming te jaan. 
Hie foarhinne mar in lyts tal minsken belangstelling foar monuminten, no is dat 
wol oars. Dat blykt wol út de dielname oan ekskurzjes. De Stichting Monu
ment van de Maand hie wer in protte belangstelling foar har njoggen projekten. 

Oerheidsgebouwen, gast- en weeshuzen 
De poarte fan it njoggentjinde-ieuske finzenisgebou te Ljouwert waard yn op
dracht fan it Ryk opknapt. De provinsje moast mei it Ryk dreech ûnderhan-
delje oer de Kânselerij dy't nei muoisum hantsjebakken no foar fjouwer ton 
oan de Provinsje oerdroegen wurdt en nei restauraasje diel út meitsje sil fan it 
Fries Museum, dat ambisjeuze plannen hat foar it gebou. Hooplik sil in ferant-
wurde ferbining tusken de Kanselarij en it Eysingahûs fan it museum alle om
tinken ha en wurdt der nét socht nei modieuze oplossings, dy't jin nei in pear 
jier de kiel úthingje. 
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No't gemeentlike gebouwen yn Ljouwert de ôfrûne jierren hieltiten kleurri-
ker wurde, koe it net útbliuwe dat it wytferve steedhâlderlik Hôf by in skilder-
beurt ek ferkleure: it krige in rôze-bêzje sânstienkleur en in pearze plint. Yn de 
Nieuwe Zaal fan it Ljouwerter stedhûs kaam it stukplafond út 1845 foar in part 
nei ûnderen. 

Ut har âlde, rike fûnsen lieten de fâden fan it Ljouwerter St. Anthony Gast-
hûs, neidat hja it Alde Gasthûs ôfstjitten hienen, it saneamde Nije Gasthûs en 
de derby lizzende prachtige tunen op stylfolle wize renovearje. In oar tehûs, it 
Cruycebroedershof (earder weeshûs) te Snits, waard op de foargevel fan 1854 
nei ôfbrutsen. De gevel sil oars ek noch wizige (skeind) wurde. Der komme 
winkels en wenhuzen efter. 

Klokhuzen, tuorren, tsjerken, oargels, begraafplakken 
It klokhûs fan Legemar moat opknapt wurde, mar eardat dit kin moatte der 
mei it gemeentebestjoer fan Skarsterslân subzydzjeproblemen út 'e wei romme 
wurde. Guon tuorren binne ek oan restauraasje ta. De toer fan Minnertsgea, 
dy't yn 1947 restaurearre is, stiet yn ôfwachting fan subsydzjejild al yn 'e ste-
gers. Om de toer fan Skraard, yn 1969 restaurearre, stean stekken yn ferbân 
mei fallende stiennen. De toer fan Harich, yn 1974 restaurearre, moat yn fer
bân mei slimme swamfoarming ek oanpakt wurde. Yn de toer fan Toppenhu-
zen hat de bûnte knaachkrobbe foar likernôch in ton skea feroarsake. It is wol 
in griis dat noch net sa lang lyn restaurearre gebouwen no alwer foar grutte 
bedraggen ûnder hannen nommen wurde moatte. It is mar goed dat it systeem 
fan ûnderhâldssubsidiearring foar tsjerklike monuminten hieltiten better be-
gjint te wurkjen. Hooplik kin sa tefoaren komme wurde dat djoere restauraas-
jes elkoar yn koarte tiid opfolgje moatte. 

De ymposante toer fan Easterbierrum ûndergie foar amper oardel miljoen 
gûne in yngeande restauraasje. De dakruters op de tsjerken fan Sibrandabuor-
ren, Moarre en Elslo waarden opknapt, lykas ek de "Julianatoer" fan de Me-
niste tsjerke te Aldebiltsyl. 

Yn lens mei syn 50 ynwenners (20 Herfoarme lidmaten) waard buten de toer 
ek de Herfoarme tsjerke alhiel restaurearre. Ald-minister E. Brinkman kaam 
om it gebou wer yn gebrûk te nimmen. Yn Duerswâld ûndergienen it ekste-
rieur fan toer en tsjerke ek in restauraasje; itselde barde yn Mantgum. Yn Eas-
ternijtsjerk en Warkum is it muorrewurk fan de tsjerke ûnderhannen naam en 
yn Wikel wurdt de hiele tsjerke yngripend opknapt, foaral de fundearring. Un-
der oaren troch it swiere moarmeren grêfmonumint fan Menno van Coehoorn 
is dy tsjerke bot fersakke. Oan de tsjerke fan Feanwâlden wurdt ek noch wur-
ke. Dêr hat de bûnte knaachkrobbe ek taslein. De aparte, neo-klassisistyske 
tsjerke fan Wâldsein út 1824 stiet yn 'e stegers en moat simmer 1991 wer alhiel 
opknapt wêze. De restauraasje fan de Harnzer R.K. St.-Michaëltsjerke, út 
1881 en fan boumaster A. Tepe, is in begjin mei makke. It tsjerkebestjoer fan 
de R.K. St.-Vitusparochy te Blauhûs, hat oant no ta om 'e nocht yn 't spier west 
om har yn 1869 troch boumaster P.J.H. Cuypers ûntwurpen tsjerke op 'e mo-
numintenlist te krijen. De tsjerke moat foar likernôch oardel miljoen gûne res
taurearre wurde. De yn 1892 boude neo-goatyske kapel op it R.K. begraafplak 
fan Snits wurdt yn fazen opknapt en moat by syn 100-jierrich bestean wer yn 
oarder wêze. De út 1934 datearjende R.K. St.-Johannestsjerke út Huzum rek
ke nei in behanneling de wite útslach kwyt, dy't it bouwurk by de restauraasje 
fan 1986 oprûn hie. De earste faze fan de trije jier duorjende restauraasje fan de 
Meniste fermanje te Warkum is yn útfiering naam. De út 1790 datearjende fer-
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manje fan Drachten krige de kleuren werom, dy't yn 1928 ûnder ynfloed fan De 
Stijl oanbrocht, mar letter wer weiwurden wienen. Yn de tsjerke fan Britsum 
kamen op de koepelferwulften tolfde-ieuske muorreskilderingen foar it ljocht. 
De Stichting Alde Fryske Tsjerken besiket as geskink by har 20-jierrich be-
stean, jild byelkoar te krijen foar de restauraasje fan dy skilderingen. 

Jierrenlang hat de Westertsjerke te Ljouwert foar ferfal bleat stien en it bou-
wurk waard stadichoan in ruine. Nei't dúdlik wurden wie dat it in bestimming 
as teater krije koe, is moai rimpen de ynventaris der útsloopt. Dêr heart ek 
weardefol snijwurk út 1694 ta. Wy meie wol hoopje dat it wer in weardich plak 
kriget yn it gebou en net fersille rekket lykas bard is yn 1970 mei ûnderdielen 
fan de Steatenbank yn de Grutte Tsjerke te Ljouwert. Fryske tsjerke-ûnderdie-
len rekken dit jier oars ek al om utens. It tsjerkje fan Skoklân is ûnder oaren yn-
rjochte mei de preekstoel út de tsjerke fan St. Jabik, it doophek en in psalm -
boerd út Britswert, in doopbekken út Boarnwert en kollektepongen út Boer. 
Yn Aldegea (Sm) is de restauraasje foltôge fan it yn 1875 troch Lambertus van 
Dam boude tsjerke-oargel. Op Skiermuontseach is it njoggentjinde-ieuske oar-
gel, dat yn 1927 yn 'e tsjerke kaam, yn restauraasje nommen. Der waard reden-
dield oer it Ternaarder tsjerke-oargel, dat yn 1864 nij boud waard yn de monu-
mintale kast fan it Badersoargel út 'e midden fan de santjinde ieu. It ynstrumint 
wurdt net rekonstruearre (nij boud) yn santjinde-ieuske styl, mar ûndergiet in 
restauraasje mei de opset út 1864 as útgongspunt. It skitterende Van Dam-oar-
gel út 1847 yn de Westertsjerke te Ljouwert, bliek troch fandalen slim tram-
tearre te wezen. Sa is bygelyks 30 persint fan it piipwurk ferdwûn yn 'e tiid dat 
de tsjerke leech stie. Wat noch fan it oargel oer wie, is demontearre en opslein, 
sûnder dat oars dúdlik is wat der mei dien wurde sil. 

Tanimmende belangstelling foar de dea en foar gebrûken dêromhinne liedt 
derta, dat tsjerkhôven wer mear omtinken krije as wol west hat. It opknappen 
fan stekken, muorren en beplanting giet troch. Op Teakesyl by De Lemmer 
waard it opknapwurk oan it Joadske begraafplak út 1804 ôfsletten. 

Restauraasje fan monumintale en byldbepalende wenhuzen gie yn 1990 rûn-
om troch, bygelyks yn Ljouwert, dêr't hoekhûs Slotmakersstraat/Speelmans-
straat (1597/1662) nei jierrenlang ferfal opknapt waard en yn Snits, dêr't de 
Stichting Oud Sneek it opfallende rychje huzen oan it Hoogend tusken Groot-
zand en Singel, ûnderhannen naam. Yn Molkwar krige in skipperswente mei in 
karakteristike "Suderseegevel" út 1697, har âlde gloarje werom. Yn Jobbegea 
slagge it om it feantershúske út 1861 by de Poppebeam fan de sloop te reden, 
mar op 'e Lemmer moatte monumintenleafhawwers noch yn it spier tsjin de 
wentebouferiening Volksbelang, dy't oan de Nijbuorren de karakteristike, 
troch H. Luiking ûntwurpen keapmanswente (letter doktershûs) ôfbrekke 
wol. 

Yn Ljouwert gienen by de "Wibrabrân" oan de Nijstêd trije monumintale/ 
karakteristike huzen ferlern. Ut it ymposante hearehûs Tweebaksmarkt 47-49 
waard in monumintale santjinde-ieuske treppe stellen. Yn deselde stêd waar
den de prachtige santjinde-ieuske wapenstiennen út it Amelânhûs oan 'e Foar-
streek nei restauraasje ynmitsele yn de nijbou dy't ta stân kaam op it plak fan it 
hûs dat yn 1984 op sa'n skandlike wize ferlern gie. 

De wenten op it terrein fan Martenastate te Koarnjum waarden restaurear-
re. Yn it oanswettende Jelsum wie de tastân fan it aloan mear yn ferfal reitsjen-
de Dekemastate gauris yn it nijs. Epemastate te Ysbrechtum helle ek gauris de 
krante, ûnder oaren mei de aksje ta herstel fan "it bosk" en de plannen foar de 
oanbou fan in tsjinstgebou in achttjinde-ieuske trant. 
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Bedriuwsgebouwen, wettersteat ensfh. 
Yn Wommels waard "It Tsiispakhús" yn âlde steat werombrocht en ynrjochte 
ta in museum oer de âlde slieperdyk De Slachte. In pakhûs op de hoeke fan de 
Weaze en de Ayttesteeg te Ljouwert ûndergie in restauraasje; tagelyk krige in 
wapenstien fan Viglius in kleurke. 

It stasjon "der vierde klasse" fan Wolvegea út 1865 soe in jiermannich lyn 
sloopt wurde, krektlyk as de stasjons yn Frjentsjer, Hylpen, Warkum en 
Drylts. It is no lykwols renovearre; it stasjon bleau dus bestean en is it kantoar 
wurden fan in akkountantsburo. De Bond Heemschut sette him yn foar it be-
hâld fan de gebouwen fan it eardere stienfabryk te Eastrum. Der bleau noch 
ûndúdlikheid oer de ferpleatsing fan it suvelfabryk Freia fan Feanwâlden nei it 
Openluchtmuseum te Arnhem. 

Te Stiens waard de karakteristike pleats dêr't Piter Jelles Troelstra yn syn 
bernetiid wenne hat, ôfbrutsen. De monumintale pleats op 'e Trijehoek ûnder 
Lippenhuzen kaam wakker yn it nijs trochdat de eigners it gebou ôfbrekke 
woenen en mei har sloopplannen by de Raad van State bedarren. 

Twa yndustrymolen krigen in grutte opknapbeurt: Welgelegen op 't Hear-
renfean en de Korenaar te Seisbierrum. De bekende Babuorster Mole ûnder 
Tsjerkwert ferlear syn mealfunksje, dy't troch in gemaal oernommen is. De 
Stichting De Alde Fryske Mole krige de mûne oer. Dy stichting ferlear by Fer-
wert troch brân de mole de Non, dy't by de jannewarisstorm op 'e rin gie en 
waarm draaide. De gemeente Ljouwert makke plannen foar grut ûnderhâld 
oan de mole op de Froskepôlle. It Fryske Gea liet de wettermole yn 'e Linde-
delling by Wolvegea ûnderhannen nimme. Wat der oerbleaun is fan de Warn-
tilstermole ûnder Wommels, sil ferpleatst wurde nei Skrok by Easterein. De 
tsjasker by Tronde te Elslo kaam op 'e monumintelist. 
Guon gemeenten lieten yn steden en doarpen wettersteatswurken útfiere. Sa 
waard de seeslûs te Warkum yngeand opknapt. Yn Frjentsjer giet de restau
raasje fan de kaaien fan de grêften yn 'e stêd troch. De Stichting Oud-Kollu-
merland liet it unike Kontribusjehúske by Rintsjehoek ûnder Kollumerpomp 
hielendal opknappe. 

Literatuer 
Der is yn oare jierren wolris minder skreaun oer Fryske monuminten. Fansels 
wienen der wer de boekjes fan Monument van de Maand: Havenplaats Lem
mer, troch Pieter Terpstra, De Stelling Kornwerderzand, troch Mart van De
venter en Marina F. Fermo; De kerk van Oudega, troch Julius Riemersma; 
Molen De Weijert te Makkinga, troch Dick Bunskoeke; De Slachtedyk, troch 
Siem van der Woude; Aldeboarn, het beschermen waard, troch Hugo King-
mans; De liefdegestichten van Bolsward, troch S. ten Hoeve; Hofstad Leeuwar
den, troch Peter Karstkarel en as ekstra Kerk Sint Annaparochie, ek troch Pe
ter Karstkarel. 

Yn Het Waagstuk: de geschiedenis van waaggebouwen en wegen in Nederland 
binne yn in ynventarisaasje de noch besteande en eardere Fryske waachgebou-
wen opnommen. De f aden fan it St.Anthony Gasthûs lieten by it reekommen 
fan de renovaasje fan it saneamde Nije Gasthûs it moai útjûn boekje, SintAn-
thoon in steno, groen en steen, gearstald troch Hendrik ten Hoeve, Peter Karst
karel, Hugo Kingmans en Rita Mulder-Radetzky. Open Monumenten in Leeu
warden 1990 giet oer woldiedige ynstellings yn 'e stêd en befettet tekstbydragen 
fan deselde auteurs en fan Jochem Admiraal en Leo van der Laan. 

Johannes T. Engwerda makke in doktoraalskripsje keunstskiednis oer Friese 
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Postkantoren. Yn it 71ste jierferslach fan de Vereniging Hendrick de Keyser 
wurdt oandacht jûn oan de nijkeapen fan de feriening. R. Meischke skriuwt oer 
Weaze 30 te Oldeboorn. Een Fries huis uit de 18de eeuw en Pieter Jan Tichelaar 
oer De tegeltableaus van Weaze 30 te Oldeboorn. Adellike wenten krigen ek 
wer omtinken. M. W. Meyer publisearre yn it liber amicorum foar C L . Tem-
minck Groll, De Stenen Droom, it artikel 'Stinsen in Leeuwarden'. It boek Stin-
sen en States, adellijk wonen in Friesland, befettet in protte ôfbyldings dêr't Pe
ter Karstkarel beskriuwings by makke hat. Ronald Elward jout slim ûnfolsleine 
bewenningsskiednissen, dy't neat gjin nijs biede. It is noch wachtsjen op in 
standertwurk oer de wenhuzen fan de Fryske elite. In detailstúdzje is Epemas-
tate te Ysbrechtum - Historische beschrijving van de tuinaanleg troch R.L.P. 
Mulder-Radetzky. 

Oer tsjerkegebouwen waard skreaun foar de publikaasjebân fan de Stichting 
Alde Fryske Tsjerken troch Herma M. van den Berg (oer 'De kerk van Brits
werd en de Stichting Alde Fryske Tsjerken' en troch Regnerus Steensma (oer 
'Sint Christoforus in Friesland'). Dolf van Weezel Errens publisearre yn De 
Vrije Fries LXX oer 'De zolderschilderingen in de oude kerk van Terkaple'. Ta 
gelegenheid van NCRV-Kerkepad waard troch B. Edes en C. Glashouwer Uit 
de geschiedenis van de Amelander kerken skreaun. G.P. Heerma stalde mei 
help fan E.J. Heerma in boekje gear oer de tsjerke fan lens: Alleen naar Edens 
- uit de historie van kerk en dorp en over de restauratie 1988-1990. In oar feest-
geskrift is Fermanje Drachten, 1790-1990. It oargeltydskrift De Mixtuur hat yn 
nr. 66 in wichtige bydrage van J.D. van der Meer oer it wurk fan de Ljouwerter 
oargelbouwer Albertus van Gruisen (1741-1824). Oer bedriuwsgebouwen fers-
kynde fan Tj. Severin Molens in en om Harlingen, een rijke historie. 

Geschiedenis 

J.J. Huizinga 

De problemen bij het vervaardigen van een "complete" stads- of streekge-
schiedenis zijn bekend bij wie daartoe een poging heeft ondernomen. Ook de 
redactie van Haskerlân. In tal by dragen ta deskiednis (K.F. Gildemacher, L.G. 
Jansma en H. Spanninga) heeft ze ondervonden. Over Haskerland dat in zijn 
bestaan tot 1984 bovendien nogal eens van vorm is veranderd, is niettemin een 
mooi en goed leesbaar boek verschenen. Elf auteurs hebben er met hun diverse 
bijdragen inhoud aan gegeven. H. Spanninga die het leeuwedeel voor zijn re
kening heeft genomen, geeft een algemeen overzicht tot 1800. Dan volgen to-
ponymische, sociale, economische, demografische en kerkelijke aspecten. De 
familie Vegilin van Claerbergen en Douwe Egberts kunnen in Haskerland niet 
gemist worden. En dan is er nog een hoofdstuk over de Tweede Wereldoorlog. 
Helaas ontbreekt een register, zoals dat wel vaker het geval is bij uitgaven van 
de Fryske Akademy. 

Intussen blijft de Studiegroep Geschiedenis Leeuwarden ernaar streven zo 
mogelijk nog voor de eeuwwisseling een integraal geschiedwerk van de stad 
gereed te hebben. Voorwerk wordt verricht in nieuwsbrieven en de Leeuwar
der Historische Reeks (red. R. Kunst, M. Schroor en H. Spanninga). In deel II 
van deze reeks leest men hoe Paul Th. Kok en Meindert Schroor zich zo'n inte
grale geschiedenis via een viertal invalshoeken voorstellen. René Kunst geeft 
een afgewogen overzicht van de historische publikaties uit de laatste vier jaar. 
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Slopen in de Speelmansstraat heeft het O T H. T 
de opgraving daar hypotheses ovfr h f Ji < î ^ n g e n m ° g e l n k gemaakt uit 
P.N. Noomen toont aan dat L T S l ™ de^amli^che tijd te toetsen, 
voeten van schutspatroon St V f T i n / e t , s t adswapen aanvankelijk aan de 
script van oud-gemeentearchivari • H ¾ A? ^ ° P g I ° n d V a n e e n m a n u " 
¾kt H. Spanninga de g o d s d t ï S » ^ n s o m d e s nuanceert en verduide-
1617. Meindert Schroor en J a n v a f d e r T H if m a

u
c l ! t s s t r i i d in de jaren 1608-

bevolkingscijfers in de negentLnH d e h e r s c h l k k e n en interpreteren de 
Een renovatiebuurt is aanl«îî- CeUW" 

Brood bovenal. Leeuwarden8 g e w e e s t v o o r d e verschijning van Eigen 
1990). Geartde v S K ^ f ^ «& H ^ 0 l m ^ ¾ " 
geschiedenis geleverd dat ook vnZ •.\ ^ ™ g e d o c u m en tee rd stukje stads
een fraaie aanwinst zal zijn T r , hZ 7 '^ î f e " n a a n w e z ige - bewoners 
skiednis (red. W. Bergsma Joh % d e r d^T

d e
T

e I v a n d e Bydragen ta pleatslike 
Ernst Huisman uit het n o t u l e n b n J n e S W J J ' J ^ : M o 1 e n R N«uwland) put 
dracht Verbetering" v o o r z ï n t ï "" ^ werkI iedenvereniging "Door Een
arbeidersorganisatie te Gorrechfk T T ^ . T d f f r s t e J a r e n (1871-1874) van 
archiefstuk uit 1564 de juiste i w ' ^olsbnnk bepaalt aan de hand van een 

jerksteradiel. Het in kaart a e K 7 a n h e t V O O r m a l i 8 e B u r g u m e r f e a n i n T y t s -
door H.A.M. Andela in d e t S l ^ 2 1 6 " V a " B o l s w a r d vóór 1600 wordt 
een driejarig grensconflict Z l å T w T ™ ^ ! ^ - B e e t S t r a v e r h a a l t v a » 
kwam uit de opmetingen voor h e t \ ^ ? U m e " W v m b r i t se radee l dat voort-
britseradeel werd beslist. O^VZA f e n i n 1 8 2 7 t e n v°ordele van Wym-
land de migratie in T y t s j e r k s t e S . , 7 " ^ ^ o M e r e n stelt Pieter Nieuw-
slotte plaatst enige kLLkeZltfteT™ \ ^ 0 5 V a S t R F e e n s t r a t e n " 
artikel van D.Th. Reitsma ¾ Ä V a n d e * c h i e r e ™nniken bij het 
oog in het tweede deel van de p S L / • ? ¾ • e

J
g e s c h i e d e n i s v a n Schiermonnik-

De aantekeningen die K J c™ ** Skiedms-
maakt, zijn in een losbladige u\ZZ ^ ^ l ^ " V a n z iJn J e u g d h e e f t ge-
voor Ooststellingwervers- Histn^ ï ' " ^ n n g b a n d t e r i n z a §e en kopiëring 
terwolde. Ook dit jaar hebben T i l ^ T ^ T mn het dorPsSebied van Oos-
Vaart en S. Talsma hun PrekaLt' ^°\T ^ ' N ° ° m e n ' e n J H P " v a " der 
trale Atlas fan Fryslân 1832 metl", At!asJai} Fryslân 170011640 en Kadas-
FrjentsjerteradielenFrjentsiS- Tn f>". 1

U I t g ! b r d d - D e d e I e n v i e r betreffen 
den J.A. Mol, P.N. Noomen „ i Vfjerlengde v a n hun atlasuitgave verzorg-

streerd rapport over de nederzeïtir, ^1-J V a a r t V O O r t s e e n f r a a i geï l lu-
Eestrum; dit ten behoeve van een T g ? ch,f.dems v a n Achtkarspelen-Zuid/ 

Alle 63 molens die Harlingen helft l I e l i n g S p r ° j e C t -
in Molens in en om HarlinJn P2 f ,md'Zljn d ° ° r TJ" S e v e r e i n verzameld 
ten en de bijbehorende personen " 7 hls\%ie-™) geeft van de vijftien soor-
instructieve gegevens over de w e r k . ™ 0 8 ? a ^ e e l d i n g e n en voorts allerlei 
kijkboek is dit voltooid verleden / Ä ! f o n d e r g a n g - B ehalve aangenaam 
van de stad. 6 n e e n blJdrage tot de economische geschiedenis 

J.J. Kalma's eerste deel van P i 
dat de tijd van 1621 tot en met lfi¾T ƒ " t0ezicht Frie^ synodeverslagen, 
over 1651-1675 en 1676-1700 is îm H 0 1 ™ t e ' v e r scheen in 1987. Met de delen 
ma heeft de beoefenaars van n l a a t S ¾ a* z , e y e n t i e n d e eeuw ontsloten. Kal-
plicht. Terecht werd zijn « 2 w ¾ e (kerk)geschiedenis zeer aan zich ver-
de gebracht. J genadige arbeid met een feestelijke bijeenkomst hul-

Het vijftigjarig bestaan van de «t u 
1989 is aanleiding geweest tot een „ Jra?ciscus-parochiekerk te Wolvega in 

g tot een geschiedenis van de parochie vanaf de zeven-



tiende eeuw. Maar de toren ging niet verloren schetst eerst de moeilijke tijden 
tot de negentiende eeuw en gaat dan over in personalia en plaatjes uit het Rijke 
Roomsche Leven. De vijf samenstellers onder wie H. Oldenhof hebben er in 
korte tijd (zestien maanden) met behulp van 34 sponsors een mooi boek van 
gemaakt. 

Jacob Lautenbach is bij het honderdjarig bestaan van de Gereformeerde 
Kerk van Tzummarum terecht wat verder in tijd en maatschappelijke context 
gegaan dan waar het onderwerp op zich in eerste instantie om leek te vragen. 
Rechtzinnig, rechtlijnig en niet gemakkelijk zijn de personen die Zij durfden 
het aan bevolken. Ook hier mooie groepsfoto's. 

Congressen vinden de laatste jaren veelvuldig plaats en laten congresbundels 
na. Zo publiceerde de Fryske Akademy Experiences and explanations. Histori
ca! and sociological essays on religion in everyday life met een negental voor
drachten uit 1988. W. Bergsma karakteriseert daarin de zeventiende eeuw in 
Friesland met "Slow to hear God's Holy Word" en Joh. Frieswijk verkent het 
terrein in "Religion, Churches and Politics in Friesland 1748-1918". 

Het Nordfriisk Instituut te Bredstedt publiceerde een zevental voordrachten 
in Die friesische Freiheit. Oebele Vries ("Die friesische Freiheit und das Heili
ge Römische Reich") bericht over de vier vrijheidsprivileges die niet mochten 
baten tegen de vorstenmacht. Wiebe Bergsma ("Die friesische Freiheit bei 
friesischen Bauern im 16. Jahrhundert") neemt zijn Abel Eppens ter hand ter 
illustratie van het vrijheidsbesef van de boeren. 

Het korte, weinig succesrijke bestaan van de N. V. Friesche Kofscheepsrede-
rij van 1839-1850 wordt in het jaarboek 1989 van het Fries Scheepvaart Museum 
en Oudheidkamer beschreven. G. Groenhof geeft met dit moderne avontuur 
van Age Hylkes Tromp en zoon een samenhangend en concreet inzicht in het 
reilen en zeilen van handel en industrie halverwege de negentiende eeuw. 

In It Beaken laat Ph.H. Breuker zien hoe de Friese cultuur en literatuur in de 
eerste vijftien jaar van het Koninkrijk daar een gelijkwaardige plaats verwierf 
en vervolgens een lokale aangelegenheid werd (18-33). Annemieke Galema 
deelt mee wat er gedaan is en wat er nog allemaal te doen staat met betrekking 
tot het onderzoek naar de Friese transatlantische migratie rond de eeuwwisse
ling (45-58). Hoe het liberale gemeentebestuur van Leeuwarden de gasvoor-
ziening tussen 1845 en 1915 verzorgde en voor de gemeentekas benutte, leest 
men bij Rolf van der Woude (105-132). E. Vellinga vergelijkt een drietal in
structieve geschriften uit de tweede helft van de achttiende eeuw die de Friese 
notarissen moesten sterken tegen de concurrentie en toont aan dat het ambt de 
revolutie van 1795 overleefde (133-144). 
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Jaarverslagen 
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Fries Genootschap van Geschied-, 
Oudheid- en Taalkunde 
Beschermvrouwe H.M. Koningin Beatrix 

162ste verslag, over 1990 

Op 2 augustus overleed het erelid mr. H. Schootstra, aan wiens bestuurlijke 
kwaliteiten het Genootschap veel te danken heeft. Een afvaardiging van het 
bestuur woonde de begrafenisdienst bij. Door de stuurmanskunst van voorzit
ter Schootstra kon het museumbeheer per 1 januari 1970 aan de nieuwe Stich
ting Het Fries Museum worden overgedragen; de gebouwen waarin het mu
seum was gehuisvest (Eysingahuis en belendende panden) bleven eigendom 
van het Genootschap. 

Als gevolg van de in april van dit verslagjaar verschenen nota 'Nieuw leven 
op de Turfmarkt', met plannen om de Kanselarij te betrekken bij het museum
complex, zijn er nu voorbereidingen getroffen voor een verdere stap. Op 15 
november gaf een buitengewone ledenvergadering haar fiat aan het bestuurs-
voorstel om toe te treden tot een te vormen brede beheersstichting door in
breng - onder drie uitdrukkelijke voorwaarden - van Eysingahuis c a . 

Het bestuur van het Genootschap vergaderde dit jaar zes maal; daarnaast 
was er weer een bijeenkomst met het bestuur van de Stichting Het Fries Mu
seum. Een bestuursdelegatie woonde enkele zittingen bij van de Werkgroep 
Kanselarij en voerde besprekingen met andere toekomstige participanten in de 
beheersstichting. Op grond van eerdere toezeggingen werd bijgedragen aan de 
financiering van de automatisering der gegevensbestanden van het Fries Mu
seum. 

In een algemene ledenvergadering op 23 april is afscheid genomen van voor
zitter drs. A. C. Bosch, van wie de statutair bepaalde maximum zittingsduur 
was verstreken. Na enkelvoudige kandidaatstelling is tot bestuurslid benoemd 
drs. H. Spanninga, drs. J. Woudstra werd herkozen en drs. G. W. Spelde nam 
het voorzitterschap op zich. Aan het eind van het verslagjaar bestond het be
stuur uit: 

drs. G. W. Spelde, Drachten, voorzitter (aftredend 1992) 
W. Dolk, secretaris (definitief aftredend 1992) 
drs. J. Woudstra, penningmeester (definitief aftredend 1993) 
mr. A. E. Duursma-Olthuis, Beetsterzwaag (aftredend 1992) 
Jhr. G. G. Witsen Elias (definitief aftredend 1991) 
H. Kingmans (definitief aftredend 1991) 
drs. H. Spanninga (aftredend 1993). 

Door de goede zorgen van redactiesecretaris drs. J. A. Mol kwam het jaarboek 
De Vrije Fries (146 pagina's plus 38 pagina's verslagen) weer tijdig van de pers. 
Bij wijze van nieuwjaarsattentie kreeg het december-nummer van het Fries 
Museum Bulletin opnieuw een wat grotere omvang en extra illustratie. De vier 
afleveringen telden in totaal 100 pagina's, waarvan er 18 werden gevuld met 
bijdragen van en over het Fries Museum en 61 van de Federatie van Friese Mu
sea en Oudheidkamers. 

De Genootschapslezingen, steeds in het Fries Museum, trokken alle meer 
dan vijftig toehoorders (die in maart ruim honderd). 27 februari besprak me-
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vrouw dr. Th. Wijsenbeek-Olthuis 'Kledingstukken in 18e-eeuwse (Delftse) 
boedelinventarissen', waarbij speciale aandacht werd besteed aan het voorko
men van sits. (In het museum stond toen een aan dit 'exotisch textiel' gewijde 
expositie.) 28 maart verschaften de oud-museummedewerkers G. Elzinga en 
H. Kingmans - mede als inleiding op een excursie - veel informatie over 'De 
Romeinse stad Xanten' en 'De heiligen van Xanten'. 10 oktober sprak me
vrouw dr. B. H. Spaanstra-Polak over 'Kunsthandel en kunstzwendel' en 22 
november hielden de historici drs. H. Spanninga en drs. Y. B. Kuiper door
wrochte betogen over 'De cultuur van de elite' (ter gelegenheid van de ten-
toonstellling 'Schatten uit Friesland'). 

Op de algemene ledenvergadering wierp drs. E. Kramer, coördinator van de 
herindeling der depots van het Fries Museum, een terugblik op deze 'Depot-
verkaveling', waarbij het accent werd gelegd op de opslag van archeologische 
vondsten. Naar aanleiding van het verschijnen van de inventaris van het be-
drijfs- en familiearchief Kingma en als voorbereiding op een door het Rijks
archief in Friesland, het Histoarysk Wurkferbân van de Fryske Akademy en 
het Genootschap te organiseeren studiedag over bedrijfsgeschiedenis, sprak 
drs. H. Nicolai op 3 mei in het Rijksarchief over 'Twee eeuwen Firma Kingma 
Makkum'. 

De op 21 april gehouden excursie naar Xanten, waaraan 110 belangstellen
den deelnamen, werd voorbereid en geleid door een commissie, bestaande uit 
mevrouw E. C. A. van Riesen en de heren H. Kingmans en drs. W. A. Bang-
ma, ditmaal versterkt met de archeoloog G. Elzinga. Deze laatste kon op 18 
april ruim twintig gasten begroeten in de Spaar- en Voorschotbank te Surhuis-
terveen en hen informeren over de daar lopende tentoonstelling 'Schepen met 
geld'(VOC-munten). 

Gelukkig kan weer enige aanwas (21) van het ledental worden gemeld. Me
de als gevolg van een kleine werfactie traden 81 nieuwe leden toe (vorig jaar 
84). Verlies door overlijden 14 (29), door bedanken 35 (28) en door schrappen 
wegens contributieschuld 12 (16). Er zijn nu drie ereleden, 1640 leden (waar
onder twee buitengewone) en acht begunstigers. 

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

Leeuwarden, 24 april 1991. De secretaris, 
W. Dolk 
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Nieuwe leden 

B. Akkerman, Heerenveen 
A. J. Beckers 
S. Boelens-van der Woude 
J. de Boer, Oosthem 
A. K. Bootsma, Emmeloord 
J. K. M. Bottema, Arnhem 
G. Broekens, Stiens 
L. S. Brouwers Stalinr. B.V. 
prof. dr. W. J. Buma, Goutum 
ir. B. Bijvoet, Roodkerk 
R. Canrinus 
P. Dansen 
drs. M. van Dijk-Hoekstra 
L. van Dijk-Jongeling, 

's-Gravenhage 
mr. A. Dijkstra 
dr. R. J. F. Feddema 
J. J. van der Feen, Veenwouden 
drs. ing. M. Geersing 
E. E. Gerbrands, Buitenpost 
L. van der Goot 
drs. N. H. E. van Heiten 
A. P. van Hertum 
S. F. Hooghiemster 
C. S. van Hulten-de Vries, Joure 
H. de Jong, Burgum 
L. de Jong, Amstelveen 
Th. C. Joustra-van der Kooy 
M. van der Kooi-Crane, Grou 
G. Koopmans 
A. Kraaipoel-Twickler, Hallum 
D. Kramer, Wirdum 
M. S. Kramer 
H . M . Kreger, Franeker 
mr. H. C. J. Laagland 
D. F. W. Langelaan, Amsterdam 
mr. N. Luitse, 's-Gravenhage 
S. van der Meulen, Drachten 
drs. I. van der Meulen-Miedema, 

Warga 
M. van der Meulen-Wartena, Grou 
H. J. Mulder 
F. Muller, Tytsjerk 
W. Nijboer 
R. S. Oosten, Groningen 
J. Planting 
J. Plantinga, Scherpenzeel 
W. Poerink, Zeist 
R. Repko, Groningen 

mr. H. J. Rouwe, Ferwerd 
K. Salverda, Stiens 
P. Santema, Voorburg 
mw. drs. T. L. Scholte 
dr. A. Schukken, Heerenveen 
A. Sevenster, Leiden 
dr. J. van Sluis, St. Annaparochie 
dr. B. H. Spaanstra-Polak, Tytsjerk 
J. A. Staal-Fernhout, Joure 
Stedelijk Gymnasium 
H. Th. G. Steenstra, Rotterdam 
R. Sterk-Kramer, Ferwerd 
E. Stoelwinder, Terwispel 
H. F. Stroband 
Stichting Sytzama-Colenbrander, 

Naarden 
B . H . Terpsma 
mr. P. Tuinman, Boksum 
K. Touwen 
A. A. D. Vegt-Vellenga, Stiens 
ir. H. Veldhorst 
A. Jelles Visser, Rotterdam 
R. A. Visser 
T. C. Visser 
drs. R. H. C. Vos, Eext 
drs. G. de Vries 
D. de Vries-Nauta, Goutum 
E . J . M . Walthaus-van den Ouden 
dr. G. D. vanderWerff 
A. Wilbrink 
drs. S. van der Woude 
mw. G. Yedema 
J. Ypma 
De Zaansche Molen, Zaandijk 
A. J. Zuijdendorp 
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Stichting Het Fries Museum 

Jaarverslag 1990 

Het jaar 1990 zal de geschiedenis ingaan als dat van het Nieuwe Elan. Bestuur, 
directie en medewerkers voelden zich in staat om de toekomst wat indringen
der onder ogen te zien. Na een periode van inkeer ging een hele reeks van acti
viteiten - die soms al jaren eerder waren opgezet - van start. In het bijzonder de 
aankoop van de Kanselarij door de Provincie, en de museale bestemming die 
het gebouw zal krijgen, was nogal bepalend voor veel activiteiten in het ver
slagjaar. Wat in eerdere jaren was gezaaid, in veel gevallen door het provin
ciaal bestuur in de "Skets", het museumbeleidstuk dat in 1988 verscheen, leek 
nu rijp om te worden geoogst. 

Op het gebied van het beheer en behoud van de museale collecties ging het 
meeste om. Dit museale terrein stond dan ook het hele jaar nadrukkelijk in de 
schijnwerpers, niet het minst door nota's en rapporten van de rijksoverheid, 
zoals het "Deltaplan Cultuurbehoud" en "Kiezen voor kwaliteit". In dit kader 
werd ook de minister van WVC, mevrouw d'Ancona, achter enkele schermen 
rondgeleid. In een eerder stadium was al een begin gemaakt met een structure
le afslanking van de museumcollecties. De laatste landbouwwerktuigen wer
den overgebracht naar het nieuwe Fries Landbouwmuseum in Exmorra. De 
knellende depotproblematiek, waardoor grote delen van de collectie fysiek on
toegankelijk waren, werd door de aankoop en de eerste fase van de inrichting 
van de Julianaschool aan de Tweebaksmarkt enigszins verlicht. 

Een schier eindeloze stroom voorwerpen en resten daarvan dient in het Fries 
Museum te worden opgeslagen uit hoofde van de functie als provinciaal depot 
bodemvondsten. Deze wettelijke regeling, de ruggegraat van de afdeling ar
cheologie, drukt zwaar op de museale organisatie, door het ontbreken van een 
financiële onderbouwing. In het nieuwe depot is tenminste enige ruimte voor 
een eerste bestudering; hier ook kan de samenwerking met het Groningse 
B.A.I. wellicht zorgen voor versnelde selectie van dat wat wel en wat niet be
waard moet blijven. De oude droom van een groot depot voor een aantal noor
delijke provincies zal in de nabije toekomst nog moeten worden onderzocht. 

Het is te hopen, dat er spoedig nog enig geld beschikbaar zal zijn, om ook het 
depot bouwfragmenten op deze locatie te vestigen, zodat in de museumkelders 
weer ruimte vrijkomt voor andere collecties die nu geen goed onderkomen 
hebben. Van het collectie-onderdeel "schoolmuseum" is een volumineus deel 
in langdurig bruikleen gegeven aan het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen; daar 
zal het schooltje van Kollum worden gereconstrueerd. Met het Nationaal 
Schoolmuseum te Rotterdam wordt overlegd over het onderbrengen van de 
overige onderdelen uit deze collectie, die daar in hun natuurlijke omgeving een 
betere verzorging en overlevingskans zullen krijgen dan in het Fries Museum 
mogelijk was. 

De plannen voor het verbeteren van het Prentenkabinet - thans depot, stu
dieruimte en doorloop tegelijkertijd - werden voltooid en financieel onder
bouwd. Vooral het opheffen van de doorloopfunctie maakt bouwkundige in
grepen elders noodzakelijk. Naar het zich laat aanzien, kan deze, voor de pas-
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sieve conservering uiterst noodzakelijke aanpassing van de bestaande ruimte in 
het komend jaar worden gerealiseerd. 

Het Fries Museum bezit - zeker gezien in relatie met andere Nederlandse 
musea - een aanzienlijk aantal voorwerpen. Al veel eerder was men tot het 
inzicht gekomen, dat het niet mogelijk is, om collecties goed te hanteren, wan
neer niet een aantal aspecten van de voorwerpen tamelijk nauwkeurig bekend 
is. Gegevens over aantallen, omvang, bewaarplaats, conserveringstoestand, 
juridische eigenaar, om maar eens enkele te noemen, zullen voor conservato
ren en directie in een oogwenk beschikbaar moeten zijn, wil men tenminste 
slagvaardig kunnen opereren op terreinen als verwerving en vervreemding, 
bruikleen, conservering en opslag. 

De geslaagde proef met de automatisering van de collectiegegevens en de 
daaropvolgende start van het automatiserings-project, zal in de komende jaren 
veel beheersproblemen in ieder geval zichtbaar maken; daarnaast zullen door 
de grotere toegankelijkheid de mogelijkheden toenemen om de collecties we
tenschappelijk te (laten) bewerken. 

In het kader van een vooronderzoek voor het "Deltaplan Cultuurbehoud" 
werd een globale inventarisatie gemaakt van de collecties en de achterstanden 
op het gebied van de actieve conservering. Hoe de noodzakelijke omvangrijke 
financiële middelen voor een inhaal-operatie bijeen moeten worden gebracht 
zal nog veel overleg vergen. Dat er een rijksbijdrage van 40% is te verwerven, 
is tenminste veelbelovend. 

Op het gebied van aankopen dringt het klemmende besef door, dat het Fries 
Museum daarin buitengewoon selectief zal moeten worden. Voorwerpen die 
waarschijnlijk nimmer het depot zullen verlaten, zullen niet of hoogstens in uit
zonderlijke gevallen in samenhang met andere objecten worden aangeschaft; 
datzelfde zal gelden voor voorwerpen die in slechte staat van conservering ver
keren. Het museum zal zich gaan concentreren op die nog ontbrekende voor
werpen, die òf bestaande series completeren òf de presentatie van de vaste op
stelling zullen verbeteren. Dat een en ander consequenties zal hebben voor de 
aard en vooral ook voor de prijs van toekomstige aankopen zal duidelijk zijn. 
De hoogte van het eigen aankoopbudget biedt voorlopig weinig uitzicht op veel 
dynamiek in deze sector. 

Door de aankoop van de Kanselarij - ook al vond de effectuering daarvan 
pas aan het eind van het jaar plaats - en de toekomstige museale bestemming 
ervan, werden aanzetten gegeven om nieuwe wegen in te slaan op het gebied 
van presentatie en public relations. Ook op dat terrein werden achterstanden 
geïnventariseerd en aangepakt. Adressenbestanden werden geschoond en ge
automatiseerd, perscontacten werden aangehaald en de presentatie gestroom
lijnd. 

De Fries Museumkrant, die in de zomer voor het eerst verscheen, gaf de mo
gelijkheid om op zeer ruime schaal buiten het museum informatie te versprei
den over het museum in het algemeen en over tentoonstellingen en andere acti
viteiten in het bijzonder. Er wordt naar gestreefd om deze krant tweemaal 
's jaars te laten produceren; de omvang van de advertentiemarkt die voor de 
financiële onderbouwing zorg moet dragen, zal een hogere verschijningsfre
quentie vermoedelijk niet toestaan. 

Voor het eerst na vele jaren werd er weer een museumfolder geproduceerd. 
Daarin zijn algemene kenmerken van de collecties en zakelijke informatie over 
het museum en de drie uithoven in een stijlvolle en kleurige vormgeving ge
presenteerd. 
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De minister van WVC, mevrouw drs. H. d'Ancona, bestudeert samen met o. a. 
gedeputeerde mevrouw drs. J. Liemburg de slechte conserveringstoestand van een 
16de-eeuws drieluik uit de collectie Bisschop (foto: J. Spieker, Leeuwarden) 

De coördinatie en de inrichting van een behoorlijk aantal tentoonstellingen 
kostte vaak meer inzet van medewerkers dan wellicht verantwoord was. Bij be
vriende instellingen werd gezocht naar een meer planmatige aanpak; in het ko
mend verslagjaar zullen proeven moeten uitwijzen of een andere aanpak ook 
verbeteringen zal bieden. 

Het hele jaar door werd uitvoerig gebrainstormd over de toekomstige inrich
ting van de Kanselarij en de daaruit voortvloeiende herinrichting van het be
staande museumcomplex. Doordat omvangrijke onderdelen van de collectie in 
een semi-permanente opstelling in de nieuwe ruimtes zullen worden onderge
bracht - gedacht kan onder andere worden aan het zilver en de zestiende en 
zeventiende eeuw - komt er in de huidige museumzalen nogal wat ruimte vrij. 
Hierdoor wordt het mogelijk om enkele bestaande opstellingen, zoals textiel, 
archeologie en schilderkunst van de negentiende eeuw, uit te breiden en om 
sommige belangrijke collectie-onderdelen, zoals speelgoed en numismatiek, 
voor het eerst nieuw te presenteren. Bovendien zullen door het hele museum 
heen ruimtes worden gecreëerd waar de bezoekers in ontspannen sfeer en 
makkelijke stoelen tot voldoende rust kunnen komen om enige extra informa
tie tot zich te nemen. 

Ook de bedrijfsvoering van het Fries Museum liep soepel, onder andere 
dankzij de voortschrijdende automatisering van secretariaat en afdeling finan
ciën. Langzaam maar zeker neemt de tekstverwerking bezit van de organisatie, 
steeds vaker worden brieven en notities aangeleverd op schijf, waarbij nog ge
kozen kan worden uit enkele soorten en maten. Veel medewerkers volgden 
cursussen, veelal met succes. Printers ratelen en zoemen, de post wordt elec-
tronisch geboekt en begeleid, rekeningen worden betaald middels een modem. 

De financiële toekomst van het museum ziet er weer rooskleuriger uit: te
korten uit het verleden zijn verrekend dankzij een streng doorgevoerd zuinig 
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beleid, een beleid dat in de komende jaren zal worden doorgezet. Dankzij een 
beslissing van Gedeputeerde Staten is het het museum toegestaan om op een 
klein aantal gebieden fondsen te vormen. Op deze manier kan in voorkomende 
gevallen enig overschietend geld gespaard worden voor toekomstige activitei
ten die het beschikbare budget te boven gaan. 

De reeds lange tijd voorziene integratie van het Verzetsmuseum Friesland in 
de organisatie van het Fries Museum kwam dichterbij. Veel werk werd en 
wordt nog verzet om tot coherente statuten te komen. Die statuten zijn ook 
noodzakelijk om de reeds enkele jaren lopende initiatieven, die moeten leiden 
tot een verzelfstandiging van het Fries Museum, tot stand te brengen. In het 
voorjaar van 1991 zullen onderhandelingen worden gevoerd, de uitkomsten 
daarvan zullen de toekomstige relatie tussen het museum en de provincie Fries
land voor veel jaren naar genoegen van beide partijen kunnen regelen. 

Het bestuur vergaderde een groot aantal malen, om de complexe situatie van 
het museum beleidsmatig zo goed mogelijk te kunnen sturen. Afscheid werd 
genomen van secretaris mr. E.J. Kliphuis die twaalf jaar zitting had en van inte
rim-directeur drs. S.T. Castelein die het roer op 1 mei overgaf aan een nieuwe 
directeur. Aan het eind van het jaar was het bestuur als volgt samengesteld: 

J.J. Weitenberg, voorzitter 
mr. P. Tuinman, secretaris 
drs. R.D. Diamant, penningmeester 
drs. W.A. Bangma, vice-voorzitter 
drs. M. Geersing 
mr. A.E. Duursma-Olthuis 
Jhr. G.G. Witsen Elias. 

STICHTING VERZETSMUSEUM FRIESLAND 

Om de toekomstige samenwerking tussen Verzetsmuseum en Fries Museum te 
benadrukken was de voorzitter van ons collega-museum zo vriendelijk om ons 
enkele regels te schenken. 

Het is gebruik dat in De Vrije Fries verslag wordt gedaan van de activiteiten van 
het Fries Museum in het verslagjaar. Tot op heden kwamen bijdragen van de 
kant van het Verzetsmuseum Friesland daarin niet voor. Dat er nu wel ruimte 
en aandacht is voor dit museum heeft dan ook een bijzondere reden. Die reden 
is de groeiende samenwerking tussen het Fries Museum en het Verzetsmu
seum, ook in 1990. 

Die samenwerking komt natuurlijk niet zo maar uit de lucht vallen. Betrok
kenheid van het Fries Museum is er steeds geweest, doordat dr. C. Boschma 
lange tijd lid is geweest van het bestuur van de Stichting Verzetsmuseum Fries
land. Een belangrijke prikkel tot verdergaande samenwerking was de Sketsfan 
in nij provinsjaal museumbelied, die in 1986 door Provinciale Staten is vastge
steld. 

In deze "Skets" wordt ondermeer de integratie van Fries Museum en Ver
zetsmuseum bepleit. Deze gedachte hebben de besturen van beide musea 
voortvarend opgepikt. Zij zagen de voordelen van een dergelijk integratie 
vooral op het terrein van de bedrijfsvoering. Het moge duidelijk zijn dat de 
huisvestingssituatie een belangrijk struikelblok was en is om ook de feitelijke, 
geografische integratie tot stand te brengen: De afstand tot het Zuiderplein, 
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Noodklok uit Boksum. Deze klok van ijzeren buis verving het oorspronkelijke 
exemplaar, dat door de Duitsers was geroofd. Uit de verzameling van het 
Verzetsmuseum Friesland (foto: J. v.d. Veer, Princessehof'Leeuwarden) 

waar het Verzetsmuseum thans is gehuisvest, en de Turfmarkt is daarvoor te 
groot. 

Zo voorspoedig als de besprekingen over de bestuurlijke integratie verlie
pen, zo duidelijk was het van meet af aan dat de eigen identiteit van het Ver
zetsmuseum een volledig onvoorwaardelijk opgaan in het Fries Museum in de 
weg stond. Dit kan men niet los zien van de voorgeschiedenis van het Verzets
museum. 

Het Verzetsmuseum, het eerste verzetsmuseum in Nederland, opende op 27 
september 1979 zijn poorten. Het was toen gehuisvest in ... de Kanselarij! Een 
lange weg hebben de oprichters echter moeten gaan voor het zo ver was. De 
oorsprong van het museum kan men vinden in de tentoonstelling "V-25" in de 
Beurs in Leeuwarden in 1970. Deze tentoonstelling, gehouden ter gelegenheid 
van de 25-jarige viering van de bevrijding, werd een enorm succes. Geen won
der dat stemmen opgingen die zeiden dat zoiets bewaard zou moeten kunnen 
blijven: de kern van de collectie van het Verzetsmuseum was daar. De verza
melaar - en later de eerste conservator - C. Reitsma mag op het vlak van de 
collectie-vorming genoemd worden. Het museum zou geen werkelijkheid ge
worden zijn zonder welwillende medewerking van de provincie Friesland en 
vooral het ijveren van de beide Friese Stichtingen 1940-1945. Zonder hun be
trokkenheid en de inzet van leden van de Vereniging Friesland 1940-1945 zou 
het museum er nooit gekomen zijn. 

Die betrokkenheid is er nog steeds, niet alleen doordat de beide Friese Stich
tingen en de Vereniging Friesland 1940-1945 bestuursleden afvaardigen in het 
bestuur van de Stichting Verzetsmuseum Friesland, maar bovenal omdat zij er 
grote waarde aan hechten dat het Verzetsmuseum een blijvende plaats heeft in 
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de Friese museumwereld. Het gaat hier om de opvattingen van mannen en 
vrouwen die actief hebben deelgenomen in het verzet tegen de Duitse tirannie 
en die dat hebben gedaan op grond van principiële keuzen. 

Een afspiegeling van dat strijden voor idealen, die begrijpelijkerwijs niet vol
ledig kan zijn, vindt men in het Verzetsmuseum. Die afspiegeling, die bood
schap vormt het eigen karakter van het Verzetsmuseum. Geen culturele schat
ten en geen kostbare collecties vormen de kern van het museum, maar het doel 
is onder meer - en nu citeer ik de statuten - "De kennis en het begrip van met 
name de jonge generatie omtrent oorzaken en achtergronden en de gevolgen 
van de Tweede Wereldoorlog te vergroten, te wijzen op de huidige tendenzen 
die vergelijkbaar zijn met die voorafgaande aan het uitbreken van de oorlog en 
begrip te kweken voor getroffenen van oorlog en onderdrukking, toen en nu, 
een en ander om hetgeen zich toen heeft voorgedaan in de toekomst te voorko
men". 

Uiteraard wil de collectie van het museum deze doelstelling concreet zicht
baar maken. Het eigen karakter van het Verzetsmuseum moet bewaard blijven 
omdat wij dat verplicht zijn aan hen die in de donkere oorlogsjaren 1940-1945 
streden voor onze vrijheid. Deze situatie geeft een bijzondere relatie tussen 
museum en de kring van mensen die zich verwant weten met de boodschap die 
het Verzetsmuseum wil uitdragen. Een collectie die betrekking heeft op de pe
riode 1933-1945, wil de mensen van nu leren attent te zijn op ontwikkelingen in 
onze samenleving, die zich evenmin verdragen met onze opvattingen over de 
democratische rechtorde als het nazisme dat deed. 

Het is om deze reden dat het beleid van het bestuur en de staf van het Ver
zetsmuseum in het bijzonder is gericht op educatieve werkzaamheden: de 
boodschap van het museum moet uitgedragen worden. Vele tienduizenden 
scholieren hebben in de loop der jaren het museum dan ook bezocht. De ach
tergrond van de museumstaf is ook vooral gericht op pedagogische en educatie
ve aspecten. 

Bij de voorgenoemde verdere samenwerking zullen we deze bijzondere 
identiteit moeten koesteren. Ik ben ervan overtuigd dat dit ook mogelijk zal 
blijken te zijn. De voordelen van samenwerking met het Fries Museum kunnen 
genoten worden zonder dat de banden met de wereld van het voormalige ver
zet geslaakt hoeven te worden. In de nieuwe opzet zal een bijzondere commis
sie gevormd door vertegenwoordigers van de Friese Stichtingen 1940-1945 en 
de Vereniging Friesland 1940-1945 verantwoording dragen voor het tentoon-
stellings- en aankoopbeleid van de collectie Verzetsmuseum. 

Vooral de tentoonstelling en de presentatie er van blijven, naast het educa
tieve werk, van grote betekenis voor het Verzetsmuseum om het eigen karak
ter te presenteren. 

Ook in 1990 was dit het geval. Twee tentoonstellingen werden gehouden: 
begin 1990 de Duitse expositie "Der Kreisauer Kreis", geopend door de am
bassadeur van de Bondsrepubliek, de heer Von der Gablentz, waarmee voor 
de eerste maal een Duits ambassadeur het museum bezocht. Waar zijn vader 
lid was geweest van de Kreisauer Kreis, kreeg dit bezoek een bijzonder accent. 

De tweede tentoonstelling, in eigen beheer ontwikkeld, droeg als titel "45 
jaar na '45". Zoals de titel reeds aangeeft werden daarin de werelden van toen 
en nu naast elkaar geplaatst waarbij opmerkelijke contrasten en parallellen aan 
het licht traden. Beide exposities trokken veel bezoekers. Zonder twijfel heeft 
het feit dat 1990 een bevrijdingslustrumjaar was, eraan bijgedragen dat veel 
scholen in de mei-maand het museum hebben bezocht. In totaal heeft het mu-
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seum in 1990, de warme zomer (geen museumweer!) ten spijt, 13.382 mensen 
ontvangen. 

Terugziend op 1990 kan ik zeggen dat het een goed jaar geweest is voor het 
Verzetsmuseum, en dat de kleine, maar goed op zijn taak berekende staf goed 
werk heeft geleverd. 

Vooruitblikkende ben ik ervan overtuigd dat de samenwerking tussen Fries 
Museum en Verzetsmuseum verder gestalte zal krijgen. Het moge duidelijk 
zijn dat de plannen met de Kanselarij daar een prominente rol in spelen. Dit 
initiatief om Verzetsmuseum en Fries Museum ook geografisch te integreren, 
waarin bestuurders van het Verzetsmuseum zo'n belangrijke voorstap hebben 
genomen, moet slagen. Niet alleen de importantie van een gebouw als de Kan
selarij vraagt daar om, maar ook de plannen om dit monument een zinvolle 
museale bestemming te geven, nopen daartoe. 

De basis daarvoor is in 1990 gelegd: 1991 moet het begin worden van nieuw 
leven aan de Turfmarkt, waarbij voor het Verzetsmuseum blijvend plaats is in 
de Kanselarij. 

Mr. R.J. van der Kluit, voorzitter Stichting Verzetsmuseum Friesland 
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Fries Museum 

Tentoonstellingen 
Van een afstand bezien wordt het museumjaar gemarkeerd door een aantal 
evidente hoogtepunten: de openingen van de tentoonstellingen. Van zo'n af
stand is niet altijd goed te zien, hoeveel geld en vooral tijd de tentoonstellings
activiteiten wel opslokken. Die tijd gaat vaak ten koste van enkele traditionele 
primaire taken van het museum, zoals behoud en beheer van de collecties. 

Steeds meer nemen dan ook de samenwerkingsverbanden toe tussen musea 
op het gebied van de ontwikkeling van tentoonstellingen. In het verslagjaar 
bundelde een omvangrijke groep middelgrote musea de krachten op onder an
dere dit gebied. Daarnaast wordt steeds vaker gebruik gemaakt van externe 
adviezen en arbeidskracht, om tentoonstellingen tot stand te brengen. Dat dit 
laatste soms forse financiële consequenties heeft, is een van de vele zorgen van 
een museumdirecteur. 

Ondanks dit alles is het duidelijk dat een museum niet goed kan functioneren 
zonder tentoonstellingen; die immers bieden de mogelijkheid om een grote di
versiteit aan doelgroepen op gevarieerde wijze kennis te laten maken met 
fraaie en interessante gedachten, ideeën, voorwerpen. Een tentoonstellings-
beleid opbouwen, met evenementen die soms alles te maken hebben met de 
eigen collectie, maar soms ook bijna niets, is vaak een langdurig proces. Plan
ningen voor vele jaren moeten worden vastgelegd, principe-afspraken ge
maakt, soms al geld gereserveerd; en steeds speurt men naar sponsors. 

Het resultaat is een reeks activiteiten die soms heel veel bekijks trekken 
maar soms ook heel weinig, gebeurtenissen die soms met gemak het Journaal 
halen en soms met moeite een advertentieblad. Een tentoonstellingsbeleid kan 
in ieder geval alleen goed gedijen in een evenwichtige en flexibele organisatie, 
waar lange termijnplanning niet voortdurend door echte of vermeende calami
teiten wordt bedreigd. 

In het verslagjaar werd zevenmaal een tentoonstelling geopend. Een grote 
diversiteit aan onderwerpen passeerde de revue: textiel, Fries landschap in en
kele betekenissen, hedendaagse kunst, de materiële cultuur op boerderijen en 
op states. 

Sits 
9 februari-29 april 
Na het afbreken van de "Halbertsma"-tentoonstelling en het opbergen van de 
daar getoonde textilia kon eindelijk het resultaat van enkele jaren werken ach
ter de schermen aan het publiek getoond worden. "Sits, exotisch textiel uit 
Friesland" was de eerste grote tentoonstelling van textiel uit eigen collectie 
sinds het bestaan van het Fries Museum. De tweedelige gelijknamige catalo
gus, een inleidend boek over het onderwerp en een bestandscatalogus van de 
museumcollectie, kwam op het laatste moment gereed. 

Ruim 250 van de 688 voorwerpen van sits of de aanverwante Europese be
drukte katoen zijn getoond in zeer "textiele" vitrines. Als afscherming had de 
vormgever van de tentoonstelling, B. Mulder, deze namelijk voorzien van ny
lon visnet. De kwetsbare textiel was daardoor goed zichtbaar en toch vrijwel 
onbereikbaar voor tastgrage vingers. 

In de tentoonstelling was een winkeltje ingericht waar hedendaagse sitsen 
werden verkocht. Hieraan hebben de firma's Den Haan en Wagenmakers uit 
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Edam en Glashouwer uit Hindeloopen hun medewerking verleend. Bij deze 
succesvolle activiteit hebben vele vrijwilligsters geholpen. Om het nog immer 
modieuze karakter van de sitsmotieven te laten zien werd kinderkleding in 
bruikleen ontvangen van Oililly's BV te Alkmaar; dit bruikleen is later in een 
schenking omgezet. 

Bijgestaan door o.a. burgemeester mr. G.J. te Loo en gedeputeerde mevrouw drs. J. 
Liemburg neemt de directeur van het Fries Museum het handtekeningenboek in 
ontvangst bij de opening van de tentoonstelling "60 jaar Fryske Gea" (foto: D.M. 
Visser, Fries Museum) 

60 jaar Fryske Gea 
4 mei-1 juli 
Voor de tentoonstelling "60 jaar Fryske Gea" was een uitgebreide werkgroep 
ingesteld om de opzet ervan te bedenken en uit te werken: de kennis over dit 
onderwerp was niet bij het museum aanwezig. De werkgroep bestond uit N. 
Schotsman, U. Hosper, J. de Boer, L. Dijkstra, M. Schroor, H. Kroes en het 
hoofd van de Educatieve dienst. B. Mulder werd voor de inrichting bij de ten
toonstelling betrokken. De tentoonstelling ging over de geschiedenis van vier 
verschillende natuurgebieden in Friesland: de Lindevallei, de IJsselmeerkust, 
de Ryptsjerkerpolder en de Alde Feanen. 

Over deze gebieden heeft de werkgroep veel historisch materiaal weten te 
achterhalen, dat met behulp van foto's, documenten en toelichtende teksten in 
de tentoonstelling werd gepresenteerd. Artikelen over de vier natuurgebieden 
verschenen in het tijdschrift Noorderbreedte; zij werden voor de tentoonstel
ling gebundeld. 

Ger Dekkers 
12 mei-21 juni 
Naar aanleiding van de verschijning van een fraai boek over bijzonder foto
grafisch werk van de kunstenaar Ger Dekkers, en enigszins in verband met de 
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aankoop door de Provincie van een reeks van negen foto's van deze kunstenaar 
werd een keuze uit dergelijk werk van Dekkers getoond. De expositie werd 
ingericht door de kunstenaar zelf, bijgestaan door kunstveroorzaker en uitge
ver Thom Mercuur. 

Zomersalon 
7 juli-20 augustus 
De "Zomersalon" toonde werk van zes jonge Friese kunstenaars. Deze ten
toonstelling, waarmee een oude traditie weer werd opgevat, is door de conser
vator schilderijen georganiseerd en van een catalogus voorzien. 

Zoo vele verscheidenheden 
5 september-4 november 
De tentoonstelling "Zoo vele verscheidenheden der boerderij, 12 maanden op 
het Friese platteland" werd georganiseerd op verzoek van het Comité Leeu
warden Landbouwstad, in verband met de manifestatie Leeuwarden Land-
bouwstad. Het comité besloot in overleg met het Fries Museum de historicus 
drs. Y. Botke aan te trekken voor het ontwikkelen en uitwerken van een ten
toonstelling. De heer Botke baseerde zijn voorstel op het dagboek van Doeke 
Wijgers Hellema uit Barrahûs, een veehouder uit de eerste helft van de negen
tiende eeuw. De 12 maanden van het jaar volgend werd vervolgens in de ten
toonstelling, maar ook in de catalogus, een beeld gegeven van arbeid en ont
spanning op het platteland vroeger en nu. Bij de tentoonstelling werd een vi
deoband gemaakt door drs. J.P. Janzen over het leven op het platteland anno 
1990. 

Voor deze tentoonstelling kon voor een groot deel gebruik gemaakt worden 
van voorwerpen uit de eigen collectie, specifieke agrarische voorwerpen wer
den van collega-musea geleend. 

Voor de textielafdeling bleef het tijdrovende werk van het aankleden van 
poppen voor figuurscènes. Het ging om het schaatsen en de koek-en-zopie in 
de maand januari, het binnenhalen van het hooi in juni/juli en het dorsen in 
september. Slotscène vormde het sinterklaasfeest in een huiskamer. 

Ondanks de grote collectie blijft het steeds moeilijk de historisch juiste en 
wat betreft de maat passende kleding bijeen te krijgen. Een drietal broeken en 
een jongensjak, kopieën van bestaande museumstukken, moesten daarom in 
eigen beheer vervaardigd worden. 

Voor de inrichting werd het ontwerp gemaakt door onze medewerker M. 
van Deventer. Als pièce de milieu werd een oude hooiwagen opgesteld die veel 
bekijks trok. Voor de hedendaagse produkten van het land werden materialen 
aangeleverd door de CCFriesland, de Frico, de CAF en enkele andere instan
ties. 

De cultuur van de elite 
17 november-27 januari 1991 
De conservator schilderijen werkte mee aan de voorbereiding, de catalogus en 
de organisatie van de expositie "Trésors de la Frise". Deze belangrijke en 
fraaie manifestatie werd opgezet op verzoek van het Institut Néerlandais te Pa
rijs door mevrouw M.C. van der Sman (toentertijd directrice van Museum Wil
lem van Haren in Heerenveen), terzijde gestaan door de historici drs. Y.B. 
Kuiper en drs. H. Spanninga en het Fries Museum. De tentoonstelling omvatte 
Friese kunst en kunstnijverheid uit particuliere en openbare collecties, welke 
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bij elkaar een beeld gaven van de cultuur van de elite in Friesland tussen 1500 
en 1900. Veel van het getoonde materiaal was uit het Fries Museum afkomstig. 
Voor de inrichting bedacht de heer M. van Deventer een subtiel ontwerp met 
banen behang, waardoor er een aangename verdeling van de ruimte ontstond 
en de werken goed tot hun recht kwamen. 

Op de tast 
9 november-27 januari 1991 
De educatieve tentoonstelling "Alles op de tast" beoogde kinderen uit de eer
ste groepen van het basisonderwijs te helpen bij het verbaliseren van gevoelens 
en zintuigprikkels. De tentoonstelling, overgenomen van het Jan Cunencen-
trum te Oss, werd in het Fries Museum voorzien van uitvoerige begeleiding, 
toegesneden op de behoeften van het onderwijs. 

INTERNE DIENST 

Personeel 
Per 1 mei werd de heer R.H.C. Vos als directeur benoemd. De interim-direc
teur, S.T. Castelein, beëindigde zijn werkzaamheden per 1 juli. Die dag was 
het 25 jaar geleden, dat de heer J.K. Boschker in dienst trad. 

De heer W.H. van der Wal, werkzaam als depotmedewerker in het kader 
van het jaarbanenplan van de provincie Friesland, beëindigde zijn werkzaam
heden per 1 juni. Per 1 april werden, eveneens in het jaarbanenplan, benoemd 
mevrouw C.F. Kuipers als medewerkster Archeologische dienst en mevrouw 
K. de Meer als museumassistente bij de Interne dienst. Het tijdelijk dienstver
band met de secretaresse, mevrouw P.E. Veltman, werd, in verband met stu
dieplannen, beëindigd per 1 juli. De dames C. de Roos en N. van der Veen 
werden tijdelijk aangesteld als secretaresse voor de periode 1 juli t/m 31 decem
ber ter vervanging van zieke en overgeplaatste medewerkers. De heer A.M. de 
Vries was vanaf 25 mei tijdelijk werkzaam als encadreur ter vervanging van de 
encadrice tijdens haar ziekte. Mevrouw S. Bak werd met ingang van 1 oktober 
benoemd als medewerkster activiteiten en public relations voor de periode van 
eenjaar. 

Ook in 1990 kon het museum weer rekenen op de inzet en medewerking van 
een groot aantal vrijwilligers en vrijwilligsters en stagiaires. Hun namen wor
den verderop vermeld in de verslagen der afzonderlijke diensten. 

De personeelssamenstelling per 31 december 1990 was: 

R.H.C. Vos, directeur 

Dienst collectiebeheer 

G. Arnolli, conservatrice textielafdeling (deeltijd) 
J.A. Bosmans, conservator schilder- en beeldhouwkunst 
F. Brinksma, encadrice (deeltijd) 
G. Elzinga, diensthoofd/conservator prentenkabinet 
M.R. Nauta, assistent-conservator 
A.M. de Vries, encadreur (deeltijd) 
S.I.E. Wille-Engelsma, conservatrice textielafdeling (deeltijd) 
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Archeologische dienst 
K.J. Bekkema, toegevoegd medewerker 
J.M. Bos, archeoloog 
J.K. Boschker, veldassistent 
E. Kramer, diensthoofd (I.S.P.) 
C.F. Kuipers, medewerkster (jaarb.pl. prov. Friesland) (deeltijd) 
G. Mensonides, conservator Munt- en Penningkabinet/typist (I.S.P.) 
D.M. Visser, assistent 

Educatieve dienst en voorlichting 
S. Bak, medewerkster activiteiten/p.r. (deeltijd) 
M. van Deventer, medew. tentoonstellingen/p.r. (I.S.P.) (deeltijd) 
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 tentoonstellingen (I.S.P.) 
K. de Meer, museumassistente (jaarb.pl. prov. Friesland) (deeltijd) 
J. van der Meer, typiste-telefoniste (deeltijd) 
J. Moed, directiesecretaresse (deeltijd) 
C. de Roos, secretaresse (deeltijd) 
J.P.W. Stoelinga, museumassistent/restaurateur 
N. van der Veen, secretaresse (deeltijd) 
J.G. de Wal, conciërge 
S. Zijlstra-Dijkstra, diensthoofd. 

De besprekingen tussen het Provinciaal Bestuur en het Stichtingsbestuur heb
ben in 1990 nog niet geresulteerd in de overgang van de Stichting Het Fries 
Museum naar een zg. B3-stichting. 

Financiële administratie 
Met ingang van 1 januari is de boekhouding geautomatiseerd. Voor de balie
verkopen, zoals entreekaartjes en catalogi, werd in januari een nieuw kasregis-
ter aangeschaft met uitgebreide mogelijkheden voor overzichtelijke verkoop
cijfers. De gegevens hiervan kunnen op snelle wijze verwerkt worden tot week-
en maandoverzichten. Ook het betalingsverkeer werd in het verslagjaar geau
tomatiseerd. Aan een paar collega-musea in de provincie is ons boekhoudpak-
ket gedemonstreerd. De enthousiaste reacties hierop hebben tot resultaat ge
had dat ook zij dit pakket hebben aangeschaft. 

Computerapparatuur 
Het project "automatisering objectregistratie" is in 1990 gestart. Na een ge
slaagde proefperiode van een half jaar kon met enthousiasme verder worden 
gewerkt. 

In het najaar heeft het diensthoofd, samen met mevrouw J. Moed, een in-
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Jean Ie Noble, Vervorming door zwaartekracht, 1988; veren bandstaai, 100 x 100 cm. 
(foto: D.M. Visser, Fries Museum) 

ventarisatie gemaakt van de aanwezige computerapparatuur en van de beno
digde apparatuur voor de volledige automatisering van alle afdelingen in het 
museum. Het resultaat hiervan was dat eind december een netwerk kon wor
den geïnstalleerd. Ook de Educatieve dienst en voorlichting en het secretariaat 
zijn nu volledig voorzien van computerapparatuur. Op alle apparatuur is een 
tekstverwerkingsprogramma geïnstalleerd. Naar het voorbeeld van de direc
teur worden momenteel notities en andere stukken, voor zover mogelijk, op 
diskette bij het secretariaat aangeleverd. Het secretariaat zorgt dan voor een 
uniforme lay-out. 
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Secretariaat 
Mevrouw K. de Meer, werkzaam via het jaarbanenplan van de Provincie, heeft 
naast haar werkzaamheden als museumassistente, samen met mevrouw J. 
Moed het pakket voor de automatisering van het adressenbestand bestudeerd 
en getest. Eind december is gekozen voor een pakket waarin naast alle gege
vens voor adressen ook de mogelijkheid bestaat relevante extra informatie in 
een agenda toe te voegen. Deze mogelijkheid is van groot belang voor activitei
ten rond bijvoorbeeld tentoonstellingen. Het invoeren van alle adressen zal 
starten in februari van het volgend jaar. 

Door het vertrek van mevrouw P.E. Veltman moesten, in de zomervakan
tie, twee nieuwe (deeltijd) medewerksters worden ingewerkt. Het invoeren 
van een geautomatiseerd postregistratiesysteem is een onderdeel van de steeds 
verdergaande automatisering van het secretariaat. De fax, welke dit jaar is aan
geschaft, heeft al bewezen onmisbaar te zijn. 

Het notuleren en de verdere werkzaamheden ten behoeve van het bestuur 
en de bestuursvergaderingen werd medio 1990 door de directiesecretaresse 
overgenomen van de secretaris van het bestuur. 

Verzekeringen 
Met het assurantiekantoor, dat onze belangen behartigt bij het afsluiten van 
verzekeringen, is een inventarisatie van alle verzekeringen gemaakt. Afron
ding van dit project zal in 1991 plaatsvinden; dan zal een gestroomlijnd pakket 
verzekeringen zorgen voor een zo efficiënt mogelijke dekking van tegenslagen. 

Assistentie bij evenementen 
Het grote aantal en de diversiteit van de activiteiten en evenementen georga
niseerd door de Educatieve dienst en voorlichting, zorgen voor grote variatie in 
de werkzaamheden van de Interne dienst. 

Gebouwen 
Eind 1989 is met steun van de Ottema-Kingma Stichting de Julianaschool, 
Tweebaksmarkt 44, aangekocht om als depot van het museum te gaan dienen. 
De depotwerkgroep heeft, in samenwerking met de afdeling Bouwcoördinatie 
van de Provincie, plannen gemaakt voor de inrichting ervan. Daarnaast is een 
opzet gemaakt voor een herschikking van grote aantallen voorwerpen in de ve
le depots in het museum. Voor de aanpassing van de klimaatbeheersing van het 
prentenkabinet liggen plannen klaar; zodra de benodigde gelden beschikbaar 
zijn wordt begonnen met de uitvoering van deze werkzaamheden. 

In het najaar is een overzicht gemaakt van de onderhoudssituatie van de mu
seale gebouwen. 

Cursussen 
De conciërge, de baliemedewerker en twee museumassistenten hebben de 
EHBO-cursus en een cursus reanimatie met succes gevolgd. Alle medewerk -
(st)ers van de Interne dienst hebben via een beeldplaattraining de cursus "Lei
ding geven en samenwerken" gevolgd. Het diensthoofd en mevrouw J. Moed 
hebben een cursus MS-DOS en een cursus WP voor gevorderden gevolgd. 
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EDUCATIEVE DIENST EN VOORLICHTING 

Educatieve programma 's 

Naast de educatieve begeleiding van de vaste collectie, heeft de afdeling spe
ciale programma's voor het onderwijs ontwikkeld bij de tentoonstellingen 
"Sits, exotisch textiel in Friesland", "Schatten uit Friesland" en de tentoon
stelling voor kleuters "Op de tast". Bij de sits-tentoonstelling zijn 16 groepen 
uit het onderwijs en 26 groepen volwassenen begeleid. Bij de tentoonstelling 

* vV '/-.Bi 

Geconcentreerd werken jeugdige 
bezoekers aan een educatieve opdracht 
in de tentoonstelling "Zoo vele 
verscheidenheden der boerderij" (foto: 
J. Spieker, Leeuwarden) 

"Zoo vele verscheidenheden der boerderij" zijn 24 groepen uit het onderwijs 
begeleid en zes groepen met volwassenen. Voor de tentoonstelling "Schatten 
uit Friesland" meldden zich twee groepen volwassenen en één groep uit het 
onderwijs, voor educatieve begeleiding. 

Publiciteit 

De afdeling heeft voor alle activiteiten in het Fries Museum uitgebreide pers
berichten geschreven. Dit had ruim 250 artikelen en vermeldingen in kranten 
en tijdschriften tot gevolg. In september is het eerste nummer uitgebracht van 
de Fries Museumkrant. Deze krant is gemaakt in samenwerking met het bu
reau Intermed in Groningen; zij wordt gefinancierd door de advertenties die 
deze uitgever hier zelf voor werft. De krant met een oplage van 15.000 exem
plaren is verspreid onder de leden van het Fries Genootschap, de locale VVV-
kantoren, de Openbare bibliotheken in Friesland, de hotels in Friesland en (op 
grote schaal) de instellingen en dergelijke in Leeuwarden en omgeving; ze 
werd bovendien toegestuurd aan alle cursisten en andere relaties van het Fries 
Museum. 

In samenwerking met de Friesland Bank - en ook daardoor betaald - is bij de 
tentoonstelling "Zoo vele verscheidenheden der boerderij" een advertentie
campagne verzorgd in de Leeuwarder Courant. Tevens zorgde de Friesland 
Bank voor een folder over deze tentoonstelling. 

Er werd een nieuwe museumfolder samengesteld en ontworpen over het 
Fries Museum en de drie "uithoven"; daarnaast naderden ook een draagtas en 
een presentatiemap hun voltooiing. 

Het Fries Museum was evenals het vorig jaar aanwezig met een stand op de 
Bedrijven Contactdagen op 13 en 14 maart in de Frieslandhal. 

Sponsoring 

Ten behoeve van de tentoonstelling "Zoo vele verscheidenheden der boerde
rij" kon met de Friesland Bank een uitgebreide sponsor-overeenkomst worden 
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gesloten. Als blijk van waardering is voor het personeel van de bank een avond 
in het Fries Museum georganiseerd. 

Cursussen en lezingen 
In samenwerking met de vereniging Dante Alighieri is een lezing georgani
seerd over "Etruskische kunst" en werden twee lezingen over "Napels en om
geving" gegeven door mevrouw drs. J. Schoenmaker. Drs. Y. Kramer gaf twee 
lezingen over "Venetië en de San Marco". In samenwerking met de Volksuni
versiteit in Leeuwarden zijn vier lezingen georganiseerd over "Meesters in de 
Gouden eeuw" door drs. L. Bos en vier lezingen over de "Nederlandse schil
derkunst" door de dames drs. S. Bak en drs. C. ten Bruggencate. 

Ook in samenwerking met de Volksuniversiteit werden drie lezingen georga
niseerd bij de tentoonstelling "Zoo vele verscheidenheden der boerderij" door 
drs. Y. Botke, en vier lezingen bij de tentoonstelling "Schatten uit Friesland" 
door de heren drs. H. Spanninga en drs. Y.B. Kuiper. 

In het kader van het Monument van de Maand "Leeuwarden Hofstad" werd 
een drieluik georganiseerd, in samenwerking met de Volksuniversiteit, Mu
seum Het Princessehof en het Gemeentearchief. In dit kader hield mevrouw T. 
Eisen de rondleiding "Staatsieportretten en vorstelijk zilver". 

Het Fries Museum organiseerde drie lezingen over sitsen door mevrouw G. 
Arnolli. De cursus over "Onderwerpen uit de kunstgeschiedenis" door drs. B. 
Renes besloeg 25 lessen. Deze lezingen en cursussen trokken in totaal onge
veer 1000 belangstellenden. 

Samenwerking 
In 1990 is er een samenwerkingsverband ontwikkeld tussen de vijf Leeuwarder 
musea op het gebied van de educatie en de publiciteit. Wat betreft de educatie
ve diensten resulteerde dit in het opzetten van een gemeenschappelijke mailing 
naar de scholen in Leeuwarden en omgeving. 

De samenwerking op het gebied van de publiciteit mondde uit in de inrich
ting van het brugwachtershuisje aan de Beursbrug met museuminformatie. Het 
huisje werd feestelijk onthuld op 5 december door Sint Nicolaas samen met 
burgemeester mr. G.J. te Loo. Ook het museumweekend op 28 april werd in 
samenwerking georganiseerd. Het gemeenschappelijk thema was "Buitenland 
in Friesland". In dit kader werden er in het Fries Museum rondleidingen ge
organiseerd bij de tentoonstelling "Sits, exotisch textiel in Friesland", waren er 
shows van het Hindelooper kostuum alsmede kleurwedstrijden over sitsen 
voor kinderen. In de zilverkamers was een restaurant ingericht. Op dit week
end kwamen 1300 bezoekers af. 

Er is een folder uitgebracht met "Kamermuziek in Leeuwarden" samen met 
De Harmonie, Podium Ganzevoort, Vrienden van het Lied, ensembles uit het 
Noord-Nederlands Orkest en Museum Het Princessehof. 

Concerten 
Samen met de Stichting Organisatie Oude Muziek zijn in 1990 vier concerten 
georganiseerd: 9 februari Barthold Kuijken, Wieland Kuijken en Robert Koh-
nen; 23 maart Quadro Hotteterre; 27 april Lucia Swarts, Siebe Henstra; 16 no
vember Fiori Musicali o.l.v. Thomas Albert. 

Andere activiteiten 
De zaalbladen bij de vaste collectie zijn geplastificeerd. De afdeling heeft vi-
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trines ingericht met museumobjecten in het kantoor van PTT-telecom en in de 
hal van het Provinciehuis. Er is een begin gemaakt met de automatisering van 
het adressenbestand. Hiervoor is het computerprogramma "Archie" aange
schaft, dat mogelijkheden biedt voor een zeer fijnmazig systeem. 

Personeel 
De dienst heeft ook dit jaar zo goed kunnen draaien dankzij de enthousiaste 
inzet van de vrijwilligers: de dames drs. M. van den Berge, A. Potter, B. Tade-
ma en drs. J. Weegink. Bij de sits-tentoonstelling hebben als stagiaires geas
sisteerd bij de educatieve begeleiding: de dames J. Porte en T. Elsinga. Bij de 
tentoonstelling "Op de tast" was als stagiaire werkzaam mevrouw M. Nota. 

Na eerst een periode als vrijwilligster te hebben gewerkt, is in de loop van het 
jaar mevrouw drs. S. Bak op contract-basis in dienst genomen. Zij werkt aan de 
organisatie van de activiteiten en van de public relations. 

Het contract van drs. M. van Deventer is voor drie jaar verlengd. Hij is belast 
met de presentatie en inrichting van de tentoonstellingen en de vaste collectie. 

Educatieve begeleiding 
3.007 volwassenen in 94 groepen: 31 personen per groep. 3.474 scholieren in 
146 groepen: 23 personen per groep. In totaal zijn er dus 6.481 personen in 240 
groepen begeleid. Van het totale aantal bezoekers krijgt 20 % een educatieve 
begeleiding. 

DIENST COLLECTIEBEHEER 

Gedurende het verslagjaar is de oplossing van sommige problemen een heel 
eind gevorderd. In de eerste plaats gold dit voor de depotproblematiek. Na eni
ge aanpassingen, gefinancierd door de provincie Friesland, kon in april 1990 de 
Julianaschool als depotgebouw in gebruik genomen worden. Aan de situatie 
van een slecht toegerust tijdelijk depot achter het Verzetsmuseum aan het 
Zuiderplein kwam hiermee een einde. De verhuizing vond plaats in maart en 
april. 

* . . * • 

Inspectie van het nieuwe depot in de 
voormalige Julianaschool aan de 
Tweebaksmarkt 
(foto: D. M. Visser, Fries Museum) 

Tegelijkertijd vond de overdracht plaats van de laatste delen van de land-
bouwcollectie aan het Fries Landbouwmuseum te Exmorra. Gezocht werd 
naar een oplossing voor een ander onderdeel van de collecties: het Fries 
Schoolmuseum. Aan de ordening van het depot in de Julianaschool werd ver-
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der gewerkt. Spijtig was, dat het dienstverband met de heer W.H. van der Wal, 
die veel voorbereidend werk heeft verricht voor de verhuizing en de ordening 
van de depots, per 1 juni volgens de regels moest worden beëindigd. 

Het proefproject Automatisering van de Collectiegegevens ging in juni 1990 
van start met één (krachtige) personal computer en één datatypiste met de op
zet om in vier maanden 2000 à 2500 records ("inventariskaarten") in te voeren, 
bestaande uit één samenhangende collectie voorwerpen en groepen van nieu
we aanwinsten, (opnieuw) geïnventariseerde voorwerpen of op grond van be
paalde - voor het verkrijgen van inzicht in het systeem van gegevensvermelding 
leerzame - criteria geselecteerde objecten uit alle afdelingen van het museum. 
Als samenhangende collectie werd de schilderijenverzameling gekozen; het 
gevensbestand blijkt buitengewoon goed bruikbaar voor allerlei werkzaamhe
den en vragen. De uitkomst van het proefproject was zodanig dat besloten 
werd tot aanschaf van een netwerk, bestaande uit een "fileserver" en een aan
tal werkstations op de verschillende collectie-afdelingen, en het aantrekken 
van meer datatypistes om de gegevens in te voeren, opdat in de loop van enkele 
jaren alle collecties van het museum via de computer toegankelijk zullen zijn. 
Wel eist dit ook tijd van de afdelingsmedewerkers. Zij moeten de gegevens le
veren, de typistes terzijde staan en de resultaten controleren op juistheid en 
compleetheid. Voor de conservator van schilder- en beeldhouwkunst, project
leider en supervisor van het netwerk, geldt in nog sterkere mate dat een aan
zienlijk deel van zijn tijd en werkkracht aan het automatiseringsproject ten goe
de dienen te komen. 

De financiën voor apparatuur en data-invoer zijn voornamelijk beschikbaar 
gesteld door de provincie Friesland; het Fries Genootschap honoreerde een 
eerder gedane toezegging om een substantiële bijdrage te leveren. 

Veel werkzaamheden waren zoals altijd gericht op in- en externe tentoon
stellingen. Intern betrof dit de tentoonstellingen "Sits, exotisch textiel uit 
Friesland", "Zoo vele verscheidenheden der boerderij" in het kader van de 
manifestatie Leeuwarden Landbouwstad, de "Zomersalon" en, in de laatste 
maanden van het jaar, "Schatten uit Friesland". Laatstgenoemde expositie 
was in de zomermaanden onder de titel "Trésors de la Frise" te zien in Parijs en 
Reims, en trok daar veel belangstelling. Het bruikleenverkeer ten behoeve van 
andere instellingen nam opnieuw sterk toe. Dit betrof vaak aanzienlijke aantal
len objecten voor tentoonstellingen van allerlei aard in Nederland en ook daar
buiten. 

Voor aanwinsten bleef het museum voornamelijk afhankelijk van fondsen, 
schenkingen, legaten en bruiklenen. Dit zal ook in de toekomst zo blijven. Dat 
de provincie Friesland het museum toestemming heeft gegeven om tot eigen 
fondsvorming over te gaan voor restauratie, conservering en aankoop van ob
jecten, zal met het bestaande budget pas op zeer lange termijn effect sorteren. 

Toch is het aantal aanwinsten aanzienlijk. Via de Ottema-Kingma Stichting 
konden een schilderij van Symen Accama en een zilveren kaatsbal uit Rien, 
gedateerd 1754, verworven worden. Het aankoopfonds voor moderne kunst 
van het Ministerie van WVC stelde ons wederom in staat om een aantal belang
rijke werken van nog levende kunstenaars te verwerven, waaronder werk van 
Ger Dekkers, Jean Ie Noble, Jan Roeland, Jan Maaskant en Tjibbe Hooghiem-
stra. De provincie Friesland kocht voor het museum werk van Germ de Jong, 
Ger Dekkers en Gerrit Benner. Deze aanwinsten vormen tezamen een belang
rijke basis voor de afdeling Moderne kunst van het Fries Museum. 

De collectie ceramiek en glaswerk, die het Fries Museum in 1985 in 
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kandelaber tijdens een vrijdags 
"antiekspreekuur" (foto: D.M. Visser, 
Fries Museum) 

bruikleen ontving van ir. I. de Vries te Haifa, werd door hem in eigendom aan 
het museum overgedragen, ter nagedachtenis aan zijn ouders. Een belangrijke 
aanwinst voor de textielafdeling was een bijzondere palempore, in bruikleen 
verkregen van de heer en mevrouw J.H. Beucker Andreae. 

De conservatoren besteedden veel tijd aan het geven van informatie en ad
viezen op het gebied van beeldende kunst en kunstnijverheid aan het grote pu
bliek. Om versnippering van werktijd te voorkomen en toch een duidelijke ser
vice te verlenen is in september overgegaan tot het houden van een 
antiekspreekuur op vrijdagmiddag. De heer M. Nauta vangt de vragen van het 
publiek in eerste instantie op. De ervaringen zijn tot nu toe positief. 

In 1990 kon nog geen begin worden gemaakt met de uitvoering van het con
serveringsprogramma voor de schilderijen. Het totale programma van initiële 
conservering is ingebracht bij het Ministerie van WVC, in het kader van het 
Deltaplan Cultuurbehoud. Hopelijk komen in 1991 gelden beschikbaar, zodat 
aan de treurige staat van een aantal belangrijke schilderijen althans een eerste 
hulp kan worden geboden. 

Vrijwilligers bieden een belangrijke ondersteuning bij specifieke werkzaam
heden in de diverse collecties. Een aantal van hen heeft meer algemene projec
ten onderhanden. Drs. J. Bruintjes werkt gedurende vier dagen per week aan 
een uitgebreide inventarisatie van de verzameling Bisschop. Deze inventarisa
tie moet uitmonden in een catalogus van de verzameling en een tentoonstelling 
van het werk van Christoffel Bisschop, gepland in 1992. Drs. T. Meedendorp 
en drs. L. Pijl werken aan de voorbereiding van een tentoonstelling van het 
werk van Laurens Alma Tadema. Voorwerpen en werken van deze in Dronrijp 
geboren schilder bevinden zich in de collecties van het Fries Museum. Me
vrouw drs. M. Oostra biedt belangrijke hulp aan het automatiseringsproject; 
zij begeleidt de gegevensstromen van de verzamelafdeling naar de administra
tieve krachten die zorgen voor de invoer ervan in het centrale geheugen. Een 
bron van zorg blijft het onderhoud van de bibliotheek en de documentatiebe-
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standen van het museum. Hoewel uitbreiding in de personele sfeer niet valt te 
verwachten, en vrijwilligers met een specialistische kennis moeilijk te vinden 
zijn, bestaat er enige hoop dat hiervoor in 1991 een oplossing gevonden kan 
worden. 

Bruiklenen 
In 1990 zijn door het Fries Museum voor de volgende tentoonstellingen 
bruiklenen ter beschikking gesteld: 

Portret van Enkhuizen in de Gouden Eeuw (Zuiderzeemuseum, Enkhuizen) 
Leeuwarden hofstad (Museum Het Princessehof, Leeuwarden) 
Tjerk en Tjeerd Bottema (Museum Willem van Haren, Heerenveen) 
Ramp en brand (Historisch Museum Rotterdam, Rotterdam) 
Egnatius Ydema schildert Friesland (Fries Scheepvaart Museum, Sneek) 
Ben Akkerman (Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam) 
De vroegste geschiedenis van Heerenveen (Museum Willem van Haren, Hee

renveen) 
Kent, en versint, Eer datje mint (Haags Historisch Museum, 's-Gravenhage; 

Gemeentemuseum, Roermond; Zeeuws Museum,Middelburg; Gemeente
museum Het Markiezenhof, Bergen op Zoom) 

Les Trésors de la Frise (Institut Néerlandais, Parijs; Musée des Beaux Arts, 
Reims) 

Tafelzout, Eeuwenoud (Zoutmuseum, Delden) 
Het Waagstuk (Museum De Waag, Deventer; Stedelijk Museum, Alkmaar) 
Haskerlân, it boek yn byld (Museum Joure, Joure) 
Verleden tijd, vier eeuwen Friese uurwerken ('t Coopmanshûs, Franeker) 
Theodorus van Swinderen (1784-1851), hoogleraar en schoolopziener (Uni

versiteitsmuseum, Groningen) 
Een weerzien (Stichting Fraeylemaborch, Slochteren) 
De drooglegging van de Workumer, Makkumer en Parregaaster meren 

(Fries Landbouwmuseum, Exmorra) 
Zwarte Kunst (Instituut voor Kunstgeschiedenis, Groningen) 
Aquarellen uit het Fries Museum (Instituut v. Kunstgeschiedenis, Groningen) 
Woudsend en de N.V. Friesche Kofscheepsrederij (1839-1849) (Fries Scheep

vaart Museum, Sneek) 
En de boer... hij ploegde voort (Nederlands Tegelmuseum, Otterlo) 
800 Jahre Deutscher Orden (Germanisches Nationalmuseum, Neurenberg) 
Sporen van middeleeuws kerkgebruik (Gewestelijk Historisch Museum, Ap-

pingedam) 
Alba Amicorum in de Nederlanden (Rijksmuseum Meermanno-Westreenia-

num, 's-Gravenhage) 
Oranje boven, drie eeuwen Oranje-curiosa (Museum Willem van Haren, Hee

renveen) 
Groningen 1040 (Groninger Museum, Groningen) 
Turkomanie, de Turkse invloed op de Nederlandse cultuur (Museum Het Prin

cessehof, Leeuwarden) 
Monument van de Maand (Gemeentehuis van Het Bildt, Sint Annaparochie) 
Auke de Vries (Museum Wiesbaden, Wiesbaden) 
Verloren Toekomst (Instituut voor Kunstgeschiedenis, Groningen) 
De notaris... Als de noot daer is? (Stedelijk Museum, Vianen) 
La manufacture de la Veuve Perrin (Musée Grobet-Labadié, Marseille) 
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Die Hanse (Kulturhistorisches Museum, Rostock) 
Van vlas tot linnen (Fries Landbouwmuseum, Exmorra) 
De oudste kunst ter wereld (It Bleekerhûs, Drachten) 
Het verleden van Oudega (Oudega) 
Terpvondsten uit Janum (Janum) 
Streekgeschiedenis Veenklooster e.o. (Stichting Bosk en Brink, Veenkloos-

ter) 
Vroegere grafrituelen (Nederlands Hervormde kerk, Deinum) 
Bodemvondsten in Scharsterland (Museum Joure, Joure) 
Gysbert Japicx (Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum, 

Leeuwarden) 
Wat schort eraan (Streekmuseum Het Admiraliteitshuis, Dokkum) 
Om door een ringetje te halen (Museum Het Hannemahuis, Harlingen). 

Prentenkabinet 

In vroegere jaarverslagen is herhaaldelijk geschetst, dat het prentenkabinet te 
klein is en bovendien klimatologisch niet goed toegerust. In de "Skets" uit 1988 
zijn deze problemen ook als zodanig erkend. Gedurende het verslagjaar zijn 
plannen gemaakt om in deze situatie verandering te brengen en het is bijzonder 
verheugend, dat de provincie Friesland voor de uitvoering daarvan in 1991 gel
den beschikbaar heeft gesteld. 

Uit de nog steeds toenemende belangstelling voor onderwerpen uit de ver
zamelingen van het prentenkabinet blijkt, hoe belangrijk deze zijn voor de cul
tuurhistorie van Friesland. Voor tal van publikaties zijn afbeeldingen uit de 
collecties gebruikt, o.a. voor de serie uitgaven van de Stichting Monument van 
de Maand. Ook het aantal bruikleenaanvragen voor exposities elders is toege
nomen. Ondanks de ook in dit jaar geringe financiële ruimte is het aantal aan
winsten dankzij legaten, schenkingen, bruiklenen en subsidie van de Provincie 
Friesland en het Ministerie van WVC nog groot. 

Mevrouw J. van der Zweep-Zwaagstra legateerde de ateliernalatenschap 
van haar echtgenoot Douwe J. van der Zweep (1890-1975) aan het Fries Mu
seum. Uit deze nalatenschap is een keuze gemaakt van ongeveer 180 tekenin
gen en grafiekbladen. Deze tonen een doorsnede van het werk, dat Douwe van 
der Zweep heeft gemaakt, van de academische tekeningen uit zijn studietijd tot 
de losjes getekende landschappen en dierstudies uit de laatste 25 jaar van zijn 
leven. In 1984 was al een selectie van ongeveer 230 bladen van zijn hand in de 
verzamelingen opgenomen. De keuze was toen vooral gebaseerd op kwaliteit. 
De Friese Maatschappij van Landbouw te Leeuwarden gaf nog 22 tekeningen 
van Ids Wiersma (1878-1965) in langdurig bruikleen: een aanvulling op de 225 
tekeningen die het Fries Museum in 1985 in bruikleen mocht ontvangen (zie de 
lijsten van aanwinsten in De Vrije Fries 66 [1986] 182-183). 

De collectie tekeningen van Gerrit Benner (1897-1981) kon uitgebreid wor
den door de aankoop van twee vroege werken uit de jaren 1938-1940 en een 
naoorlogs werk met "ruiters", dat door de provincie Friesland voor het mu
seum aangekocht werd. Een lang gekoesterde wens ging in vervulling met de 
aankoop van twee series foto's van Ger Dekkers. Een serie van zeven foto's, 
"Dike and road, Zurich, Friesland", werd aangekocht door de provincie Fries
land, en een serie van negen foto's, "To the end of a break-water", kon met 
steun van het Ministerie van WVC verworven worden. Ook het "Drieluik" van 
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Tjibbe Hooghiemstra werd op deze wijze aangekocht. Een bijzondere aan
winst vormt het aangekochte portret van de roemruchte danseres en spionne 
"Mata Hari" (Margaretha Geertruida Zelle, geboren in Leeuwarden 1876 en 
overleden in Vincennes 1917). Het werd in 1914 vervaardigd door de eveneens 
uit Friesland afkomstige kunstenaar Piet van der Hem (1885-1961). 

Mevrouw F. Brinksma, werkzaam aan het conserveren van tekeningen en 
prenten, was een groot deel van het jaar afwezig wegens zwangerschapsverlof 
en herstel na een hernia-operatie. Zij zal haar werkzaamheden gelukkig spoe
dig kunnen hervatten. Gedurende haar afwezigheid werd zij op uitstekende 
wijze vervangen door A.M. de Vries. K. Albers werkte als vrijwilliger aan de 
ordening van de prentbriefkaarten- en de fotocollectie. 

Afdeling schilder- en beeldhouwkunst 

In het vorige jaarverslag werd melding gemaakt van de start van de werkzaam
heden voor een catalogus van de schilderijen in de collectie. Inmiddels is een 
basislijst tot stand gekomen, die bijna 1900 nummers omvat, terwijl er ook een 
overzicht is gemaakt van de aanwezige informatie. Er wordt nu gewerkt aan 
controle en completering van die gegevens, het opsporen van literatuurvermel
dingen en nadere studie van de werken zelf. Mevrouw B. Rozema-Früchnicht 
verleent hierbij op vrijwillige basis zeer waardevolle steun door de werken van 
Adriaan van Cronenburg en andere zestiende-eeuwse schilders aan een nader 
onderzoek te onderwerpen en inventaris- en literatuurgegevens te bewerken. 
Bij deze werkzaamheden werd voor een deel gelijk op gewerkt met het proef
project Automatisering collectiegegevens. Er kon ook gebruik gemaakt wor
den van de bestanden die tijdens het proefproject werden opgebouwd; onge
twijfeld zal dat in de toekomst in nog veel grotere mate het geval zijn, nu er enig 
idee ontstaat van de mogelijkheden welke de automatisering van de collectie
gegevens kan bieden. 

In 1990 werd de collectie schilderijen met 50 nummers verrijkt. Het grootste 
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W. B. van der Kooi, Portret van E. de 
Wendt van Sytzama (1816-1843), 1824; 
olieverf op doek, 135 x 101 cm (foto: 
Iconographisch Bureau, 
's-Gravenhage) 
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W.B. van der Kooi, Portret van M.P.D. W.B. van der Kooi, Portret van G. de 
van Sytzama (1789-1848), 1826; olieverf Wendt (1793-1865), 1822; olieverf op 
op doek, 86 x 71,5 cm (foto: doek, 86 x 72 cm (foto: Iconographisch 
Iconographisch Bureau, Bureau, 's-Gravenhage) 
's-Gravenhage) 

aandeel, 25 schilderijen, wordt gevormd door portretten van leden van de fa
milie Sytzama, daterend uit de zeventiende tot en met de negentiende eeuw, 
die in bruikleen werden ontvangen van de Familiestichting Sytzama-Colen-
brander. Hieronder bevinden zich de buitengewoon mooie portretten van 
Maurits Pico Diederik van Sytzama en Geertruid de Wendt, alsmede van hun 
zoon Eyso de Wendt van Sytzama, alle door Willem Bartel van der Kooi. Ook 
een vijftal portretten van Bernardus Accama en een erg aardig werk van Dou
we Hansma, voorstellend de stal van Beslinga state te Friens met mr. Eyso de 
Wendt van Sytzama en zijn zoon Johannes en een bediende bij een paard, ma
ken deel uit van het bruikleen. Eveneens van Van der Kooi zijn de portretten 
van Christianus Petrus Eliza Robidé van der Aa, zijn vrouw Eelkje Poppes en 
hun dochter Petronella Johanna Carolina, in fraaie eigentijdse lijsten; hierover 
werd in het Fries Museum Bulletin uitgebreider geschreven. 

Verrassend was ook de ontdekking van een schilderijtje van de hand van de 
jong gestorven Symen Accama, zoon van portretschilder Matthijs. Het stelt 
een roodbonte koe op stal voor en werd door de Ottema-Kingma Stichting aan
gekocht en aan het Fries Museum in bruikleen gegeven. 

Als legaat van mevrouw J. van der Zweep-Zwaagstra, de weduwe van de 
schilder, ontving het museum tien werken van de hand van Douwe van der 
Zweep, waaronder vijf zelfportretten. Van der Zweep, van Friese afkomst, 
was tekenaar bij de universiteit in Utrecht, maar daarnaast schilder; in de voor
oorlogse periode maakte hij deel uit van de actieve groep Utrechtse kunste
naars die de vernieuwingen in de beeldende kunst op een vaak eigen wijze ver
werkten. Al eerder schonk mevrouw een collectie schilderijen van deze kun
stenaar (aanwinsten 1984, nrs. 4 t/m 33). 

De subsidieregeling van WVC voor aankoop van hedendaagse kunst werd in 
1990 benut voor de verwerving van twee ruimtelijke werken van Jean Ie Noble, 
één van Jan Maaskant en een beeld van Tjibbe Hooghiemstra. 
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Vorig jaar werd gemeld dat de situatie in het schilderijendepot enigszins be
nauwd aan het worden was, thans moet geconstateerd worden dat er sprake is 
van acute ruimtenood, mede door de rijke aanwinsten. Inmiddels kon helaas 
nog steeds niet begonnen worden met de conserverende maatregelen aan de 
collectie, welke in het rapport van het Restauratoren Kollektief uit 1986 aanbe
volen werden. De hoop is thans mede gevestigd op de steunmaatregelen die het 
ministerie van WVC heeft aangekondigd ter bescherming van het culturele erf
goed. 

Textielafdeling 

Ten behoeve van de sitstentoonstelling werd vooral aandacht geschonken aan 
de conservering van de sitsen voeringen van de achttiende-eeuwse grote strooi
en zonhoeden. Door het roesten van het ijzerdraad dat in de rand verwerkt is, 
zijn verkleuringen en gaten ontstaan in de stoffen bekleding. Deze gehavende 
stoffen zijn, voorzien van een steunweefsel, opnieuw op de hoeden vastgezet. 
Daarbij werd ruim gebruik gemaakt van de hulp van een aantal vrijwilligsters. 
Een aantal voeringen werd los van de hoed geëxposeerd om het motief beter 
uit te. laten komen. Deze losse voeringen moeten alsnog weer aan de hoeden 
bevestigd worden: dit project is wegens andere werkzaamheden voorlopig uit
gesteld. 

Het speelgoed dat vanwege schimmelvorming moest verhuizen van het kel-
derdepot naar het depot in de Julianaschool is schoongemaakt en behandeld 
met een schimmeldodend middel. De restauratie van de zestiende-eeuwse ra
batten van het hemelbed (zie De Vrije Fries 68 [1988] 163) is vergevorderd. Mo
menteel is de restauratrice in Amsterdam bezig met het laatste stuk, de achter
wand. De toestand van het materiaal laat helaas niet meer toe dat deze gebor
duurde bedgordijnen in de toekomst weer hangend kunnen worden geëxpo
seerd. 

Voor de textielafdeling was het proefproject automatisering een aanzet tot 
het volledig in de computer opslaan van de gegevens over de hele collectie. Sta
giaire A. Broeke van de Reinwardt Academie in Leiden is gestart met het be
schrijven van de collectie mannenjakken, nog op de kladkaarten. Hierna heeft 
zij een algemene beschrijving gemaakt voor het invoeren van de gegevens van 
mannenbroeken voor het automatiseringsproject. Ook de totale sitscollectie is 
in het proefproject meegenomen. Er bestaat een groot verschil tussen de wijze 
waarop tot dusver de collectie is beschreven en de wijze waarop de gegevens 
volgens het computerprogramma moeten worden ingevoerd. Het vooraf aan
passen van de gegevens kost veel tijd en aandacht, evenals het controleren ach
teraf. Er is een start gemaakt met het inlopen van de achterstand in inventarisa
tie van nieuwe aanwinsten sinds 1986. De aanwinstenlijst voor 1990 is reeds 
volledig ingevoerd. Aandachtspunt in het komende jaar zal de collectie "bon
ten" zijn, evenals sits oorspronkelijk uit India aangevoerde katoen met ingewe
ven strepen of ruiten, en de Friese "namaak" bonten. Ten behoeve van een 
expositie zal deze collectie nader bewerkt worden. 

Door de conservatrices werden lezingen gehouden over merklappen, over 
de kleding ten tijde van de Friese stadhouders en natuurlijk over sits. Behalve 
in Leeuwarden werden deze lezingen ook elders in de provincie gehouden. Tij
dens de sits-tentoonstelling is een cursus van drie middagen gegeven, en we
gens grote publieke belangstelling nog eens drie losse lezingen. 

170 



In samenwerking met de Kostúmkommisje van de Fryske Kultuerried is 
voorlichting gegeven bij de kleding van de Eastergoa Skotsers. Ook werd voor
lichting gegeven aan de Tsjongerskâns skotsploech. Bijzonder was het studie
bezoek van de Poolse collega Barbara Bazielich uit Katowice, een teken dat 
ook op textielgebied de grenzen tussen Oost- en West-Europa open gaan. Met 
leden van de Organisation International de la Dentelle au Fuseau et à 1'Aiguille 
is overleg geweest over het bestuderen van kant en het opzetten van een kant
tentoonstelling in 1992. 

Naast veel andere zaken werd hulp gevraagd bij het identificeren van twee 
fraai geborduurde Chinese stropdassen en een grote collectie Hindelooper kle
ding. 

Alle genoemde werkzaamheden hadden niet uitgevoerd kunnen worden 
zonder de hulp van vrijwilligsters. Mevrouw E. de Haan uit Leeuwarden is van 
onschatbare waarde gebleken bij het inrichten van de sitstentoonstelling. 
Daarna werkte zij aan het ordenen van kranteknipsels op textielgebied en het 
beschrijven van de collectie zeventiende- en achttiende-eeuwse slopen met 
kanten tussenzetsels. De vaste vrijwilligster Willy Niemeyer-Huysse leverde 
eveneens een belangrijke bijdrage aan de sitstentoonstelling, verrichtte conser
verende werkzaamheden en beheerde een dag per week het sitswinkeltje. Na
dien is zij voort gegaan met het maken van een index en een inhoudsopgave op 
de jaargangen van het modetijdschrift De Gracieuze tussen 1875 en 1928. 

Een groot aantal vrouwelijke vrijwilligers heeft geholpen bij de conserveren
de werkzaamheden ten behoeve van de sitstentoonstelling: A. Broeke en G. 
Dijkstra uit Leeuwarden, E. de Haan en A. Postma uit Bornwerd, A. Swart uit 
Ferwerd, J. Wybenga uit Britsum, N. Zijlstra uit Leeuwarden en T. Zijlstra uit 
Dokkum. 

In het sitswinkeltje hielpen mee de dames J. Arnolli uit Groningen, J. Brons 
en T. Elsinga uit Leeuwarden, A. van Ineveld uit Peins, A. Postma uit Born
werd, Th. Sierks, K. Wark en N. Zijlstra uit Leeuwarden. Stagiaire Jeanette 
Porte heeft een patroon van een jak uit de collectie gemaakt voor de verkoop. 

ARCHEOLOGISCHE DIENST 

Een verheugende gebeurtenis was de vlot verlopen verhuisoperatie van de ar
cheologische en historische nooddepots, van het Zuiderplein naar de Juliana-
school in het voorjaar van 1990. Met financiële ondersteuning van de provincie 
en de Ottema-Kingma Stichting, kon dit nieuwe depot officieel in gebruik wor
den genomen op 9 april van dit verslagjaar; bij de feestelijke openingsplechtig
heid waren naast de voorzitter van het bestuur onder meer aanwezig mevrouw 
drs. J. Liemburg, gedeputeerde van cultuur, en mr. A.N. Duintjer namens de 
genoemde stichting. Voor de archeologie betekent deze nieuwe uitbreiding 
een belangrijke stap in de goede richting; het eindelijk op orde zijn zal onge
twijfeld in de komende jaren z'n vruchten afwerpen: een gestaag toenemende 
vraag naar studieobjecten, vooral vanuit de universiteitswereld, komt uitein
delijk de collectie in zijn geheel ten goede. 

Met J.K. Boschker werd feestelijk het feit herdacht van diens 25-jarig ambts
jubileum. Zijn specifieke terreinkennis en speurzin hebben de afgelopen jaren 
geleid tot de ontdekking van. een groot aantal nieuwe vindplaatsen in Fries
land. 

De nauwe banden met het Argeologysk Wurkferbân garandeerden ook dit 
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jaar een vruchtbare samenwerking; vooral de talloze waarnemingen, kleinere 
vondstbergingen en de ondersteuning tijdens opgravingen en bij de latere 
vondstverwerking betekenen een aanzienlijke taakverlichting voor de toch al
tijd nog krap bemande archeologische dienst. Ook dit jaar moesten weer prio
riteiten gesteld worden, bovendien werd getracht om in de maalstroom van 
kleinere klusjes wat meer structuur aan te brengen. 

Op 26 juli overleed op 89-jarige leeftijd de vroegere vondstenzoeker van het 
Fries Museum, P.Mudstra uit Suameerderheide. Hij verdiende zijn sporen on
der andere met de ontdekking van enkele jong-paleolithische vindplaatsen van 
de Hamburg- en Creswellcultuur bij Ureterp en Siegerswoude. 

Werkzaamheden personeel 
Voor het door de officiële regels gedwongen vertrek van jaarbaanplan-mede-
werker W. H. van der Wal (Dronrijp) kon gelukkig vervanging worden gevon
den in de persoon van mevrouw C.F. Kuipers, die eveneens gedurende eenjaar 
(tot april 1991) in bovengenoemde provinciale werkgelegenheid-stimulerings-
regeling onze dienst kwam versterken. Zij verving de depotbeheerder tijdens 
diens ziekte; daarnaast werden door haar kleine exposities voorbereid, teke
ningen van Oosterbeintum-vondsten vervaardigd en vuursteencollecties uit 
Oudehaske en Egbertsgaasten administratief verwerkt. In de zomermaanden 
werd vrijwilligerswerk verricht door J.W. Oudhof. Hij was vooral actief in de 
sfeer van restauratie en opruiming terwijl ook door hem exposities werden 
voorbereid. K.J. Bekkema moest noodgedwongen vele maanden verstek laten 
gaan wegens ziekte. Naast zijn werk in het depot coördineerde hij als project
leider de veldverkenning en latere vondstverwerking van archeologica, door 
amateurs in Achtkarspelen-zuid verzameld; inmiddels verscheen van zijn hand 
daarvan een intern verslag en zal een verkorte versie aan het tijdschrift Wester
heem worden aangeboden. De dames S. Joustra en B. Mulder assisteerden ook 
dit jaar enkele weken bij het inlopen van de achterstanden in het knipsel- en 
fotoarchief. Voor de hulp en inzet bij onze grote verhuisoperatie van depots is 
een woord van dank op z'n plaats aan de heren P. Ashcroft, B. van der Burg, 
D. van der Eems, N. Manshanden en H. Mensonides. D.M. Visser was actief 
op het gebied van beschrijving, documentatie en veldtechniek; tijdens determi-
natiedagen op de museumuithoven te Franeker en Janum trad hij op als ar-
cheologie-expert terwijl tevens het vondstverwerking-practicum voor studen
ten van Ubbo Emmius door hem werd begeleid. Leden van het Argeologysk 
Wurkferbân waren wederom actiefin de buitenstations te Oudemirdum en Ga-
rijp en hun veldwerkcoördinator drs. A. Jager verzette veel werk bij de uitvoe
ring van noodonderzoek te velde. De depotsanering, door onze medewerkers 
J.M. Bos en D.M. Visser, vond ook dit jaar onverminderd voortgang. J.K. 
Boschker trok weer veel vondstmeldingen na en was betrokken bij de dit jaar 
verrichte noodopgravingen te Bons, Sneek en Wijtgaard, veelal in gezelschap 
van collega Visser en drs. A. Jager, en te Egbertsgaasten samen met K.Bekke
ma. 

In de collectie botmateriaal uit vroegere opgravingen werd met een eerste 
sanering begonnen door mevrouw dr. W. Prummel en R.J. Kosters (beiden 
BAI), drs. A. Jager, en vanuit het museum dr. J.M. Bos en D.W. Visser. Dr. 
Bos begeleidde de archeologische inventarisaties in Achtkarspelen en redi
geerde de binnengekomen kopij voor Paleo-aktueel deel 2. G. Mensonides 
nam naast het vele administratieve werk ook de jaarlijkse inrichting van het 
munt-en penningkabinet te Franeker voor zijn rekening. 
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Publikaties 
In het kader van een onlangs gestarte ledenwerfactie voor de Vereniging voor 
Terpenonderzoek verscheen onder de titel "Terpen-onderzoek in Noord Ne
derland" van de hand van G.J.de Langen een artikel in Noorderbreedte; zijn 
bijdrage Middeleeuws Leeuwarden (De opgraving Gouverneursplein-St.Ja-
cobsstraat 1979, uitgave Commissie Archeologisch Stadskernonderzoek Leeu
warden 1989) kreeg tijdens de jaarlijkse W.A. van Es-prijsuitreiking op de te 
Maastricht gehouden Reuvensdagen een eervolle vermelding. 

J. Zijlstra, collectioneur te Leeuwarden, verspreidde in beperkte oplage zijn 
bijdrage "Finns fibula", het eerste deel in een door hem voort te zetten serie 
Friese bodemvondsten. De gepubliceerde nieuwe vondsten, waaronder pas on
langs door hem verworven, nog ontbrekende fragmenten van de beroemde 
gouden spang, ontdekt in 1953 te Wijnaldum, en zijn ideeën over een zevende-
eeuws koningsgraf, vormen mede aanleiding voor een in het voorjaar van 1991 
te starten noodonderzoek ter plaatse. K.J. Bekkema schreef ondermeer een 
archeologische bijdrage in het jubileumboek Oudega 900. 

In Estrikken, deel 69 (Aspects of old Frisian philology) verscheen van de 
hand van E. Knol en mevr. J.H. Looijenga het artikel "A Taustaff with runic 
inscriptions from Bernsterburen (Friesland)". Van J. Arjaans (Dokkum) ver
scheen in het Historisch-Geografisch Tijdschrift, 1990 nr. 2, het artikel "Terp-
afgravingen in Friesland". E. Kramer schreef met L. Postma een artikel in de 
vorm van een weerwoord op het bericht in De Neitiid, waarin door W. van der 
Horst gesteld werd dat de naam van de vinder en de vondstomstandigheden 
van de vuistbijl van Wijnjeterp sinds 1945 onjuist zouden zijn weergegeven. Te
vens werd door E. Kramer een artikel voorbereid voor het medio 1991 te ver
schijnen speciaalnummer Oosterbeintum, in de serie Jaarverslagen van de Ver
eniging voor Terpenonderzoek, onder de titel "Oosterbeintum: oude vondsten 
in het Fries Museum". 

J.M. Bos' bijdragen omvatten: "The bog area of North Holland after AD 
1000: crises and opportunities", in: J.C. Besteman, J.M. Bos en H.A. Heidin-
ga (red.), Medieval Archaeology in the Netherlands, Studiespresented to H.H. 
van Regieren Altena; "Constructieve en criminele metaaldetectie: aanzet tot 
een discussie", in: Westerheem 39 (1990) 169-172; "Een terpje en een wier in 
Bons, bij Sneek (Fr.)", in: Paleo-aktueel 2 (1991), samen met J.K. Boschker, 
A. Jager en D.M. Visser; "Nieuwe fragmenten van de koninklijke spang van 
Wijnaldum" in: Paleo-aktueel 2 (1991), samen met J. Zijlstra. 

Diggelnijs, de nieuwsbrief van het Argeologysk Wurkferbân nam de ver
slaglegging op van onze gezamenlijke graafcampagnes te Egbertsgaasten en 
Oenema state benoorden Wijtgaard; van het eerste verhaal werd door het 
hoofd van dienst een tweede versie ingeleverd voor opname in Paleo-aktueel 2. 
Diggelnijs, waarvan in december al weer het twaalfde nummer verscheen, 
brengt driemaandelijks verslag uit van de activiteiten van de nu bijna 130 leden 
tellende club van amateurarcheologen; de bijdragen variëren van resultaten 
van archeologisch en archivalisch onderzoek, excursieverslagen, vondstmel
dingen, boekbesprekingen, tot voorlichtende en opiniërende stukjes. Kortom 
een welkome ondersteuning bij de poging de stortvloed van vondstmeldingen 
te kanaliseren. Nieuws over de Friese archeologiebeoefening kreeg weer ruim
schoots aandacht in kranten en tijdschriften zoals Frysk en Frij, de Friesland 
Post, de Museumkrant, het Fries Museum Bulletin, de Leeuwarder Courant, 
het Friesch Dagblad en meef locale bladen als het Sneeker Nieuwsblad, de 
Drachtster Courant en de Woudklank. 
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Monumentenzorg 
Advisering geschiedde in nauw overleg met W.D.van Gelder van de afdeling 
Bouwen en Wonen van de Provincie. Met D.Bijlsma (S.B.B.) werden afspra
ken gemaakt die hopelijk leiden tot waarborgen voor behoud van enkele mid
deleeuwse huisplaatsen in de Kraanlanden bij de Veenhoop (gebied de Geeren 
in Opsterland). Te Blija werd een waarneming verricht naar aanleiding van de 
gedeeltelijke ontgraving van een terp-restant 6A-30; er werden geen sporen 
van bewoning aangetroffen in de bouwput voor een nieuwe veestalling. De ge
meente Dongeradeel kreeg een boete opgelegd wegens uitlokking van over
treding van de Monumentenwet: te Oostrum werd een woning gebouwd met 
toestemming van de gemeente, doch in strijd met eerder gemaakte afspraken 
met de archeologisch bevoegde instanties. 

Er werd positief geadviseerd over de plaatsing van een windmolen op de ver
hoogde huisplaats 5G-9 bij Minnertsga. Overleg werd gevoerd met Gemeente
werken van Littenseradeel over de opvulling van laagten in het terpdorp Dei-
num; vooral de steilkant bij de kerktoren vormt een potentieel gevaar. Een 
tweetal middeleeuwse huisplaatsen bij Flearbosk, Smallingerland (onze Mel-
dingskaartterreinen 11B-4 en 5) werden zonder vooroverleg geëgaliseerd, res
pectievelijk doorgraven; de later nog verzamelde scherven Pingsdorfaarde-
werk onderstrepen hier het vroege tijdstip van bewoning. Het scheuren van 
grasland op terp 5G-90 bij Schalsum riep bij de gemeente Franekeradeel de 
vraag op, hoe dergelijke ingrepen voorkomen kunnen worden; voorgesteld is 
om het eigen stelsel aanlegvergunningen-bestemming-buitengebieden dien-
aangaand bij te stellen. Plannen voor nieuwbouw te Klazinga-noord (Ooster-
wolde) en "erfbeplanting" ter plaatse van de vroegere Hinnema state bij Jel-
sum werden van advies voorzien. Met drs. R.H.J. Klok, (hoofd afdeling Be
schrijving en Monumentenzorg ROB,Amersfoort) werd overleg gevoerd over 
de wenselijkheid van voortzetting van het inventarisatie-project Achtkarspe-
len-Zuid, Drachten en Eestrum. Dr. J.M. Bos verzorgde in dit verband een 
excursie voor vertegenwoordigers van ROB, Landinrichtingsdienst en de 
NWC; de resultaten van de verschillende inventarisaties - alle onder de super
visie van Bos uitgevoerd - leidden uiteindelijk tot een AAI (aanvullende ar
cheologische inventarisatie), die najaar 1990 werd verricht door drs. J. Molema 
(BAI). In het jaarverslag van voornoemde Rijksdienst over 1989 komt het 
nieuw te voeren beleid ten aanzien van de archeologische monumenten uitvoe
rig ter sprake. 

Studiecollecties 
In het kader van langlopende projecten raadpleegden de volgende personen 
onze studiecollecties: drs. G.J. de Langen (B.A.I.) vroeg-middeleeuws Oos
tergo; drs. E. Knol (A.I.V.U., Amsterdam) vroeg-middeleeuwse grafvelden; 
drs. E. Taayke, terpenaardewerk uit een deel van Westergo; mw.dr. M.C. Ga
lestin en mw.drs. T.B. Volkers (Vakgroep Mediterrane Archeologie, RUG) 
onversierde en versierde terra sigillata. 

De navolgende personen bezochten de dienst voor kortere duur en/of ver
richtten studie aan bepaalde vondsten: mw.drs. A. Niklewicz (B.A.I.) terra 
nigra-achtig aardewerk; H. Stilke (Institut für Ur- und Frühgeschichte, Kiel) 
middeleeuws aardewerk; prof.dr. G.J. Boekschoten en mw. J.H. Looijenga 
(Vakgroep Germanistiek, RUG) runeninscripties; mw.dr. J. Hollestelle (Arn
hem) eeststenen; mw.drs. M.M. Alkemade (Leiden) helmfragmenten uit terp 
te Hallum; drs. D. Gerrits (B.A.I.) elitegoederen uit Friese terpen; H.J. Frick 
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(Institut für Ur- und Frühgeschichte, Kiel) documentatie middeleeuwse fibu-
lae uit museum-en particulier bezit; prof. dr. W.A. van Es en drs. W.J.H. Ver-
wers (ROB, Amersfoort) determinatie Frankisch terpenaardewerk; drs. R.H. 
van Mourik (Dronrijp) correspondentie H.J. Popping; G. Jonker (stagiaire 
Bureau Oranjewoud, Heerenveen) studie naar loodverontreiniging in terpen; 
drs. J.J.V.M. Derksen (Klassiek Archeologisch Instituut, Universiteit van 
Amsterdam) en M. Bootsman (Allard Pierson Museum, Amsterdam) fotogra
feren godenbeeldjes; drs. J.A. Mol (Fryske Akademy) vondsten vroegere 
kloosters; D. Veenstra en R. Bijma (beiden Surhuizum) documentatie voor
malig Gerkesklooster; drs. A.A.A. Verhoeven (I.P.P.) Fries kogelpotaarde-
werk; drs. A. Jager (Leeuwarden) vondstcomplexen stadsstinsen; drs. E. Knol 
(A.I.V.U.) vervaardiging nieuwe indeling voor de collectie benen kammen; op 
verzoek van laatstgenoemde werd een schijfje uit het kralensnoer van het 
boomkistgraf uit Hogebeintum voor C-14 onderzoek beschikbaar gesteld; J. 
Zijlstra (Leeuwarden) raadplegen vergelijkings-collectie; voor het West
vlaams museum (Zottegem) heeft het Fries Museum een replica van het runen-
zwaardje uit Arum in kunsthars laten vervaardigen door Museum Technische 
Werken (Groningen); K. Geertsma (Groningen) documentatie H. van der 
Vliet; W. van der Horst (It Bleekerhûs, Drachten), J.E. Musch (Anloo) en 
J.A. Snaaijer (Beetsterzwaag) vuursteencollectie J. Siebinga; mw. T. Brand-
sma (Leusden) documentatie over oxaalfragmenten; B. Groenewoudt (I.P.P.) 
terpenaardewerk; mw. E.L. van Olst (Openluchtmuseum, Arnhem) docu
mentatie over laat negentiende-eeuwse terpafgravingen rond vroegere woon
plaats Klaas Uilkema; wetenschappelijke delegatie I.P.P. (prof.dr. H.A. Hei-
dinga, drs. J. Besteman en drs. E.H. Smink) en B.A.I. (drs. J. Schoneveld) 
overleg over volgend voorjaar gepland Wijnaldumonderzoek en bezichtiging 
vondsten van deze terp uit particuliere collectie J. Zijlstra; voor een televisie
programma werd het zwaard van Grutte Pier naar Drachten gebracht. Van 
mw. Ans Nieuwenburg-Bron (Leusden) is ten geschenke ontvangen een door 
haar vervaardigde replica (uit reepoot) van de benen fluit uit Kimswerd 
(FM1981-V-55). 

Tentoonstellingen 
Bruiklenen zijn verstrekt voor de navolgende exposites: "De vroegste geschie
denis van Heerenveen" in het museum Willem van Haren (Heerenveen); 
"Van vlas tot linnen" in het Fries landbouwmuseum (Exmorra); "Groningen 
1040" in het Groninger Museum (Groningen); "De oudste kunst ter wereld" in 
It Bleekerhûs (Drachten); "Het verleden van Oudega" in het oude Chr. 
schoolgebouw, ter viering van het 900-jarig bestaan van dit dorp in Smallinger-
land; "Terpvondsten uit Janum" in de uithof aldaar van het Fries Museum; 
"Streekgeschiedenis Veenklooster en omgeving" voor de Stichting Bosk en 
Brink; "Vroegere grafrituelen" in Nederlands Hervormde kerk te Deinum; 
"Bodemvondsten in Scharsterland" in museum Johannes Hesselhuis (Joure); 
kleine overzichten van de resultaten van archeologische waarnemingen in de 
Nederlands Hervormde kerken te Friens en Raard, op verzoek van de Stich
ting Alde Fryske Tsjerken. Een vijftal godenbeeldjes is beschikbaar gesteld 
voor de rondreizende tentoonstelling "Goden en hun beestenspul". 

Langlopende bruiklenen zijn beschikbaar gesteld aan het pas opgerichte 
streekmuseum Tytsjerksteradiel in Burgum en aan het museum It Tsiispakhûs 
te Wommels; in het eerste'museum ligt de nadruk op de steentijden, in het 
tweede op de geschiedenis van het dijkwezen. 
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Ter opluistering van de verschijning van een overzichtswerk over stadsar
cheologie in Nederland onder de titel "Verborgen Steden", werd de aanwin
stenvitrine tijdelijk met enkele recente topvondsten uit Friese binnensteden in
gericht. 

Dit jaar vonden de eerste voorbereidingen plaats voor een tweetal in 1992 
geplande tentoonstellingen in eigen huis, die naar aanleiding van het 75-jarig 
jubileum van de Vereniging voor Terpenonderzoek, en van de honderdste 
sterfdag van mr. Jacob Dirks. 

Voordrachten, excursies, studiereizen, rondleidingen, congressen, openingen 
en cursussen 
Een bezoek werd gebracht aan de exposities "Weggegooid en teruggevonden" 
(vier Deventer vondstcomplexen uit de periode 1375-1725) in het Goltziusmu-
seum te Venlo, "5 miljoen jaar menselijk avontuur" in het Paleis voor Schone 
Kunsten te Brussel, en "Oermensen in Nederland" in het Bonnefantenmu-
seum te Maastricht; verder werden bezocht de Topografische Dienst te Em-
men (voor de bestudering van luchtfoto's), het Rijksmuseum van Oudheden te 
Leiden voor'Friese bodemvondsten aldaar. Ook werd een voorlichtingsdag bij
gewoond van het archeologische openluchtmuseum in aanbouw "Archeon" te 
Alphen aan de Rijn. Cursussen werden gevolgd door diverse medewerkers, 
vooral met het oog op de aanstaande introductie van tekstverwerkers en appa
ratuur voor automatische objectregistratie. 

Te Maastricht werd een van de tweedaagse Reuvensdagen, congres van Ne
derlandse archeologen bezocht. De opening werd bijgewoond van de tentoon
stelling "Goden en hun beestenspul", in het Provinciaal Museum G.M. Kam te 
Nijmegen, die in het voorjaar 1991 ook in het Fries Museum te bezichtigen zal 
zijn. Met J.K. Boschker is de openingsplechtigheid van het Streekmuseum 
Tytsjerksteradiel te Burgum bezocht, de expositie "Groningen 1040" in het 
Groninger Museum, en werd aan de af sluitingsplechtigheid van de eerste fase 
van Hogebeintum-reconstructie deelgenomen. 

Op ledenavonden van het Argeologysk Wurkferbân zijn door E. Kramer en
kele korte voordrachten verzorgd over terpentijd en noodonderzoek, voor le
den van het Fries Genootschap is over depotproblematiek bij het Fries Mu
seum gesproken, voor de hoogste klassen van de o.l.s. de Twaspan (Hauler-
wijk) over archeologie voorlichting gegeven en in het programma "Gribus" 
van Omrop Fryslân zijn vragen beantwoord van leerlingen van de Sint Thomas-
school (Leeuwarden). 

Dr. J.M. Bos hield de volgende voordrachten: "Neolithisering: status quaes-
tionis in Friesland" (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, 7 mei 1990); 
"Friesland sedert Boeles" (Instituut voor Pre- en Protohistorie, Universiteit 
van Amsterdam, 12 december 1990). 

Ook dit jaar is weer de traditionele terpenfietstocht gehouden met docent J. 
Raven en diens studenten van de lerarenopleiding Ubbo Emmius (Leeuwar
den). Bij de vaste opstelling werd uitleg gegeven aan laatstgenoemde groep, 
die van de Vlaamse Touristenbond, een delegatie van het personeel van het 
Drents Museum en een groep van de Nederlandse jeugdbond voor geschiede
nis (afdeling noord). Enkele vakgroepvergaderingen van het B.A.I. zijn bijge
woond, alsmede van die van de projectgroep Noord-Nederland (waarin Bos 
het onderzoek uit terpentijd en middeleeuwen coördineert), die van de nieuwe 
voorbereidingscommissie "stadsarcheologie Friesland" (waarin naast beide 
archeologen een substantiële bijdrage wordt geleverd door R.H. Idema, secre-
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taris van de Vereniging van Friese gemeenten, en wethouder J.C. de Kroon 
van Harlingen) en van die van de Vereniging voor Terpenonderzoek. Met het 
bestuur van het Argeologysk Wurkferbân werd tweemaal overleg gevoerd 
over beleidszaken. In het kader van een door Noordwest-Europese klassieke 
archeologen (o.a. dr. S. von Schnurbein en drs. M. Erdrich) gestart project 
("Römische Funde im freien Germania im Nordseeküstengebiet zwischen 
Rhein und Elbe"), om alle Romeinse importen in Germania libera te inventa
riseren, werd ook door beide archeologen deelgenomen aan een door prof .dr. 
J.H.F. Bloemers in Nederland gepland overleg; een en ander staat in nauw ver
band met het afstemmen op een reeds tien jaar eerder gestart "Friesland-pro
ject", door onze collegae klassieke archeologie van de RUG. Met de heren 
Bosmans, Mensonides en Visser werd een bezoek gebracht aan de project
groep "Archis", gestationeerd ten kantore van de ROB (Amersfoort) waar 
met drs. R. W. Brandt van gedachten werd gewisseld over de laatste ontwikke
lingen op het gebied van archeologische gegevensverwerking. Bos nam in di
verse bestuursfuncties, vanuit zowel zijn aanstelling bij de RUG als bij het Fries 
Museum, verder nog deel aan de vergaderingen van o.a. de Stichting voor de 
Middeleeuwse Archeologie (secretaris), de Stichting voor de Nederlandse Ar
cheologie (bestuurslid), de Werkgemeenschap Europese Archeologie -
ARCHON/NWO (commissielid) alsmede van de redactievergaderingen van 
het tijdschrift Paleo-aktueel. 

Panorama van Friesland 
Opvallend is het gedurende de laatste jaren waar te nemen verschijnsel dat 
steeds minder vondsten aan het provinciaal depot voor bodemvondsten wor
den overgedragen; hoewel begrip kan worden opgebracht voor het opbouwen 
van particuliere collecties, is toch het nadeel dat dit in de meeste gevallen uit
eindelijk slechts zal leiden tot een versnippering van informatie. Het Fries Mu
seum zal alleen in uiterste gevallen besluiten om tot aankoop van bodemvond
sten over te gaan; mede gelet op de reeds aanwezige, uitgebreide collecties zal 
de nadruk bij deze aankopen vooral liggen op de nog ontbrekende onderdelen 
en op voorwerpen en collecties die van een hoog kwalitatief en wetenschap
pelijk niveau zijn. Bovendien zal duidelijk zijn dat van dergelijke aankopen de 
herkomst bekend moet zijn en ook de vondstverwerving op een correcte wijze 
tot stand moet zijn gekomen. De nieuwe Monumentenwet is in dit opzicht zeer 
verhelderend. 

Opgravingen, verkenningen, vondstmeldingen, schenkingen en aankopen 
Achtkarspelen. Van november 1989 tot februari 1990 vond binnen deze ge
meente een omvangrijke veldverkenning plaats met leden van de Archeologi
sche Werkgemeenschap Nederland, het Argeologysk Wurkferbân en de Stich
ting Oud-Achtkarspelen. Drs. J. Molema (BAI) verrichtte op verzoek van de 
Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (Amersfoort) en de Land-
inrichtingsdienst een zogenaamde Aanvullende Archeologische Inventarisa
tie, volgend op een reeds eerder tot stand gekomen Standaard Archeologische 
Inventarisatie. De heren L. en M. Postma troffen in de omgeving van Koot-
stertille nu voor het eerst ook schervenmateriaal aan uit de periode van de 
Trechterbekercultuur. Daarnaast geeft het tot nu toe door hen verzamelde 
vuursteenmateriaal een aardig beeld van de bewoning gedurende het neolithi-
cum en de bronstijd. 
Boarnsterhim. J.K. Boschker was wederom actief bij het enthousiasmeren van 
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Wandscherf met zogeheten 
diepsteekversiering, afkomstig uit 
omgeving Kootstertille. Foto L. Postma 

verschillende onderzoekers voor de geologische en petrologische aspecten van 
de bouwput te Grou; zo bleek daar ondermeer een interessante Eemienlaag te 
bestuderen. 
Dantumadeel. Onder Veenwouden werden aanwijzingen voor de vroegere 
aanwezigheid van de Klokbekercultuur gevonden door L. en M. Postma. 
Dongeradeel, Schenking door de heer ir. C. Schumm (Nuenen) van een aantal 
interessante scherven uit stort te Raard: o.a. een randscherf van een buidelurn 
uit de Volksverhuizingstijd en een scherf van een zogenaamd situla-achtig 
potje, dat in terpen voorkwam gedurende de eerste eeuwen na het begin van de 
jaartelling. 
Ferwerderadeel. Vondstmelding door H.J. Adema (Ferwerd) van een ijzeren 
sleutel en een bronzen gordelgesp, afkomstig van het stort van de opgraving 
van een deel van het vroeg-middeleeuwse grafveld te Oosterbeintum. In de 
N.H. kerk te Westernijkerk werd door D.M. Visser een zestiende-eeuws vloer
gedeelte op tekening vastgelegd en enkele achter betimmering van de zuid
muur vrijgekomen nissen gefotografeerd. Vanwege het B.A.I. werd een hoog
temeting uitgevoerd van de terprestanten te Oosterbeintum. 

iÉÊ 

Een keuze uit een serie pijlpunten, verzameld op akkers in de omgeving van 
Kootstertille. Boven: een zogenaamde tweedoorn (bronstijd) en twee bifaciaal bewerkte 
spitsen (Klokbekerfase). Beneden: 3 transversale pijlpunten, geassocieerd met de 
Trechterbekerfase (die van de hunebedbouwers) uit het neolithicum. Foto D.M. Visser 
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Franekeradeel. Vondstmelding door I. Boonstra (Franeker) van een vijftiental 
schijffibulae, afkomstig van terpen uit de directe omgeving van Franeker. Aan
koop van een bronzen vogelfibula (middeleeuws) uit terp te Ried. In bruikleen 
ontvangen van I. Boonstra een fraaie zilveren gelijkarmige fibula (eveneens 
achtste- tot tiende-eeuws) uit Liauta-terp, oostelijk van Franeker. Ten slotte 
werd door laatstgenoemde nog melding gemaakt van een ogen-, draad- en kap-
fibula uit terp tussen Schalsum en Peins, alsmede van vroegere vondst van een 
hoog opgeschoren monnikenhoofdje in roodgebakken klei (ca. 8 cm lengte), 
uit Ludingakerke. 
Gaasterland. Tijdens determinatie van een kleine collectie vuursteenartefacten 
ten kantore van de heer I. Vonk (Oudemirdum) werd tevens de juiste vind
plaats vastgelegd van twee eerder door hem gevonden vermoedelijk neolithi-
sche slijpsteenfragmenten: een grijsrode en een grijze zandsteen, respectieve
lijk gevonden te Nieuw Amerika en te Delburen bij Sondel. 
Harüngen. Het Hannemahuis verwierf in het begin van dit verslagjaar het 
reeds in het vorige verslag vermelde bronzen bokje, gedetecteerd in restanten 
van de vroegere terp Almenum bij Midlum. B. van der Burg droeg een wand-
scherf over van een zogenaamde Jydepot (zestiende-eeuws Deens aardewerk), 
gevonden in stort uit de Biniawijk (vroegere terp) te Harlingen. Door mede
werkers van het B.A.I. werd een hoogtemeting verricht van een van de terpen 
bij Wijnaldum; naast medewerkers van de stichting RAAP (Amsterdam) was 
ook D.M. Visser bij de metingen betrokken. 
Heerenveen, Dankzij bemiddeling van H. de Jong (Heerenveen) werd het Fries 
Museum in staat gesteld om de precieze vindplaats van een stenen bijltje vast te 
leggen, ongeveer tien jaar geleden door A. Hartstra te Nijehaske aangetroffen 
in een akker met ook veel andersoortig vondstmateriaal. 

In 1990 gevonden en of gemelde stenen en vuurtenen bijlen. 
1. stenen bijl uit Donkerbroek, 2. idem uit Nijehaske, 3. idem uit Kollumerzwaag 
(Zandbulten), 4. vuurstenen bijltje uit Haulerwijk (zie vondstmelding over 1989). 
Foto's D.M. Visser 
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Kollumerland. Mevrouw L. Bakker te Kollumerzwaag meldde de toevallige 
vondst van een stenen bijltje in haar tuin. Te Zwagerbosch deden L. en M. 
Postma oppervlaktevondsten van vuursteenmateriaal (waarschijnlijk van de 
Tjongercultuur). 
Leeuwarden. Tijdens interieurverbouwing in de Westerkerk - waarbij ook de 
houten vloer boven de honderden grafzerken uit de zeventiende tot negentien
de eeuw werd verwijderd - zijn door D.M. Visser waarnemingen verricht; le
den van het Genealogysk Wurkferbân van de Fryske Akademy en andere vrij
willigers hadden de omvangrijke taak van het schriftelijk en fotografisch docu
menteren van de grafopschriften op zich genomen. Nabij terprestant Glins be
zuiden Leeuwarden werden naar aanleiding van de aanleg van een stuw door 
J.K. Boschker vondsten geborgen. De heer U.B. Wiersma (Baburen) schonk 
een fraai middeleeuws benen vogelfluitje, afkomstig uit Wirdum. 
Leeuwarderadeel. Dankzij de genereuze medewerking van Rijkswaterstaat 
kon uitgebreid noodonderzoek worden verricht in het cunetgedeelte van een 
ontsluitingsroute ter plaatse van het vroegere Oenema-terrein, ten noorden 
van Wijtgaard. De bewoningssporen gaan terug tot de tiende of elfde eeuw. In 
Diggelnijs verscheen een beknopt verslag van de graaf campagne. Uit enkele 
door de heren Boschker en Visser uitgegraven putten werden diverse gave 
kruiken en kogelpotten geborgen. H. van der Meer (Jirnsum) schonk door 
hem in stort gedetecteerde ijzeren voorwerpen waaronder een sleutel, een pas
ser, een schrijfstift en een hoefijzer. In goed overleg met eigenaar G. van Wa-
geningen werd in de achtertuin van Dekema state in Jelsum met leden van het 
Argeologysk Wurkferbân een kleine waarneming verricht naar aard en ouder
dom van een puinspoor, vrijgekomen tijdens het graven van een sleuf voor bag
gerspecie langs de slotgracht; de aangetroffen scherven wijzen op de resten van 
een zestiende-eeuwse hofstede waarvan ook in de schriftelijke bronnen een be
vestiging was te vinden. 
Lemsterland. G. Jonker (Heerenveen) meldde de vondst van enkele 
vuursteenartefacten in een opgeploegde zandkop te Zevenbuurt onder Delf-
strahuizen, vermoedelijk van jongpaleolithische ouderdom en behorend tot de 
zogenaamde Tjongercultuur. 
Littenseradeel. Vondstmelding van een versierd benen speelstaafje uit terp Ku-
baard door mevrouw M. Aalders. Melding door J. Scheffer van terpaardewerk 
uit terp Memerd: o.a. een onversierde Ruinen-Wommels III pot (deel rand 
ontbreekt) uit de midden-ijzertijd daterend. Op beperkte schaal werden waar
nemingen verricht ter plaatse van het vroegere Dekema-terrein te Weidum, 
waar de aanleg van een baggerspecie-depot (ten behoeve van het bouwrijp ma
ken voor dorpsuitbreiding) ontgraving van de bovengrond vereiste. Naast het 
vastleggen van enkele fundamentsporen werd noodgedwongen de inhoud van 
een put slechts voor een deel onderzocht. Het geheel werd met medewerking 
van leden van het Argeologysk Wurkferbân (onder wie Dekema-kenner T. 
Sandijck) uitgevoerd en gecoördineerd door drs. A. Jager (Leeuwarden). 
D.M. Visser verrichtte opmetingen aan een fundament van zwerfstenen, vrij
gekomen bij de buitenmuur van de N.H. kerk te Winsum; de restanten liepen 
niet parallel met de bestaande kerkmuur. 
Menaldumadeel. J. Scheffer meldde wederom vondsten uit terp bij Schatzen-
burg te Dronrijp. Scherven terra nigra, terra sigillata, fragment Romeinse dak
pan, Romeinse munten, speelschijfjes, een versierde ijzertijdscherf en een 
rond staafje massief zilver (gewicht 15,56 gram), waarvan de betekenis nog on
zeker is. 
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Nijefurd. I. Vonk (Oudemirdum) verrijkte onze collecties met een halve maal
steen (van basaltlava-gesteente) waarschijnlijk uit de middeleeuwen (voorzien 
van rond gat in het midden en daaromheen een opstaande kraag) en gevonden 
langs Grote Gersloot bij Koudum. 
Ooststellingwerf. Melding van de vondst van een stenen bijltje door dr. Sj. van 
der Meulen uit Donkerbroek. 
Scharsterland. Onder leiding van drs. D. Stapert werd een klein na-onderzoek 
verricht op de plek te Oudehaske waar G. Jonker vorig jaar artefacten, beho
rende tot de Ahrensburgcultuur en inmiddels door het Fries Museum verwor
ven, had verzameld in de bouwvoor en diepere ondergrond. Met medewerking 
van een enthousiaste groep leden van het Argeologysk Wurkferbân werd de 
opbouw van het bodemprofiel in extenso bestudeerd. Naar het zich laat aan
zien, zal het onderzoek ook het komende jaar nog worden voortgezet. 
Smallingerland. Te Egbertsgaasten werd door de heren Bekkema en Boschker 
een noodonderzoek verricht in een met mesolithische bewoning geassocieerde 
zandkop. In totaal werd ruim 175 vierkante meter gezeefd waarbij naast enkele 
brandhaardjes, met houtskoolresten, een groot aantal vuurstenen werktuigen 
kon worden geborgen. De eerste indruk is dat het om een laat-mesolithische 
component gaat. Van "stientsjesikers" en meegravende leden van het Argeo
logysk Wurkferbân, de heren J. van Bruggen (Opeinde) en S. Spijkstra (Bur-
gum), werd een eerder op deze zandrug verzamelde collectie oppervlakte
vondsten ten geschenke gekregen. 
Sneek. Proefboringen verricht in door nieuwbouw en wegaanleg bedreigde 
terpjes rondom Sneek. Onderzoek in terpje Bons; contouren van omgrachting 
met drie rijen palissades langs binnentalud wijst wellicht op stinswier. In de bin
nenstad werd aan de Kruizebroederstraat op aanwijzing van dr. H. Halbertsma 
een verkenning verricht tijdens sloop panden waarbij deel van een dertiende-
eeuws koor tevoorschijn kwam. 

Randstuk van een aardewerken schaal of bord en randfragment van een terpenpot met 
kraagversiering in de hals. Datering: eerste eeuwen na Chr.; afkomstig uit overslibde 
terp bij Schraard. Tekeningen mw. C.F. Kuipers 

Terschelling. Ten geschenke ontvangen een collectie vuursteenafslagen, ver
zameld door A. Flonk bij paal 4 en indertijd reeds gedetermineerd door H. Pe
ters (I.P.P.) als zijnde van natuurlijke oorsprong, behoudens een enkel twijfel-
stuk; nuttig studie- en vergelijkingsmateriaal bij de herkenning van authentie
ke stukken uit lang vervlogen tijden. Melding' houten scheepswrak, door 
S.B.B, gedeponeerd langs duinweg Lies-Hoorn. 
Wonseradeel. Overdracht van terpvondsten (waaronder een gave twee-oren-
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pot), door J. Scheffer en B. van der Burg, geborgen tijdens uitgraven van een 
vrijgespoelde mestput op de Zuidwaard bij Makkum en waarschijnlijk onder
deel uitmakend van een overslibd terpje, daterend uit de Romeinse periode 
van terpbewoning. J.K. Boschker constateerde tijdens zijn veldverkenningen 
diverse doorgravingen in terpjes bij Tjerkwerd en Eemswoude; het beeld dat 
werd verkregen dankzij de reeds door hem verzamelde vondsten, kon worden 
aangescherpt met de overdracht van schervenmateriaal uit dit gebied door D. 
van der Eems en B.van der Burg. Boschker trok eveneens een vondstmelding 
na van de heer Y. Schakel (Allingawier); vastgesteld werden bewoningssporen 
uit het mesolithicum, in de vorm van brandhaardjes en gesitueerd in door nieu
we sloten aangesneden pleistocene ondergrond. Te Parrega werd door hem 
een vergelijkbare situatie aangetroffen. De afdeling scheepsarcheologie van 
W.V.C, handelde de verdere verwerking af van een tijdelijk te Kornwerder-
zand (maar uit de Noordzee afkomstig) gedeponeerd houten scheepswrak. 
Landbouwer De Boer uit Schraard meldde een in zijn land doorploegde woon
plaats uit de eerste eeuwen na Chr. Met J. Scheffer werden enkele waarnemin
gen verricht en scherven geborgen. Ing. A. van Weeren meldde de vondst in 
zijn tuin (op een restant van de terp van Hichtum) van twee zogenaamde tus
senpositieven van bakstempels uit klei. Via J. Zijlstra werden wij geattendeerd 
op een later door hem verworven vondst van een enigszins beschadigd bronzen 
zegelstempel met opschrift van een veertiende-eeuwse proost uit Vinea Domi-
ni (noordwestelijk van Pingjum), waar ook de vondst werd gedaan; het mu
seum verkreeg inmiddels een stempelafdruk in plasticine. 

Tussenpositie/ van bakstempel; versieringsmotief in de vorm van een ster, in 
kerf sneeversiering. Afkomstig uit de terp van Hichtum. Foto D.M. Visser 
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KERKMUSEUM JANUM 

Het totale aantal bezoekers bedroeg 2086 (1989: 3632). 
Er werden 306 (1989: 422) gidsen verkocht. 

MUSEUM FOGELSANGH STA TE 

Het totale aantal bezoekers was 4662 (1989: 6846); er werden 325 (1989: 514) 
gidsen verkocht. 

Op 14,15 en 16 december was in het museum een presentatie van kerststuk
ken door de Koninklijke Maatschappij van Tuinbouw- en plantkunde te be
zichtigen. In deze korte periode hebben ruim 1500 bezoekers het museum be
zocht. De reacties waren overweldigend. 

FRIES MUNT- EN PENNINGKABINET 
Het kabinet is door 364 (1989: 412) bezocht; er werden 5 (1989: 33) gidsen ver
kocht. 

R.H.C. Vos 
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Lijst van aanwinsten 

Inv. nr. 
1990 

1 Portret (kniestuk) van mr. Christianus Petrus Eliza Robidé van der Aa (1791-1851), 
Willem Bartel van der Kooi, olieverf/doek. 

2 Portret (kniestuk) van Eelkje Poppes en haar dochter Petronella Joh. Carolina, Wil
lem Bartel van der Kooi, olieverf/doek. 
De nrs. 1 en 2 legaat mevrouw G.C.M. Ribbius-Braun, Den Haag. 

3 Landschap met molen, met hek en riet (Kalverdijkje bij Leeuwarden?), Gerrit Ben-
ner,olieverf/karton. 

4 Landschap, Gerrit Benner, olieverf/board. 
5 Molen (Kalverdijkje bij Leeuwarden?), Gerrit Benner, olieverf/hout. 

De nrs. 3 t/m 5 aankoop. 
6 Landschap (dorpsgezicht) bij nacht met maan: 'Maanlicht (Blaricum 1921)', Germ 

de Jong, olieverf/doek. 
Bruikleen Provincie Friesland. 

7 Zelfportret van Douwe J. van der Zweep, 1910, olieverf/triplex. 
8 Zelfportret van Douwe J. van der Zweep, 1932, olieverf/doek. 
9 Zelfportret van Douwe J. van der Zweep, 1934, olieverf/doek op spaanplaat. 
10 Zelfportret van Douwe J. van der Zweep, 1935, olieverf/doek. 
11 Zelfportret van Douwe J. van der Zweep, ca. 1950?, olieverf/doek. 
12 Kubistische compositie, 1964?, Douwe J. van der Zweep, olieverf/doek. 
13 Kop van een boerin, Douwe J. van der Zweep, olieverf/karton. 
14 Soldaten zittend om een tafel in interieur, 1918, Douwe J. van der Zweep, olieverf/ 

marouflé. 
15 Landschap met een boerderij onder bomen, 1917, Douwe J. van der Zweep, olie

verf/triplex. 
16 Interieur met zittende oude man bij het venster, 1946, Douwe J. van der Zweep, 

olieverf/paneel. 
17 Figuren in een landschap, studie, Douwe J. van der Zweep, olieverf/board. 
18 Brandende scheepsromp, met schoorsteen en patrijspoorten, 1932, Douwe J. van 

der Zweep, olieverf/doek. 
De nrs. 7 t/m 18 legaat mevrouw J. v.d Zweep-Zwaagstra, Utrecht. 

19 Stalinterieur met roodbonte koe bij de drinkbak, Symen Accama (1734-1752?), olie
verf/paneel . 
Bruikleen Ottema-Kingma Stichting, Leeuwarden. 

20 Portret van Pico Galenus van Sytzama (1661-1727), Bernardus Accama, olieverf/ 
doek. 

21 Portret van Johanna Judith Blanckvoort (1669-1739), vrouw van voorgaande, Ber
nardus Accama, olieverf/doek. 

22 Portret van Johanna Judith Blanckvoort (1669-1739), onbekend, olieverf/doek. 
23 Portret van Fecco Dominicus van Sytzama (1693-1755), Bernardus Accama, olie

verf/doek. 
24 Portret van Anna Clant van Hanckema (1699-1732), vrouw van voorgaande, Bernar

dus Accama, olieverf/doek. 
25 Portret van Johanna Geertruid Juliana van Sytzama (1732-1771), Bernardus Acca

ma, olieverf/doek. 
26 Portret van Maurits Pico Diederik van Sytzama (1789-1848), Willem Bartel van der 

Kooi, olieverf/doek. 
27 Portret van Geertruid de Wendt (1793-1865), vrouw van voorgaande, Willem Bartel 

van der Kooi, olieverf/doek. 
28 Portret van Eyso de Wendt van Sytzama (1816-1843), zoon van de voorgaanden, 

Willem Bartel van der Kooi, olieverf/doek. 
29 M.P.D. van Sytzama in de stal van Beslinga state te Friens, Douwe Hansma, olie

verf/doek. 
30 Portret van Douwe Jan Vincent van Sytzama (1816-1886), onbekend, olieverf/doek. 
31 Portret van Douwe Jan Vincent van Sytzama (1816-1886), H.A. Pothast, olieverf/ 

doek. 
32 Portret van Douwe Jan Vincent van Sytzama (1816-1886), H.A. Pothast, olieverf/ 

doek. 



33 Portret van Adriana Janke Albarda (1822-1891), vrouw van voorgaande, onbekend, 
olieverf/doek. 

34 Portret van Adriana Janke Albarda (1822-1891), H.A. Pothast, olieverf/doek. 
35 Portret van Johannes Galenus Willem Hendrik van Sytzama (1830-1907), onbekend, 

olieverf/doek. 
36 Portret van Catharina van Haersma de With (1826-1885), vrouw van voorgaande, 

onbekend, olieverf/doek. 
37 Portret van Johannes Galenus van Sytzama (1849-1895), onbekend, olieverf/doek. 
38 Portret van Jan Maurits Vincent van Sytzama (1854-1879), A. de Girard de Mielet, 

olieverf/doek. 
39 Portret van Jan Maurits Vincent van Sytzama (1854-1879), onbekend, olieverf/doek. 
40 Portret van Henriëtte Egbertine Colenbrander (1866-1941), vrouw van M.P.D. van 

Sytzama, F. van Gottberg, olieverf/doek. 
41 Kwartierstaat Van Sytzama, 18de eeuw, onbekend, olieverf/doek. 
42 Zittende vrouw met boek, onbekend, olieverf/doek. 
43 Vrouw met witte muts en kraag, onbekend, olieverf/doek. 
44 Vrouw met witte kraag, onbekend, olieverf/doek. 

De nrs. 20 t/m 44 bruikleen Stichting Sytzama-Colenbrander. 
45 Gezicht op de kerk van Janum voor de restauratie van 1947, A.H. Koning, olieverf/ 

doek. 
Aankoop. 

46 Stilleven van fragmenten van bladzijden uit oude bijbel op rood vlak, 1963, Boele 
Bregman, olieverf/doek. 
Bruikleen. 

47 Vierkant/cirkel in segmenten, 1988, Jean Ie Noble, aluminium staaf en neon-buis. 
48 Vervorming door zwaartekracht, 1988, Jean Ie Noble, veren bandstaai. 
49 De moer, 1983, Jan Maaskant, olieverf/doek, foto, staal. 
50 Zonder titel, voetstuk (zuil) waarop een gevleugelde poort, 1986, Tjibbe Hooghiem-

stra, zink, messing, hout. 
De nrs. 47 t/m 50 aangekocht van de kunstenaars met steun van het Ministerie van 
W.V.C. 

51 Portret van dr. J.F. van Weideren baron Rengers, 1952, Cor Reisma, olieverf/doek. 
Bruikleen Stichting Boter- en Kaascontrolestation, Leeuwarden. 

52 Portretkop van Douwe J. van der Zweep, Evert Miedema, gepatineerd gips. 
Legaat mevrouw J. van der Zweep-Zwaagstra, Utrecht. 
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Lijst van aanwinsten Prentenkabinet 

Inv. nr. 
Pk 1990 

1. Groepsfoto van leden van een gymnastiekvereniging, door Joel de Lange, ca. 1925, 
afm. 16,4 x 22 cm. Schenking. 

2 t/m 181 Een keuze uit de ateliernalatenschap van Douwe J. van der Zweep (1890-1975), be
staande uit tekeningen in diverse technieken en met diverse onderwerpen, grafiek en 
schetsboekjes. Legaat mevrouw J. van der Zweep-Zwaagstra, Utrecht. 

182. Maaier, tekening in pen en witte dekverf door Ids Wiersma, ca. 1925, afm. 23,7 x 
13,8 cm. 

183. Boerderij bij Wijns, tekening in pen door Ids Wiersma, ca. 1925, gesign. l.o. I.W., 
afm. 11,5 x 21,6 cm. 

184. Zeis, tekening in pen door Ids Wiersma ?, ca. 1930, afm. 29,2 x 20,6 cm. 
185. Boerderij achter het Bolwerk te Sneek, tekening in zwart krijt door Ids Wiersma, 

1915, gesign. r.o. I.W./1915, afm. 23,6 x 33,2 cm. 
186. De boerderij 'Sperckhem' bij Sneek, tekening in zwart krijt door Ids Wiersma, ca. 

1920, gesign. r.o. I.W., afm. 22,6 x 28,7 cm. 
187. Landschap met een gardenierswoning, tekening in zwart krijt door Ids Wiersma, ca. 

1920, gesign. l.o. Ids Wiersma, afm. 22,7 x 32,7 cm. 
188. Landschap met boerderij, tekening in zwart en rood krijt door Ids Wiersma, ca. 

1920, gesign. r.o. Ids Wiersma, afm. 21 x 33,7 cm. 
189. Sneker Oudvaart, tekening in zwart krijt, wit gehoogd door Ids Wiersma, ca. 1920, 

gesign. r.o. I.W. afm. 15,7 x 24,5 cm. 
190. Tolhuis met tolhek, tekening in pen door Ids Wiersma, ca. 1920, gesign. l.o. I.W., 

afm. 13 x 23,1 cm. 
191. Jongemastate te Rauwerd, tekening in pen door Ids Wiersma, ca. 1925, gesign. r.o. 

I.W.,afm. 17 x 27,2cm. 
192. Kermis, tekening in pen door Ids Wiersma, ca. 1920, gesign. l.o. I.W., afm. 14,1 x 

15 cm. 
193. Herberg met doorreed, tekening in pen door Ids Wiersma, ca. 1920, gesign. l.o. Ids 

Wiersma, afm. 14 x 21,5 cm. 
194. Gezicht in Nijland, tekening in pen door Ids Wiersma, ca. 1920, gesign. r.o. I.W., 

afm. 14,4 x 20,2 cm. 
195. Speelgoedkar, tekening in zwart krijt door Ids Wiersma, 1930, gesign. l.o. IW/1930, 

afm. 10,2 x 14,1 cm. 
196. Landschap met boerderij, tekening in zwart krijt door Ids Wiersma, ca. 1920, gesign. 

r.o. Ids Wiersma, afm. 12,4 x 19,3 cm. 
197. Interieur van een boerenschuur te Blija, tekening in zwart krijt door Ids Wiersma, 

ca. 1920, gesign. m.o. IW, afm. 17 x 26,8 cm. 
198. Karnmolen, tekening in pen door Ids Wiersma, ca. 1930, gesign. r.o. Ids Wiersma, 

afm. 18,1 x 27,4 cm. 
199. Tolhuis bij Eesterga, tekening in pen door Ids Wiersma, ca. 1920, gesign. l.o. I.W., 

afm. 10,9 x 21 cm. 
200. Tolhuis bij Eesterga, tekening in zwart krijt door Ids Wiersma, ca. 1920, gesign. r.o. 

I.W.,afm. 19,3 x 23,5 cm. 
201. Boerderij, tekening in zwart krijt door Ids Wiersma, ca. 1930, gesign. r.o. Ids Wiers

ma, afm. 15 x 20 cm. 
202. Ploegen, tekening in zwart krijt, wit gehoogd en met accenten in waterverf door Ids 

Wiersma, ca. 1920, afm. 12,4 x 17,6 cm. 
203. Het Zomerrak bij Sneek, tekening in pen door Ids Wiersma, 1914, gesign. r.o. 1914 

I.W.,afm. 16,2 x 36,2 cm. 
De nummers 182 t/m 203 bruikleen van de Friese Maatschappij van Landbouw, 
Leeuwarden. 

204. Fotoalbum met portret-foto's van diverse Leeuwarder fotografen, ca. 1900, afm. 
14,1 x 19,8 x 3,5 cm. 
Schenking P. Brolsma, Stiens 

205. Map met foto's van landschappen in Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk, 
meest vervaardigd door Douwe J. van der Zweep tussen 1930 en 1960. 
Legaat mevrouw J. van der Zweep-Zwaagstra, Utrecht 

206. Wissesdwingerbuurt te Leeuwarden, ets door Andries van der Sloot, ca. 1935, ge
sign. l.o. A. van der Sloot, afm. 23,3 x 15,5 cm (plaat). 
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207. Kerk te Ried, ets door Abe Gerlsma, ca. 1960, gesign. r.o. Abe Gerlsma, afm, 15,4 
x 11,1 cm. (plaat). 

208. Marswâl, ets doorP.de Vries, ca. 1985, gesign. r.o. P. de Vries, afm. 24,8 x 13,1 cm. 
209. Veemarkt in Witmarsum, foto door P. Hartog, ca. 1930, afm. 22,5 x 28,6 cm. 

De nrs. 206 t/m 209 schenking. 
210. 4 diploma's van de Friese bond van geitenhouders, lithografieën gedrukt door Sene-

felder, Amsterdam, ca. 1930,afm. 17 x 23,3 cm. 
Schenking J. Huitema, Hemrik. 

211. Paspoorten, attest en certificaten betreffende aanstelling en ontslag bij de Friese 
schutterij 1830-1837 van H.P. Andriessen (1798-1886). 
Schenking mevrouw C. Sligting, 's-Gravenhage. 

212. Gemeenteatlas van Friesland, door J. Kuyper, uitgave H. Suringar, Leeuwarden, 
1865, afm. 19,7 x 13,2 x 2,7 cm. 
Schenking mevrouw H. Tan-Meijer, Vlissingen. 

213. Poptapoortje aan de Nieuwestad te Leeuwarden, houtgravure door E.A. Tilly naar 
tekening van C. Greive, 1883, afm. 29,1 x 20,8 cm. (blad). 
Schenking M. del Grosso, Leeuwarden. 

214. Kaart van de jurisdicties der kantons Franeker, Bolsward en Dronrijp, 1840, kleu-
renlithografie, afm. 67,2 x 52,1 cm. 
Schenking J. Horjus, Makkum. 

215. Betjahboy in betjah met de naam 'Mata Hari', foto, ca. 1960, afm. 11,2 x 10,9 cm. 
Schenking S, Waagenaar, Rome. 

216. Portret van Mata Hari (Margaretha Geertruida Zelle 1876-1917), tekening in zwart 
krijt met wit gehoogd en waterverf door Piet van der Hem, 1914, gesign. r.o. P. van 
der Hem, afm. 64 x 47 cm. 
Aankoop met steun van de Ottema-Kingma Stichting. 

217. 11 portretfoto's in carte-de-visite formaat door Friese fotografen, ca. 1900. 
Schenking Gemeentearchief Groningen. 

218. Drieluik, gemengde techniek op papier, door Tjibbe Hooghiemstra, 1989, afm. 190 
x 100cm(3x). 

219. 'To the end of a break-water', serie van 9 kleurenfoto's door Ger Dekkers, afm. 100 
x 100 cm. (9x). 
De nrs. 218 en 219 aankoop met steun van het Ministerie van W.V.C. 

220. Boerderij in landschap, tekening in kleurkrijt door Gerrit Benner, 1938, afm. 40 x 
50 cm. 

221. Landschap met boerderij, tekening in zwart krijt, witte dekverf en waterverf door 
Gerrit Benner, ca. 1938, afm. 45 x 62 cm. 
De nrs. 220 en 221 aankoop. 

222. Ruiters, rode, dekkende verf op papier door Gerrit Benner, ca. 1955, afm. 55 x 73 
cm. 

223. 'Dike and road, Zurich, Friesland', serie van 7 kleurenfoto's door Ger Dekkers, 
1989, afm. 100 x lOOcm. (7x). 
De nrs. 222 en 223 aankoop met steun van de provincie Friesland. 
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Lijst van aanwinsten Textielafdeling 

Inv. nr. 
1990 
1 Smal gouden oorijzer met 2 geometrische gouden knoppen, J.D. Visser, Oldeboorn, 

1855. 
2 Smal zilveren oorijzer met 2 geometrische zilveren knoppen, wed. J.S. Sytema, Ol

deboorn, 1881. 
3 Gehaakte wit katoenen tipmuts, ajourbol, reliëfstokjes strook. 
4 5 zwarte satijnen ondermutsen: A en B satijn, C zijde, D en E kunstzijde. 
5 4 witte haarbanden, gebruikt bij oorijzerdracht. 

De nummers 1 t/m 5 schenking P. de Boer, Amersfoort. 
6 Polsmofjes, zgn. katjes, wollen breiwerk in zigzagstreep, rood-wit-veelkl. gemê

leerd. 
Schenking mevrouw R. Bakker, Leeuwarden. 

7 3 drukblokken van katoendrukkerij Vlisco, Helmond, zgn. vulders: A met driehoe
ken, B met 'chinese' tekens, C met sterretjes. 
Schenking mevrouw R. Bakker, Leeuwarden. 

8 Breed gouden oorijzer met geometrische knoppen, 1867, ingestippeld: A.F. v.d. W. 
1884. 

9 Zilveren tasbeugel met haak en grijs-rose changeant kunstzijden tas. 
10 Nieuw-Fries kapje van tule, floddermuts-bol met kunstzijden opgevulde rand. 
H A Floddermuts, ajourbreiwerk van dun linnen. 
U B Floddermuts, ajourbreiwerk van dun katoen. 
11C Floddermuts met bol van ajourbreiwerk en strook van machinaal kant. 
12 Ondermouw van dwarsgestreepte tule met bloemmotief in Engels borduurwerk. 
13 Vijf hoedespelden, met imitatie parelknop. Op kaart. 

De nrs. 8 t/m 13 legaat mevrouw F.A. de Groot-Heeringa, Heerenveen. 
14 Kroplap of onderst van sits gevoerd met wit neteldoek. 

Schenking mevrouw H.T. de Vries-Okkinga, Leeuwarden. 
15 Stalen hoedespeld met zilveren 'Zeeuwse' knop. 

Vondst, via Archeologische dienst. 
16 Baeitje, bruin-rood kamgaren, opdruk zwart strooimotief, ruit met 7 stralen. 

Schenking mevrouw G. A. ter Haar-Leeuw, Leeuwarden. 
18 Hul. 

Schenking mevrouw J. Boekwijt-Kornelis, Steenwijk. 
19 Letterlap. 

Schenking mevrouw W. van der Goot-Brouwer, Apeldoorn. 
20 Geelgebloemd bedr.katoenen jakje, rood-wit geruite pas en geborduurde bloemen. 
21 Sweater van dikke geruwde kat.tricot bedr. met grote sitsbloemen op rode grond. 
22 Lange meisjesbroek van gele gebloemde keperstof met gulpsluiting. 
23 Lange wijde meisjesbroek van rood gebloemd katoen. 
24A Geel-groene dunne trui of pulli van katoenen tricot, zoom met rimpelstrook. 
24B Blauwe dunne trui of pulli van katoenen tricot, zoom met rimpel-strook. 
25 Paar geel-groene sokjes met rode boord, ingebreid, motief van gestileerde bloemen. 
26 Paar dikke rosé sokken, groene hiel en teen, rode stippen; groene stippen bij zool. 

De nrs. 20 t/m 26 schenking Oilily's B.V., Alkmaar. 
27 Paar rosé kniekousen met horizontale blauw-groene gestileerde bloemenranken. 

Aankoop. 
28A Jurkje van witte voile geborduurd met roosmotieven. 
28B Wit katoenen onderjurk met rugsplit, gerimpelde rok met broderie. 

De nrs. 28A en 28B schenking mevrouw B. Tadema, Leeuwarden. 
29 Wiegedeken van Europees bedrukt katoen. 

Schenking mevrouw A. A. Bosch-Hoekstra, Leeuwarden. 
30 Palempore, sits met wapen Beucker, beschilderd met bloeiende bomen, witte grond. 

Bruikleen de heer en mevrouw J.H. Beucker Andreae, Oosthuizen. 
31 Trouwkostuum, blauw-wit gestreepte zijde en blauwe wol, jak met lange schoot, ge

drapeerde rok, 1873. Met stoffragmenten wegens vermaken. 
32 Onderjak of huisjak van witte zijde met blauwe streepjes. 

De nrs. 31 en 32 schenking mevrouw L.C. van Strik-Reeser, Enschede. 
33 Linnen mannenhemd zgn. doodshemd, met hoge geborduurde boord, initialen en 

jaartal (1801?). 
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34 Jak of blouse van zwarte wol, S-lijn, ronde hals afgezet met rayon kant. 
35 Jak of blouse van lichtgrijze ajour mousseline, platte kraag en bef van kant. 
36 Zwart zijden pelerine, opstaande boord met niche, 2 brede stroken kloskant. 

De nrs. 33 t/m 36 schenking mevrouw W. Ehlhardt-Boonstra, Sneek. 
37 Merkletterlap, van Klaaske Broers Sitenga. 

Schenking mevrouw A. Melis-de Vries, Aerdenhout. 
38 Kralentas aan halfronde celluloid beugel met celluloid ketting. 
39 Zwart tasje gehaakt van kunstzijde met paars satinet voering. 
40A Floddermuts met bol van genopte tule en strook met getamboereerd bloemmotief. 
40B Floddermuts met bol van genopte tule en strook met doorgestapt bloempotmotief. 
41 Zwart schortje genaaid van lusterband en tulekant in lengtestrepen. 

De nrs. 38 t/m 41 schenking mevrouw P. Dijkstra, Leeuwarden. 
42 Linnen mannenhemd, zgn. doodshemd, met geborduurde boord, initialen PR 1749. 
43A/B 2 wit katoenen overhemden met bef, zonder kraag. 
43C Witte hemdboord, zwaar gesteven. 
43D Dasklem van celluloid met drukknoop. 
43E 2 paar zakjes met 'de ideale boordrandverstijver'. 
43F Kunstzijden gebreide stropdas, zwart met smalle witte strepen. 
44 35 manchetknopen, hoorn, been, onedel-metaal; enkele paren met flexibele con-

traknoop. 
45 Linnen laken met kanten tussenzetsel, gemerkt: IA 1704. 
46 Linnen peluwlaken, gemerkt A.A. 1815, met levensboom, geborduurd met zwarte 

zijde. 
47 Linnen laken geborduurd met zwarte zijde, gemerkt'. A I 1851. 
48 2 linnen slopen met tussenzetsel van 'Hollands' kloskant, A gemerkt: I 11846; B: I I 

1848. 
49 Naaldenboekje van katoen stramien met vogels in rode kruissteek. 
50 2 flanellen kinderhemden met aangeknipte mouwtjes. 
51 Voorspanzak gebreid van wit katoen. 
52 Poppejurkje van wit katoen met ingeweven strepen met pofmouwtjes. 
53A Paar witte, katoenen meisjessokken met gekleurde omgeslagen boord. 
53B Paar witte kindersokken, katoenen tricot. 
53C Paar witte kindersokken, katoenen tricot, met gestreepte boord. 
53D Paar witte kindersokjes, katoenen tricot. 
54A Wit katoenen schortje met ingeweven ajourranden, afgewerkt met gehaakte kant. 
54B Wit katoenen theeschortje met broderie tussenzetsels. 
54C Wit katoenen batisten schortje met bovenstuk, versierd met Zwitsers broderie. 
55A-C 3 gebreide witte katoenen tipmutsen behorend bij oorijzerdracht. 
55D Witte katoenen tipmuts, gebreide strook gehaakte bol, behorend bij oorijzerdracht. 
56 Eenvoudige muts gebreid van katoen met gerstekorrel strepen. 
57A Paar grijs katoenen tricot herenhandschoenen. 
57B Paar wit katoenen tricot herenhandschoenen. 
58A Paar wit katoenen dameshandschoenen van ajour-tricot. 
58B Paar halflange, wit katoenen dameshandschoenen van ajour-tricot. 
58C Paar halflange, écru katoenen dameshandschoenen van ajour-tricot. 

De nrs. 42 t/m 58 schenking R.J. Hesling, Hurdegaryp 
59 Geborduurd kralentasje voor pop, aan onedel-metalen beugel. 
60 Miniatuur poppesokjes van crème wol. 
61 Mantelhaak of ceintuurgesp, 2 identieke delen in gestileerde boom-vorm. 

De nrs. 59 t/m 61 zijn voor 1980 verworven; herkomst onbekend. 
62 Vuurkorfkleed van groene wollen damast, met groen-wit galon. 

Schenking mevrouw Klijnstra-Bosma, Koudum. 
63 Omslagdoek van wollen mousseline, beige grond bedrukt met rozen. 

Schenking S. de Witte, Noardburgum. 
64 Rouwkypske van zwart, geplooid, synthetisch materiaal. 
65A Rouwfalie van grofmazige zwarte tule met zoom van boomschorscrèpe. 
65B Rouwfalie van grofmazige zwarte tule rondom afgezet met boomschorscrèpe. 
66 Linnen hemd met hoge katoenen boord, gemerkt 111832. 
67 Floddermuts van fijnmazige tule, genopte bol,"geborduurde strook; oorijzerdracht. 

De nrs. 64 t/m 67 schenking mevrouw Postma, Leeuwarden. 
68 Baljapon van zeegroene crèpe-zijde met satijnen rozen en franje, met guimpe. 
69 Baljapon van zwarte crèpe, tuniek-model met kralen en franje, zonder onderjurk. 



70 Blouse van rosé crèpe-zijde, bloemenborduursel, hoge boord, 3/4 mouwen. 
71 Blouse, linnen batist met kanten mouwen en voorpand, en 2 losse lappen. 

De nrs. 68 t/m 71 schenking mevrouw J. de Boer-de Vries, Katlijk. 
72A Floddermuts, gebreide bol met geborduurde tule strook. 
72B Floddermuts, gebreide bol met getamboereerde tule strook. 
72C Floddermuts, gebreide bol met noppen en kloskant strook. 
72D Floddermuts, gebreide bol en machinaal geborduurde en gekloste strook. 
73A Paar zilveren mutsenspelden met rozetvormige knop met verhoogd transparant 

steentje. 
73B Paar zilveren mutsenspelden met rozetvormige knop en dof steentje. 
74 Ochtendmuts van dun katoen met 3 stroken langs gezichtzijde, afgezet met mach. 

kant. 
75 Bruine fluwelen zak met bundel van 54 'pijp'-stokjes. 

De nrs. 72 t/m 75 schenking A.J. Kuperus, Eindhoven. 
76 Hoedje of kypske van blauw-zwart fluweel, veren en veel pailletten. 
77 Floddermuts met bol van genopte tule en strook van Rijssels kloskant. 

De nrs. 76 en 77 schenking mevrouw A. Ruiter-Noppert, Amsterdam. 
78 Zwart luster schort of boezelaar met laag aangezette rok, rugsluiting. 
79 Donkerbruin schortje van ribszijde, afgezet met galon en geweven wollen kant. 
80 Rokzoom van onderrok van banden fluweel, galon en een geplooide wollen strook. 

De nrs. 78 t/m 80 schenking familie J. Fabriek, Stiens. 
81 Anker steenbouwdoos voor poorten, gevuld met rode, gele, blauw stenen (no: 4 

nieuwe reeks). 
82 Losse Anker bouwstenen (25). 
83 Spear's moeilijke puzzles (14) in kartonnen doos. 
84 Verkade's Melbourne-race spel: bordspel. 

De nrs. 81 t/m 84 schenking mevrouw T. de Vries, Surhuisterveen. 
85 Schommelwieg van rotan met wiegekleed, matras, 3 kussens, deken. 
86 Leunstoel voor pop van lichtgrijs geverfd rotan en hout. 
87A Poppe-onderjurk van wit katoen, met knoopsluiting op de rug. 
87B Poppe-onderrok van wit ribspiqué, met strook langs de zoom. 
87C Poppeborstrok gebreid van wit katoen, knoopsluiting middenvoor. 
87D Poppehemd gebreid van wit katoen, korte mouw, achter open. 
87E Poppeonderbroek, gebreid van wit katoen; klepbroek. 
88A 1 paar kniekousen voor pop, gebreid van bruine wol. 
88B 1 paar kniekousen voor pop, gebreid van wit katoen. 
88C 1 paar zwart wollen poppesokjes of slofjes met rood afgewerkt. 
88D Paar gehaakte poppesokjes of slofjes, beige bruin katoen. 
89 Poppeboezelaar van rood-wit geruite katoen met kapmouwtjes. 
90A Lichtblauw satijnen poppeblouse afgezet met valenciennes kantje. 
90B Poppemuts of baret van lichtblauw satijn met fluwelen band. 
90C Poppe-overgooier of -rok met brede schouderbanden d. blauw fluweel, lila rijgste

ken. 
91 Poppeblouse van grijs crèpe de chine met bloem en streepmotief. 
92 2 kinderhemdjes middenvoor versierd met naaldplooitjes. 

De nrs. 85 t/m 92 schenking mevrouw K.G. Andringa, St. Jacobiparochie. 
93 Collectie haarwerkmedaillons zonder kast (30 stuks). 

Schenking (via Archeologische afdeling). 
94 Kopie van een Hindelooper babyjakje of sliepwentke. 

Schenking N.N. 
95 Bedrukt katoenen doek, kopie van een wand van Sultanstent, met afbeelding van 

gestileerd boeket. 
Aankoop. 

190 



Lijst van aanwinsten Numismatische afdeling 

Inv. nr. 
10936 Zilveren kwart kromstaart z.j. Leeuwarden, geslagen ca. 1435. 

Geschenk G.van der Veen, Hurdegaryp; gevonden gem. Tytsjerksteradiel. 
10937/10939 3 stuks zinken hondepenningen van Ooststellingwerf, met jaartallen 1940,1947 en 

1948. 
Geschenk G.Elzinga, Leeuwarden. 

10940 Zilveren munt van Bolsward, waarschijnlijk kwart kromstaart, geslagen ca.1435. 
Geschenk D. van der Eems, Bolsward; gevonden gem. Wymbritseradeel. 

10941 Koperen 8-maravedis Spanje, geslagen te Burgos onder Philips IV (1621-1665), met 
herwaarderingskloppen. 
Geschenk A.van der Kooi,Franeker;gevonden gem. Franekeradeel. 

10942-10943 2 stuks koperen barbaarse imitaties van antoniniani uit de periode Tetricus I of II, 
vervaardigd in Gallië ca. 270 n. Chr. 
Aankoop, gevonden gem. Harlingen. 

10944.01/16 Muntvondst 'Franeker 1989': 16 stuks zilveren dubbele, hele en halve stuivers, ge
slagen in de Nederlanden tussen 1482 en 1555. 
Bruikleen, gevonden gem. Franekeradeel. 

10945 IJzeren stempel waarop de voorzijde van een penning uitgegeven door de FRIE
SCHE TUINBOUW VEREENIGING, eind 19de eeuw. 
Overdracht van het Rijksarchief in Friesland, Leeuwarden. 

10946 Zilveren penning van de FRIESCHE MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW, met 
op de keerzijde gegraveerd: Leeuwarden/lste prijs Zaaiwerktuig/ O. W.Rijndersma/ 
Ureterp/1863. 
Geschenk T.L. Suermondt-ten Broeke, Hilversum. 

10947 Aes-III van Constantius II, geslagen 351-361 n.Chr. 
Geschenk J. Scheffer, Winsum; gevonden gem. Littenseradeel. 

10948 Zilveren 50-gulden munt 1990 Nederland, 100 jaar vorstinnen. 
Aankoop. 

10949/10951 1 zilveren en 2 koperen medailles van de FRIESCHE MAATSCHAPPIJ VAN 
LANDBOUW, op naam van G. Blanksma Vrouwenparochie en door hem gewon
nen met landbouwproducten d.d. 12 aug.1891 op de tentoonstelling, afd. Berlikum 
te Beetgumermolen. 
Geschenk P. Tiedema, Hantum. 

10952 Zilveren stuiver z.j. Brabant, op naam van Philips de Schone geslagen te Antwerpen 
1496-1499. 
Vondst F.M. (D.M. Visser) gem.Sneek. 

10953 Dupondius van Domitianus, geslagen te Rome 81-90 n.Chr. 
Geschenk L. Plaisir, Leeuwarden; gevonden gem. Gaasterland. 

10954 Gehalveerde zilveren 2/3-groot of dubbele sterling met engel, voor Brabant geslagen 
te Brussel 1268-1294. 
Geschenk G. Huisman, Pingjum; gevonden gem. Wonseradeel. 

10955 Gehalveerde zilveren longcross-penny z.j. Engeland, geslagen onder Henry III ca. 
1260. 
Geschenk W. Douma,Pingjum; gevonden gem. Wonseradeel. 

10956/11057 102 stuks sportmedailles betreffende schaatsen, fietsen, hardlopen, kaatsen, tennis, 
wandelen, kanovaren en zwemmen, tussen 1956 en 1984 behaald door de schenker. 
Geschenk P. Sinnema, Franeker. 

11058/11062 Zilveren halve-stuiver z.j. Zwolle, geslagen 1600-1665; zilveren plak z.j. Groningen, 
geslagen ca. 1450; biljoenen plak z.j. Leeuwarden, geslagen ca. 1480; zilveren stuiver 
z.j. Zaltbommel, geslagen ca. 1580; koperen eenzijdig geslagen penning van een on
bekende muntplaats, geslagen ca.1500. 
Vondst F.M. (D.M. Visser) gem. Dongeradeel. 

11063 Penning 1990-1 van de Vereniging voor Penningkunst, met titel 'Getrapt blok'. 
Geschenk G. Elzinga, Leeuwarden. 
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