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Op het omslag:
'Twee Hersenschimmen': illustratie bij het artikel van Goffe Jensma
over het Oera Linda Bok, 'Leer, lees en waak'.
Kort nadat het Oera Linda Bok in druk was verschenen, kwam de
Nederlandsche Spectator (1872, nr. 41) met deze spotprent op 'twee
hersenschimmen'. Daarmee werden het Oera Linda Bok én het in die
tijd populaire spiritisme bedoeld. Op de tekening staat de spiritist W.N.
Rosé afgebeeld. Deze fungeerde naar eigen zeggen als medium voor de
geest Anselmus. Het onderschrift bij de prent luidde: 'De verdikte
perisprit Anselmus, opgeroepen om zich te verklaren over het pas
verschenen Oera Linda Bok, verklaart dat het echt is'. Provinciale
Bibliotheek Leeuwarden, foto K. Osinga.

CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG
Vrije
De Vrije Fries: jaarboek: tweeënzeventigste deel (1992) / uitg. door het Fries Genootschap
van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde en de Fryske Akademy; red. J.M. Bos ... [et al.]. Ljouwert [Leeuwarden]: Fryske Akademy. -111. - (Fryske Akademy; nr. 746)
Met lit. opg.
ISBN 90-6171-746-9 geb.
NUGI 641
Trefw.: Friesland ; geschiedenis ; opstellen/Friesland ; jaarboeken.

B.V. D e Handelsdrukkerij van 1874, Leeuwarden
1992
Nr. 746

Wumkes.nl

Inhoud
Personalia medewerkers en redacteuren

3

In memoriam dr. J.J. Kalma

7

Artikelen
Goffe Jensma
Lees, Leer en waak. Het Oera Linda Bok: een rondleiding
Sytse ten Hoeve en Jan Pluis
Makkumer stientsjewanden yn Warkum
A.H. Huussenjr.
Doodstraf in Friesland, 1701-1811. Resultaten van een kwantitatief onderzoek
DJ. Henstra
Krantnijverheid te Leeuwarden in de 17de en 18de eeuw
A.A.M, de Jong en M. Skougaard
De Hindeloper en de Amager kamer. Twee voorbeelden van een historisch
museumfenomeen
J.J. Huizinga
Mr. Jacob Dirks in de landelijke politiek (1849-1866)
P. Schoen
Heerenveense zilversmeden, 1616-1813
R.E.O. Ekkart
Saeckma geportretteerd door Frans Hals?

8
53
65
75
88
109
121
143

Panorama van Friesland 1991
Fryske kultuer (Geart de Vries)
Fryske taal- en letterkunde (Tineke Steenmeijer-Wielenga)
Monumintensoarch (S. ten Hoeve)
Geschiedenis (J.J. Huizinga)

151
153
157
163

Jaarverslagen
Fries Genootschap
163ste verslag, over 1991
Nieuwe leden

169
171

Stichting Het Fries Museum
Jaarverslag 1991
Fries Museum
Inleiding
Tentoonstellingen
Andere activiteiten
Bedrijfsvoering
Collecties
Prentenkabinet
Afdeling Schilder- en beeldhouwkunst
Textielafdeling
Archeologische dienst
Verzetsmuseum Friesland •
Aanwinsten Fries Museum

Wumkes.nl

173
175
179
183
187
190
190
191
193
195
206

5

Personalia medewerkers en redacteuren
J.M. Bos (1957), studeerde filosofie en middeleeuwse archeologie in Amsterdam (prom. 1988),
archeoloog bij het Fries Museum en het Biologisch-Archaeologisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen.
Ph.H. Breuker (1939), studearre Nederlânsk en Frysk (prom. 1989), wittenskiplik amtner Fryske
Akademy en bysûnder heechleraar Fryske taal- en letterkunde oan de Ryksuniversiteit Leiden,
publisearre oer literatuer, skiednis en nammekunde.
W. Dolk (1925), oud-ambtenaar Gemeentearchief Leeuwarden, publiceerde op locaal-historiscb
terrein.
R.E.O. Ekkart (1947) is directeur van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie te 'sGravenhage. Hij publiceerde onder andere boeken, artikelen en catalogi over Nederlandse portretkunst en portreticonografie, waaronder Franeker professorenportretten (1977).
DJ. Henstra (1927), studeerde economie te Amsterdam en Groningen (doet. ex. 1955), had functies in het bedrijfsleven, o.a. economisch directeur van het Kluwerconcern (1968-1977), en was
daarna kroonlid in, en vice-voorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (1977-1989).
S. ten Hoeve (1945), direkteur Frysk Skipfeartmuseum, publisearre oer lokale skiednis, tsjerkeskiednis, monumintensoarch, tsjerke-ynrjochting en ambachtskeunstners.
J.J. Huizinga (1934), studeerde geschiedenis te Leiden (prom. 1973), oud-docent Lerarenopleiding te Leeuwarden, publiceerde over Nederland in de negentiende eeuw.
A.H. Huussen (1941), studeerde geschiedenis in Leiden, waar hij in 1975 promoveerde op De codificatie van het Nederlandse huwelijksrecht, 1795-1838. Hij houdt zich thans bezig met de geschiedenis van gezin, van seksualiteit, van straffen en criminaliteit en van volkscultuur. Als hoogleraar in
de geschiedenis na de Middeleeuwen is hij verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.
L. G. Jansma (1943), studearre sosjology yn Grins (prom. 1977 yn Rotterdam), wittenskiplik direkteur Fryske Akademy, publisearre oer religieuze bewegingen en minderheden.
Goffe Jensma (1956), studeerde geschiedenis (doet. examen 1981) en filosofie te Groningen; is
free-lance historicus. Momenteel is hij vanwege het Prins Bernhardfonds gedetacheerd aan de
Erasmusuniversiteit te Rotterdam. Hij publiceerde onder andere over Friese geschiedenis.
Ad de Jong (1947), studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden, publikaties o.a. op
museaal-historisch gebied; hij is werkzaam bij het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem als
stafmedewerker beleidsontwikkeling en bereidt een dissertatie voor over de musealisering van de
volkscultuur.
J.A. Mol (1954), studearre skiednis oan de Vrije Universiteit Amsterdam (prom. 1991), wittenskiplik meiwurker Fryske Akademy, publisearre oer midsieuske skiednis.
P.N. Noomen (1949), studeerde middeleeuwse geschiedenis, landbouwgeschiedenis en Oudfries
recht, publiceerde over middeleeuwse geschiedenis.
Jan Pluis (1937), was werkzaam in het onderwijs; bestudeert de Nederlandse wandtegels en publiceert over schepentableaus, kinderspelen, dieren en bijbelse voorstellingen op tegels; schreef
daarnaast een boek over de lachduif.
Mette Skougaard (1952), studeerde geschiedenis en volkskunde aan de Universiteit van Kopenhagen, publikaties op het gebied van agrarische geschiedenis; zij is werkzaam bij het Nationalmuseet Nyere Tid in Lyngby (Denemarken) als hoofd van de afdeling onderzoek.
Hotso Spanninga (1954), studearre skiednis yn Grins (dokt. eks. 1981), learaar skiednis en ierdrykskunde yn Dokkum, publisearre oer sosjale en politike skiednis.
Tineke Steenmeijer-Wielenga (1946), studearre Nederlânsk (kand. eks. 1968) en Frysk (dokt. eks.
1970), konservator Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum, wurke mei oan de
útjefte fan de sammele fersen fan Schurer, Postma en Troelstra.
R.H. C. Vos (1941), studeerde kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht (doet. ex. 1970),
directeur Fries Museum, publiceerde onder meer over de vroege Italiaanse schilderkunst, het Renaissance-ornament, Lucas van Leyden en de schoolboekenillustrator Cornelis Jetses.
Geartde Vries (1956), studearre skiednis mei byfak Frysk oan de Ryksuniversiteit Grins, en is sûnt
1981 as redakteur yn tsjinst by Omrop Fryslân.
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Dr. J.J. Kalma
Op 23 mei 1991 overleed te Leeuwarden op 84-jarige leeftijd dr. J.J. Kalma.
Zijn verdiensten, onder andere voor de Friese cultuur, het Fries Genootschap
en de Fryske Akademy zullen elders nog worden beschreven. In De Vrije Fries
past een stilstaan bij Kalma's betekenis als auteur en lid van de redactie. In
1960 werd hij redactiesecretaris. Twee jaar later ging hij tevens deel uitmaken
van de redactie. Dit zou zo blijven tot in 1987. Voorzitter was Kalma van 1971
tot en met 1978. Zijn opvolger kan getuigen van de niet aflatende betrokkenheid en inbreng die de inhoud van De Vrije Fries mede heeft bepaald.
Kalma's betrokkenheid uitte zich in het opkomen voor een bepaald soort bijdrage. Welk onderwerp die ook betrof, ze moest volgens hem vooral leesbaar
zijn voor de door Kalma als 'general reader' aangeduide leden van het Fries
Genootschap. Ieder die met hem deel heeft uitgemaakt van de redactie van De
Vrije Fries kan ervan getuigen hoe hij deze overtuiging vrijwel elke vergadering
uitdroeg. Alleen zo kon, zoals hij bij een andere gelegenheid eens schreef, de
liefde en de belangstelling voor Frieslands rijke verleden worden aangewakkerd, ook bij de eenvoudigste van de leden.
Bij de beoordeling van de kopij en de bespreking ervan kon Kalma uit een
groot geheugen putten waarin zich in de loop der jaren een indrukwekkende en
veelzijdige hoeveelheid gegevens had vastgezet. Naast deze inbreng was er nog
zijn eigen bijdrage voor bijna elke aflevering. Hoe lang of ingewikkeld een
door hem gekritiseerd artikel ook mocht zijn, het kon een troost voor het redactielid Kalma zijn dat er altijd één bijdrage in een nummer bij was voor de
general reader, het zijne.
Ieder van ons die ooit De Vrije Fries bij verschijning heeft geraadpleegd,
kwam daarin de naam tegen van J.J. Kalma. Het aantal van niet minder dan 45
bijdragen, waarvan de laatste in 1990 verscheen, zal wel door niemand worden
geëvenaard. Evenmin te evenaren is de veelzijdigheid van Kalma's onderwerpen. Ook als het artikel niet een predikant betrof of een eenvoudige zondaar,
kon men bij het lezen de boodschap meekrijgen van de altijd predikant gebleven ds. Kalma. Dan hield hij het verleden als spiegel van het heden voor, met
voor hem zo het lijkt op de achtergrond het woord van Prediker 1:10: 'Is er iets,
waarvan men zegt: ziehier, dat is nieuw - het was er al in verre tijden, die vóór
ons waren'.
JJH
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Lees, leer en waak
Het Oera Linda Bok. Een

rondleiding

Goffe Jensma

Want er zullen valse Christussen en valse profeten
opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen om,
ware het mogelijk, de uitverkorenen te verleiden.
Marcus 13:22
Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen
brandende.
Lucas 12:35
Sinds het 125 jaar geleden opdook in een rode blikken trommel in een huis in
Den Helder, zijn er over het Oera Linda Bok (voortaan: OLB') verschillende
visies te berde gebracht. Er waren er die het boek voor authentiek hielden en er
waren er die dat niet deden. Maar daarmee was de kous niet af. De historiografie van het OLB, met elkaar meer dan duizend titels, laat zien dat de eigenlijke vraag moet zijn: hoe hielden sommigen het voor echt of onecht? Vanaf
1867 is het boek onder meer beschouwd als één van de oudste kronieken ter
wereld, als gefalsificeerde familiekroniek of als gemystificeerde Friese kroniek, bedoeld om de geleerden op de proef te stellen. Hoe men het ook zag,
men bleef spreken van het geheim van het OLB.
Dit opstel bestaat uit twee delen. In het eerste zal ik proberen aannemelijk te
maken dat het OLB niet alleen een gefalsificeerde of gemysticificeerde familiekroniek of Friese kroniek is, maar in de eerste plaats een 'theologisch' tractaat.
Het OLB is een merkwaardige constructie. Het laat zich veeleer zien als een
in lagen uitgegraven put waar men in kan lopen, dan als een overzichtelijk opgetrokken bouwwerk. In deze put wil ik - een gevaarlijke onderneming, ik
weet het - met de lezer afdalen. In het tweede deel zal ik proberen ongeschonden weer boven te komen.
I.

Een afdaling in de bouwput van het Oera Linda Bok

De eerste twee niveaus: familiekroniek en Friezenbijbel
De tekst van het OLB kent verschillende niveaus. In eerste instantie werd het
gepresenteerd als een kroniek van de familie Over de Linden te Den Helder.
Het was de hellingbaas Cornelis over de Linden (1811-1874), die vanaf juni
1867 het manuscript bij stukjes en beetjes vanuit die rode blikken trommel
haalde en ze - in kopie - opstuurde aan de Friese archivaris-bibliothecaris
Eelco Verwijs in Leeuwarden. Het handschrift stond toen nog bekend onder
de naam 'de volgelingen van Adela'. In de tekst van het boek kwam de naam
Over de Linden (op zijn oud-Fries: Ovira Linda of Oera Linda) meermalen
voor. De Ovira Linda's traden vooral op als schrijver. Zo werden er onder andere gedeeltes gepresenteerd als zijnde van de hand van Frethorik en Konerêd
8
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Ovira Linda en werden de twee opdrachten aan het begin van het boek ondertekend door Hiddo en Liko Ovira Linda. Nadat het handschrift, op de vergadering van 24 november 1870 van het Friesch Genootschap voor Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden, in handen was gekomen van de Leeuwarder conrector Dr. J.G. Ottema (1804-1879), toonde deze zich de vurigste pleitbezorger van de echtheid van het OLB als familiekroniek.
Of eigenlijk: ook als familiekroniek, want door de echtheid op dit niveau aan
te nemen, kon hij (en wilde hij) er niet onderuit om het OLB ook voor echt aan
te nemen op een dieper, tweede niveau, namelijk als kroniek van de oudste
Friese geschiedenis. Hij besloot zijn inleiding bij de eerste editie van het boek,
dat door hem Oera Linda Boek werd genoemd, dan ook triomfantelijk met:
'In onze voorstelling reikten de geschiedkundige herinneringen van ons
volk niet hooger, dan tot de komst van Friso, den vermeenden stamvader
der Friezen; doch hier ontwaren wij, dat die herinneringen opklimmen
tot meer dan twee duizend jaren voor Christus, en in hoogen ouderdom
die van Hellas overtreffen en die van Israël evenaren. 2
In deze oudste geschiedenis van de Friezen (die tevens zowat de oudste geschreven geschiedenis überhaupt pretendeerde te zijn) speelden niet alleen de
voorvaderen van Cornelis over de Linden (die nu volgens Ottema wel een telg
uit het oudste adellijke geslacht van Europa moest zijn) een rol; een bonte stoet
van proto-Friezen passeerde al vechtend, zeevarend, ontdekkend, lijdend en
strijdend de revue. Sommige van hun namen waren bekend uit andere, oudere
Friese kronieken, andere waren nieuw.
En passant werd op deze manier een aantal oudere fantastische Friese kronieken als die van Occo Scharlensis (uit 1597) gesanctioneerd en raakte de
discussie over het OLB verstrengeld met die over de authenticiteit en de waarheid van oude Friese kronieken überhaupt. De impliciete strekking was immers ongeveer dezelfde: 'wij, Friezen, zijn een volk van zeer oude oorsprong'.
Bijna ongemerkt werd in deze felle discussie het OLB tot een al dan niet als
echt aan te merken kroniek.
Toch was deze discussie ten onrechte. Vergelijkt men namelijk de 'betoogtrant' , dan komen grote verschillen voor het licht. De oudere kronieken hanteren een serieuze, geleerde, humanistische toon; om te overtuigen spreken ze
de rede aan. 3 Het OLB daarentegen is grappig, (quasi-)naïef, romantisch en
doet een appèl op het gevoel. Dit verschil vloeit voort uit een verschil in perspectief. 'Kronikeurs' als Scharlensis of Suffridus Petrus (1590) schreven beschouwend/redenerend. De maker van het OLB schreef fictie. Dat laatste wil
zeggen: hij heeft geprobeerd om zich te verplaatsen in de positie van de protoFriezen. Zijn overtuigingskracht ligt in de direkte rede. Bij het schrijven was
zijn uitgangspunt: stel, dat de oudheidkundigen met hun conjecturen gelijk
hebben, wat zou een getuige uit de oudheid dan in een eventuele bron hebben
geschreven? Daarin ligt de komisch-satirische kracht van het OLB als Friese
kroniek.
Zonder enige twijfel heeft de maker hierbij geput uit een grote hoeveelheid
oudheidkundige literatuur, onder andere over Friesland. 4 Klaarblijkelijk heeft
hij zo gewerkt dat hij allerlei artikelen, passages en boeken stuk voor stuk of
soms met een aantal tegelijk 'parafraseerde' en parodieerde eenvoudig door de
uitkomst ervan terug te brengen naar het niveau van 'bron'. Deze parafrases
zijn aan elkaar gelast, door elkaar gehutseld, verminkt en door een - eveneens
opzettelijk gefragmentariseerde en verminkte - verhaallijn heen gewerkt.
Dit opgelegde fragmentarische karakter komt overeen met de denkbeelden
9
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Cornelisover de Linden (1811-1874). Provinciale Bibliotheek Leeuwarden
foto K. Osinga
over mythologieën zoals die in de negentiende eeuw golden. Waren niet de
Griekse en Germaanse mythologieën verzamelingen fragmenten en was de
Bijbel, althans voor de modernisten en de vrijdenkers van de jaren zestig niet
ook een aan elkaar genaaide lappendeken van de meest verschillende bronnen
geschreven door de meest uiteenlopende figuren? Precies zo bestond nu het
Oera Linda Bok uit een verzameling fragmenten die kris-kras door elkaar stonden. Soms spreekt iemand een vergadering toe, dan weer haalt een ander aan
het emd van zijn zeevarend leven herinneringen op en dan weer volgt een groot
aantal proto-Fnese wetten of een stuk godsdienstleer uit onbekende bron
Vele van deze fragmenten verwijzen naar één gebeurtenis, namelijk naar de
vloed d i e Atlantis (=Aldlân = Oudland) in 2193 voor Christus in zeedeed ver
zinken. Die vloed zette de geschiedenis van de oudheid in beweging Hele
volksverhuizingen waren het gevolg. Het volk van Finda en van Lyda vluchtte
voor het water naar het land van Frya, de moeder van de Friezen. Logisch dat
de verdere geschiedenis van de Friezen werd beheerst door oorlog twist en
10
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nijd tussen de kinderen van de stammoeders Frya, Lyda en Finda en al die andere Noordelijke en Zuidelijke volkeren die in het boek worden genoemd.
Het is heel opmerkelijk, dat geen van de interpretatoren er ooit in is geslaagd
om een samenhangende samenvatting van de inhoud te geven. Doorgaans volstond men met het noemen van enkele hoogtepunten, zoals bijvoorbeeld de rol
van de proto-Friezen bij het totstandkomen van de Griekse democratie, en van
de doldwaze etymologiën. Zo zou de Himalaya zo heten omdat deze bergen de
hemel aaiden, was Neptunus vernoemd naar Neef Tunis en hadden de Inka's
hun naam te danken aan de zeestrijder Inka van 'wie nooit meer iets is vernomen' . Het is, zoals we nog zullen zien, niet toevallig dat het boek als kroniek
geen samenvatting toelaat.
Zo hebben we nu twee niveaus onderscheiden, dat van familiekroniek en dat
van oude Friese kroniek. Voor de interpretatoren van het OLB bleven nu verschillende mogelijkheden open. Wanneer men de vraag naar de authenticiteit
bevestigend beantwoordde, kon men vervolgens de vraag naar de 'waarheid'
gaan stellen, dat wil zeggen naar de ethische of morele betekenis van deze geschiedenis. Omdat in het boek zelf werd aangegeven dat de tekst herhaaldelijk
was overgeschreven (voor de laatste keer in 1256), konden deze interpretatoren ook gemakkelijk voor een tussenpositie kiezen. Sommigen van hen meenden dat het hier ging om een door al dat overschrijven verminkte Friese kroniek. De kopiisten hadden de zaak danig door elkaar gehutseld en één van hen
- een ijdel figuur misschien - had het, toch wel heel ongeloofwaardige karakter
van familiekroniek eroverheen gelegd. In het interbellum hadden sommige
Duitse en ook bepaalde Nederlandse geleerden voor deze optie een onverkwikkelijke voorkeur en ontwaarden ze nu een 'Urquelle' van oud-Germaanse
wijsheid.5
De meeste interpretatoren hielden het OLB echter voor onecht en dus voor
namaak. Voor hen deden zich allerlei nieuwe moeilijkheden voor. Deze betroffen vooral het motief of de motieven van de maker. Omdat de tekst zelf
daarover door haar onsamenhangende karakter geen uitsluitsel gaf, legden deze interpretatoren het boek aan de kant. Om de maker te ontmaskeren, begonnen ze allerlei extern materiaal te verzamelen. Ze bestudeerden brieven, getuigenverklaringen, geruchten, ingezonden stukken in kranten en wat dies meer
zij. Veruit de meeste van de meer dan duizend titels over het OLB bestaan uit
speculatieve besprekingen van dit soort bronnen en van mogelijke makers. Het
vreemde, maar ook wel weer goed verklaarbare verschijnsel deed zich daarbij
voor dat deze bronnen elkaar in de loop van de tijd steeds meer begonnen tegen
te spreken. De belangen, gevolg van een eenmaal ingenomen positie, moesten
worden verdedigd. 6
Hierbij dient gezegd dat enkele interpretatoren - meestal na al een mogelijke maker te hebben aangewezen - vervolgens weer teruggrepen naar de tekst
en terecht de vraag stelden: welke bronnen zijn er gebruikt om dit boek te
schrijven en wie had indertijd toegang tot deze bronnen? Zij kwamen samen tot
de conclusie dat de maker ingevoerd moet zijn geweest in bepaalde (voornamelijk in Friesland verschenen) historische literatuur uit de jaren vijftig en zestig
van de vorige eeuw. 7 Dus, zo stelden ze vast, moest de dader in kringen van
Friese taalgeleerden worden gezocht.
Op deze gronden werden mannen als Eelco Verwijs, Joost Hiddes Halbertsma,
Montanus de Haan Hettema en Albartus Telting tot verdachten. 8 Maar ver-
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Jan Gerhardus Ottema (1804-1879).
Fries Museum, foto Pieter Dijkstra

ondersteld dat zij de kennis hadden gehad, wat waren dan hun motieven?
Sommige van de eerste en derhalve ook meest onbevangen lezers was het al
opgevallen dat er in het OLB bepaalde heel moderne verschijnselen aan de orde werden gesteld. Een proto-Fries maakt een reisje langs de Rijn, de protoFriezen zijn bang voor hun oosterburen. 9 Ook de latere interpretatoren stelden
de vraag naar de verhouding tussen de actualiteit van de jaren zestig van de
vorige eeuw en de inhoud van het OLB. Maar naarmate die jaren zestig verder
verwijderd raakten en het beeld ervan in de geschiedschrijving uitkristalliseerde, werd het vanzelfsprekend moeilijker om overeenkomsten op te merken.
De interpretatoren die meenden dat het OLB een gefalsificeerde of gemystificeerde Friese kroniek was, speculeerden nu dat het boek eigenlijk ging over
Friese grootheidswaanzin ('wij zijn het Israël van het Noorden') uit de jaren
1840 tot 1860 ,0 of over de ruzies in het Friesch Genootschap in de periode 1827
tot 1867. u De bovengenoemde heren hadden allen een problematische verhouding gehad met de Friese wetenschappelijke wereld zoals die werd belichaamd
in en geautoriseerd door het Friesch Genootschap. Ze hadden reden tot wrok.
Over het algemeen meende deze groep van interpretatoren dan ook dat het
motief van de maker erin moest zijn gelegen dat hij dit 'Israël van het Noorden'
op de proef wilde stellen en belachelijk maken. En in de veronderstelling dat ze
dus eigenlijk met een sleutelroman van doen hadden, vierden sommigen van
hen nu soms hun etymologisch vernuft bot op de namen van de in het boek
genoemde helden. 12
Daardoor werd de zaak nog veel ingewikkelder en dat komt door het parodiërende karakter van het boek als kroniek. lj Immers, hoe kan men met een
overduidelijke parodie een stel geleerden op de proef stellen over de vraag
'echt of onecht'. Wat de wetenschappelijke kant van de zaak betreft, bleek dit
parodiërende karakter het meest uit de taal waarin het boek was geschreven.
Het Oera-Linda-Bokse oud-Fries, zo werd al vlug na 1870 geconstateerd, was
in feite een mengsel van nieuw-Fries, stads-Fries, Nederlands, Duits, Engels
12
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en wat oud-Friese woorden. 14 Daarin was het een parodie op het archaïserende
gebruik van het Fries in sommige kringen. De eerste zin van het boek maakte
dit meteen al duidelijk: 'Thrittich jêr âftere dei that thju folksmoder wmbrocht
was truch thêne vreste Magy stand et er årg vm to - Dertig jaren na de dag,
waarop de volksmoeder omgebracht was door de overste Magy, stond het er
erg om toe'. Alleen al op die eerste bladzijde staan een stuk of acht uitdrukkingen die laten zien dat de taal van het OLB als parodie bedoeld was. Daar
komt onder meer nog bij dat in het boek zelfs een (sinds Champollion taalkundig gezien belachelijk overbodige) sleutel werd gegeven om het oude quasi-runenschrift waarin het boek was geschreven te kunnen lezen. Dit runenschrift
was waarschijnlijk een parodie op de wijze van drukleggen van Friese teksten in
oud-Friese spelling en in gothische letters, welke in kringen van het Frysk Selskip in gebruik was.
Zó opgelegd was de parodie dat de maker van het boek toch tenminste even
met de ogen moeten hebben geknipperd toen hij zag hoe een serieuze ontvangst het in het kleine comité van het Friesch Genootschap werd bereid. Iemand die de wetenschappelijke vermogens van bepaalde genootschapsleden
op de proef had willen stellen, had vanzelfsprekend veel beter een kortere, in
zo goed mogelijk oud-Fries geschreven tekst kunnen laten opduiken op een
handschriftenveiling, in een bibliotheek of in een kruikje in een terp. 15
Natuurlijk blijven we nu met de vraag zitten waarom sommige van de genootschapsleden en sommige andere lezers het handschrift desondanks voor
authentiek aanzagen. Ik kom daar straks op terug. Hier wil ik alvast concluderen dat de interpretatoren over het algemeen twee zaken door elkaar hebben
gehaald. Ze hebben de graagte waarmee bepaalde genootschapsleden in de
'echtheid' geloofden, verward met een streven daarnaar door de maker.
Het derde niveau: chronologie en morele antropologie
Vanaf de tweede ring hebben de interpretatoren herhaaldelijk een blik in de
diepte geworpen. Zij die overtuigd waren van de echtheid van het geschrift wezen op de 'eeuwige wijsheid' die uit deze 'kroniek' sprak. Van de andere kant
kwamen opmerkingen over overeenkomsten tussen het OLB en de vrijmetselarij of over het democratisch en feministisch gehalte van de oude Friezen. Deze opmerkingen waren meestal ironisch van toon. Dat komt hoofdzakelijk omdat ze vanuit het hogere standpunt van het tweede niveau werden gemaakt.
Om het OLB te begrijpen, komt het erop aan dat we de morele inhoud serieus
nemen en plaatsen in de context van de jaren zestig van de vorige eeuw. Daartoe moeten we afdalen in de diepte van - wat ik noem - het derde niveau. Het
OLB geeft zelf twee sleutels die dit mogelijk maken, namelijk een chronologische en een moreel-antropologische sleutel.
Net als de vrijmetselaars en de Joden hielden de inwoners van het OLB er
hun eigen jaartelling op na. De eerste van de twee opdrachten of voorwoorden
(ondertekend respectievelijk door Hiddo en Liko over de Linden) geeft in dit
opzicht al een deel van de sleutel prijs door het OLB-jaar 3449 gelijk te stellen
aan het christelijke jaar 1256. Het begin van de OLB-jaartelling wordt gevormd
door de vloed die Atlantis in zee deed verzinken. Deze vloed vond dus plaats in
2193 voor Christus. Dit jaar is niet willekeurig gekozen. Het komt namelijk
overeen met het jaar waarin volgens negentiende-eeuwse almanakken de
zondvloed had plaatsgevonden. 16 Deze almanakken gingen op hun beurt uit
van de bijbelse chronologie die in de negentiende eeuw bijvoorbeeld door de
ontwikkelingen in de geologie en de biologie onder vuur was komen te staan.
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Zo parodieerde de maker door het ontwerp van dit tijdssysteem dus ook die
almanakken en de (rechtzinnige) bijbelse chronologie.
Dat blijkt ook wel als men verder leest en ziet dat die tijdrekening in het OLB
nog verder is uitgewerkt. Bij mijn weten heeft geen van de interpretatoren die
uitwerking belangrijk genoeg geacht om er verdere aandacht aan te besteden.
Ik wil dit wel doen. Om de passages waarin deze tijdsorde word besproken te
kunnen begrijpen, moet eerst iets worden verteld over het merkwaardige runenschrift waarin het boek is geschreven. De letters van dat schrift zijn gevormd naar de mal van het jol. Het jol is een wiel met zes spaken. Het runenschrift bestaat met enige kleine wijzigingen uit niets anders dan Romeinse kapitalen die zijn gevormd in de mal van dat jol (zie illustratie).
Het symbool van het jol is ontleend aan de Germaanse mythologie; het sym-
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boliseert daar het wiel van de tijd. Diezelfde functie heeft het ook in het OLB.
Dat blijkt bijvoorbeeld uit een profetie die wordt uitgesproken door de laatste
volksmoeder Frana:
'Hoor aarde en wees blij met mij. In de tijden dat Atland is gezonken,
stond de eerste spaak van het jol boven. Daarna is ze neergegaan en onze
vrijheid met haar. Als het twee spaken of twee duizend jaren neergegaan
is, dan zullen de zonen opstaan, die de vorsten en priesters al hoererende
bij het volk hebben verwekt, en tegen hun vaders getuigen. [...] Nog duizend jaren zal de spaak naar beneden dalen en al meer neder zijgen in de
duisternis en in het bloed over u uitgestort door de lagen der vorsten en
priesteren. Daarna zal het morgenrood weder aanvangen te gloren. Dit
ziende zullen de valsche vorsten en priesters allen te zamen tegen de vrijheid kampen en worstelen; maar vrijheid, liefde en eendracht zullen het
volk in hare hoede nemen, en met het jol uit de vuile poel rijzen.' (p. 114)
De conclusie ligt voor de hand. Als iedere spaak van het jol met zijn zes spaken
voor 1000 jaar staat, dan duurt een ommegang dus 6000 jaar. De tijdsorde van
het OLB is cyclisch17 en ziet er als volgt uit:
LICHT
VRIJHEID
2193 v. Chr.

2807

1193 v. Chr.

1807

193 v. Chr.

807
DUISTERNIS
SLAVERNIJ
Het Jol als wiel van de tijd

Ik heb op de uiteinden van de spaken een aantal jaartallen getekend. Om de
inhoud van dit derde niveau te kunnen begrijpen is dit strikt genomen echter
overbodig. Want eenmaal in deze diepste laag van het OLB aangekomen, zijn
de jaartallen volstrekt contingent geworden. Ze waren nodig om het OLB als
Friese kroniek (lineair) te structureren. Hier, op dit derde niveau, doen ze er
niet meer toe. Nu is het veel belangrijker om vast te stellen dat er volgens de
maker van het boek in de geschiedenis processen zijn die zichzelf herhalen. Ie-
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dere zesduizend jaar - of eigenlijk: steeds weer opnieuw - wordt het gevecht
herhaald tussen donker en licht, tussen slavernij en vrijheid. Op dit niveau aangeland kunnen zesduizend jaar een dag zijn en kan een dag zesduizend jaar duren. We zijn hier aangeland in een verbeelde 'werkelijkheid', die als tekst het
resultaat is van allerlei vertekenende literaire procédés: personificaties, allegorieën, metaforen, metonymen, synecdoches en hyperbolen. In deze werkelijkheid zou een heel volk uit maar twee personen kunnen bestaan of kan een
dorpsschool worden 'afgebeeld' als universiteit.
Ik heb die jaartallen toch ingetekend omdat er een belangrijke aanwijzing uit
kan worden afgeleid.18 In de laatste wil van de laatste volksmoeder komt namelijk nog een profeterende passage voor:
'De vorsten die de waarheid liefhebben en het recht, die zullen van de
priesters wijken. Bloed zal stromen, maar daaruit zal het volk nieuwe
krachten vergaren. Finda's volk zal zijn vindingrijkheid tot nut van het
algemeen aanwenden en Lyda's volk zijn krachten, en wij onze wijsheid.
Dan zullen de valse priesters weggevaagd worden van de aarde; Wralda's
geest zal alom en allerwegen geëerd en aangeroepen worden. Het geweten dat Wralda bij den aanvang in ons gemoed legde, zal alleen gehoord
worden. Er zullen geen andere meesters, noch vorsten, noch bazen zijn
dan die welke bij algemene wil gekozen zijn. Dan zal Frya juichen en de
aarde zal hare gaven alleen schenken aan de werkende mens. Dit alles zal
aanvangen vierduizend jaar nadat Atland is gezonken en duizend jaren
later zal er langer geen priester noch dwang op aarde zijn.' (p. 191)
In dit citaat wordt de cirkel gesloten. Vierduizend jaar nadat Atland is gezonken wil zeggen: in 1807. Daarmee is aangegeven waar het OLB begint. Op dit
niveau gaat het OLB over de geschiedenis van de negentiende eeuw, die begint
met het bloed dat in de Franse Revolutie is vergoten. In die revolutie begint de
tijd van de strijd om het nieuwe licht en de nieuwe vrijheid.
Om dit verhaal van nieuwe vrijheid en nieuw licht te kunnen begrijpen, biedt
het boek een derde sleutel, namelijk een indeling naar mensentypen. Op het
niveau van het OLB als Friese kroniek werden vanzelfsprekend talloze volkeren genoemd: Grieken, Phoeniciërs, Egyptenaren, Golen, Brittaniërs, Marsaten en tientallen andere. Maar dwars daar doorheen schemert steeds een andere indeling van het mensdom. Steeds weer duiken drie typen mensen op die
tot ieder volk kunnen behoren: kinderen van de witte Frya, van de gele Finda
of van de zwarte Lyda. Deze driedeling vormt de morele antropologie van het
OLB.
Al vrij in het begin van het boek worden deze stammoeders aan de lezer
voorgesteld. Het zijn niet, zoals in oudere humanistische kronieken te doen
gebruikelijk, de zonen van Noach van wie alle mensen afstammen, het zijn de
dochters van de hoogste God Wralda (wat in het 'Fries' zowel 'wereld' (wrâld)
als 'de oeroude' (oerâlde) betekent). De passage heet 'dit is onze vroegste geschiedenis' (p. 13):
'Wralda, die alleen goed en eeuwig is, maakte de aanvang. Toen kwam de
tijd. De tijd wrochtte alle dingen en ook de aarde. De aarde baarde alle
gras, kruiden en bomen, alle lieflijke dieren en alle erge dieren. Alles wat
goed en lieflijk is, bracht zij bij dag en alles wat kwaad en erg is, bracht zij
bij nacht voort. Na het twaalfde Jolfeest baarde zij drie maagden.
Lyda werd uit gloeiende,
Finda werd uit hete en
Frya werd uit warme stof.
16
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Toen zij te voorschijn kwamen, spijsde Wralda hen met zijn adem, opdat
ze mensen zouden worden en aan hem gebonden zouden zijn. Zodra zij
volwassen waren, kregen ze vreugde en plezier in de dromen van Wralda.
Een spits19 trad in hun binnen en nu baarden zij elk twaalf zonen en twaalf
dochters, elke joltijd een paar. Daar zijn alle mensen van gekomen.'
Vanwege de ruimte is het niet mogelijk om dit scheppingsverhaal, dat tot de
meest literaire delen van het OLB hoort, in zijn geheel te citeren. Voor mijn
betoog is het voldoende om het belangrijkste verschil tussen deze drie typen
mensen te noemen.
Op dit derde niveau is Frya niet langer de moeder van alle Friezen maar is ze,
net als haar zusters, een allegorische figuur. De zwarte Lyda staat voor de sentimentele mens en de primitieve wilde, haar gele zuster Finda voor de overbeschaafde, burgerlijke mens en de witte Frya voor de mens die in zijn beschaving zijn natuur erkent en beheerst. Misschien moeten we zelfs zeggen dat het
hier niet in de eerste plaats om drie soorten mensen gaat, maar om drie geallegoriseerde 'krachten' die in iedere mens werkzaam zijn. De ene mens laat
zich meer leiden door zijn driften en zijn natuur, de andere geeft maar al te
graag toe aan de verfijnde verlokkingen van redeneerkunst en beschaving,
maar de kunst is het om tussen beide het midden te houden.
Het middel om dit midden te vinden en te houden en tevens de belangrijkste
eigenschap van de kinderen van Frya is het 'geweten'. 20 Daarvan vertelt ons in
zijn memoires de oude ziener Minno:
'Wralda of Alfader heeft mij vele jaren gegeven en over vele landen en
zeeën heb ik rondgevaren en na alles wat ik gezien heb, ben ik overtuigd
dat wij [kinderen van Frya] alleen door Alfader uitverkoren zijn om een
geweten te hebben. Lydas volk vermag geen geweten te maken noch te
houden, zij zijn daarvoor te dom en te wild. Vele geslachten van Finda
zijn slim genoeg, maar ze zijn gierig, hoogvarend, vals, onkuis en moordzuchtig.' (pp. 45-47)
De maker van het OLB geeft vervolgens ook een definitie van 'geweten', die
tevens laat zien hoe knap en humoristisch hij weet te spelen met dat zelf-ontworpen Oera-Linda-Boks:
'Het woord 'Ewa' [eeuwig] is te heilig om een gemene zaak te benoemen.
Daarom heeft men ons 'Evin' [even] leren zeggen. 'Ewa', dat wil zeggen
zeden21 die bij alle mensen gelijk in het gemoed zijn geprent, opdat zij
mogen weten wat goed en verkeerd is en waardoor zij het vermogen hebben om hun eigen daden en die van anderen te beoordelen, dat wil zeggen
voorzover ze goed en niet misdadig zijn opgevoed. Ook is er nog een andere zin aan vast. 'Ewa' wil ook zeggen 'gelijk', 'vlak als water', recht en
slecht gelijk water dat door geen stormwind of wat anders verstoord is.
Wordt water verstoord, dan wordt het oneffen, onrecht, maar het neigt
altijd om weer effen te worden. Dat ligt aan zijn vanzelfheid, even als de
neiging tot recht en vrijheid in Frya's kinderen ligt. Deze neiging hebben
wij door Wralda's geest, onze vader, die luid in Frya's kinderen spreekt.
Daarom zal die ook eeuwig beklijven. 'Ewa' is ook het andere zinnebeeld
van Wralda, die eeuwig recht en onverstoord blijft, ofschoon het in zijn
lichaam erg om toe gaat. 'Ewa' en onverstoord zijn de kenmerken van de
wijsheid en rechtvaardigheid die door alle vrome mensen gezocht en door
alle beoordelaars moeten worden bezeten, (p. 47)
Ik stel de lezer voor om in gedachten het woord 'Wralda' te vervangen door
'God' en vervolgens het bovenstaande nog eens te lezen. En om een lang ver-
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haal kort te maken, zet ik dan tegenover dit citaat een ander. Het stamt uit
Stavermans Buitenkerkelijkheid in Friesland en gaat over de moderne richting
die in Friesland vanaf 1858/59 veel succes had:
Aan dit anti-supra-naturalisme [van de modernisten] ligt ten grondslag
een volstrekt monisme, waarbij God en heelal twee begrippen worden,
die zeer dicht naast elkaar geplaatst worden en vaak nauwelijks te onderscheiden zijn. Dit geldt ook voor de verhouding God en mens, voor de
relatie openbaring en menselijke rede. God heeft zich nooit anders geopenbaard en spreekt ook nooit anders tot de mens dan in de geest van de
mens, in zijn geweten, dat God hem als enige norm en toets voor zijn geloof en zijn leven heeft meegegeven. De heteronomie van weleer maakt
plaats voor de autonomie van de moderne mens en de vrijheid des geestes, eens door Christus geschonken, maar naderhand door Schrift- en
Kerkgezag verdrongen en overwoekerd, wordt weer in ere hersteld.22
We kunnen vaststellen dat dus zowel in de 'oude leer' ('formlêre' betekent natuurlijk ook 'formulier') van het OLB als in de moderne theologie het geweten
en de eenheid van God en wereld (Wralda is immers 'de oeroude' en 'de wereld') een centrale rol spelen.
De moderne richting
In Friesland heeft de moderne richting binnen de Nederlands Hervormde Kerk
een tijdlang veel succes gehad. Vanaf 1840 tot ca. 1858/59 was het modernisme
nog vooral een universitaire en dan met name Leidse aangelegenheid geweest.
In Leiden werd door de theologen J.H. Scholten en A. Kuenen een eerste lichting modernistische predikanten opgeleid die aan het eind van de jaren vijftig
ook op de Friese kansels verschenen. Onder hen heerste een bijna overmoedige geest van enthousiasme. 'De geesten ontwaken. Het is een lust om te leven',
typeerde bijvoorbeeld de predikant P.H. Hugenholtz de Friese atmosfeer rond
1862.24 In kringen van intellectuelen was het modernisme het gesprek van de
dag.25
Dit succes lag hierin dat de modernisten probeerden om de resultaten van de
opkomende natuurwetenschappen (bijvoorbeeld de eerdergenoemde geologie
en biologie) in overeenstemming te brengen met de theologie. Hun streven had
een aantal theologische gevolgen. Het modernisme erkende niet langer de Bijbel als de door God geopenbaarde waarheid. Zij was niets anders dan een historisch boek, een verzameling fragmenten. Vanzelfsprekend had dit tot gevolg
dat ook Christus niet langer een Godmens kon zijn. Hij werd tot een door zijn
godsdienstigheid bij uitstek voorbeeldig en navolgenswaardig mens, die niet de
wonderen had kunnen verrichten die in het Nieuwe Testament worden beschreven. Deze waren immers strijdig met de natuurwetenschappelijke wetten
van oorzaak en gevolg. Men moest dergelijke passages zinnebeeldig uitleggen.
Hoewel de modernisten dus het goddelijk gezag van de Bijbel en de wonderdoende Jezus verwierpen, waren zij er echter (en dit is een uitermate belangrijke vaststelling) ten diepste van overtuigd dat ze juist daardoor en alleen zo de
godsdienst (en de kerk) voor de moderne mens konden behouden. Men kan
zich afvragen of er ooit in welke kerk in Nederland dan ook een 'radicaler' geloof is gepredikt dan dit modernisme. Door 'het geweten' in de plaats van de
goddelijke openbaring te stellen, balanceerde het op de grens tussen religie en
een niet-godsdienstig zedelijk besef.
In de praktijk leidden de modernistische opvattingen ook tot een andere rol
van de predikanten. Dezen spraken hun gemeenteleden bijvoorbeeld niet
18
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meer toe met 'broeders en zusters', maar met 'mijne vrienden', bedienden niet
langer doop en avondmaal en probeerden donderpreek en kanseltaal te mijden. Kortom, zij beschouwden zichzelf alsprimi interpares in de kerkelijke gemeente. Zij hielden er ook op algemeen maatschappelijk en politiek gebied democratische en egalitaire opvattingen op na. Ieder geweten is voor God gelijk.
Daarin waren ze het tegendeel van vele anderssoortige predikanten, die zichzelf in de maatschappij presenteerden als van God geroepenen en dus op hun
strepen stonden.
Hun succes heeft niet lang geduurd, want aan de ene kant organiseerde en
verhardde de orthodoxie zich, terwijl aan de andere kant de leerstukken van
het modernisme voor velen aanleiding waren om de kerk en het christelijk geloof definitief vaarwel te zeggen. De moderne richting verloor zo de strijd om
de gunst van het volk. In later dagen, ongeveer vanaf 1870, deden de modernisten dan ook leerstellig water bij de wijn en raakten de vrijzinnigen intern verdeeld, zodat we kunnen concluderen, dat de moderne richting een door het
enthousiasme van een groep predikanten en intellectuelen gedragen radicale
fase heeft gekend in de periode 1860 tot 1870.
Uit dit enthousiaste en radicale modernisme heeft de maker van het OLB de
literaire consequentie getrokken. Als de Bijbel een historisch boek is, staat hij
niet langer (als openbaring) buiten de geschiedenis. En als Christus een historische figuur is, kan hij in principe de hedendaagse geschiedenis binnenwandelen. Het bevrijdende van de moderne theologie is dan dat er geen wezenlijk
verschil meer bestaat tussen het heilige van eeuwig en het leven van alledag,
tussen de ernst van boven en de humor van beneden.
De maker van het OLB heeft ernaar gestreefd deze ernst en humor zo met
elkaar te vermengen dat ze elkaar versterken. Veruit het grootste deel van de
tekst van het OLB vloeit rechtstreeks uit dit beginsel voort. De wetten, de oude
godsdienstige leer, de gelijkenissen en grote delen van de vertelde geschiedenissen van allerlei personen zijn alle het resultaat van deze geest en werkwijze.26
Een goed en grappig voorbeeld daarvan is de parabel van Troost (pp. 143145). Daarin is een aantal bijbelverhalen geparafraseerd en in elkaar geschoven: 'de rijke jongeling', 'de zaaier'en vooral'tweeërlei fundament'. De maagd
Troost staat 'een ongezellig gierig' man te woord wiens huis door het onweer is
vernield:
'Stond het dan niet op een nol of een terp', vroeg Troost.
'Nee', zei-ie, 'mijn huis stond eenzaam bij de oever. Alleen heb ik het
gebouwd maar ik kon er alleen geen terp voor maken.'
'Ik wist het wel', zei Troost, 'de maagden hebben het mij gemeld. Jij
hebt je hele hele leven gegruweld van de mensen uit angst dat je iets voor
hen moest doen of aan hen geven. Maar daarmee kan men niet ver komen, want Wralda, die mild is, keert zich af van de gierigen.' (p. 145)
De vergelijking met de Evangeliën ligt voor de hand. Daar wordt het geloof
vergeleken met een huis dat op een rots moet worden gebouwd, wil het niet
door de stroom en de watervloed worden weggespoeld.
Ook de allesoverheersende metaforiek van het boek is ontleend aan de Evangeliën. Op het niveau van kroniek zijn de kinderen van Frya zeevarende, strijdbare Friezen. 'In het heen en omvaren ligt ons heil', zeggen ze van zichzelf (p.
155). Zo komt het ook dat ze overal ter wereld hun sporen hebben nagelaten.
19
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Op het derde niveau krijgt dit woord 'heil' echter een religieuze betekenis en is
het varen symbool voor het geloof dat weigert beelden te maken, maar in plaats
daarvan naar het geweten luistert en het zo oefent. Het land heeft gebaande
paden, de zee kent miljoenen wegen. De kinderen van Frya varen en als ze zich
op het land begeven, dan hebben ze een voorkeur voor havenplaatsen.
Deze beeldspraak wordt nog verder gevoerd. De Friese zeevaarders en strijders hebben de opdracht om op hun vele reizen de lamp brandende te houden.
Op het niveau van kroniek wordt daarmee gezinspeeld op een oude Germaanse vuurcultus, op het derde niveau staat dat 'lamp' voor geloof. Eén van de
sleuteltermen in het boek is het te pas en te onpas uitgeroepen 'Waak' en de
opdracht van Frya's kinderen is: 'Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende'. 27 De lamp en de 'ijzeren wapens' zijn de vaste attributen van
de kinderen van Frya. Op dit niveau kan men het OLB dan ook beschouwen als
een modernistisch getinte preek op deze tekst uit het evangelie van Lucas.
Niet modernistisch, maar modernistisch getint; dat blijkt uit enkele van de
vertellende passages waarin de richtingenstrijd in de Hervormde kerk het onderwerp is. De maker van het OLB heeft opgemerkt hoe rond 1830 de volkskerk uit de tijd van de Republiek verdeeld geraakt en uiteengevallen was. De
Groninger Richting (ca. 1830), het orthodoxe Fries Réveil (ca. 1830), de Afscheiding (1834) en nu het modernisme, alle hadden ze hun eigen opvattingen
over Christus. Of eigenlijk, zo zou men met Joost Hiddes Halbertsma kunnen
zeggen, presenteerden ze de goegemeente alle hun eigen Christus.28 Slechts iemand die door het modernisme was aangeraakt en die ervan uitging dat Christus niet meer was dan een historische figuur, kon nu de stap doen die de maker
van het OLB zette. Hij durfde de ontheiliging aan om al die verschillende
Christusfiguren een Friese mantel aan te trekken en ze vervolgens aan het bekvechten te zetten. Hij noemde ze (aspirant-)'volksmoeders'.
De hierboven op bladzijde 13 al aangehaalde eerste zin van het boek kan nu
worden begrepen als: 'Dertig jaar (1860-30= 1830) na de dag, waarop het Christusbeeld van de oude volkskerk omver werd gehaald door de Magy, stond het
er erg om toe.' De aanduiding Magy kan men bijna letterlijk nemen en opvatten als een personificatie van het geloof in het bovennatuurlijke, in het supranaturalisme. Om het woord Magy te verklaren wordt in het boek (op het niveau van kroniek) het volk van de Magyaren opgevoerd:
'De priesters zijn de eenigste heeren, zij noemen zichzelf Magyaren, hun
aller overste heet Magy, hij is hoofdpriester en koning met een; al het
andere volk is nul in 't cijfer en gelijk en allen zijn onder hun geweld. Het
volk heeft niet eens een naam; door ons worden zij Finnen genoemd want
ofschoon hun feesten allemaal treurig en bloedig zijn [het door de modernisten afgeschafte avondmaal], zijn zij daar toch zo fijn op, dat wij daarbij
achterstaan [...] Zij meenen dat alles vol is van kwade geesten die in de
mensen en dieren sluipen, maar van Wralda's geest weten zij niks', (p. 73)
Bij die laatste uitdrukking zij aangetekend dat in deze tijd de orthodoxe hervormden voor 'fijnen' (vandaar de naam 'Finnen') werden versleten.
Ik beperk me hier verder tot twee van die Christusfiguren, ten eerste de aspirant-volksmoeder Syrhêd (Sieraad), bijgenaamd Kalta. In het boek is ze de tegenstandster van Minerva alias Nyhellenia alias Hellenia alias Hellicht. Syrhêd
heeft haar bijnaam Kalta (raaskallen) te danken aan de zeelieden die vonden
dat ze in wel erg duistere bewoordingen raad gaf. De vastelanders meenden
juist dat dit een erenaam was. Kalta (op het niveau van kroniek de moeder der
Kelten) staat voor de Christus van de orthodoxe hervormden. Mogelijk ver20
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wijst de naam 'Syrhêd' naar 'opsmuk-geloof. Zij probeert de gunst van het
volk te winnen onder andere door als een wonderdoende Christus over het water te lopen:
'Toen zij zag dat de zeelieden meer en meer van haar weken, wilde zij hen
door vrees winnen. Was de maan vol en de zee onstuimig, dan liep zij over
de wilde vloed, de zeelieden toeroepende dat zij allen zouden vergaan
indien zij haar niet wilden aanbidden. Voorts verblindde zij hun ogen
waardoor zij water voor land en land voor water hielden,...'
Geen wonder dat de orthodoxen dachten dat ze vaste grond onder de voeten
hadden. De maker van het OLB concludeert echter droogjes:
'... daardoor is menig schip vergaan met man en muis', (p. 89)
Zo weten Frya's zeelieden het beter en houden ze het (aanvankelijk) met Minerva. Deze dankt haar bijnaam 'Nyhellenia' onder andere 29 aan de raad die zij
gaf, die nieuw was en helder boven alle. Nyhellenia of Hellicht - van haar echte
naam heet ze Minerva omdat ze 'mijn erven' in haar boezem draagt - staat voor
de modernistische Christus. De modernen dragen hun geweten in hun boezem
en de moderne richting werd ook wel aangeduid als 'Het nieuwe Licht'.30
In de beschrijving van de oorlog tussen Kalta en Minerva neemt de maker
van het OLB een zekere afstand van het modernisme. De absurde strijd tussen
beide aspirant-volksmoeders wordt weliswaar door Kalta verloren maar uiteindelijk wordt ook Minerva slachtoffer. De manier waarop dat gaat, is kenmerkend voor de denkwijze van de maker van het OLB. Daarom hier een wat langer citaat. Minerva raakt in gesprek met 'enige priesters en vorsten', die haar
ondervragen:
'Eens kwamen zij met een bende volk. De pest was over het land gekomen.
Zij zeiden: 'wij zijn allen bezig de goden te offeren opdat zij de pest
mogen weren. 31 Wil jij dan niet helpen om hun gramschap te stillen. Of
heb je de pest zelf over het land gebracht met je kunsten'.
'Nee', zei Minerva, 'maar ik ken geen goden die erg doende zijn. Daarom kan ik niet vragen of zij beter willen worden. Ik ken één god. Dat is
Wralda's geest. Maar doordat hij god is doet hij ook geen kwaad'.
'Waar komt het kwaad dan weg?', vroegen de priesters.
'Alle kwaad komt van u en van de domheid van de mensen die zichzelf
door u laten vangen'.
'Indien jouw godheid dan zo bijster goed is waarom weert hij het kwaad
dan niet', vroegen de priesters.
Hellenia antwoordde: 'Frya heeft ons op weg gebracht en de Kroder,
dat is de tijd, die moet het overige doen. Voor alle rampen is raad en hulp
te vinden, maar Wralda wil dat wij die zelf zullen zoeken opdat wij sterk
zullen worden en wijs. Willen wij niet, dan laat hij ons onze gezwellen
uitknijpen32 opdat wij zullen ervaren wat na verstandige daden en wat na
dwaze daden volgt'.
Toen zei een vorst: 'ik zou wanen, dat het beter was om dat te weren'.
'Wel mogelijk', antwoordde Hellenia, 'want dan zouden de mensen
blijven als tamme schapen. Jij en de priesters zouden hen dan willen hoeden, maar ook scheren en naar de slachtbank voeren. Maar zo wil onze
godheid het niet, hij wil dat wij elkaar helpen, maar hij wil ook dat ieder
vrij zij en wijs worde. Dat is ook onze wil en daarom kiest ons volk zijn
vorsten, graven, raadgevers en alle bazen en meesters uit de wijste van de
goede mensen opdat alleman zijn best zal doen om wijs en goed te zijn. Zo
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doende zullen wij eens weten en aan het volk leren dat wijs wezen en wijs
doen alleen leidt tot zaligheid', (pp. 51-53)
Minerva veegt de vorsten en de priesters dusdanig de mantel uit en maakt ze er
en passant ook op attent, dat 'reinheid van binnen' de enige manier is om de
gunst van het volk te winnen. Maar nu treedt één van de principes van het OLB
in werking. In plaats van na deze uitbrander het volk te mobiliseren en Hellenia
het land uit te drijven, beginnen de vorsten en priesters haar te roemen. Ze
verkondigen alom:
'dat het de alleroverste godheid had behaagd om zijn wijze dochter Minerva, bijgenaamd Hellenia, onder de mensen te zenden van over zee
met een wolk om de mensen goede raad te geven en dat alleman die haar
wilde horen rijk en gelukkig zou worden en eens baas zou worden over
alle koninkrijken van de aarde. Haar beelden stelden ze op de altaren of
ze verkochten ze aan de domme mensen. Zij verkondigden allerwegen
raadgevingen die zij nimmer had gegeven en vertelden wonderen die zij
nooit had gedaan. Door list wisten zij zich zelf meester te maken van onze
gewetens en zeden en door wanspraak wisten zij alles te bewijzen en te
verbreiden. Zij stelden ook maagden onder haar hoede, schijnbaar onder
de hoede van Festa onze eerste eremoeder [bedoeld wordt de historische
Christus], om over dat heilige vuur te waken. Maar dat licht hadden ze
zelf opgestoken en in plaats van de maagden wijs te maken en daarna onder het volk te zenden om de zieken te verplegen en de kinderen te onderwijzen, maakten zij ze dom en van gedempt licht en zij mochten niet buiten komen. Ook werden zij tot raadgeefsters gebruikt, maar die raad was
voor de schijn uit hun monden, want hun monden waren niet anders dan
de roepers waardoor de priesters hun begeerten uitspraken.
Toen Nyhellenia gevallen was wilden wij een andere moeder kiezen.
Sommigen wilden naar Texland om daar één te vragen maar de priesters
die bij hun eigen volk het rijk weer in hadden, wilden dat niet gedogen en
kreten ons bij het volk uit voor onheilig.' (pp. 55-57)
Uit deze laatste alinea (maagden zijn hier waarschijnlijk studenten en met Texland wordt bedoeld het 'hemelse rijk'- zie verder) wordt duidelijk dat de maker
heeft gevonden dat het modernisme verstard was geraakt en zich ten onrechte
met de 'machtige' vorsten en priesters had ingelaten. In deze passages vinden
we het principe dat in het OLB steeds opnieuw en in vele vormen terugkeert.
Op het moment dat niet langer het geweten - als een 'panta rhei'- wordt geraadpleegd en geoefend, wordt een geloof, een Christus, tot holle vorm. God
en geweten zijn voor de maker bijna identiek. Datzelfde principe geldt ook
waar het de 'politiek' betreft. Op het moment dat de 'vorsten en priesters' vergeten dat ze uit het volk opgekomen zijn en daarom dat volk dienen te vertegenwoordigen, zijn het hypocriete ploerten geworden, kinderen van Finda.
Nu we weten dat met 'volksmoeders' verschilende Christusfiguren worden
bedoeld, kunnen we ons ook afvragen hoe een groot schandaal een dergelijk
werk - indien goed begrepen - indertijd in orthodoxe kringen zou kunnen hebben veroorzaakt. Het is in dit verband goed om te laten zien hoe ver de maker
van het OLB deze personificatie heeft durven doorvoeren. Zo neemt hij de
beeldspraak van een 'verkracht geloof wel heel letterlijk. Vlak voordat de laatste volksmoeder Frana (de 'heilige' Christus van de volkskerk tot 1830) door de
Magy over scheepsboord wordt geworpen, sluipt er een 'vuile Fin' (een orthodoxe fijne) haar slaapkamer in, om haar te 'nêdgja'.
'De moeder weerde hem af, dat hij rugwaarts tegen de wand strompelde.
22
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Toen hij weer op de been was, stak hij zijn zwaard in haar buik, zeggende:
"wil je mijn kul niet, dan zul je mijn zwaard hebben", (p. 115)
Men kan veronderstellen dat de tijdgenoot juist vanwege het vóórkomen van
zulke aanstootgevende stukken terug zal zijn geschrokken om de tekst uit te
leggen zoals ik nu doe. Een passage als die waarin Kalta over het water loopt
zal ongetwijfeld menige lezer aan Christus hebben doen denken. Maar als die
lezer vervolgens heeft geprobeerd om 'volksmoeder' te lezen als 'Christus',
dan zal zijn interpretatie door deze verkrachtingsscene in de kiem zijn gesmoord.
Tussentijdse conclusie
Op de bodem van het OLB aangekomen, wil ik kort samenvatten welke weg
we zijn gegaan, dat wil zeggen hoe het OLB kan worden gelezen. Allereerst
moet men doorzien dat het hier noch om een echte, noch om een quasi-familiekroniek alleen gaat. Op dit eerste niveau is het boek een falsificatie. Vervolgens is er hier sprake noch van een echte, noch van een quasi-Friese kroniek
alleen. Op dit niveau is het boek een verzameling contingenties, blijft het daardoor onleesbaar en is het een mystificatie. De sleutel tot een goed begrip ligt
dan ook daaronder op het derde niveau. Men moet zich losmaken van de gesuggereerde inhoud van het begrip 'Frya's volk' als Friezen en er de moderne,
vrije mens voor in de plaats stellen. Pas dan kan men - hoewel beslist niet gemakkelijk - het boek als een eenheid zien, zonder dat men direkt een maker
hoeft te noemen of een motief hoeft aan te geven. Pas zo krijgt de tekst betekenis.
De 'familiekroniek' is vrij gemakkelijk te scheiden van de twee andere niveaus. De naam 'Ovira Linda' komt namelijk slechts een beperkt aantal keren
voor.33 Veel moeilijker is het om het tweede en derde niveau uit elkaar te houden. Mogelijkerwijs is het boek zo samengesteld dat de maker eerst een basistekst heeft geschreven die ongeveer overeenkomt met wat ik het 'derde niveau'
noem, dat wil zeggen een soort van modernistisch getint tractaat onder andere
over de richtingenstrijd in de Hervormde Kerk. Vervolgens is die tekst door de
gehaktmolen van de Friese mythologie gehaald en aangevuld. Men mag gerust
aannemen dat deze eerste redactie heeft ingehouden, dat alle namen van personen en plaatsnamen zijn aangepast aan de oude Friese kronieken en de rest
van de wereldgeschiedenis (en dus op het derde niveau óf volstrekt willekeurig
óf dubbelzinnig zijn) en dat de genoemde jaartallen er bijna willekeurig doorheen zijn gestrooid.
Zo kunnen we dus het OLB zien als een driedimensionaal cryptogram of beter: als een tekenfilm bijvoorbeeld van Broer Konijn. Immers, Broer Konijn is
eigenlijk een mens met een konijnepakje aan (en een voorkeur voor wortels).
Stel nu (en het is wel getekend), dat Broer Konijn in één van zijn avonturen als
geharnast ridder terecht komt in de middeleeuwen, dan is er sprake van dezelfde dubbele vermomming als in het OLB. Het verhaal lijkt dan om de ridder te
gaan in wie men onmiddellijk (hij eet wortels) Broer Konijn herkent. Eigenlijk
is echter de mens in het konijnepakje het onderwerp. Het publiek herkent immers Broer Konijn als mens en zou hij Broer Konijn niet als zodanig herkennen, dan zou de tekenfilm niet alleen een slap verhaal over konijntjes worden,
maar ook onbegrijpelijk. De overeenkomst tussen de ridder, het konijn en de
mens is natuurlijk dat¾e alle drie van wortels houden, zoals de OLB-ers van
lampen.
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II.

En nu weer omhoog

Ik hoop de lezer later een ruimer uitzicht op deze bodem van het OLB te kunnen bieden en hem dan ook in kennis te mogen brengen met figuren als Multatuli, Willem III, paus Pius IX en Thorbecke die hier allen in Friese vermomming zeevaren en strijden. Maar nu (de batterij van mijn zaklamp is halfleeg) is
het tijd om weer op te klimmen. De vraag is nu een andere, namelijk of we op
de terugweg aanwijzingen kunnen vinden voor mogelijke auteurs.
Deze terugweg is nog veel gevaarlijker dan de heenweg. Er is immers al zo
vaak gezocht naar de namen van mogelijke makers en nooit zijn er werkelijk
overtuigende bewijzen geleverd. Maar zou het niet kunnen zijn dat dit gebrek
aan overtuigingskracht daardoor wordt veroorzaakt, dat het OLB steeds als
'lege vorm' is beschouwd, als niet meer dan een onsamenhangende en parodiërende 'parafrase' van oudheidheidkundige literatuur. Door er zo naar te kijken
kan men in de tekst ook niet meer zien dan een middel om iemand of een groep
mensen te grazen te nemen. Het doel of het motief van de maker blijft buiten
de tekst.
Ik heb al aangegeven dat er iets heel ongerijmds schuilt in deze manier van
kijken. Met een zo omvangrijk en tot in detail verzorgd handschrift, dat langs
zoveel omwegen en met zoveel moeite de wereld in wordt geholpen en dat desondanks als opgelegde parodie wordt gepresenteerd, moet meer aan de hand
zijn. Nu we dus een mogelijke samenhang en betekenis hebben gevonden, is
het misschien ook gemakkelijker om een profielschets van de eventuele auteur
te geven.
In het algemeen kunnen we vaststellen dat we moeten zoeken naar iemand
die thuis was in de Friese kronieken, geschiedbronnen en taal. Dat was al eerder vastgesteld. Bovendien - en dat is nieuw - moet de maker van modernistischen huize komen. Het hoeft hier vanzelfsprekend niet om één persoon te
gaan, het kunnen er ook twee of meer zijn.
Een testament
De enige keer dat er (bij mijn weten) in de OLB-literatuur serieus over de moderne richting is gesproken, was in 1916. Toen stierf in Haarlem Johan Winkler
(1840-1916). In zijn vrije tijd was deze arts een Frisiast/?wr .«mg geweest en wat
belangrijker is: hij had als lid van het Friesch Genootschap de OLB-affaire van
meet af aan meegemaakt en was de langstlevende van de genootschapsleden
van indertijd. Bovendien was hij nauw bij de affaire betrokken geweest. Toen
de bibliothecaris-archivaris van Friesland, Eelco Verwijs (de man die het manuscript van Over de Linden had gekregen), in 1868 een baan in Leiden kreeg, had
hij het handschrift ter beoordeling aan Winkler gegeven. Deze had het op de
vergadering van het Friesch Genootschap van 24 november 1870 teruggegeven
en erbij gezegd dat hij het niet authentiek achtte. Dat was het moment waarop
de conrector van het Leeuwarder Stedelijk Gymnasium Dr. J.G. Ottema toestemming vroeg om het ook eens in te zien. Deze verklaarde het vrijwel meteen
voor echt. Winkler durfde de oude, geleerde man niet tegen te spreken.
Pas na zijn dood sprak Winkler. Hij meende de OLB-affaire opgelost te hebben en deponeerde daarom in 1907 een aantal bescheiden in een kistje dat hij
aan het Friesch Genootschap gaf.34 Kort nadat hij was overleden werd het geopend. Winkler wees als schuldigen aan: de dominee-dichter François Haverschmidt, de bibliothecaris-archivaris Eelco Verwijs en ook (als medium)
Cornelis over de Linden.
24
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Johan Winkler (1840-1916). Fries
Museum, foto Pieter Dijkstra
Winkler was niet de eerste die deze namen noemde. Al voordat het OLB in
druk was verschenen, waren in 1871 in de Nederlandsche Spectator dezelfde
namen genoemd. 35 Haverschmidt was immers van 1862 tot 1864 predikant geweest in Den Helder waar het manuscript was opgedoken. In de wandelgangen
(ook in die van het Friesch Genootschap 36 ) werd gefluisterd dat Eelco Verwijs
de 'grappenmaker' was. Beide namen werden ook in Friesland met elkaar in
verband gebracht, bijvoorbeeld door de modernistische doopsgezinde predikant A.A. Deenik: 'Ik heb al bij mij zelven gedacht, of mijn vriend Haverschmidt, die zeer intiem is met Dr. Eelco, en die aan den Helder gestaan heeft,
misschien het zijne zou kunnen gedaan hebben om dezen tweeden Macpherson
aan eene firma te helpen'. 37 Aan deze beschuldigingen bij geruchte kwam een
einde toen zowel Verwijs als Haverschmidt in 1875 en 1876 in de krant hun medewerking ontkenden en kort daarop Beckering Vinckers met veel overtuiging
Over de Linden als auteur aanwees. Ik kom daarop straks terug.
Winkler gaf echter niet alleen namen, maar ook motieven. Het idee, zegt hij,
kwam van Haverschmidt, predikant in Den Helder, een 'guitig, snaaksch man
[die onder] de schuilnaam 'Piet Paaltjes [..] verschillende rijmen (gedichten is
daarvoor wel te weidsch eenen naam), veelal van kluchtigen aard' heeft geschreven. Haverschmidt, één van de eerste predikanten van de moderne richting, zou hebben willen
'trachten een geheimzinnig geschrift op geheimzinnige wijze in de wereld
te brengen - een geschrift vol leugens en fabels, op zeer aannemelijke wijze voorgesteld. Als dat geschrift dan door sommigen, misschien door velen voor waarachtig zoude aangenomen geworden zijn, dan wilde hij later
voor 't licht komen als de opsteller, de schrijver daarvan, en op die wijze
den lieden aantoonen, dat, zoo min als zijn geschrift op waarheid berustte, zoo min ook de Bijbel een Heilig, een waarachtig boek was'. 38
Volgens Winkler zou Haverschmidt Over de Linden en Verwijs bij zijn plan
hebben betrokken. Deze laatste, die kennis van het oud-Fries had, zou de tekst
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hebben geëmendeerd en aangevuld. Verwijs zou nog een bijkomend motief
hebben gehad.39 Hij wilde de pedante 'archivarius' van Leeuwarden, Wopke
Eekhoff, een hak zetten. 40 Aan Winklers verklaring werd -juist waar het Haverschmidts motief betrof-geen enkele waarde gehecht.41 Men vond het te ver
gezocht. Bovendien achtte men Haverschmidt niet Fries genoeg. Beide argumenten zijn discutabel.42 In het licht van het bovenstaande is Winklers veronderstelling, geloof ik, de moeite van een toetsing wel waard.
François Haverschmidt en Eelco Verwijs*3
Het zijn geen figuren die men maar zo in de houdgreep heeft, deze Verwijs en
Haverschmidt. In sommige opzichten leken ze op elkaar, in andere waren ze
eikaars tegenpolen. Beiden waren complexe karakters, die hier een introductie
behoeven. Ik wil een poging wagen tot een kort dubbelportret.
Van de beiden was Verwijs de oudste. Hij werd geboren in 1830, Haverschmidt in 1835. Hoewel Verwijs waarschijnlijk van wat deftiger komaf was,
was hun achtergrond gedeeltelijk eenzelfde. Beiden hadden ze namelijk een
flinke scheut predikantenbloed in zich. Verwijs, domineeszoon uit Deventer,
stamde van vaderskant uit twee van die typische Ancien-Régime predikantendynastieën: de West-Friese Verwijzen en de Friese Renemans. Haverschmidts
moeder was een Bekius, een telg uit net zo'n eeuwenoude Friese predikantenfamilie. Het was niet toevallig dat Verwijs en Haverschmidt, zij het in de verte,
familie van elkaar waren. 44
Beiden studeerden ze. Haverschmidt reisde in 1852 vanuit zijn geboortestad
Leeuwarden af naar het 'bolwerk van het modernisme' Leiden. Daar studeerde hij in navolging van zijn grootvader theologie. Hij voltooide die studie in
1858. Hier tekent zich een eerste verschil af. Want weliswaar volgde ook Verwijs het voorbeeld van zijn vader en grootvader, maar hij stapte na drie jaar
over naar de letteren en verhuisde in 1853 van Groningen naar Leiden. Deze
breuk met de (familie-)traditie is typerend voor Verwijs. Om nog een voorbeeld te geven: toen hij in 1857 promoveerde (op een proefschrift over Maerlant), deed hij dat als eerste promovendus in de Nederlandse letteren in het
Nederlands en gaf hij te kennen in zijn door-de-weekse pak en zonder de gebruikelijke plechtigheden te willen promoveren:
'Mijn redenen zijn deze: Waar een oude vorm (het Latijn) wordt afgeschaft [...] daar mag men gerust een anderen vorm, die niets dan het bespottelijke voor zich heeft, ook afschaffen'45
Het zou als motto boven zijn biografie kunnen staan. Want zo komt Verwijs
ook in zijn werk naar voren, als de man, de vertegenwoordiger van de moderne
tijd, die heeft afgerekend met de traditie en die alle bekrompenheid die daar
nog uit voortvloeit bekritiseert en vooral bespot. 46 De ene holle vorm sleurde in
zijn werk de andere mee. Dit spottende dat zich uitte in mystificerende hekeldichten of in felle recensies, is wel begrijpelijk bij iemand die zo openlijk en
nadrukkelijk afstand wil doen van traditie en geloof.
Verwijs was van de beiden de scherpe (maar af en toe wat kil en sarcastisch
overkomende) criticus. In zijn vak - de Nederlandse letterkunde - stond hij
dan ook uitstekend bekend. Haverschmidt was de veel gevoeliger 'schepper'.
Als ik het goed zie, komt dat doordat hij die breuk tussen vroeger en nu wel als
een probleem ervaarde. In Leiden was ook hij gaan twijfelen aan de vanzelfsprekendheid van het geloof van zijn jeugd. Maar hij miste het. Wat zich bij
Verwijs laat zien als een (mogelijk) conflict tussen hem en zijn omgeving, werd
bij Haverschmidt voor alles tot een innerlijk conflict. In bijna al zijn werk (ge26
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Eelco Verwijs (1830-1880), ca. 1865.
Fries Museum, foto Pieter Dijkstra

dichten, lezingen, verhalen, preken) lijkt hij een antwoord te zoeken op de
vraag: wat is er (met mij en met de wereld) gebeurd? In zijn verlangen om dat
verzoenende antwoord te vinden en daarmee het geluk van vroeger te herwinnen, raakte hij op gespannen voet met de werkelijkheid. Dit verlangen kan
men daarom romantisch noemen.
Het antwoord dat Haverschmidt probeerde te geven op die vraag was niet
dat van een objectief historicus, maar dat van een 'schrijver' die in zijn verbeelding de eigen binnenwereld en de buitenwereld met elkaar in overeenstemming probeert te brengen. Haverschmidt maakte daarbij een exuberant gebruik van de vormen en stijlmiddelen die de romantische humorcultus uit deze
tijd bood.47 Hij stapelde fictie op fictie op fictie. Hij parodieerde literaire genres, wisselde hoogdravende gedachten af met volkse spreektaal, liet zijn grillige fantasieën de vrije loop, vergrootte, verkleinde, smolt de 'gansche wereldgeschiedenis' inéén tot één schreeuw om wraak48 en huilde een oceaan vol om
een verloren liefde. Van Gilse vat dit, zij het in een wat ingewikkelde zin, heel
goed samen:
'Vaak schijnen heden en verleden nauw verweven tot één weefsel van
door de verbeelding tot persoonlijke beleving gevormde aanschouwde
werkelijkheid en tot beeld verlevendigde herinnering' 49
Zo smeedde Haverschmidt in zijn werk aaneen, wat voor hem in de werkelijkheid pijnlijk gescheiden was.
In zijn studententijd deed hij dat door de figuur 'Piet Paaltjens' in het leven te
roepen. Zoveel leven blies de kwetsbare en vaak sombere Haverschmidt deze
ironisch-romantische dichter-figuur in, dat de verhouding tussen Paaltjens en
hem er bijna één was van twee verschillende personen. Het geheim van
Paaltjens' succes lijkt me de averechtse dynamiek tussen hem en zijn omgeving.
Hij (Paaltjens) had namelijk de volgende eigenschap. Hoe meer men hem voor
'echt' begon aan te zien en van hem begon te houden en hoe ernstiger men hem
nam, des te marmerbleker, spotzieker, vluchtgrager en dichterlijker werd hij.
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En andersom zelfs: omdat hij graag wilde dat men hem ernstig zou nemen en
van hem zou houden, ging hij op zijn beurt tot het alleruiterste, tot over de
grens van de dood: 'Voor u te sterven is zoo zoet'. 50 Als gefingeerd personage
kon hij vervolgens zo'n dweperig zinnetje parodiëren door het letterlijk te nemen. Er is in de Nederlandse literatuur geen tweede voorbeeld van een alter
ego dat zo bedreven was in de kunst van het sterven en weer uit de dood opstaan als deze Paaltjens. Zijn favoriete dood was de verdrinking, bij voorkeur
in een zee van tranen. Ik kom op dat thema straks terug.
De Paaltjens-figuur paste en hoorde thuis in de Leidse studentenwereld,
waar de zwarte romantiek bloeide. Daar werd de 'Piet Paaltjens show' opgevoerd51 waarin sommige van Haverschmidts vrienden meespeelden, bijvoorbeeld door brieven aan Paaltjens te schrijven. Dat deed ook Eelco Verwijs, die
op 1 maart 1858 een brief richtte aan de 'schim van den onsterfelijken Piet
Paaltjens'. In die brief staan (voor zover ik weet52 en puur chronologisch gezien53) de namen Verwijs, Paaltjens en Haverschmidt voor de tweede keer samen genoemd. De eerste keer was in het gedicht 'Jan van Zutphen's afscheidsmaal'. Daarin portretteert Haverschmidt Verwijs als de aan de drank geraakte
middeleeuwse geestelijke Eligius van Oversticht (Verwijs' zelfgekozen pseudoniem). Het quasi-middeleeuwse gedicht geeft een mogelijke eerste aanwijzing voor hun schrijverschap van het OLB. Het speelt zich namelijk zogenaamd afin 1257 en dat is één jaar nadat (ook zogenaamd) Hiddo Ovira Linda
het OLB ondertekent: namelijk in 1256.54
Ik heb deze passage over de Paaltjens-cultus opgenomen om te laten zien,
dat Haverschmidt de kunst van het mystificeren verstond (en nodig had) als
geen ander en in ieder geval even goed als de maker van het OLB. Bovendien
wordt zo duidelijk, dat Haverschmidt de literaire vormen en stijlmiddelen beheerste die ook in het OLB kunnen worden teruggevonden. Tenslotte heb ik
Paaltjens geïntroduceerd omdat hij na de Leidse periode samen met Haverschmidt naar Friesland verhuisde. Daar, zo zegt hij zelf, trad hij in het 'tweede
tijdperk van mijn leven, [...] de dagen van mijn omdolingen langs stranden en
op tentoonstellingen'. 55
Wanneer men de ontwikkeling van Haverschmidts schrijverschap in ogenschouw neemt, dan is deze op één uitzondering na vrij 'natuurlijk'. Als kind
schreef hij (toneel-)stukken voor in de huiskamer, als gymnasiast hield hij
redevoeringen voor de schoolvereniging, als student had hij de grimmige en
extraverte Paaltjens om zich te uiten en tenslotte, als predikant hield hij veel
soberder en introvertere preken en nutsvoordrachten waarin hij zich lijkt te oefenen in het zichzelf blootgeven. Hoewel de thematiek grotendeels dezelfde
bleef, paste hij zichzelf en zijn manier van schrijven dus aan bij de omgeving
waarin hij verkeerde. De uitzondering is de lange overgangsperiode tussen
1858 en 1870. In deze tijd ontwikkelde Haverschmidt de stijl en de vorm die zijn
latere periode kenmerkten. Tegelijkertijd bleef echter ook Paaltjens aktief. En
daarbij kan men een vraag stellen: lag het wel zo voor de hand, dat een predikant er zo lang nog een dergelijk studentikoos alter ego op nahield? Haverschmidt heeft zelf ook het ongerijmde daarvan ingezien:
'Dat heertje met zijn witte das
Was eertijds een minnezanger;
Doch sinds het die witte das aanheeft,
Minnedicht het niet langer.' 56
Zo er bij zo'n overdaad aan mystificaties nog onderscheid gemaakt kan worden
28

Wumkes.nl

•

Francais Haverschmidt (1835-1894) als jong predikant. Collectie Letterkundig
Museum, Den Haag
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tussen waarheid en leugen, dan laten de feiten toch in ieder geval zien dat Haverschmidt in deze strofe uit 1865 een beetje jokte. De figuur Paaltjens werd
namelijk in de jaren na 1858 zelfs nog 'echter' gemaakt dan hij al was. Het lijkt
me bepaald niet onaannemelijk, dat Verwijs daarbij een rol van betekenis heeft
gespeeld. In 1862 nam J. van Vloten in zijn Nederlandsch dicht en ondicht der
negentiende eeuw niet alleen alle gedichten op die Paaltjens in de Leidse studentenalmanakken had gepubliceerd; hij gaf daarbij ook een verslag van een
'weerzien met Paaltjens' aan de noordkust van Friesland. Dit bericht werd
door Van Vloten ingeleid als afkomstig van Haverschmidt zelf.57 In de eerste
druk van de Snikken en Grimlachjes uit 1867 is ditzelfde verslag (als voetnoot)
ook opgenomen, maar staat op de plaats van die mededeling over de herkomst:
'Het bericht van dit weerzien ontving de geleerde taal- en letterkundige Dr.
Eelco Verwijs van een mij zeer welbekende hand. Dr. J. van Vloten nam het op
in het tweede deel van Nederlandsch dicht en ondicht der negentiende eeuw,
bladz. 623.'
Hier wordt allereerst de autoriteit van twee taalgeleerden aangewend om
Paaltjens meer garantie van echtheid te geven dan hij ooit had gehad. Het noemen van een boektitel en paginanummer dient als extra bewijs.58 Mogelijk
heeft Verwijs Haverschmidt en Van Vloten met elkaar in contact gebracht59 en
fungeert hij daarom nu bij ditzelfde bericht als 'nieuw' medium.60 Misschien
zijn er andere redenen.
Haverschmidt en Verwijs hebben elkaar na 1858 waarschijnlijk vaker gezien
dan ervóór. In dat jaar verhuisden ze beiden naar Friesland.61 Verwijs werd
leraar moderne talen in Franeker (1858-1862) en later provinciaal archivarisbibliothecaris (1862-1868), Haverschmidt predikant in het terpdorpje Foudgum aan de noordkust van Friesland (1859-1862). Die twee plaatsen liggen niet
vlak bij elkaar, maar van Verwijs is bekend dat hij in deze tijd veelvuldig in het
vlak bij Foudgum gelegen Dokkum logeerde. Het ligt voor de hand dat hij van
daaruit Haverschmidt vaak heeft opgezocht.62
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Foudgum. Potloodtekening van Ids Wiersma, 1925. Fries Museum, foto
Pieter Dijkstra
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Over Haverschmidts periode in Foudgum is niet zo heel veel meer bekend dan
wat hij er zelf in een voordracht uit 1880 over zegt.63 Het is een weemoedig,
mild ironisch verhaal over het leven van een piepjonge, eenzame en ongetrouwde predikant in zo'n kleine gemeente. Maar bij al die zachte weemoed
valt des te meer op hoe een felle toon Haverschmidt aanslaat als hij over de
'andersdenkenden' - de afgescheidenen en het opkomende 'ultra-gereformeerdendom' - komt te spreken. Dan is er geen sprake meer van een verinnerlijkte verbeelding, maar worden man en paard genoemd. Twintig jaar na dato
klinkt er zo nog steeds iets door van de frustraties van een beginnend predikant, die geen 'contact' kon krijgen met de meeste van zijn gemeenteleden en
die zelfs zijn eigen karakter en (geloofs)opvattingen geweld moest aandoen om
de lieve vrede te bewaren:
'Allerergst [was het] wel, als ik, in opgewekte bui, aan zucht tot scherts
toegaf. Zoo onschuldig konden mijn vrolijke invallen niet zijn, of ik
merkte al spoedig aan strakke gezichten en oogen die gewisseld werden,
dat ik heelemaal op verboden terrein geraakt was. Geen wonder: men
had er, die van de leer waren, dat lachen zonde was, en dat het tenminste
voor iemand, die niet volkomen zeker van zijn genadestaat [was], niet te
pas kwam, een opgeruimden toon aan te slaan.'64
Met dit onbegrip hebben vele van de modernistische predikanten uit de jaren
zestig geworsteld. Ze meenden dat ze niet begrepen werden en hunner ondanks de mensen de kerken uitjoegen. Ze konden niet begrijpen dat het volk
zich afkeerde van een geloof dat zoveel beter op de moderne tijd afgestemd was
en dat een zo sterke geest van gelijkheid ademde. In het nauw gebracht door de
orthodoxie zochten ze daarom steun bij elkaar, ook of juist in de 'fijne' streken
rondom Dokkum waar een vijftal modernistische predikanten zich in 1866
(toen Haverschmidt al weg was) verenigden in 'onze krans'. 65
Deze afstand tussen predikant en (kerk)volk was niet alleen een probleem
van modernistische predikanten. Juist hier ligt een overeenkomst in omstandigheden tussen Verwijs en Haverschmidt, die de band tussen hen beiden kan
hebben versterkt. Volgt men namelijk Verwijs in zijn Friese jaren (1858-1868),
dan blijkt uit zijn recensies en lezingen dat ook hij zich op zijn manier onbegrepen voelde door het volk. Of beter: dan blijkt hoe vurig hij door het (Friese)
volk begrepen wenste te worden. Heel expliciet - en geheel in de lijn van één
van zijn leermeesters, namelijk Joost Hiddes Halbertsma 66 - stelde hij zich op
het standpunt dat de elitecultuur zich per definitie rekenschap moet geven van
de volkscultuur, omdat ze daaruit voortkomt. 67
In Friesland aangekomen wilde hij dat adagium in de praktijk toetsen en
stortte hij zich vrijwel meteen in het Friese culturele leven. Hij was onder meer
lid van het deftige Friesch Genootschap en van het veel kleinburgerlijker Frysk
Selskip.68 Dat laat zien hoe hij zich minder aantrok van allerlei rigide standsverschillen dan te doen gebruikelijk. Klaarblijkelijk zag hij voor zichzelf als geschoold letterkundige een sturende rol weggelegd. Hij toonde zich een ijverig
lid van beide genootschappen. Echter deze getoonde goede wil en ijver werden
niet beloond. Onder andere door zijn felle ('de aard van het beest', zei hij zelf59)
kritieken kwam hij in conflict met leden van beide genootschappen. Hij verweet Friestalige auteurs als bijvoorbeeld Waling Dijkstra dat ze de volksliteratuur plat en banaal maakten. Maar deze schrijvers uit de school van Frysk Selskip en Winterjûnenocht zagen hem op hun beurt als een aanmatigende indringer en wensten hem nietals gids, 'want zeer zeker is het dan met de friesche taal
gedaan'. 70 In de kring van het Nederlandstalige en vanouds meer intellectuele

Wumkes.nl

31

Friesch Genootschap joeg hij de heren tegen zich in het harnas door hen - op
diezelfde felle toon - verregaande luiheid te verwijten.71
Toch gaat het dunkt me niet aan om Verwijs als pur sang kritikaster aan te
merken. De verwijten die hij de Friese volksletterkundigen maakte, vloeiden
voort uit zijn idealistische literatuuropvatting. Uit zijn kritieken blijkt dat hij
niet de (Friese) volksliteratuur als zodanig laakte72, maar het plat-realistische
dat hij er soms in meende aan te treffen. Hij meende dat dit (platte) realisme de
uiteindelijke dienares van het despotisme zou zijn, omdat het het volk 'ontwapende'. In een land als Nederland waar staatkundige en godsdienstige vrijheid
bestond, was het de taak van de moderne richting om dit realisme krachtig te
bestrijden en diende de volksletterkunde het volk aan te spreken niet op zijn
platte sentimenten, maar op zijn edele oorspronkelijkheid. Dat was de manier
om het volk te verheffen tot weerbaarheid. Zo zag hij de letterkunde 'in hare
edelste richting' als democratisch.73
Als men ziet hoe de toon van Verwijs' kritieken steeds feller werd en hoe de
conflicten zich opstapelden, dan kan de conclusie zijn dat hij gefrustreerd is
geraakt in zijn bedoeling om een literaire brug te slaan tussen elite en volk. Hij
zal zich in zijn laatste Friese jaren geïsoleerd, onbegrepen en eenzaam hebben
gevoeld.74 Zijn vertrek naar Leiden, waar hij vanaf 1868 onder leiding van M.
de Vries aan het Groot Nederlandsch Woordenboek zou werken, komt dan
ook geenszins als verrassing. Zijn 'democratische' opvattingen hadden zo voor
hem zelf een averechts gevolg.
Op de literaire podia van zijn tijd speelde Verwijs vooral de rol van criticus.
Daarnaast schreef hij voor kleinere kring een stuk of wat gedichten in het Middel-Nederlands die het midden houden tussen imitaties, parodieën, mystificaties en falsificaties. Vergelijkt men in dit opzicht zijn kwaliteiten met die van
Haverschmidt, dan hoeft er weinig twijfel te bestaan over de vraag wie van beiden op dit terrein de betere was. Verwijs' verzen zijn zoals hij zelf ook was:
geleerd (door taalgebruik), tijdkritisch, maar voor het overige vlak en zonder
al te veel inhoud. Hij 'beheerste' de kunst, maar miste de grillige fantasie en de
innerlijke gedrevenheid die Haverschmidt zo kenmerkten. 75 Bij Haverschmidt
was het bijna omgekeerd: de kunst beheerste hem.
We kunnen proberen om ons hun 'intieme' vriendschap voor ogen te stellen.
Dat kan niet anders dan onder veel voorbehoud want er zijn weinig bronnen.
Deze vriendschap zal gebaseerd zijn geweest op een aantal overeenkomsten:
hun verwantschap, hun Leidse achtergrond, hun belangstelling voor literatuur,
hun romantisch-idealistische smaak daarin (de voorliefde voor mystificaties),
hun moderne inslag en de daaruit voortvloeiende frustraties over hun eigen
problematische positie in de wereld. De verschillen tussen hen beiden zullen de
rolverdeling binnen die vriendschap hebben bepaald. Men kan zich voorstellen
dat Haverschmidt opkeek tegen de vijfjaar oudere, zelfzekerder, veel geleerdere en veel wereldser Verwijs. Hij was zeer ontvankelijk voor de mening van
dergelijke figuren.76 Andersom geldt dat Verwijs zijn vriend kan hebben benijd
om het scheppend vermogen dat hij zelf miste.77
Twee thematische overeenkomsten
Ik wil in de rest van dit opstel de proef op de som nemen en ingaan op de mogelijke rol van Haverschmidt. Op grond van het bovenstaande lijkt de rolverdeling, zoals Winkler die beschreef, logisch. Haverschmidt zou dan de basistekst
hebben geschreven. Zowel naar literaire vorm als naar theologische inhoud
past dit vermoeden. Op de rol van Verwijs zal ik, ook omwille van de beschik32
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bare ruimte, niet en detail ingaan. De Jong heeft in zijn Het Geheim van het
Oera Linda Boek daarover conclusies getrokken waarvan vele (met enige correcties en aanvullingen) nog steeds hout snijden. Het laat zich aanzien dat Verwijs' mogelijke rol bij het bedenken van en het schrijven aan de basistekst niet
erg groot is geweest. Hij hutselde in een later stadium de stukken door elkaar,
schreef 'inleidende' passages, vertaalde of verving in elk geval nieuw-Friese
woorden door oud-Friese, parafraseerde oudheidkundige studies en voegde
hier en daar een paar bladzijden toe. Ik zal daarop terugkomen in een uitgebreidere studie.78
Er zijn nogal wat aanwijzingen voor het auteurschap van Haverschmidt. Tussen zijn werk en (mijn interpretatie van) het OLB bestaan namelijk tal van thematische en 'biografische' overeenkomsten. Soms betreft het werk uit eerdere
tijd, soms van later datum. Er zijn echter twee lezingen bewaard gebleven uit
de jaren 1861 en 1863 waaruit blijkt dat Haverschmidt een voorstellingswijze
van de richtingenstrijd in de kerk als in het OLB en van wat ik eerder genoemd
heb de 'morele antropologie van het OLB' eigen waren.
De eerste van die twee voordrachten is een nutslezing, gehouden in Holwerd
in januari 1861.79 De wat hoogdravende toon is aangepast aan het nutspubliek
en is daarom totaal verschillend van die van het OLB. De overeenkomsten liggen in de manier waarop Haverschmidt gebruik maakt van een bont mengsel
van allerlei allegorieën, metaforen en personificaties en vooral in de thematiek. Het verhaal - een soort van voyage imaginaire - bestaat uit twee delen. In
het eerste vertelt Haverschmidt over zijn 'eigen'80 geschiedenis. In de vorm van
een allegorie verhaalt hij hoe hij (een wandelaar) afkomstig is uit het Schone
land der Kinderspelen en Jongelingsdromen. Hij heeft het verlaten maar hij
weet zelf nauwelijks waarom (typische Haverschmidt-uitdrukking; het overkomt hem ook allemaal maar). Hij ging weg met vage motieven, omdat hij
'meer wilde', 'hoger wilde genieten'. Langs de weg van de Wetenschap en na
veel Twijfel en Strijd, Onzekerheid en Ongeloof, Vertwijfeling, maar dankzij
Hoop, Vriendschap, Liefde en Geloof is hij nu aangekomen, niet in het land
van Idealen, zoals hij dacht, maar in het Land van de Alledaagse Werkelijkheid.
Wat dit betekent merkt hij als hij een wandeling door deze werkelijkheid
maakt. Er is daar één prachtige Zon (=God), maar waar hij ook gaat of staat,
steeds weer komt hij mensen tegen die ruzie maken over de hoedanigheden van
die Zon. Er zijn ruzies tussen wetenschappers en leken over wat er nu eigenlijk
draait, de aarde of de zon; er zijn mensen die groene, blauwe, rode of andere
kleuren brillen ophebben, die bij hoog en laag volhouden dat de zon groen,
blauw of rood is; er zitten mensen in een verduisterde herberg te discussiëren
over de zon, terwijl deze buiten vrolijk schijnt; er zijn vooraanstaande lieden
die hun onderdanen meeslepen in hun kleur. De conclusie van het verhaal is
dat de zeven kleuren van het spectrum tezamen het kleurloze zonlicht maken.
Met name de voorgangers en aanzienlijken zouden die kennis ten nutte moeten
maken om eendracht te bewerkstelligen.
Een dergelijke manier van voorstellen is een eerste stap op weg naar de in het
OLB afgeschilderde strijd tussen de verschillende Christusfiguren als personificaties van de geloofsrichtingen. De onderliggende boodschap van het OLB is
ook precies dezelfde. Steeds weer wordt ook daar op het aambeeld van eendracht, liefde en vrijheid gehamerd. In het OLB is de 'Fryasburcht te Texland81' hiervan het symbool; in de introductie op deze lezing spreekt Haverschmidt van 'die Hemelse Tempel die ik wenste dat u en mij en alle menschen
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omvatte, het Heiligdom der Eendracht, des Vredes, der Liefde.' Op het eerste
deel van deze lezing kom ik aanstonds nog terug.
Over de tweede lezing kan ik korter zijn: 'Sinterklaasvertelling of Hoe het
afliep met drie zoontjes wier moeders iets voor hen kochten tot St. Nicolaas'.
Daarin gaat het om drie moeders die elk aan hun zoontje een flesje met magisch
vocht geven. Van Gilse vat het verhaal samen:
'Adalbert, die van zijn sentimentele moeder te grote doses Elixir Sentimentale krijgt, wordt een sentimentale romantische ironicus en melancholicus en sterft 21 jaar oud aan de tering. Dirk wordt door een teveel
aan Oleum Practicum op zijn haar een zelfgenoegzaam burger. De moeder van Willem echter doet de juiste dosis Aqua Rationalis in zoonliefs
was-water en maakt hem aldus tot een wijs vroom man'. 82
Het valt op, dat - hoe algemeen een dergelijke indeling ook moge zijn - hier
precies dezelfde driedeling wordt gemaakt als in het OLB. Bij alle onvoorspelbare wendingen in Haverschmidts teksten is dit een uitgekristalliseerde vorm.
Lyda en Adalbert, Dirk en Finda en Willem en Frya, het zouden goede huwelijken zijn.
Maar misschien hadden de dames ook hun partners kunnen vinden in studentenkringen. Deze zelfde driedeling vinden we namelijk ook terug in het gedicht 'Drie Studentjes', dat in 1859 werd gepubliceerd. Aan dit gedicht valt allereerst trouwens de militante toon op die we zeker van de latere Haverschmidt
niet zo gewend zijn. Het is dezelfde toon als die van het OLB. Vergelijk bijvoorbeeld de volgende strofen met de hiervoor (pp. 15 en 16) aangehaalde profetieën uit het OLB:
'Eén sprak dan zoo dof en hoonend
Van het lijden dezer eeuw.
De gansche wereldhistorie,
Zei hij, was hem één schreeuw
Eén rauwe schreeuw om wrake
Over hen, wier vuig belang
Het menschdom vertrapt en verknoeid had,
Al zestig jaarhonderden lang!
Maar de dag des gerichts was niet ver meer!
Reeds kleurde 't morgenrood
De toppen der bergen en spelde
Den nacht der leugen den dood!
Reeds hoorde hij't lied van de valbijl,
Die den kop der dwingelandij
Van haar rotten romp zou scheiden:
'De verjongde volkren zijn vrij!"
In het gedicht komt deze kreet voor rekening van één van de drie studentjes,
die veel van Finda, Lyda en Frya hebben. Hun verschillende lot komt met die
indeling overeen. Na hun afstuderen gaat de één (de 'Lyda') naar het land van
de 'vampyrs// en kruipende slangen'. Hij vindt in de wildernis een vroege dood.
De tweede (de 'Frya') bestrijdt vooroordeel en domheid in een land vol padden
en wespen en sterft er een langzame dood. De derde (de 'Finda') verburgerlijkt:
34
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'Ze hebben den armen strijder
Zoolang gerold en gesold,
Tot als, wat er frisch was en edel
In zijn vrije borst, is gestold.' 83
Wellicht werpt zo'n passage ook een ander licht op Haverschmidts biografie.
Niet het afscheid van Leiden als zodanig zal hem hebben dwarsgezeten als wel
dat zovelen van zijn eigen studievrienden verburgerlijkten en in studententaal
tot 'ploerten' werden. De morele driedeling uit het OLB laat mogelijk zien hoe
hij zelf 'in de koude wereld' met aanpassingsmoeilijkheden kampte die zijn blik
bepaalden. De driedeling is dan in laatste instantie verbeelding van de tegengestelde krachten die hij ook in zichzelf voelde werken.
'Biografische' overeenkomsten
De bovenstaande overeenkomsten zijn bij verre na niet de enige. Legt men de
tekst van het OLB naast die van Haverschmidts voordrachten, gedichten en
preken, dan blijken er talloze te zijn.84 Vanzelfsprekend mag men niet van bewijzen spreken, daarvoor zijn dergelijke voorstellingen en indelingen te algemeen. De opeenstapeling ervan maakt het echter wel aannemelijker dat Haverschmidt de hand in het OLB heeft gehad. Om meer houvast te krijgen wil ik
nu overgaan op één veel specifiekere, zij het meteen ook (hoe kan het bij Haverschmidt anders?) veel ingewikkelder overeenkomst.
Ik heb tot nu toe een tweetal zaken wel genoemd maar niet uitgewerkt, te
weten de geallegoriseerde 'autobiografie' uit de lezing te Holwerd en Piet
Paaltjens' voorkeur voor verdrinking. Het laatste eerst. Niet alleen Paaltjens
houdt van verdrinken, ook in Haverschmidts (overige) werk speelt ditzelfde
thema een grote rol. Het opvallende daaraan is dat het verdrinken op zichzelf
genomen niet als negatief wordt beschreven. Het duidelijkst is deze symboliek
uitgewerkt in de schets 'Mijn Broertje'. Het gegeven van dit verhaal is: een jongetje van acht heeft een broertje van drie dat in een sloot achter hun huis verdrinkt. Het verhaal gaat niet over de schuld maar over de machteloosheid van
het jongetje van acht. Na de dood van zijn kleine broertje begint hij zich af te
vragen waarom broertje is verdronken. Als hij hoort dat God hem heeft weggenomen raakt hij in een zo zware (geloofs)crisis dat zelfs de predikant deze
niet meer kan oplossen. Pas wanneer de jongen, die zwaar ziek raakt, zijn ogen
opslaat en in de van tranen blinkende ogen van zijn moeder kijkt vindt het
troost.85
Over de symboliek in dit ogenschijnlijk eenvoudige verhaal kan men opmerken dat het water in Haverschmidts verbeelding fungeert als de scheiding tussen de zorgeloze, gelukkige jeugd en de volwassenheid met zijn uit bewustwording voortvloeiende twijfels. Van Gilse merkt daarover op:
'Een verzoening tussen de twee werelden van droom en werkelijkheid is
slechts mogelijk op min of meer 'mystieke' wijze: door de blik, waarmee
de moeder het kind aanziet, krijgt het weer 'het oude gevoel'; in die blik is
iets van de al-omvattende Goddelijke liefde'86
Zo fungeert deze God-moeder-water-symboliek in het latere werk van Haverschmidt. In het geval van de figuur Paaltjens ligt de zaak iets anders. Diens
voorkeur voor verdrinking is niets anders dan de logische consequentie uit deze
symboliek. Hij neemt de zaak letterlijk en begeeft zich dus grimlachend en
spottend over de bodem van die zelfgehuilde zee van tranen op de weg terug.
De verdrinking is voor hem een onderdompeling in gelukzalige melancholie.
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Aldus treffen we Paaltjens ook aan in het gedicht 'De Friesche poëet'. Daar
kukelt hij namelijk van de boot tussen Staveren en Enkhuizen, vindt hij op de
zeebodem het legendarische Oude Staveren weer, raakt hij in gesprek met het
vrouwtje van Stavoren, en in verwarring omdat zij als geboren Friezin geen
oorijzer draagt en gebroken Hollands spreekt:
'Verbasterd is mijn Friesland
Tot op den bodem der zee.'
Tegen zoveel bederf is zelfs Paaltjens niet bestand; hij verkiest opnieuw de
dood: 'de haaien//Verdeelen hun zangerige buit.'
Ook in de Holwerder lezing vinden we deze, misschien gedeeltelijk aan Heine ontleende symboliek terug. Daar wordt het 'Schone Land van Kinderspelen
en Jongelingsdromen' als volgt omschreven:
'In dat land is het heerlijk, meer dan hier. Daar zijn geen sloten maar heldere meren, in wier donkerblauwe diepten men neer kan zien tot op de
bodem. En op die bodem - daar glinsteren de marmerwitte paleizen van
langverzonken steden en om de gouden torens der tempels daarbeneden
zwemmen zilveren vissen - zooals hier kraaien om de kerken vliegen [...]
En daar is niets dat beter bewaakt en meer geruststelt dan een moederoog'. 87
Wat in deze beelden opvalt is hoe er bij alle verdere grilligheid in Haverschmidts verbeelding toch een vast en tevens zeer specifiek patroon aanwezig
is. Onze oorsprong, het geluk van onze jeugd ligt op de bodem van een oceaan.
Het voorbeeld van 'De Friesche poëet' laat zien dat deze oorsprong, dit Land
van Kinderspelen en Jongelingsdromen voor Haverschmidt ook Friesland kon
zijn.88
In het eerste deel van dit opstel is al verteld hoe in het OLB de vloed, die
Atlantis (Oudland) in zee deed verzinken, een centrale rol speelt. Die vloed
wordt in het OLB vier keer beschreven, de eerste twee keren in algemene zin
en daarna in twee meer 'autobiografisch' getinte verhalen. Hoe de wereld er
voor de vloed uitzag wordt in de eerste passage verteld:
'Voor de erge tijd kwam, was ons land het schoonste van de wereld. De
zon rees hoger en er was zelden vorst. Aan de bomen en heesters groeiden vreugde en plezier die nu verloren zijn. Onder de graszaden hadden
wij niet alleen uitverkoren, liever en blijde, maar ook zoete die als goud
blonk en die men onder de zonnestralen bakken kon.89 Jaren werden niet
geteld, want het ene jaar was even blij als het andere.' (p. 66)
In een van de beide andere passages wordt dit land 'Schoonland' genoemd
(Skênland; op kroniekniveau op te vatten als Scandinavië). Na de vloed blijken
de Schoonlanders - net als het vrouwtje van Stavoren - 'verbasterd en bedorven', (p. 111).
In het algemeen vatten de interpretatoren deze passages over de vloed op als
beschrijvingen van afzonderlijke gebeurtenissen. Friesland, zo redeneerden
ze, werd nu eenmaal vaak door watersnoden geteisterd. Ik denk dat die interpretatie onjuist is, al was het alleen maar omdat al deze vloedgolven gepaard
gaan met enorme aardverschuivingen; en die komen in Friesland aanmerkelijk
minder voor. Het gaat hier m.i. dus steeds om dezelfde vloed en wel die waarmee de geschiedenis in het OLB begint. En deze vloed heeft als symbool eenzelfde betekenis als in het werk van Haverschmidt: ze scheidt niet een oude
toestand van een nieuwe, maar zet de verbeelding van een oude toestand tegenover de ervaring en kennis van de nieuwe.
Dat het hier niet alleen om water, maar ook om tranen gaat bewijst de twee36
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de passage (uit het 'scheppingsverhaal'). Wanneer Frya aan haar kinderen haar
wet heeft gegeven, dan zakt de bodem onder haar voeten weg en stijgt ze op
naar haar waakster terwijl ondertussen de lucht zwart wordt en niet moe van
het tranen storten. De donder spreekt vanuit de hemel en de bliksem schrijft
aan het luchtruim: 'Waak'. De gehoorzame kinderen bouwen dan samen een
terp met een burcht erop, de Fryasburcht. Op de wanden schrijven ze Frya's
wet (de Tex) en het land eromheen noemen ze Texland (p. 19).
In de derde passage kunnen we misschien zelfs een stuk 'autobiografie' van
Haverschmidt herkennen: aan de jonge nieuwsgierige Frethorik mogen de 'op
goden lijkende beelden' niet worden getoond voordat hij heeft leren 'lezen en
schrijven'. Het verband met de 'Weg van de Wetenschap' uit de Holwerder lezing ligt voor de hand. Terwijl hij 'studeert' wordt er ontucht gepleegd met de
Magy. De vloed is het gevolg:
'Maar de aarde zou hem tonen dat zij geen Magy noch afgoden mocht
toelaten tot de heilige schoot waaruit zij Frya baarde. Even als het wilde
paard zijn manen schudt, nadat het zijn berijder grasvallig heeft gemaakt,
even zo schudde aarde haar wouden en bergen. Rivieren werden over de
velden gespreid. De zee kookte. Bergen spuwden naar de wolken en wat
ze gespuwd hadden, slingerden de wolken weer op aarde [...] De wouden, waarin beelden waren, werden opgeheven in het spel van de winden.
[...] Toen de lente kwam, hief de aarde zichzelf op. IJs smolt weg. Eb
kwam en de wouden met de beelden dreven naar zee.' (p. 159)
En nu komt Friesland ter sprake en schuiven mythologie, psychologie, theologie en geschiedenis in elkaar: door deze vloed ontstaan in de 'Liudgaarde' dertig zoute plassen, in 'West-Flyland' vijftig, dat is evenveel als er in Friesland en
in West-Friesland gemeenten zijn. Het principe van deze vloed is dus tegelijkertijd de overgang van gouden tijd naar geschiedenis, van jeugd naar volwassenheid, van zorgeloze onkunde naar kennis en twijfel, van eenheid in geloof
naar richtingenstrijd en bijgeloof, en dat alles uitgedrukt in het beeld van de
overstroming van het oude, mythische Friesland, dat voortaan - we hebben
Paaltjens als getuige - op de bodem van de zee ligt. Het oude Friesland ('ôld
Frya.s.land' staat er) van het romantisch verlangen is getransformeerd in het
moderne Friesland waarvan Frethorik nu onder andere weet dat het niet oneindig groot is, dat het dertig gemeenten en nog veel meer geloofsrichtingen en
sekten heeft. Deze heel specifieke stijlfiguur van de transformatie van een verleden wereld in een alledaagse en moderne, samen met de metafoor van het
water als (gelukzalig vertekenende) spiegel ligt ten grondslag aan het OLB,
aan Haverschmidts Holwerder lezing als ook, in een ironischer zin, aan 'De
Friesche Poëet'.
Dat het hier om 'autobiografische' passages gaat, zou eens te meer kunnen
blijken uit de beschrijving van één van die oude Friese 'burchten': 'Nu wil ik
zelf schrijven, eerst over mijn burcht en dan over wat ik heb mogen zien' (pp.
147-149). 'Mijn burcht ligt aan het noord-einde van de Liudgaarde', zegt zekere Appolonia en dat wil zeggen in het noorden van Friesland. Tussen deze passage en Haverschmidts eerdergenoemde lezing over Foudgum bestaan nogal
wat overeenkomsten. Zo staat er: 'Ziet iemand van de toren neer, dan ziet hij
de gedaante van het Jol'. Ter illustratie heb ik een kadastraal kaartje bijgevoegd. Als men van de Foudgumer toren naar beneden kijkt, ziet men aan de
voet van de terp de ringweg en kan men in de voetpaden de spaken van het Jol
zien. Ik noem een aantal andere overeenkomsten. OLB: 'De drie noordelijke
huizen zijn vol koren en andere behoeften'; lezing: '...aan den voet van den
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Kadastrale kaart van Foudgum, ca. 1830. Net als enkele andere kleine terpdorpen in
Friesland behield ook Foudgum tot in de negentiende eeuw zijn oorspronkelijke radiale
structuur
terp drie boerderijen' (n.b.: er stonden in Foudgum in werkelijkheid vijf boerderijen). OLB: Twee zuidelijke huizen zijn voor de maagden, om school te
houden en te wonen'; lezing: '...de pastorie [...] daarnaast het kerkhof. Bij het
kerkhof waarin de ruim zeventigjarige meester woonde'. OLB: 'Op de grond
tussen de zuidelijke huizen, daar zijn allerlei kruiden van heinde en verre, daarvan moeten de maagden de kracht leren kennen'; lezing: '...de ruim zeventigjarige meester, wiens tuin met bijenstal aan mijn hof paalde'. OLB: 'langs de
dijk nog twaalf noodhuizen; lezing: 'een tiental arbeiderswoningen'.
Bij deze overeenkomsten zij opgemerkt dat het OLB gedeeltelijk in travestie90 is geschreven; onder 'burgtmaagd' kan men 'predikant' verstaan en onder
'maagd' 'meester'. Dat brengt ons op een ander aspect, namelijk op de verhouding tussen verbeelding en werkelijkheid. De principes in deze passage zijn
de omkering (man=vrouw) en de hyperbool. Het OLB geeft: 'onze burcht is
de grootste...', en door vermenigvuldiging van de heilige getallen van het OLB
(3,7 en 12) wordt ons een enorm gebouw voor ogen getoverd. In de lezing is het
precies andersom:'. .mijn dorpje, dat zóó klein was, zóó klein dat het haast niet
eens een dorpje heeten mocht'. Nog een fraaier staaltje van die overdrijving is
de afschildering van het dorpsschooltje als een universiteit waar de grijsaard de
meisjes 'recht en plicht [rechten], zede kunde [theologie], kruidkunde en heelkunde [medicijnen], geschiedenissen, vertellingen en zangen [letteren]' onderwijst. Zo wordt in deze passage de werkelijkheid uitvergroot en gemaskeerd.
Deze maskerade is natuurlijk ook nodig omdat deze burchtmaagd (jonkvrouw is misschien een betere vertaling) zogenaamd in het Friesland van zo'n
2500 jaar geleden leefde. Dat oude Friesland was (in de verbeelding ook van
Haverschmidt) veel groter en mooier dan het tegenwoordige. Wanneer men
dit eenmaal weet, komt er nog een overeenkomst tussen het OLB en de Foud38
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gumer lezing voor het licht. OLB: 'Aan de zuidzijde van de buitenste ringdijk is
de Liudgaarde omtuind door het groot Lindenwoud. [...] .. .daar zijn vele buitenlandse bomen en bloemen, door de zeelieden meegebracht.' In een hierboven geciteerde passage hebben we al gezien hoe de grote vloed deze wouden
optilde en naar zee dreef. In de lezing staat de 'verklaring': 'Alleen boomgewas
is er te schaarsch, en blijft zelfs onbeduidend waar, meer naar het Zuiden veen
en zand de klei vervangen. Wèl heet het daar 'de Wouden', een naam die herinnert aan de bosschen, voor eeuwen misschien al door stormen geveld of door
menschenhand uitgeroeid'. Appolonia's beschrijving eindigt met de opmerking dat burchtmaagden hun plaats niet mogen innemen voordat ze een jaar
lang hebben gereisd. Appolonia blijkt een reisje langs de Rijn te hebben gemaakt. Het zij opgemerkt, dat Haverschmidt in 1861 dezelfde reis maakte. 91
Reacties in de biografie
De kritische spot van Verwijs, de ingewikkelde scherts van Haverschmidt; hun
gemeenschappelijke preoccupatie met de gunst van het 'volk'; hun frustraties
en hun machteloosheid; hun jeugdige overmoed - al deze elementen zouden
ook kunnen wijzen in de richting van een ander motief dan door de interpretatoren van het OLB is gesuggereerd. In één van zijn kritieken bespreekt Verwijs
de verdiensten van de nutsmannen uit de eerste helft van de negentiende eeuw:
"t Waren edele, ernstige mannen, die zich de ontwikkeling des volks met
de meeste warmte aantrokken; - helaas! waarom bezaten zij nu en dan
niet wat meer speelsche fantasie, niet een sprank van humor en geest,
waar ze voor het volk schreven. De volksboeken zouden dan gewis minder nuttige lessen bevatten, maar ook niet zoo iets zwaars op de hand
hebben. 92
Het zou volledig bij deze twee mogelijke makers van het OLB passen als ze het
in de eerste plaats bedoeld hadden als een volksboek. Een boek dat in de leesgezelschappen, op de winterjûnenocht-bijeenkomsten, op de vergaderingen
van het Frysk Selskip en van al die Friese departementen van het Nut93 en in de
kolommen van de Friese kranten het gesprek van de dag zou vormen; een boek
dat in die gesprekken en in een onbevangen lezen zijn geheimen één voor één
zou onthullen. De lust om te 'ontdekken' en de lach over de doldwaze vermommingen en de 'brike' volksetymologieën zouden hand in hand gaan met de
ernst van de 'moderne' boodschap. Vanzelfsprekend was er dan geen mooiere
introductie van het boek denkbaar dan dat het door het Friesch Genootschap dat deftige gezelschap van Friese cultuurpriesters - zou worden uitgegeven.94
Maar zo Verwijs en Haverschmidt het OLB met deze bedoeling hebben geschreven, dan hebben ze zich vergist in zichzelf, in hun publiek en in de tijd.
Het OLB werd namelijk een ernstig studieboek en in de kranten en op de andere hierboven genoemde podia werd niet het OLB zelf onderwerp van gesprek, maar 'het mysterie van het OLB'.
Hoe kon dit gebeuren? En: Wanneer is het OLB tot 'geheim' geworden? Een
eerste reden waarom het niet tot 'publieksboek' werd ligt bij de schrijvers zelf.
Het OLB is voor een volksboek te ingewikkeld van beeldtaal en te geconstrueerd van vorm. Winklers oordeel over Haverschmidts Paaltjens-poëzie
('gedichten is daarvoor wel te weidsch een naam') zegt veel. Zijn bizarre humor
werd over het algemeen slecht begrepen. 95 Vervolgens droeg de fragmentarisering van de grondtekst öok bepaald niet bij tot de toegankelijkheid van het
boek.
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Misschien hebben de schrijvers gedacht dat een zo opgelegde parodie als vanzelf tot onderzoek naar de betekenis van de tekst zou uitnodigen. Dat is niet
gebeurd en dat komt omdat Ottema het werkelijk hoogst onvoorstelbare deed
door het boek voor authentiek te verklaren. Zelfs sommige tijdgenoten konden zich dat al niet indenken; ze veronderstelden dat Ottema mee in het complot zat.96 Door zijn verklaring van echtheid was Ottema degene die het OLB
tot mysterie maakte. Hij verzamelde - in een ware. folie aux Frisons - een heel
stel verdedigers van de authenticiteit om zich heen, nog vóórdat hij de tekst in
druk bezorgde. Niet de betekenis van de tekst (als verhouding tussen tekst en
actualiteit), maar de verhouding van deze tekst tot andere kronieken werd zo
het kernpunt van de discussie.97
Ook het antwoord op de vraag hoe Ottema zo ver kon komen is niet eenduidig. Behalve psychologische factoren98 - Ottema was een vroeg-oud man - zal
het gedrag van Verwijs sterk hebben meegespeeld. Hij was immers de man die
het manuscript het Friesch Genootschap binnenloodste en zo de mystificatie
voltooide door zijn gezicht in de plooi te houden. Dat brengt ons direkt op de
vraag tot hoever die mystificatie zich dan wel niet uitstrekte en of Over de Linden in het complot zat of niet.
De interpretatoren die Over de Linden voor een man van goede trouw hielden, moesten wel geloof hechten aan zijn verhaal dat hij het manuscript in 1848
van zijn tante Aafje had geërfd. Aan de sterke, inhoudelijke bewijzen dat het
OLB uit de jaren zestig van de vorige eeuw stamt, is door mijn interpretatie nog
één toegevoegd. Tenzij men dus in allerlei onmogelijke constructies wil geloven99 of Over de Linden zelf voor de schrijver houdt100, is het uiterst onwaarschijnlijk dat deze in het spel van Verwijs en Haverschmidt niet heeft meegespeeld.
Die vaststelling heeft één enorme consequentie, namelijk dat ook vele van
de gebeurtenissen tussen 1867 en 1874 (toen Over de Linden stierf) zich achter
het waas van de mystificatie hebben afgespeeld. Het betekent niet alleen dat de
briefwisseling tussen Verwijs en Over de Linden deel is geweest van het spel101,
maar waarschijnlijk ook de boekencollectie in het bezit van Over de Linden.102
Daaronder was een goudecht handschrift van de kroniek van Worp van Thabor, dat als lokaas werd gebruikt. Over de Linden zei het Friesch Genootschap
namelijk dit handschrift toe, indien het OLB zou worden vertaald. In zijn brieven aan Winkler maakte Verwijs maar al te graag gebruik van deze gelukkige
omstandigheid om Winkler van de noodzaak van een vertaling te overtuigen.103
Onder Over de Lindens boeken was - zo bleek na zijn dood - ook een aantal,
dat nodig was om het OLB te schrijven. Op grond van deze boekenlijst wees
Beckering Vinckers Over de Linden als auteur aan.104
Maar wellicht was dit juist de bedoeling. Misschien zijn deze boeken wel met
opzet aan Over de Linden gegeven. Als Over de Linden geen verdenking op
zich had willen laden, zou hij deze boeken voor zijn dood ongetwijfeld hebben
verkocht of verbrand. Die conclusie dringt zich nog sterker op uit iets anders.
Over de Linden bleek namelijk ook papier in huis te hebben dat van hetzelfde
formaat was en uit dezelfde fabriek kwam als het papier waarop het OLB was
geschreven. Het enige verschil was dat dit papier niet oud-geel was gemaakt.105
Men kan dus vermoeden dat Over de Linden bewust de verantwoordelijkheid
op zich heeft willen nemen. De vraag is dan natuurlijk: waarom en wanneer?
Zoals gezegd verklaarde Ottema het OLB voor echt kort na de vergadering van
24 november 1870. Toen liep het plan van Verwijs en Haverschmidt spaak. De
40
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'grap' werd 'ernst'. Misschien hadden Verwijs en Haverschmidt in eerste opzet
gehoopt dat ze tot literaire 'volkshelden' zouden uitgroeien en door de steun
van het publiek 'onschendbaar' zouden worden. Nu dreigde allerlei ander
kwaad. Ottema, nota bene een oud-leraar van Haverschmidt, was bezig er in te
vliegen en daarmee kwam de hele mystificatie in een totaal ander daglicht te
staan. Wat bedoeld was als een heel erg ver doorgevoerde en niet bepaald onschuldige grap werd nu pas tot bedrog. Het OLB werd tot kwaadaardige falsificatie. Als Ottema bij zijn mening zou blijven, zou ontdekking zeker voor Verwijs het einde van zijn carrière hebben betekend. Ook al was het niet zo bedoeld geweest, door zijn 'grousum leagenjen' en zijnpoker-face was het immers
zo ver gekomen.
Zowel Verwijs als Haverschmidt reageerden dan ook binnen de kortste keren, ieder op zijn eigen manier. Verwijs schreef vanuit Leiden al op 1 december
1870 Ottema een brief, waarin hij - tevergeefs - argumenten aanvoerde tegen
de echtheid van het boek.106 Op 4 december vervolgens nam Piet Paaltjens afscheid van Haverschmidt. De fut was eruit: Paaltjens 'wilde niet meer sterven'.107 In dezelfde maand raakte Haverschmidt in een zo diepe crisis dat hij
acht maanden lang uit de roulatie was. In het laatste kwartaal van 1871 is Haverschmidt zelfs bij Ottema thuis geweest. Klaarblijkelijk heeft hij wel zijn excuses aangeboden, maar is de sfeer niet zodanig geweest dat hij een bekentenis
kon of wilde uitspreken.108 In december van datzelfde jaar, toen dankzij Ottema's onvermoeide ijver de OLB-affaire volop in de belangstelling van literair
Nederland stond, schreef hij het gedicht 'Verzoek'. Daarin staan de volgende
strofen:
Voor wat sniksel en gegrimlach
Zijne dichtergaaf misbruikend,
Rijdt hij lastig op de tongen,
Maalt hij lastig door het brein.
Arme Piet! het uur zal komen
Dat gij jammert om de jubel,
Om den lof van 't luie Neêrland
Thans goedkoop-duurkoop verrukt!
Ja dát uur moog u 't verloochnen
Van onwaardige partijen
In het vrije 'Drie Studentjes'
Redden - van de schande althans;
Om het leven te verdienen,
Naar een eereplaats te dingen,
Moet ge u zetten aan 'Van Zutphen's'
Wreed-bedorven 'Afscheidsmaal';
Moet ge, met wat zout en olie,
Het nog redbre toebereiden
Tot een schotel vol verkwikking Waar' 't ook slechts voor ú-alleen'.109.
Zowel 'Jan van Zutphens afscheidsmaal' als 'Drie studentjes' vertoonden, zoals hierboven is vastgesteld, enkele overeenkomsten met het OLB.
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Misschien had Winkler gelijk met te zeggen dat Haverschmidt en Verwijs na
verloop van tijd voor hun auteurschap hadden willen uitkomen. Na de vergadering van 24 november 1870 was dit echter niet meer mogelijk zonder grote schade aan te richten. Ottema zou de risee van literair Nederland zijn geworden,
idem dito zijn medestanders in en buiten het Friesch Genootschap. 110 Verwijs'
carrière en naam, en mogelijkerwijs ook die van Haverschmidt, zouden ernstig
zijn geschonden. Men zou kunnen vermoeden dat bepaalde mensen in de kring
van het Friesch Genootschap wel op de hoogte (van een deel van de toedracht)
zijn geweest. Om een voorbeeld te noemen: Verwijs was zwager en goede
vriend van de secretaris van het Genootschap, Isaac Telting. Indien Verwijs in
het openbaar had bekend, zou ook deze Telting als naaste familie - of hij op de
hoogte was of niet doet trouwens niet terzake - in een werkelijk onmogelijke
positie zijn geraakt. Wat was er in dit geval logischer en diende het gemeenschappelijk belang meer dan dat de hellingbaas Cornelis over de Linden, die
geen enkele band met deze heren had, de schuld op zich nam?
In oktober 1871 stuurde Over de Linden een brief naar de Nederlandsche
Spectator, die hij begon met te zeggen: Tk ondergetekende verklaar, dat bovengemeld boek niet na 1853 door 'Piet Paaltjens' of door een anderen geleerden 'Piet' is gemaakt'. 111
Voor deze mogelijkheid pleit ook de publieke ontkenning van Verwijs in de
Groninger Courant en in de Nederlandsche Spectator. Zonder blikken of blozen wees hij in beide artikelen de inmiddels al overleden Over de Linden aan
als schuldige en zichzelf als gefopte. Maar hoe!:
'Moge het gewoonlijk niet aangenaam zijn, wanneer men beet wordt genomen, om dit geval kan ik het mijn origineel niet kwalijk nemen. Ik vergeef het hem gaarne, want hij wist wat hij deed, en hij deed het alleraardigst. Liever leg ik een krans op het graf van dien verren achterneef van
den Vader der logenen, dien aartsguit'.112
Ook Haverschmidt ontkende in een kort briefje aan de Zutphense Courant
waarvan Hof terecht opmerkt dat de ontkenning hier niet bepaald ondubbelzinnig is.
'Wees zoo goed, mijnheer de redacteur, en vertel aan Uwe lezers, dat gij
misgeraden hebt. Ik heb het Oera Linda-Bok nog niet eens gelezen, laat
staan dat ik het geschreven heb. Anders, Dr. Ottema heeft mij zelf gezegd, ik mogt willen, dat ik knap genoeg was om het te maken. Maar in
dat geval zou ik er ook eerlijk voor uitkomen; want Dr. Ottema is nog een
oud leermeester van mij, en ik houd veel te veel van hem om hem te kunnen foppen'.113
Een bekentenis zou om nog een andere reden zeer pijnlijk zijn geweest. In zijn
editie van het OLB gaf Ottema af en toe verklarende noten. Meestal betroffen
ze 'etymologische kwesties'. Twee van die noten springen er uit. Op bladzijde
138 merkte Ottema op:
'Cf. Hegela.h.1.'
Deze associatie was correct. Het gaat in deze passage inderdaad om een parafrase van de in Nederland destijds niet erg hoog aangeslagen Hegeliaanse filosofie.114 In schril contrast met deze correcte voetnoot, staat de tweede. Op pp.
183-191 wordt het verhaal verteld van 'Jessos', die dezelfde zou zijn als Fo,
Krishna en Buddha. Dit werd Ottema te gortig. Hoewel er in het handschrift
gespeld werd 'Jes-us', vertaalde hij 'Jessos' en zette in de voetnoot:
'Jes-us, evenmin te verwarren met Jezus, als Krisen (Krishna) met Christus'.
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Ottema heeft de beslissende stap dus niet gezet. Hij hield het er nu op, dat de
Friese cultuur even oud was als de Joodse. De eigenlijke vraag aan de lezer die
in het OLB impliciet aan de orde werd gesteld was echter: geloof je in de echtheid van dit boek én in die van de Bijbel of werp je liever met de echtheid van
dit boek ook de Bijbel als openbaring van God aan de mens van je? Denk je niet
dat de Bijbel een historische tekst is als zovele, dat Jezus een historische figuur
was als wij allemaal en dat juist daarin de waarde van het geloof ligt? Dit was
aan Ottema en aan de genootschapsgoegemeente veel te veel gevraagd.
Wanneer nu Verwijs en Haverschmidt in het kleine comité van het Friesch
Genootschap het boetekleed hadden aangetrokken, dan zou hen ongetwijfeld
ook gevraagd zijn waarover het boek ging. Misschien zou Verwijs er geen
moeite mee hebben gehad om eerlijk te antwoorden. Hij volhardde later (niet
zonder verbittering) in zijn mening; ook toen het militante karakter van het
modernisme, waarvan het OLB uitdrukking is, langzamerhand omsloeg in een
meer defensieve houding. Tot aan zijn vroege dood in 1880 bleef hij de spotzieke, felle en sarcastische criticus.
Voor de predikant Haverschmidt lag de zaak anders. Wellicht heeft hij gevonden dat hij van zichzelf te veel gevraagd had en beschouwde hij het boek als
een produkt van zijn onrijpe en onvolwassen geest en van een duistere periode
waarin hij het geloof aan God bijna geheel had verloren. 'Ach, mijn arm hart
werd geslingerd, rechts en links, en indien ik het u alles verhalen zou..'. 115
Zo was het OLB in 1870 al het produkt van een voorbije periode. Het was de
uitdrukking van Haverschmidts onzekere gemoedstoestand na zijn studie, van
een al te enthousiast, radicaal en in de praktijk onhoudbaar modernisme en van
een korte periode waarin sommige predikanten liever de moed opbrachten om
op de rand van geloof en ongeloof te balanceren dan de kerk te verlaten. Net
als veel modernistische dominees heeft ook Haverschmidt (in 1863) op het
punt gestaan het ambt en daarmee waarschijnlijk ook de kerk en het geloof
vaarwel te zeggen. Aan het eind van de jaren zestig overwon hij zijn twijfels en
voegde hij zich bij wat men de ethische richting in het modernisme noemt.
Als mijn interpretatie van het OLB, als een door het modernisme geïnspireerde tekst, steek houdt en als Haverschmidt en Verwijs samen het OLB hebben
geschreven - en de lezer neme mijn mening a.u.b. voor wat hij of zij die waard
vindt - , dan is het een zeer waardevol document. Want het laat de contouren
zien van de 'vrolijke wetenschap' die de modernistische theologie ooit was en
van het tragische misverstand dat ze te weeg bracht.
In dat geval zou de Friese literatuur twee schrijvers en de Nederlandse één
boek rijker zijn en dan zou men - niet naar niveau, maar wel naar intentie deze grootste mystificatie uit de Nederlandse literatuur kunnen plaatsen bijvoorbeeld bij Multatuli's Max Havelaar (1860) en Busken Huets Brieven over
den Bijbel (1858).
Dan zou men de OLB-affaire ook kunnen zien als een keerpunt in Haverschmidts schrijverschap. Ottema zou in zijn onnozelheid Paaltjens het leven
onmogelijk hebben gemaakt en er onbedoeld mee voor hebben gezorgd dat
diens bizarre humor na 1870 tot het verleden behoorde. Ervoor in de plaats
kwam een veel mildere, al te ingehouden ironie. De schrijver voor een 'wereldpubliek' werd tot voordrachtskunstenaar in kleine kring.116 Men kan bij die
ontwikkeling de vraag stellen of Haverschmidt niet beter af was geweest als hij
als een middel tegen zijn kwaal zijn spreekbuis Paaltjens bij zich had kunnen
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houden. Nu werd zijn leven een worsteling met 'de worgengel die geen scherts
verstond'.
¾ ¾ ¾

Mijn rondleiding is voltooid. De put kan weer dicht. Op het deksel heb ik geschreven: 'lees, leer en waak'. Overgeschreven, want zo staat het in het OLB.
Bij het lezen van die woorden zou iedere negentiende-eeuwse Fries die niet
beter wist onmiddellijk hebben kunnen denken aan het Leeuwarder leesgezelschap 'Lees, leer en betracht'. Maar er was niemand die niet beter wilde weten.
Noten
In dit opstel loop ik vooruit op twee boeken: It reade taskefan Salverda, een geschiedenis van
cultuur in Friesland in de negentiende eeuw en Priester noch dwang, waarin de hier behandelde stof in extenso ter sprake zal komen. Het onderzoek voor het eerste boek is verricht in
opdracht van de Fryske Akademy. Voor hulp, vertrouwen en tegenspraak dank ik prof.dr.
E.H. Waterbolk, Paul Koopman, Hotso Spanninga en Yme Kuiper.
1. Er bestaan twee (Nederlandse) edities van het OLB, die van Ottema (Leeuwarden 1872 (herdrukt: Leeuwarden, 1876 en reprint: Amsterdam 1971)) en die van J.F. Overwijn (Enkhuizen
1941; herdrukt: Dordrecht, 1951). Wat de vertaling betreft verdient de editie Ottema de
voorkeur boven die van Overwijn; wat de weergave van de Triese' tekst aangaat is het net
andersom. Het handschrift kent slechts één interpunctie-teken. Overwijn heeft daaraan niet
geknoeid, Ottema heeft de interpunctie, zoals dat heet, hersteld. Ik citeer hier uit Ottema's
editie, die ruimer voorhanden is. Ik heb in Ottema's vertaling niet alleen de spelling genormaliseerd. Waar Ottema duidelijk interpreteerde, heb ik zijn vertaling veranderd door de 'Friese' tekst zo letterlijk mogelijk te nemen. Een enkele keer heb ik een interpretatie uit andere
bron overgenomen. Deze heb ik in het notenapparaat verantwoord.
Voor wat de literatuur aangaat, zie J.J. Kalma 'Thet Oera Linda Bôk'. Bibliografie van
gedrukte stukken en overzicht van de verzameling brieven, handschriften, portretten enz-,
(Leeuwarden 1956). Het OLB, waarvan het handschrift wordt bewaard op de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden, is ook in het Duits en in het Engels vertaald.
2. OLB, Inleiding Ottema, xxvi.
3. Dit geldt overigens minder voor Occo Scharlensis' Croniicke ende warachtige beschrijvinghe
van Vrieslant (Leeuwarden 1597) dan voor Suffridus Petrus' De Frisiorum antiquitate et origine libri tres (Keulen 1590). Door zijn kroniekmatige opzet is echter ook Occo's boek oneindig
veel 'begrijpelijker' dan het OLB. Zie over de oudere fantastische geschiedschrijving: J. Bolhuis van Zeeburgh, Kritiek der Friesche Geschiedschrijving (Amsterdam, reprint 1962) en
E.H. Waterbolk, Fwee eeuwen Friese Geschiedschrijving (Groningen-Batavia 1952).
4. Behalve een vracht brochures en (krante-)artikelen, zijn er twee omvangrijke monografieën
over het OLB voorhanden: M. de Jong Hzn, Het geheim van het Oera-Linda-Boek (Bolsward, 1927) en G. J. van der Meij, Kanttekeningen bij het Oera Linda Boek. Een afspiegeling
van de taalgeleerdheid, denkbeelden en schrijfstijl van dr. J.H. Halbertsma, doopsgezindpredikantin Deventer (s.l.;s.a. <ca. 1980>). Los van de bewijsvoering van hun hypotheses is het
hun grote verdienste dat ze hebben laten zien welk oudheidkundig materiaal de maker heeft
gebruikt.
5. Bepaald berucht is in dit verband Herman Wirth, die het boek tussen de beide wereldoorlogen gebruikte om in de Germaans-Duitse cultuurwereld omhoog te klauteren. Zijn publicaties maakten vooral in Duitsland enorme discussies los (alleen al in 1934 verschenen er 191
titels). Zie A.H. Huussen, 'Het Oera Linda Boek: mystificatie of falsificatie?', in: Z.R. Dittrich e.a., Knoeien met het verleden (Utrecht-Antwerpen 1984), 88-110.
6. Het meest treffende staaltje daarvan is: Eén van de proto-Friezen maakt in het OLB een reisje naar Zwitserland en ziet daar hoe de mensen aan de rand van een meer in 'paalwoningen'
wonen. Deze 'paalwoningen' zijn echter pas in 1853 bij een extreem lage waterstand ontdekt.
In De Vrije Fries van 1859 werd een en ander vermeld. Het OLB moet dus in elk geval na 1853
en waarschijnlijk zelfs na 1859 zijn gemaakt. Daar staat tegenover, dat enkele jaren na het
uitkomen van het boek (in 1876) een stel inwoners van Den Helder in bijzijn van de burgemeester van die plaats onder ede hebben verklaard dat zij het handschrift bij Over de Linden
hadden gezien voor 1848/1850. Deze getuigenverklaringen werden verzameld door de zoon
van Cornelis over de Linden, Leendert Floris, die onvoorwaardelijk in de echtheid geloofde.
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7. Zie noot 4.
8. Eelco Verwijs (1835-1880) is in staat van beschuldiging gesteld door De Jong, Geheim, Joost
Hiddes Halbertsma (1789-1869) door Van der Meij, Kanttekeningen; Montanus de Haan Hettema is 'ondervraagd' door J.J. Kalma, 'Montanus de Haan Hettema (1796-1873). Frisiomaen én querulant', in: Idem, Dit wiene ek Friezen 5 (Leeuwarden 1984) 50-56. De Friese
dichter Telting werd aangebracht door Ph.H. Breuker, 'It Friesch Genootschap, it Friesch
Jierboeckjen en it Oera Linda Boek', Vrije Fries 60 (1980), 49-65.
9. Bv.: v. L.B. (=P. A.S. van Limburg Brouwer), 'Het Handschrift', De Nederlandsche Spectator (1871)311.
10. Dit thema wordt met name in De Jong, Geheim aangesneden. Naar mijn mening is zijn beeld
van een in zijn achterlijkheid vermegalomaniseerde negentiende-eeuwse Friese wetenschap
nogal overdreven. Ik kom hier in mijn Reade Taske nog op terug.
11. Van der Meij, Kanttekeningen en De Jong, Geheim. De vaak ruzie-achtige sfeer in de kringen
van het Friesch Genootschap week niet af van de twistziekte van coterietjes waar de Nederlandse letterkundige genootschappen in het algemeen om bekend stonden. Breuker, 'Friesch
Genootschap', neemt een kijkje achter de schermen.
12. Met name Van der Meij, Kanttekeningen heeft hiervan een sport gemaakt.
13. Vooral De Jong, Geheim en Hof, 'It geheim fen 't Oera Linda Bok', It Heitelân 5 (1923) pp.
219-222, 230-232, 242-244, 255-257, 266-270, wezen hierop. Ook H. Miedema, Codicologische beschrijving van het handschrift genoemd 'Het Oera Linda Boek' te Leeuwarden (Onuitgegeven scriptie; Amsterdam, s.a. [195?]), komt tot de conclusie dat dit parodistisch karakter
opgelegd is. Naar zijn mening zijn in het handschrift zelfs 'waarschuwingen' opgenomen:
'Kijk uit. Valsheid in geschrifte!'.
14. Het is (mede gezien Ottema's wat stijve vertaling) logisch dat dit juist door Friestalige interpretatoren heel scherp is gezien. Gerben Colmjon was de eerste die op grond van dit argument het boek voor 'onecht' versleet: Over het boek van Adela, repliek op de door den Heer
dr. J.G. Ottema gemaakte aanmerkingen... (Leeuwarden 1871).
15. Uit Friesland is een aantal vervalsingen bekend op deze kleinere schaal. De kruik van Boksum (slachtoffer: Eekhoff) is daarvan een goed voorbeeld. Zie F.R.H. Smit, Deslachby Boksum. 17 jannewaris 1586. Djiptepuntyn de oarloch fan 1580 oant 1594 (Ljouwert 1986) 72-74.
16. De Jong, Geheim, 161.
17. OLB, 233, geeft bovendien: 'alvorens het jol een andere loopkring intreedt, maar dat zal eerst
gebeuren als drieduizend jaren verloopen zijn na deze eeuw'.
18. Ook de datering van het eerste voorwoord is in het verband met deze wende verklaarbaar.
Het jaar 803 is vier jaar voordat het wiel op zijn laagste stand stond. Die vier jaar zijn waarschijnlijk gekozen om tevens een verband te leggen met de kroniek van Occo Scharlensis, die
gedateerd is op 903 na Chr.
19. Ik volg bij deze passage de gissing van Van der Meij, Kanttekeningen, 204.
20. Het woord 'Ewa' is door Ottema - ongetwijfeld heeft hij aan de oude Friese wetten gedacht stelselmatig vertaald met 'wetten'. Op zichzelf geeft ook de tekst van het OLB daartoe wel
aanleiding. Er wordt een groot aantal 'Ewa' genoemd. Onder andere op grond van de hier
geciteerde passage is er veel voor te zeggen om het woord 'Ewa' door het hele boek heen te
vertalen als 'geweten'. De artikelen van de 'Ewa' zijn soms absurde, soms op bijbelteksten
gebaseerde invullingen van dat geweten.
21. In de tekst staat 'setma'; Ottema vertaalt 'inzettingen', terwijl 'zeden' veel meer voor de hand
ligt.
22. Staverman, Buitenkerkelijkheid in Friesland, 122.
23. Zie over de moderne richting, behalve Staverman, Buitenkerkelijkheid, K.H. Roessingh, De
moderne theologie in Nederland. Hare voorbereiding en eerste periode (Groningen 1914); A. J.
Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795. Haar geschiedenis en theologie in de
negentiende en twintigste eeuw (Kampen 1974); O J . de Jong, Nederlandse Kerkgeschiedenis
(Nijkerk 1972) en J.J. Kalma, 'De weg en de wegen', in: Idem, e.a. (ed.) Geschiedenis van
Friesland (Leeuwarden 1968) 541-573.
24. P.H. Hugenholtz, Indrukken en Herinneringen (Amsterdam, 1904) 90. Hij citeert hier de
Duitse humanist Ulrich von Hutten.
25. Staverman, Buitenkerkelijkheid, 124 e.v.
26. In het OLB zijn de volgende gedeelten aan 'godsdienstige' zaken gewijd (paginanummers
verwijzen naar editie Ottema, 1872). Af en toe is door deze fragmenten een parafrase van
oudheidkundige literatuur heengewerkt. Bij deze opsomming ga ik uit van de (door mij af en
toe wat ingekorte) tussentitels zoals die in het boek zelf worden gegeven en beperk ik me tot
drie categorieën: Godsdienstleer, Wetten/geweten en Gelijkenissen. Voor de rest bestaat het
boek uit 'lopende geschiedenissen'. Daarvan is een (groot) deel gewijd aan de richtingenstrijd
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27.

28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
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in de kerk, een ander deel aan het 'moderne' in bredere zin (bijvoorbeeld aan het liberalisme)
en een laatste deel aan specifiek Friese omstandigheden. Ook in deze stukken staan af en toe
gedeeltes die bij de bovenstaande categorieën kunnen worden ondergebracht.
Godsdienstleer:
'Dit is onze vroegste geschiedenis' (13-19); 'Dit heeft Fasta gezegd' (23); 'Fasta zeide' (25);
'Nuttige zaken uit de nagelaten geschriften van Minno' (43-49'. 'Aan de wanden van de
Waraburcht' (65-67); 'Dit staat op alle burchten' (67-71); 'Hoe de bange tijd kwam' (71);
'Oudste leer' (135-139); 'Het tweede deel van de oudste leer' (139-143); 'Alle echte Frya's
heil' (183-193); 'Dit is het geschrift met Gosa's raad' (215-217); 'Brief van Rika de oude
vrijster' (229-233).
Wetten/geweten:
'Frya's Tex (19-23), 'Wetten voor de burchten (25-31); 'Algemene wet' (31-33); 'Wetten
daaruit samengesteld' (33-35); 'Rechten van de moeder en de koningen' (35-37); Rechten
van alle Frya's kinderen om veilig te zijn' (37-39); 'Uit Minno's geschriften' (39-41); 'Wetten voor de stuurlieden' (41-43); 'drie Frya's wetten en zeven Finda's wetten' (59-61); 'Bepalingen voor toornige mensen' (61-63); 'Bepalingen voor hoerenkinderen' (63).
Gelijkenissen:
'Oorlog was voorbijgegaan' (65); 'Dit staat op schrijfvilt geschreven. Taal en antwoord aan
andere maagden tot een voorbeeld' (143-145).
Een groot deel van de wetten in het begin van het boek lijken uitwerkingen van deze tekst te
zijn. Ze gaan bijv. over de verdediging van het land (bv. 33: 'Elke Fryas moet de beledigers of
vijanden afweren met al zulke wapens, als hij verzinnen, bekomen of hanteren mag') en over
het 'onderhoud' van de lamp (bv. 25: 'Als er ergens een burcht [misschien te begrijpen als
kerk] gebouwd is, dan moet de lamp daar aan de eerste lamp te Texland worden opgestoken,
doch dat mag nimmer anders dan door de moeder geschieden'.) Deze wetten zijn tot in het
absurde (en steeds tot een aantal van 3, 7,12 of 24) uitgewerkt.
Provinciale Bibliotheek Leeuwarden, Coll. Halbertsma, Hs. 167 (ca. 1866) (schrift over moraal, politiek en taal enz.), onder het kopje 'Christus gedeeld' de volgende verduidelijkende
aantekening: 'Men presenteert de goede Gemeente thans óderlei Christus:
Ie een orthodoxe Christus zoon van God, de verzoener
2e een liberale historische Christus
3e een mythische Christus van Strausz
4e een Romantische Christus van Renan
5e een Moderne Christus, van wien niets overblijft dan, wat de mode er van gelieft te maken. De wijl de vormen en de inkleedsels van dien Christus met de begrippen afwisselen,
heeft deze de meeste kans van enige duurzaamheid.
6e Een Roomsche Christus, die zich dagelijks laat maken en breken en tot God is verheven
door 260 milloen menschen.'
Op kroniekniveau verwijst de naam Nyhellenia naar een in de negentiende eeuw beroemde
inheemse Germaanse godin.
Staverman, Buitenkerkelijkheid, 122. OLB, 53 geeft: 'Zou Nyhellenia dan wel zo goed willen
zijn om ons wat van dat nieuwe licht te lenen waarop zij zo trots is.'
Mogelijk wordt hier gedoeld op de cholera-epidemie, die in 1849 in Friesland heerste, en op
het boekje van Ds. J. Roorda: Davids offer op Moria ter ophouding der plage als een voorbeeld voor ons te dezer dage. Wumkes, Kroniek II, 213.
Ik volg hier Van der Meij, Kanttekeningen, 210.
Van der Meij, Kanttekeningen, 166.
P.C.J.A. Boeles, 'Johan Winkler's nagelaten geschrift over het Oera-Linda-Bok', Vrije Fries
25 (1917) 32-53.
N.N., 'Een bescheidene hypothese', Nederlandsche Spectator (1871) 315.
Bijv. in: RAF, Archief Friesch Genootschap (niet geïnventariseerd), J.E.H. Hooft van Iddekinge aan J. Dirks, Huize de Vennebroeck, dd. 28 december 1872: 'Ik heb langen tijd Verwijs
verdacht van er meer van te weten. Als dat zoo is dan hoop ik dat hij voor zijn dood, ons nog
uit dien onzekerheid zal helpen.' Hooft van Iddekinge was werkend lid van het Friesch Genootschap, Dirks voorzitter.
A.A. DeenikaanG. Colmjon,Ternaard, dd. 31 oktober 1871; geciteerd in De Jong, Geheim,
341.
Boeles, 'Winkler's geschrift', 37.
Ik zet deze voetnoot omdat Boeles, 'Winkler's geschrift', 38, verkeerd heeft gelezen. Hij
dacht dat Verwijs en Haverschmidt verschillende motieven hadden, maar er staat: 'Laatstgenoemde had met het openbaar maken van het geschrift nog (cursivering van mij) een ander
doel dan de Heer Haverschmidt'.
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40. Dat heeft hij ook inderdaad trachten te doen. Ik kom daarop in mijn boek terug.
41. Het valt in Winklers stuk op dat Winklcr van allerlei 'externe' omstandigheden niet goed op
de hoogte was. Hij spelde de naam van Haverschmidts pseudoniem Piet Paaltjens verkeerd,
hij (Hof, "t Geheim', 243) zegt Haverschmidt niet te hebben gekend (wel zijn vader en broers
trouwens) en wist ook niet of (en dat) Verwijs en Haverschmidt elkaar goed hadden gekend.
Bovendien geeft Winkler te kennen dat hij niet van Haverschmidt's poëzie houdt en is hij
orthodox Hervormd (Hof, "t Geheim', 257). Tegelijkertijd echter komt het motief dat
Winkler aangeeft in de buurt van de hierboven gegeven interpretatie van het OLB. Uit dit
alles zou men kunnen concluderen dat Winkler niet zelf tot deze reconstructie heeft kunnen
komen, maar dat ze inderdaad, zoals hij ook aangeeft, het resultaat is van 'vele stille opsporingen'. Wellicht is Winkler de spreekbuis geweest van mensen die zelfverkozen te zwijgen.
In dit 'testament' valt verder namelijk op, dat Winkler geen 'getuigen' noemt en één en ander
wel heel erg uitdrukkelijk voor 'persoonlijke meening' uitgeeft. Door dit alles wint zijn veronderstelling m.i. aan geloofwaardigheid. Voor een bespreking van Winklers testament, zie
De Jong, Geheim, pp. 17 e.v. en Hof. "t Geheim', passim.
42. Over Haverschmidts Friesheidsfactor het volgende. Als Leeuwarder zal hij ongetwijfeld
vloeiend stadsfries hebben gesproken; als logé bij zijn grootvader in Dantumawoude zal hij
ook het 'landfries' hebben leren verstaan en misschien spreken. Als gymnasiast hield hij onder andere redevoeringen over de Noordse mythologie en de Friese koningen. Als student
was hij fanatiek lid van de subvereniging Frisia, die hij nieuw leven in blies; zie: J.T. Anema,
'It selskip 'Frisia' tot Leijcn', Genealogysk Jierboekje, 1967, 39-49. Er is van zijn hand één
Friestalige redevoering bekend; zie Handelingen en Levensberichten van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde (1930/31) 40. In zijn werk treft men vaak een Frisisme aan; Van
Gilse, Haverschmidt, 10.
43. Over Haverschmidt is te veel geschreven om hier op te noemen. Ik beperk me tot de belangrijkste titels. De meest volledige en ook meest analytische bespreking van zijn literair werk
vindt men in S.E. van Gilse, De figuur François Haverschmidt (Arnhem 1955). Meer biografisch getint zijn: J. Dyserinck, François Haverschmidt (Piet Paaltjens) (Schiedam 1908) en
R. Nieuwenhuys, De dominee en zijn worgengel. Van en over François Haverschmidt. Preken,
voordrachten, brieven en andere documenten (Amsterdam 1964). Een aantal artikelen van
diverse auteurs is verzameld in Bulletin 9 (1981) nr. 84.
Verwijs is er veel kariger afgekomen dan zijn vriend. Nog steeds de belangrijkste bron is J.
Verdam, 'Eelco Verwijs', in: Levensberichten van afgestorven medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde (1880) 75-116, en vanzelfsprekend De Jong, Geheim, passim. S. de Haan bereidt momenteel een studie over Verwijs voor en stond me enig voorwerk
ter lezing af.
Haverschmidts bekendste werken zijn Snikken en Grimlachjes (Schiedam 1867 [1]) en Familie en kennissen (Schiedam 1876 [1]). Kort na zijn dood verscheen er verder een bundel
toespraken (preken), Uit Geest en Gemoed. Toespraken (Schiedam 1894). Ik heb ook Zeven
Preeken (s.1., s.a.) (in PBL, sign. C 20212) geraadpleegd. Na zijn dood zijn door H. van Straten Nagelaten Snikken (Amsterdam 1961) uitgegeven. Er is in de laatste tien jaar vooral door
R. Nieuwenhuys bij de BZZTôH uitgeverij in 's-Gravenhage werk van Haverschmidt uitgegeven: Twee voordrachten (1981). Ter gelegenheid van.. Gelegenheidsversjes, praatjes en albumplaatjes (1981), Steek af naar de diepte. Een voordrachten een preek (1982). Met gedempte
stem (1983).
Van het werk van Verwijs bestaan geen moderne uitgaven; bij Verdam vindt men een bibliografie.
44. Twee van Verwijs' oudooms (Sybrandus en Ynso Fockema) waren getrouwd met Bekii,
te weten Johanna Jacoba Bekius en Attje Bekius, zusters van Haverschmidts moeder,
Nederland's Patriciaat 19 (1930) 'Fockema'. Op 24 juli 1862 trouwde Haverschmidts neef
Adolf van Slooten met Eelco Verwijs' zuster Gertje Woutera Verwijs; Dyserinck, Haverschmidt, 25.
45. E. Verwijs aan M. de Vries, 14 april 1857, geciteerd in G. Karsten. 'Eelco Verwijs als briefschrijver' in: FryskJierboek, 1943, 60.
46. Verdam. 'Verwijs', 14.
47. Zie het standaardwerk van E. Jongejan, De Humor-'cultus' der Romantiek in Nederland
(Zutphen 1933).
48. In 'Drie Studentjes', Snikken en Grimlachjes.
49. Van Gilse. Haverschmidt, 79.
50. Nagelaten Snikken, 65.
51. M. Mathijsen, 'De Bleke, gezel', in: Bzzlletin, 21.
52. Het lijkt me niet waarschijnlijk, dat Verwijs en Haverschmidt in Leiden intieme vrienden zijn
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geweest. Verwijs verkeerde vanaf 1854 meest bij zijn moeder in Deventer; zie P.F.J. Obbema, 'Halbertsma's kryptoniem in het Oera-Linda-Bok', in: H. Halbertsma e.a. (ed.), Joast
Hiddes Halbertsma, 1789-1869. Brekker en bouwer (Drachten 1969) 329.
'Jan van Zutphen's afscheidsmaal' werd gehouden in 1857, toen Haverschmidts en Verwijs'
medestudent Mr. G.B.J. Henny naar Oost-Indië vertrok. R. Nieuwenhuys stelt, dat het gedicht ook inderdaad in 1857 (op 6 oktober) is voorgedragen op een promotiepartij; 'Voorwoord' bij Snikken en Grimlachjes (Amsterdam 1988).
Mogelijk heeft ook de inhoud van het gedicht met het OLB te maken. Verwijs speelt er samen
met Paaltjens een opvallende rol in. In een middeleeuws slot viert een groep studenten, afgeschilderd als ridders, feest. Eén van hen staat op het punt de koude, ploerterige wereld in te
gaan. De spanning wordt opgevoerd wanneer (na vier jaar dood te zijn geweest) Paaltjens
plotseling voor de slotpoort staat en de feestzaal binnenschrijdt. Het gedicht eindigt met een
vreemde anticlimax: Eligius schiet onder de tafel, juist op het moment dat Paaltjens wil beginnen te zingen.
Voorwoord bij de tweede druk van Snikken en Grimlachjes uit 1871, dd. 1 april 1871. Met
'tentoonstellingen' wordt bedoeld de Wereldtentoonstelling in 1867 in Parijs waar Paaltjens
zou zijn gesignaleerd in de Friese wafelkraam. In de literatuur wordt Paaltjens mijns inziens
wat al te nadrukkelijk als student-dichter afgeschilderd. Natuurlijk liggen zijn wortels, althans
naar de vorm, in het Leidse studentenleven. Het is echter het opmerken waard dat hij (en dan
bedoel ik Paaltjens) langer buiten dan in de sleutelstad heeft gewoond en gedicht. Van een
aantal gedichten van Paaltjens uit de Snikken en Grimlachjes is niet vast te stellen wanneer ze
zijn geschreven. De in Leidse studentenalmanakken van 1856, 1857 en 1859 gepubliceerde
gedichten zijn in ieder geval van voor die jaren, zij het niet zo veel als Haverschmidt beweert.
De overige gedichten zijn niet in handschrift bewaard gebleven. Het zou heel goed kunnen
zijn, dat 'De tijgerlelies', 'De zelfmoordenaar' en 'De Friesche Poëet' produkten zijn van deze
'latere' Paaltjens. Zie ook Van Gilse, Haverschmidt. 30, noot 1. enDyserfnck, Haverschmidt,
31-32.
Nagelaten Snikken, 105.
J. van Vloten (ed.), Nederlandsch dicht en ondicht der negentiende eeuw. 3 dln. (Deventer,
1862-1865) II, 623.
Matthijsen, 'Gezel', 18.
Te weten op de trouwerij van Verwijs' zuster Gertje Woutera Verwijs met Haverschmidts
neef Adolf van Slooten in juli 1862. Verwijs zal als inwoner van Deventer de hoogleraar Van
Vloten ongetwijfeld hebben gekend. Zie Dyserinck, Haverschmidt, 25
De mystificatie is eigenlijk nog ingewikkelder, want van wie is die 'mij zeer welbekende
hand'? Het blijkt namelijk dat de inleiding op de Snikken en Grimlachjes ondertekend is door
F. H(averschmidt). Als er dan in een voetnoot bij deze tekst over een mij zeer welbekende
hand wordt gesproken, kan deze dus niet van Haverschmidt zijn. Maar het kan ook die van
Paaltjens niet zijn, want de tekst is een verslag van iemand die Paaltjens heeft weergezien.
Van wie is die hand?
Uit een brief van december 1858 (gericht aan A. van Wessem) blijkt dat Haverschmidt als
enige van de oude vrienden 'Eelcke Verwijs' een paar keer heeft gezien. Deze was toen al
bijna een jaar leraar aan het gymnasium te Franeker, maar 'solliciteert om hier Docent in de
Nieuwe Talen aan 't Gymnas. te worden'. Dat houdt in, dat Verwijs klaarblijkelijk eind 1858
in Leeuwarden heeft gesolliciteerd, maar is afgewezen; Nagelaten Snikken, 95.
Obbema, 'Kryptoniem', 329.
'Mijn eerste gemeente'in: Twee voordrachten, 11-34.
'Mijn eerste gemeente', 29-30.
Staverman, Buitenkerkelijkheid, 129.
Obbema, 'Kryptoniem', passim. In mijn Reade taske zal ik deze invloed van Halbertsma op
Verwijs uitgebreider bespreken.
Zie E. Verwijs, 'De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in vroeger dagen en de volksletterkunde', Vaderlandsche Letteroefeningen, 1866,1-28 (overdruk-ex. in PBL), 10: 'Onze opkomeling uit het volk zoekt zijnen oorsprong te verloochenen, en wordt dan noodwendig een
ploert.'
In dit dubbellidmaatschap was Verwijs een relatieve uitzondering. De kringen van Frysk Selskip en Friesch Genootschap waren tamelijk strikt van elkaar gescheiden. Daarnaast was
Verwijs o.a. schoolopziener en lid van de moderne Debatingclub te Leeuwarden.
Provinciale Bibliotheek Leeuwarden, Hs Bs 308, Brief E. Verwijs aan G. Colmjon en W.
Dijkstra, niet gedateerd. In deze brief valt tevens op hoe hij zich, om zijn 'Fries-zijn' te legitimeren, beroept op de (in Friesland maar nauwelijks te overschatten) autoriteit van zijn leermeester Halbertsma:
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'Die blixemsche Saxen', zeide Joost Halbertsma wel eens tegen mij, als hij den banvloek
over de inwoners mijner vader- en geboortestad. Deventer, uitsprak, en al wat ellendig en
beroerd was aan ons, arme Overijselaars, arme Saxen, verweet. Als een gewonnen, geboren en getogen Devcntersman, met hart en ziel mijne geboortestad toegedaan, en trots den
beste plat-Deventersch sprekende, maakte ik mij wel eens boos daarover, en zeide hem,
dat ik dan toch ook tot die 'blixemsche Saxen' behoorde. Maar neen! ik was dan toch door
afstamming zoowat een Fries, naar Uw oordeel zeker zeer ten onrecht. Laat het dan een
halfbakken en halfgare zijn. die pretentie van mijnen kant zult Gij toch wel niet te kras
vinden'.
Verwijs schreef bij Halbertsma's dood in 1869 een 'in Memoriam', De Nederlandsche Spectator, 27 maart 1869. 97-99.
G. Colmjon en W. Dijkstra, 'Correspondentie van twee protesterende Friezen', Tijdspiegel,
1866. II, 574. Zie over deze ruzies ook: S.J. van der Molen, 'En ús Harke mei syn kleare kop'
(65 jier Frysk Winterjûnenocht) (Augustinusga 1984) 56-64.
De Jong. Geheim. 108-118.
Zie bijv. zijn kritieken op de Utrechtse en de Geldersche Volksalmanakken van 1862. in De
Gids. 1862, 625-632 en op onder andere het werk van Waling Dykstra en Tsjibbe Gearts van
der Meulen. De Gids, 30 (1866) II, 194-204.
Deze alinea is een samenvatting van een vijftal stellingen die Verwijs verdedigde in de 'moderne' Leeuwarder Debatingclub; Gem. Archief Leeuwarden, 104 (Debatingclub), 1 (Notulen), dd. 8.1.1864.
Zie ook: Karsten, 'Verwijs', 67.
De Jong, Geheim, 119-139. bespreekt het parodistisch werk van Verwijs.
In 'Een kind van onze tijd' (in: Steek af naar de diepte, 17-29) beschrijft Haverschmidt de geschiedenis van zijn geloof. Eén van de opvallende trekken daarin is hoe zijn opvattingen door
derden worden beïnvloed. De vrijdenker 'Karel' uit deze lezing is een Verwijs-achtige figuur.
Er is een merkwaardige brief uit juni 1862 bewaard gebleven waarin Haverschmidt een zeer
duister dubbelportret van zichzelf en Verwijs schetst. H. schildert hen beiden af als mislukkelingen. De één is aan de drank, de ander verslingerd aan de melancholie. Opvallend is de
wat excuserende zinsnede in de passage over zichzelf: 'Lagchen ze hem dan uit? Ik weet het
niet. maar dit weet ik: de jongeling - want hij is een jongeling - de jongeling met de lepel doet
een hap ...'. Nieuwenhuys. Worgengel. 88-90. Deze brief lijkt mij verband te houden met
twee 'Monster'-gedichten uit 1870, afgedrukt in Nagelaten Snikken, 106-107 en 66-67. Enkele
uitdrukkingen verwijzen door en de thematiek in beide gedichten is dezelfde: Wat is het monster, dat ons te gronde richt? Verband met het OLB is mogelijk, maar lijkt me zonder meer
informatie niet te bewijzen.
Van prof .dr. Ph.H. Breuker, lid van de redactie van dit tijdschrift, ontving ik via de redactiesecretaris enige kanttekeningen bij dit opstel. Breuker, die mij overigens heel vriendelijk enig
materiaal ter inzage afstond, is van mening dat mijn tekst de veronderstelling versterkt als zou
Verwijs (gebruik makende van zijn kennis van Haverschmidts doen en laten en van de
Paaltjens-poëzie) de enige auteur van het OLB zijn geweest. Volgens hem had de vraag daarom niet moeten zijn 'welke gedeelten van het OLB zou men aan Haverschmidt kunnen toeschrijven?', maar 'welke stukken zou Verwijs niet hebben kunnen schrijven?'. Zowel op methodische als op inhoudelijke gronden kan ik het daarmee niet eens zijn. Ik wil daarop hier
echter niet ingaan. Zoals ik ook in de tekst al vermeld, zal ik te zijner tijd meer aandacht zal
besteden aan de rol van Verwijs. Zie over dit punt overigens ook De Jong, die in zijn Het
geheim van het Oera Linda Boek ook meende in Verwijs de (enige) auteur te kunnen zien en
de daarop volgende overtuigende refutatie van de hand van J.J. Hof, Verwijs en het Oera
Linda Boek (Leeuwarden, s.a. [1928]), in het bijzonder 46-48. Hof (zie ook diens: "t Geheim') was de enige 'interpretator' na Winkler die met enige wijzigingen diens mening deelde
en het driemanschap Haverschmidt, Verwijs en Over de Linden aanwees als makers. Hij zag
de 'dichterlijke stukken' (zoals bijvoorbeeld 'het scheppingsverhaal') als de inbreng van Haverschmidt. Zijn profielschets van de maker en zijn beschrijving van de manier waarop deze,
door zijn 'oerdwealske' fantasie op sleeptouw genomen, het boek schreef, behoren m.i. tot de
beste beschouwingen over het OLB. Dit neemt niet weg dat Hof geen oog had voor het theologisch karakter van de tekst.
'Vreemdeling in het land van de alledaagse werkelijkheid.' Uitgegeven en van een inleiding
voorzien doorR. van Slooten, Hollands Maandblad, 1991-11, 3-14.
Een van de meest kenmerkende eigenschappen van Haverschmidts schrijverschap is dat men
nooit met zekerheid kan zeggen over wie hij spreekt, terwijl hij wel steeds lijkt aan te geven
dat hij het over een specifiek iemand heeft en zo de lezer nieuwsgierig maakt.
Texland wil zeggen het land van de 'wetten'; op kroniekniveau: Texel.
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Van Gilse, Haverschmidt, 93.
Zij opgemerkt, dat zowel de 'vampyr' (p. 50-vertaald als bloedzuiger) als de pad (p. 47), die
zichzelf opblaast, in de tekst van het OLB op dezelfde zinnebeeldige manier ten tonele worden gevoerd.
Ik som er enkele op. In het OLB kenmerkt de 'Frya'-figuur zich doordat zij een midden weet
te vinden tussen natuur en beschaving. Dat midden is het geweten. Ook die gedachte vinden
we in het werk van Haverschmidt talloze malen terug, met name in zijn preken. In later jaren
preekte Haverschmidt bijvoorbeeld over 'Het geweten' (in: Uit Geest en Gemoed, 133-159).
Heel in het kort kunnen we vergelijken. In het OLB vermag de 'Lyda'-figuur geen geweten te
maken. In de preek: 'Doch dat eigenaardige, wat wij onder het geweten verstaan, ontmoeten
wij bij hen [de dieren] niet.' De 'Finda'-figuur heeft duizenden gewetens(wetten), maar volgt
er geen één van op. In de preek: 'Het volk spreekt wel eens van gewetens, die zóó ruim zijn,
dat men er met een koets en vier paarden in kan omkeeren. Die beeldspraak nu is, helaas, in
het minst niet overdreven.' Voor de Frya-figuur, tenslotte, is het geweten van levensbelang.
Het is het bemiddelend 'orgaan' tussen God en mens (Ewa=geweten) en het is tevens het
ordenend principe in de maatschappij (Ewa=wetten). In de preek verwoordt Haverschmidt
dit zo:
'Geen geweten meer, dat is [...] zonder gids alleen gelaten in een stikdonkeren nacht. Maar
met een geweten als dat van Paulus, geoefend om ons den weg te wijzen en gewend om ons,
trots iedere ergernis, te brengen, niet slechts waar de menschen, maar waar God ons hebben wil, met zulk een in waarheid oncrgerlijke conscientie, daarmee bezitten wij het beste
wat een mensch hebben kan, daarmee het echte, wat óns tot menschen maakt.'(p. 159)
In deze zelfde bundel preken vinden we in 'Jezus' wondermacht' (161-186) ook Haverschmidts zinnebeeldige uitleg van het Bijbelverhaal over Christus die over het water loopt.
De overheersende metafoor in het OLB, namelijk 'geloven=varen' wordt uitgewerkt in Steek
af naar de diepte. Tot slot: in Snikken en Grimlachjes een gedicht voor en over de blonde Rika,
die in het OLB een oude vrijster is geworden (pp. 229-233).
Familie en kennissen, 78-99.
Van Gilse, Haverschmidt, 87.
'Vreemdeling', 8-9.
In 1851 hield Haverschmidt voor de schoolvereniging 'Minerva nos j ungit' een lezing over 'De
Friesche Koningen'.
Hier heeft Ottema geïnterpreteerd en een aantal graansoorten opgenoemd. Zie ook De Jong,
Geheim, 211, die terecht refereert aan 'eigenschappen van een Gouden Tijd'.
Deze travestie zal ongetwijfeld mee zijn ingegeven of in ieder geval versterkt door de overzetting naar kroniekniveau. Ze refereert namelijk aan de cultus der moeder-godinnen, die in
deze tijd erg in de belangstelling stond. Ook hier is echter een overeenkomst met ander werk
van Haverschmidt. Eén van zijn jeugdwerken was ook in travestie geschreven:' Jelle Gal', een
verhaal over een poes die door allerlei intrigues in de poezenmaatschappij te gronde gaat en
verdrinkt. De vertelster is de moederpoes. In dit geschrift - Van Gilse noemt het een parodie
op de historische roman (p. 10) - valt verder op hoe die poezenmaatschappij tot in detail
wordt beschreven, compleet met uiteenzettingen over maatschappij-inrichting en stamboom.
Zie ook: Nieuwenhuys, Worgengel, 35-39.
Dyserinck, Haverschmidt, 25.
Verwijs, 'Nut', 14.
Friesland had in vergelijking met de overige Nederlandse provincies een brede culturele infrastructuur. In 1870 waren er in Friesland bijvoorbeeld 52 departementen van de Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, met in totaal 1900 leden.
In zijn brieven lijkt Verwijs er vooral op aan te sturen, dat het boek vertaald wordt en spreekt
hij er zelfs één keer van, dat het ook als falsum zou kunnen worden uitgegeven vanwege zijn
bijzondere karakter. Molenaar, Het geheimzinnige Handschrift van de Familie Over de Linden (Zuilen-Utrecht, s.a.), 17-18.
Jongejans, Humorcultus, 539.
Bijvoorbeeld in de Nederlandsche Spectator van 14 oktober 1871, 322-323. Ottema schreef
een brief aan de redactie waarin hij de echtheid verdedigde; de redactie reageerde: 'Qui diable est ici la dupe? Moet men er misschien bijvoegen wat er op volgt: lis sont tous dans Ie
secret?'
Uit de briefwisseling tussen J.E.H. Hooft van Iddekinge en W.B.S. Boelesen J. Dirks(RAF,
archief Friesch Genootschap, niet geïnventariseerd) blijkt niet alleen dat W.B.S. Boeles aan
de echtheid geloofde (Iddekinge aan Dirks, 31 december 1872), dat zelfs Hooft van Iddekinge
twijfelde (Iddekinge aan Dirks, 28 december 1873) en dat de partijen langzamerhand ook
verdeeld raakten in een Hollands Spectatorkamp en een Friese Genootschaps-partij (Idde-
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kinge aan Dirks, 31 december 1872), maar vooral dat de discussies steeds weer over 'echt of
niet echt?' gingen. In 1876 waren deze drie heren van de onechtheid overtuigd en richtten ze
hun pijlen op de volhardende Ottema: 'Hierbij in dank terug Ottema's laatste fantaisie op zijn
onveranderlijk thema - het Oeralindaboek-. Nu geloof ik bepaald dat het bij hem schemert en
dat hij op weg is om kindsch te worden.' (Hooft van Iddekinge aan Dirks, 13 december 1876).
Dirks was een neef van Ottema.
Winkler noemt Ottema een 'vroeg-oud, zwakkelijk en zenuwachtig man', Boeles, 'Winkler's
Geschrift', 35. Uit de briefwisseling tussen Ottema en Over de Linden blijkt dat Ottema van
begin af aan onwrikbaar in de authenticiteit heeft geloofd en zelfs nergens erg in heeft als
Over de Linden hem straal voor de gek houdt. Deze briefwisseling is getranscribeerd en gebundeld door N. Luitse, Brieven Ottema en Idem, Brieven C. en F. over de Linden aan J. G.
Ottema.
Men zou (met De Jong, Geheim, 341-353) kunnen veronderstellen, dat het manuscript samen
met de Worp van Thabor en het papier Over de Lindens huis is binnengesmokkeld.
Nog afgezien van allerlei andere argumenten, die voortvloeien uit vergelijking van door Over
de Linden geschreven opstellen en de tekst van het OLB (De Jong, Geheim, 325 e.v.), laat
vooral Van der Meij in zijn Kanttekeningen bij het Oera Linda Boek zien, dat voor de samenstelling van het OLB veel meer boeken zijn gebruikt dan Over de Linden in zijn bezit had.
Zeer waarschijnlijk zijn er boeken geraadpleegd uit het bezit van Joost Hiddes Halbertsma.
Van der Meij beweert dan ook dat deze de maker is geweest. Hoewel ik geenszins uit wil
sluiten dat Halbertsma op de hoogte is geweest en hand- en spandiensten heeft verricht (zie
ook: Obbema, 'Kryptoniem'), bewijst Van der Meij m.i. slechts dat óf Halbertsma óf Verwijs
(óf zij beiden) aan het OLB heeft meegewerkt. Halbertsma schonk namelijk al ver vóór zijn
dood in 1869 grote delen van zijn zeer exquise collectie boeken aan de Provinciale Bibliotheek, waar Eelco Verwijs bibliothecaris was (cf. Van der Meij, 206). Omdat er tussen Haverschmidt en Halbertsma geen enkele verbinding valt aan te wijzen en tussen Haverschmidt
en Verwijs talloze raakpunten waren, zijn Winklers testamentaire vermoedens veel meer gegrond.
Deze briefwisseling is gepubliceerd in E. Molenaar, Het geheimzinnige Handschrift, 18 e.v.
Hof, Verwijs en het Oera Linda Boek (Leeuwarden, s.a. [1928]) 18-19, veronderstelt, dat Verwijs en Over de Linden zich bij voorbaat probeerden in te dekken tegen een mogelijke opening van zaken.
Onder andere afgedrukt bij Van der Meij, Kanttekeningen, 193-195.
Brieven van Verwijs aan Winkler zijn afgedrukt in: Boeles, 'Winkler's geschrift', 50-53.
J. Beckering Vinckers, Wie heeft het Oera Linda-Boek geschreven? (oorspr. druk in 1877) in:
Waarheid en Leugen over het Oera Linda boek. Herdruk van vier belangrijke brochures uit
1876 en 1877 (s.1.; s.a.)
De Jong, Geheim, 358 e.v., en: Miedema, Codicologische Beschrijving, 15.
Deze brief is niet bewaard gebleven behalve in een fragment, dat Ottema aanhaalt in zijn
inleiding bij de tweede druk van het OLB uit 1876. P.C. J. A. Boeles stelt dat Ottema Verwijs
om inlichtingen heeft gevraagd, maar meer dan een vermoeden is dit niet; zie P.C.J. A. Boeles, 'De houding van Dr. Eelco Verwijs ten opzichte van het Oera-Linda-Boek en het Friesch
Genootschap', De Vrije Fries, 30 (1931) 24.
In het archief Haverschmidt bevindt zich tussen de reguliere correspondentie deze brief (in
verdraaid handschrift) van Paaltjens aan Haverschmidt, Nagelaten Snikken, 110-111. Haverschmidt heeft wellicht ook zijn archief gekuist. Slechts zijn preken na 1870 zijn bewaard
gebleven, beginnend met het nummer 308 (de preek van 6 november 1870); Nieuwenhuys,
Worgengel, 129. Ook in het voorwoord bij de tweede druk van Snikken en Grimlachjes wordt
over het verbranden van manuscripten (?) gesproken: 'En wat de poëzie uit het tweede tijdperk van mijn leven aangaat, uit de dagen van mijn omdolingen langs stranden en op tentoonstellingen, - om u de waarheid te zeggen, die heb ik ten vure gedoemd, den avond vóór den
eersten verjaardag van mijn trouwen.' En: 'En zelfs, gelijk ik reeds zeide, heb ik alles wat ik
eens akeligs zong, zooveel mij mogelijk was, plechtig vernietigd.
Ottema doet, pas ruim vier jaar later, verslag van dit bezoek. Eind 1875 doen opnieuw geruchten de ronde dat Paaltjens het werk zou hebben geschreven. De bron blijkt een particulier schrijven van J. Bolhuis van Zeeburgh aan Wopke Eekhoff te zijn. De eerste dreigt om in
het (nooit-verschenen) tweede deel van zijn Kritiek der Friesche Geschiedschrijving een boekje open te doen over het OLB. Dit gerucht is zowel aanleiding voor L.F. over de Linden om
Haverschmidt een 'ontkenning' af te troggelen, als voor Haverschmidt om (zie verder) ook
een 'ontkenning' in de krant te laten opnemen, als voor Ottema om deze herinnering op te
halen: 'Toen die laffe ui in den N. Spectator stond [bedoeld wordt de aflevering van 6 oktober
1871], is F.H. (een leerfing van mij) al spoedig tot mij gekomen om mij zijn leedwezen daar-
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over te betuigen en de verzekering te geven dat P.P. daaraan even onschuldig was als hij zelf
en dat hij nooit iets gezegd had 't welk aanleiding tot zulk een bespottelijke beweeïing had
kunnen geven'; Brief van Ottema aan L.F. over de Linden, dd. 6 januari 1876, gepubliceerd
in N. Luitse, Brieven van ... J.G. Ottema aan Cornelis ... en Leenden Floris over de Linden
(Den Haag; part. uitgave, 1990). Exemplaar in PBL.
Nagelaten Snikken, 112-113.
Zelfs een zeer gerespecteerd geleerde als de theoloog P. Hofstede de Groot vervoegde zich in
september 1873 in Den Helder om het handschrift te bekijken en verklaarde zich, volgens het
verslag van C. over de Linden, tot de 'gelovigen'. Brief C. over de Linden aan J. Ottema, dd.
15 september 1873, in: N. Luitse, Brieven C. ... en L.F. over de Linden ... aan ...J.G. Ottema
(Den Haag; part. uitgave, 1991). Ex. in PBL.
Nederlandsche Spectator, 4 november 1871, 343. Deze briefis wat betreft stijl niet erg Over de
Linden-achtig maar wel zeer Haverschmidtiaans. Er wordt niet beweerd dat het handschrift
niet echt is en de werkelijke leugen wordt omzeild door een groot aantal menniste-leugentjes
te berde te brengen. Het jaartal 1853 slaat op de in noot 6 vermelde paalwoningen die toen
argument in de discussie werden.
Nederlandsche Spectator, 17 maart 1877, 87. Het bericht uit de Groninger Courant (7 september 1876) staat afgedrukt in L.F. over de Linden, Aanvulling van de brochure 'beweerd maar
niet bewezen' (Den Helder 1912), 6-8.
Het briefje is afgedrukt in L.F. over de Linden, Aanvulling, 2. Men zou het zo kunnen 'ontzenuwen': H. heeft het OLB niet gelezen (maar dat houdt niet in dat hij niet het handschrift,
dat pas later door Ottema Oera Linda Bok werd genoemd, heeft gelezen); hetzelfde geldt
voor het schrijven; Ottema vindt H. niet knap genoeg. Als Ottema H. knap genoeg zou vinden, dan zou H. er wel voor uitkomen. Ottema is oud-leermeester en H. kan hem niet foppen
omdat hij teveel van hem houdt (dat is een 'onzin', die alleen maar kan betekenen dat H.
Ottema niet heeft willen foppen).
Over de Linden heeft zijn kinderen klaarblijkelijk niet van zijn medewerking op de hoogte
gesteld. Zijn zoon L.F. over de Linden was een verdediger van de echtheid van het boek.
Haverschmidt schreef hem ook persoonlijk een dubbelzinnig ontkennend briefje; Ibidem,
1-2.
De passage luidt: 'Onder Finda's volk zijn wanwijzen, die door hunne overvindingrijkheid
zoo erg zijn dat zij zich zelf wijs maken en de ingewijden betuigen, dat zij het beste deel zijn
van Wralda; dat hun geest het beste deel is van Wralda's geest, en dat Wralda alleen mag
denken door hulp van hun brein.'
'Mijn eerste gemeente', 12.
Cf. ook 'Mijn eerste gemeente', 33, welke voordracht wordt besloten met een passage die
nogal uit de toon van het verhaal valt. Haverschmidt constateert, dat hoewel'... er gedane
zaken zijn die nimmer keer nemen, op den bodem van ons hart is er toch een dankbaar gevoel,
dat de booze, de uren van zwakheid en onwil achter, en met elke nieuwe schrede verder achter ons liggen. De tijd, niet vanzelf, maar waar wij hem ons ten nutte poogden te maken, heeft
balsem niet slechts voor onze verliezen, maar ook voor onze nederlagen. En deze weldadige
orde der dingen doet ons dankbaar erkennen, dat er een God is die vergeeft.'
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Makkumer stientsjewanden yn Warkum
Sytse ten Hoeve en Jan Pluis
Okkerjiers seagen wy yn in depot fan de Aldheidkeamer Warkums Erfskip ûnderdielen fan tige nijsgjirrige, 18de-ieuske wanden fan beskildere stientsjes,
dy't om 1968 hinne út in hûs oan it Sylspaad sloopt wienen. 1 Troch ûndersyk yn
Warkumer argyfstikken wie it mooglik nei te gean hoe't dizze wanden ta stân
kamen. Yn dit artikel wolle wy, nei de beskriuwing fan de beskilderingen op de
stientsjes, omtinken jaan oan de opdrachtjouwer, de fabrikant en de skilder.

It hûs Sylspaad 7 te Warkum, fotografearre yn 1944 (foto Nederlands Openlucht
Museum, Arnhem)
De Vrije Fries, LXXII (1992) 53-64
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Lambrisearring mei sintraal yn it
medaljon in kofskip (foto Jan Pluis)

54

Lambrisearring mei sintraal yn it
medaljon in kade mei f etsjes en balen
(foto Jan Pluis)
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De foarstellings op de stientsjes
It grutste tablo fan 4 X 22 stientsjes hat as sintrale foarstelling de ôfbylding fan
in kofskip, werjûn yn in medaljon, dat ophongen liket te wezen oan in lint mei
in strûs deryn. Efter it medaljon wei komme blomslingers dy't lofts en rjochts
oer in knop hingje en mei de úteinen fêstmakke binne oan ringen, dy't ek wer
lykje te hingjen oan in lint mei in strûs deryn. Oan de ring hingje festoenen mei
symboalen fan skipfeart en navigaasje. Lofts binne dat in anker, in flagge, in
stekpasser, in lineaal, in sânglês en in lantearntsje en rjochts de trijetosk fan
Neptunus, in Jakobsstêf, in wimpel, in skipshoarn, in winkelheak, in gradebôge en in kiker.
Op de plakken dêr't de blomslingers op in knop lykje te hingjen, binne der
sierfazen ûnder skildere en dêr hingje ek wer slingers oer. Twa flinters (deipauëach = Inachis io - L.) en twa fûgeltsjes lykje frij yn 'e romte te fleanen. De
fûgeltsjes besykje ynsekten te fangen.
It oare grutte tablo fan 4 x 20 stientsjes hat in soartgelikense foarstelling. De
sierfazen binne wat oars fan model en de festoenen en it taferiel yn it medaljon
binne ek oars. Yn de festoenen binne de symboalen fan hannel en keapmanskip skildere. Lofts binne dat in Mercuriushelm en -stêf, in hoarn fan oerfloed,
in keapmansboek mei inketpot en guozzefear en in jildpûde. Rjochts is yn it
festoen ek in keapmansboek te sjen, en tûnen en balen. Yn it medaljon is in
havengesicht skildere mei lofts in weetpakhûs en op 'e foargrûn in kade mei
pakhúsfeinten, keaplju en tûnen en balen, dêr't de inisjalen J.VD.Z. op steane. 2 Op 'e eftergrûn is yn 'e haven in kofskip te sjen. Dan binne der twa lytsere
tablo's, elts fan 4 x 80 stientsjes. Sintraal dêryn steane medaljons mei agraryske foarstellings: it iene mei fee yn in greide en it oare mei in boer dy't in stik lân
omdolt, wylst op'e eftergrûn immen oan it siedzjen is (feehâlderij en bou). De
medaljons lykje wer ophongen te wezen oan linten mei in strûs deryn. Der
hingje ek blomslingers omhinne, lofts mei tulpen deryn en rjochts mei weet
(maitiid en simmer?).
Fan fiif oare tablo's binne trije bewarre bleaun. Se hawwe in beskildering
dy't bestiet út oan linten en ringen ophongen slingers en festoenen fan blommen en fruchten. Yn it sintrum is hieltiten ûnder in strûs in foarstelling skildere
yn in medaljon mei in râne fan krúste linten. Yn it earste medaljon sjocht men
in boer mei in span oksen oan it ploegjen en dêr ûnder blommen, nesteljende
fûgels en in hoed. Yn it twadde medaljon is in boer mei in seine en dêr ûnder
binne blommen yn in koer, weet, in terskkneppel, fûgels mei jongen en in hoed
skildere. It tredde medaljon hat in ôfbylding fan in jager en dêr ûnder binne
sketten hazzen en fûgels, in fangnet, in jachthoarn, druven en in wynkanne ôfbylde. Ek al omdat de slingers oan wjerskanten fan it medaljon besteane út druven, ranken, apels en parren moat it gehiel de hjerst wol útbyldzje. Faaks binne
de tema's fan de beide oare tablo's dan wol de maitiid en de simmer.
Fuortendaliks ferûnderstelden wy dat de inisjalen wolris wêze koenen fan de
'zeehandelaar' Jelmer van der Zee, in Warkumer reder fan kwizekwânsje
oan'e ein fan de 18de en yn it begjin fan de 19de ieu. Om dizze ferûnderstelling
op betrouberens te hifkjen gienen wy de skiednis nei fan it hûs dêr't de stientsjewanden útkomme.
Hûs oan it Sylspaad
Neffens oantekenings fan J. Faber silger, yn it argyf fan de Aldheidkeamer,
komme de stientsjes út'it hûs Sylspaad 7. Fergeliking fan de nûmering fan it
reëelkohier fan 1805 mei dy yn de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel fan it
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Détail fan 'e lambrisearring: medaljon mei ôfbylding fan in kofskip (foto Jan Pluis)
Kadaster fan likernôch 1832, wiist út dat dit hûs, kadasternûmer A 1093, op it
reëelkohier fanâlds nr. 565V2 hie. Undersyk yn âldere reëelkohieren makke
dúdlik dat it hûs earder fan Jelmer van der Zee wie. Yn it Warkumer reëelkohier fan 1782 stiet Jelmer van der Zee nammentlik oan it Sylspaad registreard
ûnder nr. 5651/2 as eigner (nomine uxoris = yn namme fan syn frou) en as brûker fan in hûs en fierders ûnder nr. 566 fan in lynbaan. 3 In jier earder stienen
hûs en lynbaan noch op namme fan de erfgenamten fan syn skoanmem, de widdo fan Sjoerd Jacobs. Yn 1784 krige it hûs - sa blykt út it kohier fan dat jier - yn
stee fan twa skoarstiens trije.4 Dat wiist op in ferbouwing.
It hûs dêr't Jelmer van der Zee de stientsjes yn sette liet wie net botte grut.
Ds. Joost Hiddes Halbertsma skriuwt deroer yn in hânskrift oer de famylje
Camper. 5 De ferneamde heechlearaar Petrus Camper, dy't premier fan Warkum wie, besocht it hûs.
'Mijn oom Jelmer van der Zee had te Workum aan de waterkant van het
Zylspad een woonhuis en aan de landkant een boerenplaats gesticht. Het
woonhuis was keurig net, doch niet zeer ruim en naa verderen manier wat
56
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Détail fan 'e lambrisearring: medaljon mei ôfbyldingfan in kade mei f etsjes en balen
mei de inisjalen J. VD.Z. (foto Jan Pluis)
kajuitig. Mijn Oom liet hem alles zien en vroeg, Wat denkt er Professor
van? Mij dunkt, zeide Camper, dat de beesten hier beter zijn gelogeerd
dan de menschen. En dat tegen zijn gastheer'.
Net in rom hûs, mar wol mei in rike ynrjochting. Behalven stientsjes kamen der
letter ek behangsels yn. Yn de boekhâlding fan it ferneamde, yn Hoorn fêstige
behangselfabryk fan de Vaderlandsche Maatschappij voor Reederij en Koophandel, stiet behalven in lytse foardering fan f 15-0-0 op 3 juny 1794 op Jelmer
van der Zee ek de post 'H.B. IJsenbeek debet aan schilderfabriek voor door
hem ontvangen penningen Jelmer van der Zee te Workum f 287-7-0'.6 IJsenbeek wie de direkteur fan it behangselfabryk. Hy hie op in reis troch Fryslân
kontant jild bard fan Jelmer van der Zee en it bedrach stie foar it oanbringen
fan in folslein behangsel yn in keamer. Wêr't dat behangsel oanbrocht wie is
net alhiel dúdlik, mooglik yn de keamer oan 'e kant fan de strjitte. Yn dy keamer wie ek in bedsket dat op 1784 te datearjen is. Boppe de bedsdoarren wie in
krol yn saneamde rococo- of Loadewyk XV-styl útsnijd, alhiel nei Súdwesthoekske tradysje. 7 Ut in foto fan 1944 yn de samling fan Het Nederlands Open-
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luchtmuseum te Arnhem, blykt dat der in Mercuriusstêf en in hoarn fan oerfloed yn útsnijd wienen.
Yn de gong en yn de efterkeamer fan it hûs wienen de stientsjes oanbrocht.
De hear J. Faber hat by it útslopen fan de tablo's úttekene wêr't dy te finen
wienen. Se foarmen lambrisearrings yn de gong en yn de keamer dy't útseach
op it farwetter de Droege Dolte. Yn 'e snuorje dat de tablo's nei de âldheidkeamer oerbrocht waarden hawwe dieven guon dêrfan stellen.
Jelmer van der Zee
Wa wie de opdrachtjouwer, dy't wy no by namme kinne? Jelmer van der Zee
(Warkum 1751-1815) wie in soan fan Gorrit Jans van der Zee (Makkum 1715 Warkum 1779). Dy wie earst krek as syn broers Hylke Jans Kingma en Gerben
Jans Kingma grutskipper. De broers brûkten net deselde fan. Om 1750 hinne
bleauwen hja oan 'e wâl as keapman en wurken yn har hannels- en rederssaken
mei elkoar gear oan 1762 ta. Doe kaam der in ein oan de Firma Hylke Jans en
Gebroeders ensfh. Gorrit Jans van der Zee en letter ek syn soannen ûntjoegen
har yn Warkum as keaplju.8 Gorrit wie boppedat eigner fan in sâltbrânerij en
fan in oaljemole. Syn soan Jelmer van der Zee hie behalven syn hannel en rederijen ek de lynbaan oan it Sylspaad út de grutte neilittenskip fan syn skoanheit
Sjoerd Jacobs. Op 'e hoeke fan 'e 'Buurevaart' en de Droege Dolte hie er in
grut pakhûs foar weet. Dat wiist der wol op dat er wakker yn 'e weethannel siet.
Fierder hie er diel yn de Fryske ielhannel op Londen. 9
Jelmer van der Zee en syn frou Baukje Sjoerds besieten yn Warkum ek huzen en om 'e stêd hinne lân.10 Ek de pleats Westerein yn it Warkumer Nijlân wie
harres. Dy pleats kaam yn 1815 earst foar in part en yn 1821hielendalynitbesit
fan Johanna Iskjen Hoekema en dy har man, ds. Joost Hiddes Halbertsma, dy't
de namme Gysbert Japicx buten op 'e houten skoarstien skilderje liet en yn 'e
pleats in hearekeamer hie, dêr 't er simmers útfanhuze as er taalkundich en
âldheidkundich ûndersyk die yn de Fryske Súdwesthoeke. 11
Dat Johanna Iskjen Hoekema erfde fan Jelmer van der Zee kaam troch Jel-

:

Festoen mei symboalen fan skipfeart en
hannel (foto Jan Pluis)
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mer syn frou Baukje Sjoerds. Hja wie de suster fan Johanna har mem, Sjoerdje
Sjoerds, dy't yn 1778 troud wie mei ds. Petrus Hoekema. De broer fan Johanna
Iskjen, Sjoerd Jacobs Hoekema, erfde yn 1815 ek in tredde part fan de neilittenskip fan Jelmer van der Zee, dy't op 19 jannewaris 1813 testaminte hie. Sa
kamen de lynbaan en ek it hûs mei de stientsjes oan it Sylspaad yn besit fan
Sjoerd Jacobs Hoekema.
Al wenne Jelmer van der Zee net rom, hy wie wol tige begoedige. Yn 1808
stie er te boek as rykste man fan Warkum. Hy hie ek in foaroansteand plak yn it
stedsbestjoer. Yn 1811 wie er lid fan'e 'Muncipale Raad' en yn 1814 wurde er
beneamd as ien fan de fjouwer boargemasters. Syn omkesizzer en erfgenamt
Sjoerd Jacobs Hoekema hie ek ferskate funksjes yn it stedsbestjoer. Hy en syn
neiteam slaggen der net yn it oererfde besit fan omke Jelmer van der Zee byelkoar te halden. Ds. Joast Halbertsma skriuwt:
'Uw ongelukkige oom Sjoerd Jacobs Hoekema, door overmaat van ouderlijke liefde en de dwaze opleiding van enen rijken oom (Jelmer van der
Zee - S. ten H.), op het tegenover gestelde spoor geleid, zag bij zijnen
dood het ouderlijk erfdeel tot op de helft versmolten. Door spaarzaamheid en eenvoudige levenswijze kan het ook alleen behouden worden'. 12
Leverânsje út Makkum
De persoan fan de opdrachtjouwer liede ús bij it ûndersyk ek nei de fabrikanten
fan de stientsjewanden: de Kingma's fan Makkum, dy't famylje fan Jelmer van
der Zee wienen, lykas wy hjirfoar seagen. Hylke Jans (1708-1782), de broer fan
Jelmer syn heit, naam de fan Kingma oan en ûntjoech him yn Makkum as keap-

It bedsketyn defoarkeamer mei boppe de bedsdoarren yn in krol in Mercuriusstêf en ii
hoarnfan oerfloed. Rjochts'in op stientsjes skildere 'hanger' (foto Nederlands
Openlucht Museum, Arnhem)
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man. Foar de dea fan Hylke Jans Kingma wie yn 1781 al sprake fan it stiftsjen
troch him fan in twadde gleibakkerij yn Makkum, dêr't al sa'n fabryk wie fan de
famylje Tichelaar. It fabryk kaam der yn 1783 en de widdo fan Hylke Jans
Kingma, Ytje Hayes, liet dy liede troch har dochter Bottje Hylkes Kingma en
dy har man Jan Haarsma. 13 Dat Jelmer van der Zee de stientsjes by syn muoike
bestelde lei yn 'e reden. Argyfstikken fan de Firma Kingma bewize it ek. Ien
fan de earste opdrachten dy't yn it fabryk útfierd waard wie dy foar Jelmer van
der Zee, de muoikesizzer fan Ytje Hayes, dy't er yn brieven 'Mejuffrou en
Muy' neamt. 14 Yn it earste debiteureboek fan it fabryk stiet krekt oanjûn wat
der foar him makke waard.15 Troch de spesifikaasjes yn dit boek te fergelykjen
mei de stientsjes dy't bewarre bleaun binne, moat men wol ta it oardiel komme
dat se hearden ta de leverânsje fan Kingma's gleibakkerij oan Jelmer van der
Zee en dat se yn 1784 yn it hûs oan it Sylspaad oanbrocht binne.
Op 20 oktober 1784 krige Jelmer van der Zee foar f 44-2-0 oan stientsjes. Fan
de beskildere wienen dat fiif tablo's, dêr't trije fan bewarre bleaun binne en
fierders twa festoenen ('hangers'), dy't grutter wienen (13 X 19,8 sm.) as gewoane stientsjes (13 X 13 sm.) en dan noch rânestientsjes (6.5 X 13 sm.) mei
slingers en mei portretmedaljons ('antieksche halfjes'). Ut foto's fan 1944 blykt
dat der stientsjes foar in bopperâne makke waarden mei in beskildering op in
ljochte ûndergrûn, en foar in râne ûnder by de flier mei in donkere eftergrûn.
De beskilderings binne yn blau. Mei noch bylevere wite stientsjes kamen dy yn
de gong fan it hûs oan it Sylspaad. Op 16 en 17 novimber en 15 desimber 1784
levere de gleibakkerij fan Kingma foar de efterkeamer fan Jelmer van der Zee
foar f 67-12-0 oan stientsjes. In tablo fan 66 stientsjes foar de skoarstienmantel
is weiwurden, krektlyk as twa tablo's mei festoenen en in blomfaas dy't tsjin 'e
noardmuorre fan 'e keamer oanbrocht west ha moatte. Ek wei waard in blomfaas neist de keamersdoar oan 'e súdkant fan 'e keamer. Bewarre bleauwen de
trije hjirfoar beskreaune tablo's. Dat fan 80 stientsjes siet ûnder de finsters, dy't
útsjoch hienen op 'e Droege Dolte. It bestiet út twa parten mei slingers en medaljons mei agraryske foarstellings. It tablo fan 80 stientsjes, dat in plak hân ha
moat tsjin de muorre foar de finsters oer bestiet út sierfazen, slingers, festoenen mei dêryn symboalen en in medaljon, dêr't de hjirfoar neamde haven op
skildere is. Tsjin de sydmuorre siet in soartgelikens tablo fan 88 stientsjes, mei
yn it medaljon de ôfbylding fan in kofskip.
Adam Sijbel
No't de fabrikanten fan de tablo's bekend binne, kin ek fêststeld wurde wa't se
skildere. Neidat yn 1783 yn Makkum de gleibakkerij fan de famylje Kingma
stifte waard, makke Ytje Hayes, de widdo fan Hylke Jans Kingma, yn 1784 in
kontrakt op mei de skilder Adam Sijbel te Amsterdam. Hy ferbûn him om tsien
jier efterelkoar as skilder foar de gleibakkerij te wurkjen. In konsept fan it kontrakt is bewarre bleaun. 16 Dêr fait út op te meitsjen dat Sijbel op it fabryk de
'earste skilder' waard en de grutte opdrachten útfierde. Ytje Hayes ferplichte
har om him
'tot Loon te betalen soo veel als Doorgaans aan de beste schilders in
Frieslandt gegeven Word en Wanneer er stukken gemaakt Worden Welke op geen Vaste prijs staan Zal het gereguleert moeten Worden na het
Werk Zelve, Dog onder die bepaling dat zijn Verdienst niet minder is
Dan 's Daags Vier en Twintig stuijvers in Welke Schikking WederZijds
naar het Voorschrijft der Reede en billijkheyd moet gevonden Worden'.
60
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Twa tablo's mei sintraalyn 'e medaljons foarstellings fan it boerebedriuw (foto's Jan
Pluis)
Fergelikingen fan de troch Jelmer van der Zee bestelde stientsjes mei oar wurk
dat fan Adam Sijbel bekend is, liedt ta de konklúzje dat hy sûnder mis de tablo's foar de keamer en gong fan Jelmer van der Zee syn hûs skildere hat. Hy
wie doe noch mar in pear moanne yn Makkum. Op 7 july 1784 kaam er mei
attestaasje fan de Meniste gemeente De Zon fan Amsterdam nei Makkum ta.
Adam Sijbel waard yn of om 1743 hinne te Amsterdam berne en stoar op 24
septimber 1803 te Makkum. Wy witte net oft er nei it ôfrinnen fan syn kontrakt
mei de Kingma's by harren oan 't wurk bleau.17 Yn 1788 en tusken 1797 en 1802
wurdt er ek neamd yn de leanboeken fan de Makkumer gleibakkerij fan Tichelaar. Yn 1793, doe't Adam Sijbel noch foar de gleibakkerij fan Kingma wurke, hat er ek noch in folsleine stientsjebeskildering makke foar in keamer fan
de skipper Johannes Plantenga te Warkum. Dy kocht 1777 stientsjes en dêr
wienen 1300 wite by. De oaren wienen beskildere ûnder oaren mei '6 Paarden
8 Koeijen ieder 6 steenen', 'Een stuk in de schoorsteen 113 Steen', 'Een Fruitkorf 50 Steen', '13 hangers van 5 Steen', '2 hangers 41 steen', 'dito 25 steen', '2
Vogelkooitjes' en '2 gekleurde stukjes'. De fermeldings 'De Eene Zijde Van de
Muur 65 Steen' en 'Teegen over de Muur 160 steen' kinne wize op tablo's lykas
dy foar it hûs fan Jelmer van der Zee. 18
Foar it bedriuw fan Tichelaar skildere er yn 1797 tablo's foar de saneamde
Warkumer keamer dy't no yn it Fries Museum te finen is. De betimmerings en
tablo's fan beskildere stientsjes fan dy keamer waarden yn 1919 troch it Friesch
Genootschap oankocht en yn 1926 op de nije boppeferdjipping fan it Fries Mu61
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Underdiel fan it tablo mei úibyldings fan
de uden fan itjier: de maitiid
(foto Jan Pluis)

Underdiel fan it tablo mei útbyldings fan
de tidenfan itjier: de simmer
(foto Jan Pluis)

seum opsteld, fierhinne mar dochs net alhiel gelyk as op it oarspronklike plak
yn Warkum. Foto's dy't yn 1919 te Warkum makke waarden, wize út dat ûnder
de stripe smelle rânestientsjes noch in 'lambrisearring' oanwêzich wie fan fjouwer stientsjes heech en beskildere mei medaljons mei sierfazen deryn en mei
blomslingers en festoenen, dy't sterk tinken dogge oan dy yn it hûs fan Jelmer
van der Zee. 19 Dy lambrisearring is yn it Fries Museum net tapast; wêrom witte
wy net. Der kamen wite stientsjes foar yn it plak mei lytse tablo's (3 x 3) der
tuskenyn. It wurk fan Adam Sijbel oan de Warkumer keamer, dy't yn 1797 ynrjochte waard foar Lieuwe Hylkes Potma, stiet net yn de leanboeken fan de
gleibakkerij fan Tichelaar, mar wol yn de 'ovenboeken'. 20 De fjouwer grutte
wanden fan 273 stientsjes (21 X 13) wurde neamd yn de léste moannen fan 1797
mei de oantekenings 'Van Zijbel', 'Een Stuk Van Sijbel', 'Een Stuk van Sijbel
twebak' en 'Van Sijbel.'. Hy beskildere ek noch in kear 270 (of 275) stientsjes
foar de keamer en letter 60. Dat wol net sizze dat er alle skilderwurk foar de
keamer útfierd hat. De skildertrant fan in pear smelle tablo's mei festoenen is
oars as dy fan Sijbel. Dy binne skildere troch Douwe Klazes (Hofstra)21, waans
wurk ek yn de leanboeken en yn de 'ovenboeken' fan Tichelaar werom te finen
is. Dizze Douwe Klazes skildere ek in tablo fan 80 stientsjes (10 x 8) foar de
skoarstienmantel. 22
Adam Sijbel hat yn de grutte tablo's foar de Warkumer keamer yn it Fries
Museum, tusken festoenen en slingers mei symboalen, rjochthoekige skilderijkes opnaam mei allegoaryske foarstellings fan de fjouwer tiden fan it jier. Op
trije dêrfan hat er syn namme set.
Behalven de hjirfoar neamde keamer, hat Adam Sijbel beskildere stientsjes
en tablo's makke foar hiel wat huzen en dêrneist ek sierierdewurk. Troch stylfergeliking is al gans wurk dat bewarre bleau oan him taskreaun, mar der sil ek
noch wol mear oan him ta te skriuwen wêze. Wy hoopje dat yn de takomst te
dwaan en dan ek syn styl fan skilderjen te karakterisearjen. Fan de troch Sijbel
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Underdiel fan it tablo mei útbyldings fan
de uden fan itjier: de hjerst
(foto Jan Pluis)
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fersoarge folsleine stientsjebeskilderings fan keamers, kin fêststeld wurde dat
dy útfierd binne yn de yn syn tiid gongbere Loadewyk XVI-styl, mei karakteristike fersieringseleminten as strûzen, linten, rosetten, medaljons, sierfazen,
meanderlisten, slingers en festoenen. De beskilderings binne net mear, lykas
earder, tablo's (skilderijen op stientsjes) yn wanden fan wite stientsjes of fan
stientsjes mei elk har eigen dekoraasjes. It binne beskilderings fan hiele wanden, of parten dêrfan, neffens in folslein ûntwerp en yn opdracht makke foar in
beskate keamer. Sokke beskilderings waarden yn Hollân yn 'e midden fan de
18de ieu al makke, ûnder oaren yn de gleibakkerij fan de famylje Aalmis te
Rotterdam. 23
Yn Fryslân wie it Dirk Danser út Harns dy't as earste fan sokke beskilderings
makke, bygelyks yn it hûs Weaze 30 te Aldeboarn. 24 Dy syn wurk is noch fan de
foarstellings út skildere, wylst Adam Sijbel mear wurke neffens dekorative útgongspunten. Hy hie wat dat oanbelanget in foargonger yn Gatse Sytses25, de
'earste skilder' yn de gleibakkerij fan Tichelaar yn Makkum. Dy skildere yn
1776 foar syn baas Pieter Ymes Tichelaar stientsjewanden mei fersierings yn
Loadewyk XV-styl foar it Makkumer hûs Turfmerk 5. It binne neifolgings fan
beskildere behangsels. It wurk van Sijbel yn syn 'stientsjekeamers' hat deselde
opbou en fertoant ek deselde dekorative eleminten as dat yn keamers mei beskildere behangsels, lykas dy bygelyks makke waarden yn Hoarn. 26 Sokke behangsels binne oan 'e ein fan de 18de en yn it begjin fan de 19de ieu in protte
tapast yn went en yn plakken om de Sudersee hinne, ek yn de Súdwesthoeke.
De beskildere stientsjekeamers út Warkum kinne beskôge wurde as in yn Frysk
materiaal makke Fryske fariant fan de Hoarnske behangsels. De hjirfoar
neamde dekoraasje fan in keamer yn Makkum wiist der op dat net allinnne foar
huzen yn Warkum beskildere behang neifolge waard yn de foarm fan beskildere stientsjewanden. Bewarre bleaun argyfmateriaal fan de gleibakkerijen fan
Tichelaar en Kingma jout gjin oanwizings dat der folie mear sokke neifolgings
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west ha. Argiven fan Harnzer gleibakkerijen binne der net mear om ús dêr wat
oer te ferdúdlikjen. Harnzer neifolgings binne net bekend.
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Doodstraf in Friesland, 1701-1811
Resultaten

van een kwantitatief

onderzoek

A . H . Huussenjr.
I
Het recht, inclusief het strafrecht, is de uitdrukking van meer of minder fundamentele normen en waarden die in een samenleving heersen. 1 Toegepast op de
samenleving van de Nederlandse Republiek, een federatie van zeven souvereine gewesten, betekent dit, dat het proces van staatkundige centralisering en
van unificering van het recht - een proces dat in beweging werd gezet door de
Bourgondische hertogen en dat werd doorgevoerd door hun Habsburgse opvolgers - was onderbroken en verlangzaamd maar niet teruggedraaid. Zelfs de
zogenaamde Criminele Ordonnantiën die koning Filips II in 1570 uitvaardigde,
werden in de opstandige gewesten gerespecteerd in de dagelijkse rechtspraktijk - zelfs in die streken van de latere Republiek waar deze ordonnanties niet
officieel als geldend recht waren afgekondigd. Zo groot was het gezag van die
ordonnanties dat nog in 1792 de Leidse hoogleraar in de rechten Bavius Voorda - van Friese komaf - er een omvangrijk en geleerd commentaar op publiceerde. 2
De situatie op het gebied van strafwetgeving in de Republiek aan het begin
van de zeventiende eeuw kan als volgt worden samengevat. De Staten Generaal kondigden enkele strafwetten af, bijvoorbeeld tegen diefstal en huisbraak
in 1614 en tegen de zogenaamde losbandigheid van de drukpers in 1608, maar
die wetten moesten door de Provinciale Staten worden overgenomen om in de
gewesten geldend recht te worden. Gevolg was dat de provinciaal of regionaal,
en zelfs lokaal, geldende strafwetgeving - zowel oude als nieuwe - een belangrijke juridische basis vormde om misdrijven te vervolgen.
Deze zaak was echter niet alleen gecompliceerd door het ontbreken van een
systematisch en uniform corpus van wetgeving, maar ook doordat in dit precodificatie tijdperk geen helder gedefinieerde hiërarchische rechterlijke organisatie kon worden ingevoerd. De jurisdictie in criminele zaken was in hoge
mate gedecentraliseerd - of liever: bleef op lokaal en regionaal niveau autonoom en van eigen karakter. Daar kwam nog bij dat sommige justiciabelen op
grond van hun kwaliteit of functie het voorrecht genoten door hun gelijken te
mogen worden berecht in speciale rechtbanken. Bij voorbeeld studenten en
professoren voor het forum academicum of universitaire vierschaar, en militairen voor krijgsraden.3
Tot op zekere hoogte vormde Friesland tijdens het ancien régime een uitzondering op de verbrokkeling van de rechterlijke macht zoals die in de meeste
andere gewesten aan te wijzen valt. Hier bezaten de magistraten der elfsteden
en de autoriteiten in de dertig grietenijen immers maar een heel beperkte competentie in strafrechtelijke zaken. Zij hadden slechts zeggenschap in strafzaken
die overtredingen betroffen waarvoor de straf een paar dagen hechtenis of een
lage geldboete niet te boven zou gaan. Wel rustte op hen de wettelijke plicht al in 1504 door de centraliserende zogenaamde Saksische Ordonnantie voorgeschreven - om het gerechtelijke voor-onderzoek te verrichten in alle criminele
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zaken in hun district die hun ter kennis kwamen en om de verdachten vervolgens onverwijld op te zenden naar het Hof van Friesland, opgericht in 1499 en
zetelend te Leeuwarden, vergezeld van het geschreven proces-verbaal van het
vooronderzoek.4 In het archief van het Hof van Friesland bevindt zich een volledige serie met criminele vonnissen vanaf 1516 tot 1811, respectievelijk beginnend een jaar na het sluiten van het tractaat waarbij Karel V de landsheerlijkheid over Friesland verkreeg en eindigend in het jaar waarin de Franse rechterlijke indeling en instellingen werden ingevoerd (per 1 maart) in het geannexeerde Nederland. Aldaar is precies over de jaren 1700 tot 1811 ook een
vrijwel complete reeks van (niet steeds volledige) dossiers overgeleverd in de
strafzaken van die periode - een unieke bron voor historisch onderzoek.5
Doel van dit opstel is enige resultaten van serieel onderzoek in de criminele
archieven van het Hof van Friesland te vergelijken met dergelijke vondsten op
lokaal en regionaal niveau elders in de Republiek gedurende diezelfde periode. Het was immers de eeuw van de 'Verlichting' die de ideologische leerschool
is geweest voor het negentiende-eeuwse streven naar politieke emancipatie.
Toch heeft die verlichte eeuw meer opgeleverd dan alleen maar theoretische
grondslagen voor de toekomst. Kritische 'philosophes' pretendeerden door de
zuivere toepassing van de rede onderscheid te kunnen maken tussen religie en
bijgeloof. Geloof en traditie moesten kritisch worden ontleed; dogma's waren
uit den boze. Scheiding van kerk en staat - in de Republiek pas in 1796 wettelijk
doorgevoerd na de zogenaamde Bataafse Revolutie - stond hoog op hun wensenlijst. Consequenterwijs behoorde pluriformiteit van opinies en levensbeschouwingen te worden getolereerd. Censuur moest worden afgeschaft. Het
geluk van de individuele mens zou alleen maar optimaal worden gerealiseerd
door zijn politieke vrijheid zo groot mogelijk te maken. Rationalisme, secularisatie, tolerantie, vrijheid en concentratie op het individu vereisten, in de ogen
der progressie ven-van-toen, een humanitair hervormingsprogramma.
Vanzelfsprekend bleven het strafrecht en zijn praktische toepassingen niet
buiten schot. Na de verschijning van Cesare Beccaria's Dei delitti e dellepene
(1764) barstte de discussie over nut en wenselijkheid van de doodstraf in alle
hevigheid los. Dat debat is nog niet afgesloten. Eveneens werd kritiek uitgeoefend op de toepassing van de pijnbank in het strafrechtelijk vooronderzoek: zij
werd in 1798 bij de nieuwe staatsregeling van de Bataafse Republiek grosso
modo afgeschaft.6
Mijn uitgangspunt zal zijn de vraag: in hoeverre enkele kwesties waarover
'verlichte' hervormers in heftige discussie waren, hun weerslag hebben gevonden in de dagelijkse praktijk van de strafrechtstoepassing. De voornaamste
thema's zullen zijn: het verschijnsel van criminalisering en de-criminalisering;
de doodstraf en confiscatie; de toepassing van tortuur in het vooronderzoek.
De basis is een vorm van sociale controle, uitgeoefend door een centraal orgaan van de staat, namelijk het Hof van Friesland. Buiten beschouwing blijven
hier andere soorten van sociale controle zoals die welke wordt uitgeoefend
door familie en gezin, door de buurt of de dorpsgemeenschap, bij voorbeeld
door zogenaamde volksgerichten of ketelmuziek. Ook de controle uitgeoefend
door de religieuze gemeenschap, in het bijzonder door de calvinistische kerkeraad, blijft onbesproken. Zoveel is inmiddels overigens wel duidelijk uit lokaal
onderzoek in de protocollen of acta der kerkeraden dat de effectiviteit der eensura morum of zedentucht gedurende de achttiende eeuw sterk is afgenomen is
vergelijking met de voorgaande eeuw.7 Overbodig te zeggen dat we geen 'harde' cijfers bezitten over het 'dark number' in de criminaliteit, dat wil zeggen
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over de criminaliteit die wel werd begaan maar niet ter kennis van de justitie
kwam - althans niet werd geregistreerd. De gegevens voor dit opstel zijn ontleend aan de geregistreerde, veroordeelde delinquenten en hun justitieel vervolgde misdaden (zie noot 5).
Voordat de drie aangekondigde thema's aan de orde komen, geef ik enkele
algemene tendenties. Voor zover we thans kunnen zien, is de categorie van
misdrijven waarvoor het grootste aantal straffen werd opgelegd in de Republiek, het vermogensdelict geweest in zijn vele verschijningsvormen (met name
diefstal en fraude): namelijk ca. 40% van het totale aantal misdrijven. Lichamelijke verwonding en moord zijn goed voor resp. 15% en 5%, terwijl misdrijven tegen de openbare orde en tegen de goede zeden resp. 10% en 5% beslaan. De resterende 20% omvatten zo uiteenlopende misdaden als verbreking
van een eerder opgelegde verbanning, verzet tegen de justitie, smokkelarij en
belediging.8
Afgezien van lokale en regionale fluctuaties valt in de hele Republiek na
1785 een scherpe stijging van het aantal criminele vonnissen te signaleren. Zoals uit figuur 1 blijkt, geldt dat ook voor Friesland.
Bovendien zien we daar dat in het decennium 1710 tot 1720 een relatief groot
aantal vonnissen is geveld. Dat is te verklaren uit de vervolging van leden van
criminele bendes (bedelaars en landlopers) en van politieke misdrijven.
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Figuur 1: Hof van Friesland,- Criminele vonnissen 1701-1811
(per vijfjarige perioden, N = 7271)
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II
Tijdens de achttiende eeuw werden religieuze dissenters nauwelijks meer strafrechtelijk vervolgd. Wie zich aan de perswetten hield en geen publieke opschudding veroorzaakte, werd ongemoeid gelaten door de calvinistische overheden. Ketterverbranding was uit de mode geraakt, maar godslastering werd
nog niet getolereerd. Sommige theologische kwesties waren nog teer, zoals de
uit Friesland afkomstige Amsterdamse predikant Balthasar Bekker ondervond
toen hij in de jaren 1690 wat al te uitdrukkelijk de invloed van de baarlijke duivel geringschatte. Ook voor de ouderwetse hekserij werd men in de Republiek
niet meer vervolgd, wat overigens niet wilde zeggen dat alle toverijgeloof was
verdwenen. Integendeel. 9
Tegenover de decriminalisering van ketterij en hekserij stond de criminalisering van sommige handelingen of gedragingen die in het vlak van de goede zeden liggen. Op diverse plaatsen gingen de gerechtelijke autoriteiten in de achttiende eeuw over tot strengere vervolging van delicten als overspel en prostitutie. Geruchtmakend is de massale vervolging geweest van 'sodomie'of homosexuele handelingen in de jaren 1730. Ook Friesland ontkwam hier niet aan.
Van de 25 mannen die in de periode 1730 tot 1809 wegens 'sodomie' werden
vervolgd, werden er twee (in 1730) ter dood veroordeeld. 10
III
Een van de problemen die zwaar op het geweten van de 'westerse' mens drukken, is ongetwijfeld de morele rechtvaardiging van door de staat opgelegde
straffen. Het meest saillante aspect daarvan is natuurlijk de doodstraf en haar
verhouding tot de gevangenisstraf. De radicale voorstanders van de afschaffing
van de doodstraf vonden in de Republiek nog maar weinig weerklank in de
openbare discussie tijdens de tweede helft van de achttiende eeuw. Des te belangwekkender wordt de vraag: hoe de toepassing van de doodstraf zich in de
strafrechtspraktijk heeft ontwikkeld in vergelijking met andere soorten straffen.
In Friesland werden in de periode 1701 tot 1811 door het Hof 86 personen ter
dood veroordeeld: dat wil zeggen 1,5% van het totaal aantal vonnissen. Opvallend is dat na 1765 maar 14 personen de doodstraf kregen.
Hoewel het percentage doodstraffen van het totaal aantal straffen in sommige landelijke districten en steden elders in de Republiek hoger is geweest (8%),
kan toch in steden als Delft (33 doodstraffen waarvan 5 na 1765) en Den Haag
(54 doodstraffen waarvan 13 na 1765) een zelfde neergaande tendens als in
Friesland worden gesignaleerd.11 Toeval kan hier allicht niet als verklaring dienen.
Als we de Friese zaken die met een doodstraf eindigen, nader beschouwen
dan vallen de volgende feiten op: 40 (van de 86) personen werden ter dood veroordeeld wegens diefstal bij nacht en huisbraak; deze zaken komen gespreid
over de hele periode voor. Hetzelfde geldt voor moord en doodslag in het algemeen: 30 (van de 86) personen. Daar komen dan nog bij de zaken van 10 vrouwen die wegens kindermoord werden veroordeeld, maar de doodstraffen voor
dat delict vielen uitsluitend in de jaren 1701 tot 1734. De verklaring voor het
wegvallen van de doodstraf bij dit delict kan gezocht worden in de wetenschappelijke discussie die tussen (gerechtelijke) medici plaats vond over het bewijs of
een pasgeboren baby had geleefd dan wel dood ter wereld was gekomen. Maar
ook was er debat over de vraag hoe ernstig men het delict van 'kindermoord'
nog moest opvatten. Ik kom daarop terug.
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Figuur 2: Hof van Friesland, Doodvonnissen 1701-1811
(N = 7271; T = 86)
Eén ding is duidelijk: rechters waren na 1760 veel minder snel geneigd de doodstraf op te leggen dan voordien. Voor zover wij nu kunnen zien, zijn de leden
van de rechterlijke macht zich destijds niet of nauwelijks bewust geweest van
deze tendens. Dat is ook niet zo verwonderlijk voor een periode waarin nog
geen 'criminele statistiek' bestond. Blijft over het moeilijke probleem van de
historische verklaring voor dit opmerkelijke verschijnsel. De strafvonnissen
zelf geven daarover vrijwel geen uitsluitsel: ze werden niet gemotiveerd. Ik
denk dat de 'verlichte' humanitaire beweging in dit opzicht toch een grote, misschien niet bewust geworden, rol heeft gespeeld. Mensen kregen twijfel over
de gerechtvaardigheid van de beslissing medemensen ter dood te veroordelen
en te executeren. Het geweten van juristen werd in verwarring gebracht door
de reële mogelijkheid van veroordeling van onschuldigen in geval van een gerechtelijke dwaling. Bovendien waren deze rechters misschien niet meer zo zeker van de afschrikwekkende en preventieve werking van de doodstraf. Daar
kwam nog bij dat er een toenemend aantal mensen was dat liet blijken uiterst
pijnlijk te worden getroffen door het min of meer bloedige schouwspel van
openbare strafvoltrekkingen.12
In dit verband kan de verdwijning van de confiscatie mede een verklarende
rol spelen. In 1732 besloten Provinciale Staten van Holland de straf van confiscatie af te schaffen. Sinds de Oudheid was confiscatie van het vermogen een
gebruikelijke bijkomende straf geweest voor personen die ter dood veroor-
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deeld werden. Die beslissing bracht toen in Holland voor het eerst eenheid in
de lokaal verschillende gewoonten op dit stuk. Aanleiding tot deze belangrijke
stap waren de vele strafzaken tegen mannen die van 'sodomie' werden beschuldigd. Immers velen van hen waren voortvluchtig en werden bij verstek veroordeeld tot levenslang verbanning benevens tot confiscatie. Hoe onrechtvaardig
het eigenlijk was om de families en gezinnen van zovele - soms vermogende! verdachten te treffen, werd toen opeens heel duidelijk. De provincie Zeeland
volgde het Hollandse voorbeeld in 1735.13
In Friesland werd de confiscatie in de Statuten maar eenmaal vermeld als bijkomende straf, namelijk in geval van hoogverraad. 14 Toch heeft het Hof, in de
achttiende eeuw, de confiscatie van het vermogen nimmer als bijkomende straf
opgelegd; zelfs niet in de gevallen waarin het, in 1705 en 1713, vier valsemunters ter dood veroordeelde of waarin drie deelnemers aan gewapende oproeren
in 1750 en 1797 die straf kregen opgelegd. Immers, dat waren misdrijven die
werden beschouwd als aanslagen tegen de maiestas of souvereiniteit van de
staat. En het hoeft dan ook niet te verbazen dat de beroemde Friese jurist professor Ulric Huber in zijn commentaar op de Friese strafwet confiscatie met
zoveel woorden noemde als een bijkomende straf voor die delicten.15 Nu kan
men het niet-opleggen van de confiscatie in de gevallen der vier valsemunters
misschien verklaren uit het feit dat deze misdadigers arme vreemdelingen waren die verder geen sou bezaten. Maar die uitleg gaat niet op voor de rebellen
van 1750. Het lijkt mij eerder dat het Hof in deze zaken besliste conform de
heersende opvattingen in de Republiek over een rechtvaardige behandeling
van criminelen en hun verwanten.
IV
Er is, zoals gezegd, nog een probleem dat de gemoederen in 'verlichte' kringen
zeer bezig hield. De 'party of humanity' - om Peter Gay te citeren - streefde
naar afschaffing van het gebruik van fysieke pijniging van een verdachte tijdens
het vooronderzoek tot een strafproces. Die tegenstanders beschouwden het
toebrengen van lichamelijk leed als een barbaars en irrationeel middel om onderscheid te maken tussen onschuldige en schuldige verdachten. Deze materie
is nogal gecompliceerd. Het afwijzen van de tortuur, op een theoretisch-rationeel niveau, veronderstelde in die tijd een radicaal nieuwe visie op het bewijsrecht. Die verandering was als zodanig slechts mogelijk als de juristen bereid
waren een oude eerbiedwaardige rechtsregel te laten vallen, die niet alleen
voorschreef dat de bekentenis van een verdachte onmisbaar was voor zijn
eventuele ter dood veroordeling - dus ingeval van delicten waarop de doodstraf stond - , maar die ook voorschreef dat een verdachte die een volledige bekentenis had afgelegd, na zijn veroordeling niet het recht had in hoger beroep
te gaan (confessus non appellat).16
In de gewenste nieuwe situatie - zonder toepassing van tortuur in het vooronderzoek - moest men dus wel 1. aanvaarden: bewijs op grond van omstandigheden als een voldoende basis voor de rechterlijke overtuiging omtrent de
schuld van een persoon, verdacht van een halsmisdrijf, en 2. bereid zijn: zo'n
schuldig gedachte verdachte ter dood te veroordelen, en 3. voortaan hoger beroep in strafzaken mogelijk maken.
Op het morele, zo men wil sentimentele, vlak speelden anderzijds bezwaren
een rol die ook in het debat over de doodstraf werden aangevoerd. Tegenstanders van de tortuur wezen allicht op het gevaar dat personen door onderwerping aan fysieke pijn daden zouden bekennen die zij helemaal niet hadden be70
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gaan - dat was toch duidelijk geweest in de zogenaamde ketter- en heksenprocessen. Zulke anomalieën konden in de eeuw der Verlichting niet meer
getolereerd worden. Bovendien achtten deze tegenstanders het volstrekt onrechtvaardig om fysiek leed toe te brengen aan personen die onschuldig waren, ja zelfs aan verdachten die nog niet schuldig waren bevonden en veroordeeld.
Dat was de kern van de theoretische discussie. Het is echter heel moeilijk na
te gaan wat er in de praktijk precies gebeurde. De bronnen geven niet gemakkelijk de informatie die wij zoeken. Wie alleen de registers met strafvonnissen
bestudeert, zal hooguit een enkele keer een paar relevante feiten vinden. Bij
voorbeeld, in het geval dat de officier van justitie in appel ging van de beslissing
van een gerecht - zeg in Holland - om diens verzoek tot toepassing van tortuur
af te wijzen. Maar in Friesland, waar het Hof zelf 'souverein' was, bestond zo'n
vorm van appel zelfs per definitie niet.
In Holland, bij voorbeeld, vindt men in de strafvonnissen de dubbelzinnige
formule: dat de verdachte had bekend 'buiten pijn en banden van ijzer'. Dat
kon betekenen dat er helemaal geen tortuur was toegepast, maar het kon ook
betekenen - en dat was de ratio van het gebruik van deze formule - dat de delinquent wel degelijk op de pijnbank was gelegd en dat hij zijn bekentenis, zoals
de wet vereiste, had herhaald zonder te worden getorureerd! 17 Om dit thans te
kunnen uitmaken, en om andere procedurele details te kunnen terug vinden
moet men dus elders kijken, en wel in de dossiers van de strafzaken. (Maar
helaas vielen, en vallen, die dossiers vaak ten offer aan de vernietigingswoede
van schoonmakers en andere incompetente opruimers). In Friesland is echter,
zoals al opgemerkt werd, een bijna complete serie van strafdossiers over de periode 1700 tot 1811 overgeleverd; van voordien is vrijwel niets meer over (zie
noot 5). Dat is echter maar ten dele de zegen die het lijkt. Het is op zich een
subtiele tortuur - een monnikenwerk zo men wil - die enorme massa papier van
ca. 65 strekkende meter op zo'n 'detail' te moeten doorvorsen.
Er is gelukkig een lichtpuntje. Tortuur werd namelijk niet maar willekeurig
toegepast. Integendeel. In de eerste plaats was toepassing van de pijnbank in
de termen van de bovengenoemde Criminele Ordonnantiën van koning Filips
II uit 1570 slechts mogelijk na uitdrukkelijke toestemming van de rechtbank,
indien de raadsheren die als 'commissarissen' aan het vooronderzoek deel namen reeds voor meer dan de helft bewijs hadden voor de schuld van de verdachte. Ten tweede was tortuur slechts toegestaan in 'capitale' zaken, dus bij
misdrijven waarop de doodstraf stond. Dat betekent dat we meer kans hebben
om aanwijzingen omtrent het toepassen van tortuur te vinden in halszaken dan
in andere (waar, uiteindelijk, geen doodstraf in werd uitgesproken.)
Noodgedwongen heb ik het onderzoek, voor dit opstel, vooralsnog beperkt
tot de 86 dossiers van de ter dood veroordeelden die hierboven al werden genoemd. Slechts 30 personen - 20 mannen en 10 vrouwen - blijken te zijn geconfronteerd met één of andere vorm van 'tortuur'. Daarbij valt te bedenken
dat 7 van hen al bekenden toen ze alleen maar met tortuur werden gedreigd,
dat wil zeggen geconfronteerd met de martelwerktuigen. Twintig van hen
moesten met duim- en scheenschroeven worden getortureerd om hen tot bekentenis te bewegen. (Van 3 weten we niet welke soort tortuur ze ondergingen).
Opnieuw is het een opmerkelijk feit dat, uit dit onderzoek in de dossiers van
de zwaarste strafzaken, ér na 1765 geen aanwijzingen voor toepassing van tortuur in Friesland zijn gevonden.
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V
Ook in de strafrechtelijke bejegening van bepaalde categorieën mensen kunnen in deze periode opvallende ontwikkelingen worden gesignaleerd, met name ten aanzien van vrouwen en jeugdigen. Het relatief lage percentage van
vrouwelijke delinquenten - ten opzichte van mannelijke - is een bekend verschijnsel in moderne 'westerse' samenlevingen. Of de oorzaak daarvan ligt in
de zachtere aard van de vrouw, in haar sociaal gesproken meer geïsoleerde bestaan in een door mannen gedomineerde maatschappij, in de mildere bejegening van vrouwen door gerechtshoven die uit mannen waren samengesteld en/
of in de nog weinig geëmancipeerde positie van de vrouw in donkerder dagen dat alles behoeft hier en nu niet te worden uitgemaakt. Men heeft over de Republiek in de eeuw der Verlichting in dit verband opgemerkt: 'While female
prisoners numbered about 30% of all prisoners, the female share of delinquency is less (20%). So proportionally women received more confinement sentences.' 18
Het percentage veroordeelde vrouwen in Friesland gedurende onze periode
is 33% (N=7872) 19 en het percentuele aandeel der vrouwen - dat wil zeggen
'zaken', dus inclusief recidivisten - daalt hiervan 41% in het eerste decennium
van de achttiende tot 27% in het eerste decennium van de negentiende eeuw.
Het meest opvallende is echter de bejegening van vrouwen die schuldig werden
bevonden aan halsmisdrijven. Na 1765 werden door het Hof geen vrouwen ter
dood veroordeeld. Sindsdien werden, naar het schijnt, ook geen vrouwen tot
de pijnbank verwezen. Het is zelfs zo, dat na 1735 maar twee vrouwen werden
geëxecuteerd. Terwijl tussen 1701 en 1735 van de 15 vrouwen die ter dood werden gebracht, er 10 wegens kindermoord waren veroordeeld, betekende die
soepeler berechting niet dat er in Friesland geen kindermoord meer plaats
vond. Integendeel. Van de 23 zaken van kindermoord eindigden er in de jaren
1701 tot 1734, zoals gezegd, tien met de oplegging van de doodstraf. In de 47
gevallen die tussen 1738 en 1811 werden berecht, is geen doodstraf meer uitgesproken. De straffen werden trouwens steeds lichter: van openbare geseling
gecombineerd met brandmerken en een gevangenisstraf van tien jaar, tot een
enkele gevangenisstraf van één of twee jaar. 20
Mij dunkt dat wij ook hier dezelfde tendens zien als bij de oplegging van
doodstraf in het algemeen en bij de toepassing van tortuur. Deze vloeit voort
uit een sterker wordend gevoel van onbehagen over openbare strafvoltrekkingen in het algemeen en over de doodstraf in het bijzonder. Daarbij komt dat de
kwetsing van het rechtsgevoel door kindermoord minder hevig werd gevoeld,
mede omdat men sterker geneigd werd de sociale omstandigheden van de ongehuwde jonge vrouwen in de morele veroordeling te betrekken.
Een interessante soort decriminalisering, tenslotte, is vervat in een besluit
dat het Friese Hof in 1759 nam - overigens zonder enige indicatie van de motieven die het college hiertoe hadden gebracht. Men besloot voortaan geen kinderen jonger dan 12 jaar meer strafrechtelijk te vervolgen of hun criminele zaken
in de registers der strafvonnissen op te nemen, maar over hen slechts een 'beslissing' te nemen en deze te noteren in het resolutieboek van het Hof. Sindsdien was de hen opgelegde 'straf- zelfs voor veel oudere kinderen - geseling
ipueriliter castigatio), bij voorkeur uit te voeren door één der ouders. 21
VI
Serieel onderzoek in de criminele archieven maakt, dunkt mij, aannemelijk dat
de 'verlichte' humanitaire hervormingsbeweging al vanaf het midden van de
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achttiende eeuw invloed heeft gehad op de strafrechtspraktijk in de Republiek.
De doodstraf en de pijnbank waren al 'op hun retour' voordat zij werden afgeschaft in respectievelijk 1870 en 1798. Diverse soorten delicten en zelfs categorieën delinquenten werden langzamerhand wat milder bejegend. Er is een aanvankelijk nog zeer aarzelende maar toch groeiende belangstelling te constateren voor de delinquent als persoonlijkheid en voor de individuele en sociale
omstandigheden die, misschien, deels verantwoordelijk waren voor diens misstap. Psychiatrisch advies werd te Amsterdam inforo gegeven in 1770, vijfenzestigjaar voor de cause célèbre van Pierre Rivière waarop Michel Foucault de
aandacht heeft gevestigd.22
De strafrechtstoepassing in de Republiek is niet in die mate het bloedige toneel geweest die sensationele publicistiek ons door eenzijdige concentratie op
het spektakel van de openbare terechtstellingen heeft willen laten geloven. De
'verlichte' mentaliteitsverandering en de effecten daarvan op de strafrechtspraktijk hebben het pad geëffend voor de vergaande hervormingen van de
strafwet en het strafstelsel in de negentiende eeuw, toen de gevangenis het hart
van het strafsysteem werd. De strafpraktijk in Friesland is van die 'verlichte'
incubatietijd een fraai staal.
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Krantnijverheid te Leeuwarden
in de 17de en 18de eeuw1
D.J. Henstra
1. Inleiding
Vlaanderen is eeuwenlang het Europese centrum van de kloskantnijverheid
geweest. Bekend is dat ook in Frankrijk, Italië, Engeland, Duitsland en andere
landen veel kloskant geproduceerd werd. Hoewel in Nederland in de 17de en
18de eeuw veel kant werd gedragen, weten we weinig over de kantnijverheid
hier vóór de 19de eeuw. 2 Alleen uit een in 1983 in Amerika gepubliceerd artikel
van Patricia Wardle bijkt dat er in sommige Nederlandse steden - Leeuwarden
wordt niet genoemd -veel kloskant moet zijn vervaardigd. 3 Publicaties, die een
beeld verschaffen van de sociale en economische ontwikkeling en betekenis
van de 17de en 18de-eeuwse kantnijverheid op een of meer plaatsen in Nederland, ontbreken.
Tegen deze achtergrond is het intrigerend, dat het Quotisatiekohier van
Leeuwarden in 1749 het bestaan aldaar vermeldt van 48 speldewerksters (=
kantklosters), van een speldewerkschoolhoudster en van een koopman 'in kant
en andere waren'. In zijn studie over de economische en sociale geschiedenis
van Friesland van 1500-1800 heeft Faber enige aandacht aan deze kantnijverheid besteed. Hij merkt daarbij echter op dat het bij een momentopname moet
blijven. Verdere gegevens, die ons zouden kunnen inlichten over het ontstaan
en de lotgevallen van deze Leeuwarder luxe-nijverheid, waren hem niet bekend. 4 De Quotisatiekohieren zijn in 1749 voor de Friese steden en grietenijen
opgesteld in een poging om te komen tot een nieuw belastingstelsel, na het belastingoproer in 1748. De poging werd niet als geslaagd beschouwd en is geëindigd.5 Als gevolg daarvan is het bij deze ene registratie van het Leeuwarder
spelde werk gebleven. Even plotseling als dit ambacht voor ons opduikt onttrekt het zich weer aan de waarneming.
De informatie uit het Quotisatiekohier leek echter interessant genoeg om te
trachten meer over de Leeuwarder kantnijverheid te weten te komen. In de
navolgende bijdrage wil ik verslag doen van een korte terreinverkenning in de
Friese hoofdstad. Wellicht dat deze aanknopingspunten biedt voor verdere onderzoekingen in andere Nederlandse steden.
2. Algemeen beeld van de kantnijverheid
Kantwerk is ontstaan in de 16de eeuw uit het afwerken van linnengoed. Er zijn
twee technieken: de naaldkant en de kloskant. De naaldkant is vooral ontwikkeld in Italië (Venetië). Wat in Vlaanderen en ook in Nederland - onder andere in Leeuwarden - werd gemaakt, was geen naaldkant maar kloskant. Het
garen wordt hierbij in paren klosjes aan spelden op een kantkussen opgehangen en volgens een bepaald patroon met bepaalde slagen dooreen geweven. De
slagen worden met spelden vastgezet. Vandaar de naam 'speldewerk', die synoniem is met kloskant. Men neemt aan, dat deze speldewerk-methode ontwikkeld is in de zuidelijke Nederlanden. In verscheidene centra daar (o.a.
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Brugge, Brussel, Mechelen, Rijssel, Valenciennes) ontstond een bloeiende
kantnijverheid.
Wat nu moet men zich bij een plaatselijke kantnijverheid voorstellen? Alvorens over te gaan tot de presentatie van mijn Leeuwarder gegevens geef ik
een voorbeeld van elders. De keuze is niet groot. Slechts van de kantnijverheid
van Brugge is mij een heldere beschrijving bekend waaraan ik het volgende
ontleen. 6
Vanaf het prille begin van de geschiedenis van de kant tot diep in de 20ste
eeuw is de organisatie van de kantnijverheid daar nagenoeg identiek gebleven.
Aan de top van de organisatie stonden enkele 'fabrikanten', die kant verwerkten in hun produkten. Naar behoefte plaatsten zij bestellingen bij koopvrouwen, die een min of meer vaste relatie onderhielden met de kantwerksters in
hun omgeving. Deze koopvrouwen verdeelden het bestelde werk onder die
kantwerksters en verkochten hun de tekeningen en het garen. Meestal waren
deze vrouwen zelf begonnen als speldewerksters waardoor juist zij goed in staat
waren de voor de opdrachten benodigde arbeid te beoordelen. De kantwerksters zelf stonden op de onderste trede van de organisatie. Tot een gilde behoorden zij niet. Zij waren slechts vervaardigsters van kant en middels verkregen voorschotten soms financieel geheel afhankelijk van de koopvrouwen. De
speldewerksters van Brugge waren te verdelen in drie categoriën. Allereerst de
beroepskantwerksters, die de gehele dag om den brode klosten. Vervolgens de
huismoeders, die dagelijks enige tijd vrijhielden om met het speldewerk de
schamele inkomsten van hun echtgenoten wat aan te vullen. Tenslotte de dames uit de burgerij, die kant klosten om hun vrije tijd nuttig te vullen en die de
opbrengst van dit werk niet versmaadden. Bij deze organisatie behoorden in
Brugge spelde werkschoten, waarin meisjes het vak leerden, al of niet in combinatie met lezen en schrijven.
3. Opkomst, bloei en verval van de Leeuwarder kantwerkerij
Wanneer en hoe is nu de Leeuwarder kantnijverheid begonnen? De kunst kan
geleidelijk vanuit de centra in Vlaanderen via Zeeland en Holland en/of Brabant en Gelre tot in Friesland en Groningen zijn verbreid, al dan niet door
Vlaamse immigranten. Niet alleen in Leeuwarden, maar ook in enkele andere
Nederlandse steden werd in de 17de en 18de eeuw op beroepsmatige wijze kant
geproduceerd: Amsterdam 7 , Breda, Dordrecht, Haarlem 8 , Groningen 9 . Over
het ontstaan van de nijverheid daar weten we echter niets.
De oudste berichten over het bestaan van een kantindustrie in Leeuwarden,
die ik tot dusver vond, hebben betrekking op de jaren rond 1620. Ze komen
voor in een boedelbeschrijving uit 1622 en wel van wijlen Antie Wilhelmi, huisvrouw van Carst Reneman, linnenkoopman in het huis 'alwaer de gulden
Rinck uijt hangt' bij de Francisci pijp in Leeuwarden. Onder de 'inschulden'
(debiteuren) 'volgens het reeckenboek dat Anno 1616 begint' is een vordering
genoteerd op 'Empcke, Speldwerckster 1-1-0' en een op 'Rints, Speldwerckster 5-18-8'. Voorts wordt onder de uitschulden (crediteuren) vermeld: 'Antie
achter de Kelders compt van Speldwerk 44-8-0').10 Opmerkelijk is dat deze
speldewerksters geen Vlaamse maar Friese namen dragen. Dit sluit uiteraard
niet uit dat vóórdien vluchtelingen uit de zuidelijke Nederlanden de kunst in
het Noorden geïntroduceerd hebben.
Het volgende bericht dat ik vond, is van bijna 60 jaar later. Toen in 1676 in
Leeuwarden het Nieuwe Stads Weeshuis werd opgericht, konden aanstonds
weesmeisjes worden uitbesteed bij speldewerksters. 11 Van de vier genoemde
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Portret van een onbekende vrouw, ca.
1755, met een zg. 'Duytse muts',
geschilderd door B. Accama.
Collectie Fries Museum
speldewerksters droegen er drie, eveneens uitgesproken Friese namen- Antje
Piebes, Rinske .... en Popck ... De vierde, Berber Jans, zal toch ook wel een
Friezin geweest zijn. Verrassend is dat niet. Het bevestigt dat het kantwerken
geen zaak meer was van immigranten. Er moet rond 1675 in de Friese hoofdstad al een enige generaties omvattende inheemse traditie in het speldewerken
hebben bestaan.
Het lijkt er voorts op, dat de Leeuwarder kantnijverheid in het laatste kwart
van de 17de eeuw al krachtig ontwikkeld was. Althans, volgens Braaksma was
het speldewerken voor het Nieuwe Stads Weeshuis toen een vrij voordelig bedrijf. In zijn publicatie uit 1926 schreef hij dat het totaal der ambachten daar
1165 carolusgulden opbracht, waarvan 700 cgl voor het kantwerken n Een jaar
later verwoordde hij het anders, namelijk dat het kantwerken 1165 cgl opbracht en de overige ambachten 700 cgl.13 Helaas vermeldde Braaksma de bron
van zijn uitspraken met. In het archief van het Nieuwe Stads Weeshuis heb ik
deze ook niet kunnen vinden.14
Moet over de ontwikkeling van de kantnijverheid in Leeuwarden gedurende
de 17de eeuw dus worden volstaan met enige indrukken, voor de 18de eeuw
zijn er meer gegevens. Uit weeshuisrekeningen blijkt dat van 1698 tot 1753 de
weesmeisjes m totaal ruim 38.000 cgl binnen brachten, waarvan bijna 16 000
cgl uit het speldewerk kwam.15 De speldewerkinkomsten der wezen vertoonden in de loop van deze jaren een golvende beweging (zie bijgaande grafiek) 16
Zij stegen vanaf 1700 van ca. 200 cgl per jaar tot een piek in 1707 van 566 cgl per
jaar. Met flinke schommelingen daalden ze in de volgende decennia langzaam
naar een dieptepunt rond 1740. Daarna volgde weer een korte opleving in de
jaren veertig en vijftig. Tot hoe lang is niet precies bekend omdat de betrokken
rekeningen tussen 1752 en 1763 ontbreken. 17 Wel werden in 1753, toen in het
weeshuis een eigen naaikamer opgericht werd omdat het uitbesteden van meisjes bij naaisters en dergelijke ambachten nauwelijks meer loonde, de speldewerkleerhngen voor onderbrenging daarin nog uitgezonderd 'omdat vele bij
dat handwerk zijn en ook een moije stuiver bij het huis verdienen' Maar niet
lang daarna kwam ook dit handwerk op een laag pitje dat geleidelijk uitdoofde
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Speldewerkinkomsten van het Nieuwe Stads Weeshuis te Leeuwarden
Na 1780 vond ik geen speldewerkinkomsten meer vermeld in de weeshuisrekeningen.
Welke conclusie kan verder nog uit bovenstaande grafiek getrokken worden?
Geeft het verloop van de inkomsten der speldewerkleerlingen van het weeshuis ook een indicatie betreffende de ontwikkeling van het gebruik van inheemse kant? Ik denk van wel, maar we moeten hier een slag om de arm houden.
De door de meisjes geproduceerde hoeveelheid kant behoeft om te beginnen
niet rechtstreeks met hun inkomsten te corresponderen. De inkomsten werden
immers bepaald door de hoogte van de weeklonen en het aantal 'meisjesweken'. Nu valt niet uit te sluiten dat de loonvoet voor het speldewerk in het tweede kwart van de 18e eeuw is gedaald. Er zijn daarvoor aanwijzingen.18 Als dat
inderdaad het geval is geweest, dan is het aantal 'meisjesweken' minder sterk
teruggelopen dan de inkomsten. De beweging van dit aantal 'meisjesweken'
stemde overeen met de beweging in de hoeveelheid geproduceerde kant voorzover de arbeidsproduktiviteit van de meisjes gelijk bleef. Er is op voorhand
geen reden om een aanzienlijke verandering in die produktiviteit te veronderstellen. Derhalve kan men uit de golfbeweging van de inkomsten der kantklossende weesmeisjes een overeenkomstige golfbeweging van hun produktie aflezen, waarbij deze in het tweede kwart van de 18de eeuw dus mogelijkerwijs
toch wat minder sterk inzakte dan de inkomsten. Het stijgen, teruglopen en
tenslotte geheel eindigen van de kantproduktie door het weeshuis kan verschillende oorzaken hebben. Zo valt te denken aan een schommeling in de beschikbaarheid van weesmeisjes voor dit handwerk. Deze verklaring lijkt evenwel
niet steekhoudend. Met gebruikmaking van de berekeningen van Spanninga
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stel ik vast dat het verloop van de wezenaantallen niet met deze beweging correspondeert. 19 Ook lijkt het niet waarschijnlijk dat het weeshuis in zijn aanbod
van deze arbeid te hoge lonen vroeg en zich daardoor uit de markt prijsde. De
hierboven vermelde kanttekening bij de oprichting van de naaikamer in 1753
wijst eerder op het tegendeel.
De verklaring moet vermoedelijk niet gezocht worden in het aanbod maar in
de vraag naar deze arbeidskrachten als afgeleide van de vraag naar kant. Men
kan daarbij denken aan een daling van de vraag naar kant in Friesland in het
algemeen maar ook aan verdringing van inheemse kant door uitheemse, lees
Vlaamse kant, bijvoorbeeld wegens meer gewenste kwaliteit of lagere prijzen.
De in Friesland veel gedragen en van kant voorziene 'Duytse mutsen' bijvoorbeeld ondergingen in de loop der 18de eeuw een aanzienlijke modieuze verandering. Misschien kon inheemse kant daar niet aan tegemoet komen. Uitsluitsel daarover valt niet te geven. De vraag verdient nader onderzoek.
Samenvattend: mijn voorlopige indruk is dat de kantnijverheid in Leeuwarden al vroeg in de 17de eeuw geïntroduceerd werd, nog in de loop van die eeuw
een bloeiperiode doormaakte die tot in het eerste kwart van de 18de eeuw aanhield, vervolgens terugliep met zo nu en dan een kortstondige opleving, om
tenslotte omstreeks 1780 te verdwijnen.
4. Omvang van de Leeuwarder kantnijverheid
We kunnen een indruk krijgen van de relatieve betekenis van de Leeuwarder
kantnijverheid door het aantal vrouwen te tellen dat daarin op enig moment
werkzaam was. Bekend is dat op het einde van de 18de eeuw in Brugge niet
minder dan ca. 6.000 kantwerksters waren.20 In die tijd was de kantnijverheid
van Leeuwarden, zover ik weet, al verdwenen. Maar ook in de twee eeuwen
daar aan voorafgaande kan men een dergelijk aantal speldewerksters niet verwachten in de Friese hoofdstad. Precieze cijfers zijn niet voorhanden, maar we
kunnen een poging doen de orde van grootte te bepalen. Met behulp van veronderstellingen gebaseerd op de beschikbare gegevens kan een indruk worden
gegeven van dit aantal rond 1750. Uiteraard zijn de daarbij gehanteerde veronderstellingen vatbaar voor zowel verschil van opinie als voor nader onderzoek.
Eerst kunnen we het aantal na 1675 in het Nieuwe Stads Weeshuis opgeleide
speldewerksters ramen. We kennen globaal het aantal weesmeisjes dat in de
loop der jaren tot het weeshuis werd toegelaten. 21 We kennen ook van enkele
tijdvakken de namen en dus de aantallen van de meisjes die op speldewerk gingen.22 Als we deze laatste aantallen als 'steekproeven' beschouwen valt te berekenen, dat er in de ruim 100-jarige periode na 1675 rond 500 weesmeisjes kantonderricht moeten hebben gehad.
Vervolgens kan het totale aantal geschat worden, uitgaande van het gegeven
dat in deze periode ongeveer 20% van het totale aantal speldewerksters in
Leeuwarden is opgeleid vanwege het Nieuwe Stads Weeshuis. Ik baseer deze
veronderstelling op onderzoek waaruit blijkt dat ca. 10 van de bijna 50 in het
Quotisatiekohier vermelde speldewerksters uit dit weeshuis afkomstig waren.24 Een verhouding van vier tot speldewerkster opgeleide vrouwen van buiten het weeshuis tegenover één vanuit het weeshuis is nog bescheiden, als men
in aanmerking neemt dat in die jaren gemiddeld ruim 100 meisjes in het weeshuis verbleven, terwijl het totaal aantal meisjes van deze leeftijdsgroep in
Leeuwarden op ruim 1500 geschat kan worden. 25 Dat wil zeggen, op elk weesmeisje in het NSW waren er globaal 14 daarbuiten. Relatief zouden er dus veel
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meer weesmeisjes tot speldewerkster zijn opgeleid dan meisjes uit gewone gezinnen. Dat lijkt niet onaannemelijk.
Als in de periode 1676-1780 de rond 500 tot speldewerkster opgeleide weesmeisjes inderdaad ongeveer 20% uitmaakten van het totaal, dan moeten er in
Leeuwarden als geheel in die tijd rond 2.500 vrouwen voor dit beroep zijn opgeleid. Dit aantal moet echter worden gerelativeerd.
Immers, ook al zouden deze vrouwen een opleiding tot speldewerkster gekregen hebben, dan betekent dat nog niet dat zij ook na hun leertijd allemaal
daadwerkelijk geruime tijd in dat beroep werkzaam zijn geweest. Sommigen
stierven jong. Anderen vertrokken naar elders. Ook waren er, die een ander
beroep vonden. Weer anderen vonden een man met voldoende inkomsten, zodat ze het kantklossen konden laten schieten. Zo bleef slechts een deel betrokken bij de kantnijverheid, hetzij in volledige, hetzij in aanvullende broodwinning. In 1749, het jaar van de quotisatie, zijn degenen, die geheel van het speldewerken bestonden, even zichtbaar: 49 vrouwen. Niet zichtbaar zijn degenen
die met kantwerken het gezinsinkomen aanvulden, want het Quotisatiekohier
vermeldt alleen namen van gezinshoofden. Ze waren er echter wel in 1749. Dat
blijkt uit het volgende. Volgens de boeken van het Nieuwe Stads Weeshuis waren er in 1749 negen schoolhoudsters door het weeshuis ingeschakeld, om
weesmeisjes op te leiden.26 Daarvan wordt er één ook als schoolhoudster genoemd in het Quotisatiekohier, terwijl drie anderen daarin genoteerd staan als
gewoon speldewerkster. De overige vijf niet zijn niet vermeld.27 Blijkbaar
maakten zij deel uit van een gezin, waarvan een ander het hoofd was.
Wij kennen de namen van deze vijf vrouwen omdat ze kantonderricht gaven
aan weesmeisjes. Onbekend zijn ons de namen van de ongetwijfeld vele andere
kantwerksters die toen eveneens deel uitmaakten van een gezin waarvan zij
niet als hoofd werden beschouwd. Hoeveel? Wij weten het niet. Met bovenstaande gegevens als uitgangspunt schat ik dat er rond 1750 ruwweg 250 à 300
actieve speldewerksters, al dan geen gezinshoofd, zijn geweest.28
Conclusie: er zijn in Leeuwarden tussen 1676 en 1780 naar schatting in totaal
enkele duizenden vrouwen tot speldewerkster opgeleid. Bij een momentopname als in 1749 komt maar een beperkt gedeelte hiervan in beeld als zijnde actief
werkzaam. Tegenover de 6.000 kantwerksters, die rond 1800 in Brugge werden
geteld, staan rond 1750 enige honderden in Leeuwarden. 29 Men bedenke daarbij echter wel dat de kantnijverheid in Leeuwarden toen waarschijnlijk al over
zijn hoogtepunt heen was.
5. Economische en sociale structuur van de Leeuwarder kantnijverheid: de
kantwerksters en hun scholen
De economische en sociale structuur van de kantnijverheid in Brugge wordt
beschreven in termen van maatschappelijke lagen: onderaan de kantwerksters
en de kantscholen als producenten van kant, vervolgens de koopvrouwen als
verhandelaars van de kanten en tenslotte de fabrikanten als verwerkers daarvan. Hoe was deze gelaagdheid in Leeuwarden?
Wat de kantwerksters betreft, in Brugge leefden dezen eeuwenlang in armoede. Daar waren 'volkse ellende en kantwerken steeds erg nauw met elkaar
verbonden' .30 Van de welstand der Leeuwarder kantwerksters weten we iets uit
het Quotisatiekohier van 1749. Er waren 54 'welstandsklassen', waarbij de bezittingen van de laagste op minder dan 100 cgl werden getaxeerd. In deze laagste klasse bevonden zich 45 van de 49 in het kohier genoemde vrouwen (de
speldewerkschoolhoudster inbegrepen). Van de vier resterende vrouwen ston80
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den drie er slechts een of twee klassen beter voor. Alleen Dorenthea Metz, een
alleenstaande ongehuwde vrouw, kon zich in een hogere quotisatie verheugen:
in een klasse tussen 1.500 en 1.800 cgl. Met haar spelde werk had dat vermoedelijk weinig te maken. Enkele jaren tevoren had zij met haar zusters een aardige
erfenis gekregen van een familielid in Leeuwarden. 31 Ze kwam uit een familie
van koop- en ambachtslieden (daaronder passementwerkers, een aan kantwerksters verwant beroep), die al tenminste vanaf het eind van de 16de eeuw in
de Friese hoofdstad woonde - wel intrigerend. Maar in economisch opzicht is
zij allerminst representatief voor de Leeuwarder kantwerksters.
Met deze geringe economische positie corresponderen de sociale kenmerken die ik voor de speldewerksters in 1749 vond. Onder hen (alleen de gezinshoofden zijn dus vermeld) waren 34 alleenstaande vrouwen, waaronder één
met een kind onder 12 jaar. De overige 15 hadden een of enkele personen boven 12 jaar in huis, wellicht oudere kinderen of andere te verzorgen familieleden, of woonden samen met een broer of met zusters. Er waren zeer veel weduwen, namelijk 22. Opvallend is het grote aantal weduwen van soldaten, ruiters
of onderofficieren: 15. Er lijkt enige relatie te bestaan tussen de kantwerksters
en de krijgsmacht. In Leeuwarden wemelde het in de 17de en 18de eeuw van
actieve en afgedankte militairen van regimenten, die ter repartitie van Friesland stonden. Ook de wezen van het Nieuwe Stads Weeshuis, waarvan zovelen
tot speldewerkster werden opgeleid, hadden vaak een militair tot vader. Spanninga telt over het tijdvak 1715-1799 gemiddeld bijna 30% ,32
Nog even bij de wezen blijvend: tekenend voor het sociale milieu van de
kantwerksters is ook het volgende. Er was behalve het Nieuwe Stads Weeshuis
(met de 'blauwe' wezen) nog een weeshuis in Leeuwarden, het Old Burger
Weeshuis (met de 'rode' wezen). Dit weeshuis was bestemd voor wezen van
beter gesitueerden: handwerkslieden en neringdoenden. 33 Ook hiervan werden kinderen bij patroons 'besteld' om een vak te leren. Maar daaronder treffen wij geen speldewerksters aan.
De in het Quotisatiekohier vermelde speldewerksters woonden gespreid
over de verschillende espels waarin Leeuwarden toen was verdeeld, hoewel
enig accent lag op het West-Hoekster Espel en het Zuid-Oldehoofster Espel.
Zover ik dat heb nagegaan woonden ze bescheiden tot armelijk. De huurwaarde van hun woningen bedroeg daarbij in het hoogste geval 36 cgl per jaar, maar
was meestal veel minder en soms nihil ('pauper'). Hun behuizing telde vaak
diverse huurders en bevond zich niet zelden in stegen en smalle straatjes.34
Al op jeugdige leeftijd zaten deze vrouwen aan het kantkussen. Meestal gingen ze in de leer bij een speldewerkster (schoolhoudster) als zij een jaar of tien
waren. De eerste twee à drie leerjaren werkten zij 'vergeefs', dat wil zeggen, er
werd weliswaar geen schoolgeld voor hen betaald, maar zij kregen ook geen
arbeidsloon. Daarna kregen ze wel arbeidsloon, meestal van twee tot soms 10
en meer stuivers per week, afhankelijk van hun bedrevenheid. De weesmeisjes
van het NSW moesten dit als regel geheel afdragen aan het weeshuis. Daartegenover werden zij onderhouden tot zij het huis uit gingen - in beginsel op 20jarige leeftijd.33 Misschien kwam daarin later enige versoepeling, want door het
weeshuis werd voor 1751/1752 met de schoolhoudster Rykjen Tjeerds afgesproken ten behoeve van de meisjes Maarya Jansen en Saara Martens: 'Saaturdags voor kinders'. 36 Van meisjes uit gewone gezinnen zijn daarover geen gegevens gevonden, maar het ligt voor de hand om aan te nemen dat hun verdiensten in veel gevallen een onmisbare bijdrage aan het levensonderhoud van het
gezin vormden.
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Hoe moeten wij ons een speldewerkschool in die tijden voorstellen? Het onderricht werd gegeven bij de schoolhoudsters aan huis. In 1745 werd door het
weeshuis bij de schoolhoudster Grietje Anee, die dicht bij het weeshuis in de
Speelmansstraat woonde 37 , voor het weesmeisje Marijke Beerents 'bedongen
van twinter geen turfven te brengen', 's Winters moesten de leerlingen, derhalve als regel wel zelf turf meenemen voor de verwarming van hun werkplek.38
Bij Ytje Baukes, een schoolhoudster die ook vlak bij het weeshuis woonde, namelijk achter de Jacobijner kerk, was er in 1701 sprake van een winkel, waarin
haar leerlingen werkten. 39 De term 'winkel' had indertijd ook de betekenis van
werkplaats. En een winkel kon tevens nog de woonkamer zijn, namelijk als de
vrouw de winkel dreef en de man een ander beroep had.40 De man van Ytje
Baukes was timmermansgezel. Haar dochter, Katharina Yemes, zou later het
geven van speldewerkonderricht van haar overnemen. 41
Gegeven dit alles gaat het niet te ver om te concluderen dat de kantwerksters
in Leeuwarden tot de armste lagen van de bevolking behoorden. Er waren opvallend veel vrouwen, weduwen of dochters van militairen bij. Al op jeugdige
leeftijd werden zij tewerkgesteld bij ervaren kantwerksters, die hun het ambacht leerden, maar die evenmin een hogere welstand bereikten.
6. Economische en sociale structuur van de Leeuwarder kantnijverheid: de
kanthandel
De schoolhoudsters waren dus zelf ook speldewerksters. Maar tevens waren zij
tussenpersonen, want hun inkomsten ontleenden zij aan de verkoop van de
door hun leerlingen geproduceerde kanten. Aan welke soorten kanten moet
men daarbij denken? Daarover vond ik slechts enkele aanwijzingen. Tweemaal, namelijk in 1709 en in 1717, vond ik dat het weeshuis niet alleen arbeidslonen afrekende met een schoolhoudster, maar ook mutskanten. 42 Het zijn incidentele gevallen, waarbij door het weeshuis blijkbaar ten behoeve van een
medewerker of medewerkster kant werd gekocht, mogelijk tegen een prettige
prijs. Althans in het eerste geval wordt vermeld, dat de mutskant is terugbetaald door 'Secretariske Bouma'.
Intussen waren het niet alleen schoolhoudsters met hun leerlingen, die kant
produceerden, maar ook individuele speldewerksters. Voor welke markten
werkten zij? In Vlaanderen was de export hoofdzaak. Van uitvoer van Friese
kant is mij tot dusver niets gebleken. De produktie zal zich hebben gericht op
de lokale behoeften aan kant voor beddegoed, schorten, mutsen en andere kledingstukken.
Over de organisatie van de handel tussen speldewerksters en verwerkers van
kant is weinig te vinden. Het wil mij voorkomen, dat in Leeuwarden de speldewerksters - afgezien van rechtstreekse verkoop aan de gebruikers - voor de
lokale linnenkooplieden werkten. Ik vond daarvan overigens slechts één duidelijk voorbeeld: de reeds vermelde Antie achter de Kelders, die in 1622 44 cgl
te vorderen had op de koopvrouw Antie Wilhelmi wegens geleverd speldewerk.
Waren er ook andere tussenpersonen, zoals in Brugge de koopvrouwen, die
vroeger zelf speldewerkster waren geweest, of, zoals uit de provincie in Frankrijk wordt gemeld, bakkers, kruideniers, marskramers e.d., gehuwd met voormalige speldewerksters?43 Het is mogelijk, maar een onmiskenbaar voorbeeld
vond ik niet. Uit de reeds eerder genoemde boedelbeschrijving van de koopvrouw Antie Wilhelmi in 1622 blijkt dat zij van de speldewerksters Empcke en
Rints enkele guldens te vorderen had. Een soortgelijk voorbeeld vond ik bijna
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Een 'Duytse muts' van omstreeks 1750. De foto laat zien dat drie verschillende kanten
aan elkaar zijn genaaid. Collectie Fries Museum
een eeuw later bij de koopvrouw Jeltje Abrahams Klingenburgh, handelende
in lakens, linnen, bonten, kanten, garens, en wat al meer, wier inventaris in
1710 op verzoek van haar crediteuren werd geïnventariseerd. Bij haar was in de
boeken vermeld een vordering uit de periode 1681-1685 op 'Catharina speldewerckster als reste 6-14-8' en uit de periode 1689-1699 op 'Trijntie
speldewerckster aan de wal 2-9-0' .44 Het zou kunnen zijn dat de in deze gevallen
genoemde kantwerksters bij de koopvrouwen in het krijt stonden als gewone
consument, maar de vermelding dat zij speldewerkster waren, lijkt in een andere richting te wijzen. Waarschijnlijker is dat ze kantgaren op krediet gekocht
hebben. Ook is mogelijk dat ze in het boek stonden omdat ze voorschotten
hadden ontvangen op nog te leveren kantwerk. In Brugge was dat een niet ongewone gang van zaken in de relatie tussen tot koopvrouwen geworden speldewerksters en hun speldewerkende achterban. Maar of Antie Wilhelmi respectievelijk Jeltje Abrahams zelf vroeger speldewerkster zijn geweest, weten wij
niet. Met hun uitgebreide assortimenten lijken zij toch een ander type koopvrouw dan de Brugse tussenpersoon.
Een rechtstreekse relatie tussen speldewerkster en winkelier, respectievelijk
consument, ligt ook meer voor de hand in de tamelijk overzichtelijke wereld
van het Leeuwarden uit die tijd. Van het netwerk van relaties vangen we af en
toe een glimp op. Zo was de catechisatiemeester van het Nieuwe Stads Weeshuis rond 1740, Teunis van Noord, als weduwnaar getrouwd met een weduwe,
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die na zijn overlijden koopvrouw werd in de Peperstraat. Waarschijnlijk verkocht zij kant en mogelijk ook snuif, want na haar dood was dat de negotie van
haar dochter en haar kleindochter in deze zaak. Het is moeilijk voor te stellen
dat er géén relatie zou hebben bestaan tussen enerzijds de speldewerkende catechisatie-leerlingen van Teunis van Noord en anderzijds zijn in kant handelende huisvrouw.45
In het Quotisatiekohier van 1749 werd, zoals ik in het begin al opmerkte, één
koopman in kant 'en andere waren' met zoveel woorden vermeld: Tjerk Ottes
van der Velde. Zijn persoon wekt natuurlijk in dit verband nieuwsgierigheid.
Hij blijkt de zoon geweest te zijn van een soldaat en van een vrouw uit Leeuwarden. 46 Of zij kantwerkster was is mij niet gebleken. Zijn huwelijk met de
dochter van een brouwer47 bracht hem mogelijkerwijs in de dranknering. 48 Hij
woonde op verschillende plaatsen in Leeuwarden. 49 De eerste en enige vermelding dat hij in kant handelde, vinden we in het Quotisatiekohier. Toen woonde
hij op de brede zijde van de Nieuwestad, tussen de Messemakerssteeg en het
Schavernek.50 Blijkens de quotisatie werd zijn kapitaal toen gesteld op 200 cgl,
een zeer bescheiden bedrag vergeleken met dat van de gemiddelde Leeuwarder koopman uit die tijd: 4.000 cgl.51 Of hij geheel omschakelde naar textielwaren, dan wel drank èn kant verkocht, worden we niet gewaar. Deze, in onze
ogen nogal eigenaardige combinatie prikkelt de fantasie. Zijn rol in de kantnijverheid lijkt echter niet van grote betekenis te zijn geweest.
Voorlopig luidt mijn conclusie dat de Leeuwarder kantwerksters voor de lokale markt werkten en hun produkten rechtstreeks en via de plaatselijke koophandel in textiel sleten. Van het bestaan van koopvrouwen, als gespecialiseerde tussenpersonen, noch van fabrikanten, als verwerkers van kant op grote
schaal is tot dusver iets gebleken.
7. Besluit
Het Leeuwarder Quotisatiekohier van 1749 gunt ons, als het ware door een
kier, een blik op een vroegere wereld: die van een kantnijverheid in de Friese
hoofdstad. Achter die kier blijkt een toen tenminste bijna anderhalve eeuw
oud middel van bestaan voor talrijke meisjes en vrouwen, uit een der economisch zwakste bevolkingsgroepen, schuil te gaan. Wat nu bekend is geworden
in Leeuwarden, verschaft ons een beeld van een plaatselijke kantnijverheid.
Nader onderzoek in andere steden zal moeten leren of dit beeld uitzonderlijk
was of juist heel kenmerkend voor de grote regionale centra van Nederland in
die tijd.

Noten
De geraadpleegde archiefstukken bevinden zich in het Gemeentearchief te Leeuwarden, tenzij anders vermeld. Legenda: DB = Doopboek; LC = Leeuwarder Courant; Lwd = Archief bestuur en
nedergerecht stad Leeuwarden; NH Lwd = Archief NH gemeente Leeuwarden; NSW = Archief
van het Nieuwe Stads Weeshuis; RAF = Rijksarchief in Friesland, Leeuwarden; RBS = Retroacta
van de burgerlijke stand; Svp = RAF, Archief Staten van Friesland; TB = Trouwboek.
1. Bij de samenstelling van dit artikel heb ik waardevolle aanwijzingen gekregen van mevr. G.
Arnolli (Fries Museum te Leeuwarden), van dr. F.J. Bakker (Rijksuniversiteit Groningen),
van de heer W. Dolk (Gemeentearchief Leeuwarden), mevr. M. J. Geersing-Dominicus en
van mevr. P. Griffith-Wardle (Rijksmuseum te Amsterdam). Voor deze hulp ben ik hun zeer
erkentelijk.
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J. Six, 'Notes on Early Dutch Lace'. Bulletin of the Needie and Bobbin Club, 16/1 (New York 1932)
3-13, vermoedde dat in het Spinhuis te Amsterdam kant werd geklost, maar hij beschouwde dit als
een uitzondering. M. Simeon, The History of Lace (Londen 1979) 56, schrijft dat een bepaalde
soort ondergrond o.a. door Hollandse speldewerksters schijnt te zijn toegepast. P. Earnshaw. A
Dictionary of Lace (Aylesbury 1982) s.v. 'Dutch Lace' en s.v. 'Netherlands, Holland' meldt, dat
sommige autoriteiten betwijfelen of er in de 17de en de 18de eeuw in Nederland wel kant is geproduceerd. S.M. Levey, Lace, A History (Londen 1983) 26 en 63, achtte het bestaan van een kantproduktie in Nederland in de 17de en 18de eeuw geloofwaardig, op grond van ervaringen elders.
P. Wardle. 'Needie and Bobbin in Seventeenth-Century Holland', Bulletin of the Needie and
Bobbin Club 66/1 en 2 (New York 1983) 3-28.
J. A. Faber, Drie eeuwen Friesland. Economische en sociale ontwikkelingen van 1500-1800, 2
dln. (Leeuwarden 1973) I 242-243.
A. van Dalfscn en P. Nieuwland, De Quotisatiekohieren. Namen, beroepen en welstand van
de Friese Bevolking in 1749, 8 dln. (Leeuwarden 1984) IV 3-10. 37-167.
M. Bruggeman, Brugge en Kant. Een historisch overzicht (Brugge 1985) 161-178.
Six, Notes, 5.
Wardle, Needie and Bobbin. 9.
J.J. Woldendorp, Opvoeding en Onderwijs in de 17e en 18e eeuw in het Groene Weeshuis te
Groningen (Groningen/Batavia 1935) 88.
LwdY25ff. 213,272,279, 291.
NSW 634 ff. 93, 202, 208, 214, 292, 298, 446.
M. Braaksma, Het Nieuwe Stads Weeshuis te Leeuwarden gedurende 250 jaren (Leeuwarden
1926) 14.
M. Braaksma, 'Het Old Burger- en het Nieuw-Stadsweeshuis te Leeuwarden', Buiten 21/4
(1927) 44.
Het jaar 1686 was wel een jaar, waarin de arbeid van weeskinderen in het volle licht stond.
Zie: P.G. Hoftijzer, 'Opkomst en ondergang van een Engelse wolfabriek te Leeuwarden in
1686', De Vrije Fries 71 (1991) 71-80. Hieruit blijkt van bemoeienissen van de Gedeputeerde
Staten van Friesland en van de Magistraat van Leeuwarden met o.a. deze wezen. Echter,
noch in de archieven van GS Friesland, noch ook in die van de Leeuwarder Magistraat werd
de bron van de uitspraak van Braaksma gevonden.
NSW 974-1007 11871372-1376. In het totaal van de opbrengsten voor alle meisjes zijn voor ca.
20% andere inkomsten dan arbeidslonen begrepen, zoals opbrengsten van vodden, van ruitzalf e.d. Hiermee rekening houdend mogen we concluderen dat het totaal van de arbeidslonen ca. 30.000 cgl geweest zal zijn.
NSW 1372-1379.
NSW 948.
NSW 1372-1379. Het feit dat ca. 40 weesmeisjes tussen 1698 en 1704 hogere inkomsten uit
speldewerken hadden dan ca. 50 meisjes tussen 1745 en 1754 kan gevolg zijn van verschillende
oorzaken, waarvan daling van de loonvoet er één is.
H. Spanninga, De Blauwe wezen van Leeuwarden (Leeuwarden 1988) 45, 110, 160.
Bruggeman, Brugge en Kant, 179.
Volgens Spanninga, Blauwe wezen, 45, was het totaal aantal wezen in 1684 al boven de 200
(jongens plus meisjes). Het aantal weesmeisjes op de helft hiervan stellend, lag dus boven de
100. Spanninga acht het niet uitgesloten dat het aantal in de daarop volgende decennia vrij
stabiel bleef. Dat houdt in dat er jaarlijks 10 à 11 weesmeisjes opgenomen werden. Aangezien
er zich in 1676 177 wezen in het huis bevonden, dus ca. 88 meisjes, betekent dit, dat er van
1676-1715 ca. 88 + 39x10,5 = ca. 497 weesmeisjes moeten zijn ingestroomd. Volgens Spanninga, 110, zijn ervan 1715-1754 1010 wezen opgenomen; 'dus'ca. 505 meisjes. Over de gehele
periode 1676-1754 komen wij dan op ca.497 + ca. 505 = ca. 1000 weesmeisjes. Hoewel het
aantal weesmeisjes opgenomen in de laatste periode, 1754-1780, eveneens bekend is, doet dat
voor de onderhavige berekening niet ter zake: zie noot 23.
Voor de namen van speldewerkleerlingen. zie NSW 1373 en 1376. Daaruit blijkt dat er van
1698-1704 ca. 40 en van 1745-1754 ca. 50 meisjes op speldewerk gingen. Wat betreft de aantallen opgenomen weesmeisjes in de periode 1698-1704, NSW 884 (over 1693-1714) vermeldt de
namen van ca. 350 weesmeisjes. Hierop dient eerst in mindering te worden gebracht de 'overloop' uit 1692. Het is volgens Spanninga, Blauwe wezen, 45, niet uitgesloten dat er in 1700
evenveel wezen waren als in 1714, d.w.z. ca. 120 meisjes. De overloop uit 1692 zal dus ook
zoiets geweest zijn. Dan komen we in de periode 1693-1714 op 350 - 120 = 230 nieuwe meisjes, dat is ca. 10 à 11 per jaar; dus in de 7 jaren 1698-1704 ca. 70à77. Wat betreft de periode
1745-1754: volgens Spanninga, 110. werden in deze periode 207 wezen opgenomen; men mag
aannemen, dat ongeveer de helft daarvan uit meisjes bestond, dus ca. 100.
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Zie noten 21 en 22. Met behulp van de 'steekproeven' kan worden geschat dat van 1698-1754
gemiddeld ca. 50% van de weesmeisjes op speldewerk ging. Aangezien er tussen 1676 en 1754
ca. 1000 meisjes werden opgenomen, zouden daarvan ongeveer 500 speldewerkleerling geweest moeten zijn. Van 1754-1780 zijn de gegevens lacuneus. Over 1763-1780 waren er nog
maar 5 speldewerkleerlingen (NSW 1377,1378). Ik vermoed dan ook dat het over 1754-1780
met enkele tientallen leerlingen wel bekeken is. Ik houd het totaal over 1676-1780 op rond 500
- de benadering is globaal! Verg. noot 15: speldewerkinkomsten 1698-1753 ca. 50% van de
totale looninkomsten.
NSW 634 en 884-887. Van zes vrouwen staat na enig nader onderzoek wel vast dat ze uit dit
weeshuis kwamen (Geertie ... = Geertje Daniels, Catharina Jans, Lysbeth Reyners,Maryke
Jans, Maryke Johannis, Pietie Pieters). Van twee vrouwen komen de namen wel voor in het
weeshuis, maar dat zij speldewerkleerling waren, staat niet vast en omdat het zeer algemene
namen betreft, kunnen zij ook van buiten het weeshuis afkomstig zijn (Hendrikje Jans en Maryke Hendriks). Van drie vrouwen is de meisjesnaam onbekend of onzeker gebleven bij nader
onderzoek, zodat ook niet zeker is of zij als wees in de weeshuisadministratie voorkomen
(Wed. Auke Daniels, de vrouw van Jacobus Ceifer en Rinske Johannis Coetil).
Zie Faber, Drie eeuwen, 415, 419. De bevolking van Leeuwarden bedroeg in deze periode
rond 14.000 zielen. Het aantal vrouwen hierin kan ruwweg op de helft worden gesteld: 7.000.
Uit de volkstelling van 1714 kan de leeftijdsopbouw worden afgeleid. We komen dan op 8%
voor 6-11 jaar en 8% voor 11-15 jaar, tezamen 16%. De groep 16-20jarigen zal iets kleiner dan
8% geweest zijn. Totaal voor de groep van 5 tot 20 jaar: 22 à 23% van 7.000 = 1.540 à 1.610.
(Jongere weeskinderen werden uitbesteed in gezinnen.)
NSW 1376.
De door het NSW in 1749 genoemde schoolhoudsters zijn: Grietje Anee (in het Quotisatiekohier ook als zodanig vermeld), vervolgens Grietje Wed. Auke Daniels, Maryke Hendriks en
Wed. Rykle Tjeerds (in het Quotisatiekohier vermeld als gewone speldewerksters) en tenslotte Annemarie Mey, Geertje Douwes, Janke Leenerts, Janke Pieters en Wytske Reinders
(niet in het Quotisatiekohier genoemd).
Zou de verhouding tussen de 5 in het kohier van 1749 niet-genoemde en de 4 wei-genoemde
schoolhoudsters bij het NSW een maatstaf voor de gehele groep van zichtbare en onzichtbare
speldewerksters zijn, dan zouden er naast de wei-genoemde 49 speldewerksters nog 5/4 x 49
= 61 niet-genoemde speldewerksters werkzaam hebben moeten zijn, dus totaal rond 110.
Maar deze maatstaf is ongetwijfeld onvoldoende, want kantwerksters-gezinshoofden zullen
er vaker toe gekomen zijn met leerlingen te werken, dan kantwerksters-gezinsleden. Derhalve zal het aantal van 110 flink naar boven moeten worden afgerond. Daar moeten dan nog aan
worden toegevoegd de speldewerkleerlingen. Het NSW telde er toen ca. 25 en als dit 20% van
het totaal was, waren er in totaal in Leeuwarden ca. 125 meisjes in de leer.
Ik kon niet achterhalen of in het getal van ca. 6.000 speldewerksters in Brugge de speldewerkleerlingen zijn begrepen.
Bruggeman, Brugge en Kant, 172.
Lwd MR 30-8-1743 en Lwd GG129 ff. 140v. 141.
Spanninga, Blauwe wezen, 110.
M. J. van Heemstra, Het Old Burger- en het Nieuw-Stadsweeshuis te Leeuwarden (Leeuwarden 1959) 32, 46-47.
RAF SvF 4148 in samenhang met SvF 6344.
P.R. Dam, Inventaris van de archieven van het Nieuwe Stads Weeshuis te Leeuwarden (Leeuwarden 1987) 19.
NSW 1376 f.134. Volgens Spanninga, Blauwe wezen, 140 en Dam, Inventaris, 23 werd pas in
het begin van de 19de eeuw wezen toegestaan een deel van de verdiensten te behouden door
het op spaarbankboekjes te zetten.
RAF SvF 4144 (Oost Minnema Espel nr. 255).
NSW 1376 f. 126.
L w d C 7 p . 51.
Willy Niemeyer-Huysse, 'Allerley zoorten van Chitzen', De Vrije Fries 69 (1989) 95.
NSW 1373 f. 102, 206.
NSW 1373 f. 67 en 1374 f. 133.
H.Bayzelon, l'Industrie de la dentelle à la main et les tentatives récentes de rénovation (Lyon
1906) 76.
LwdY76f. 1,14,14v.
Deze weduwe, Maria Schroot, was de dochter van een 'herpaucker', een paukenist bij de cavalerie naar ik veronderstel. Of deze dochter van een militair ook speldewerken leerde in
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46.
47.
48.
49.
50.
51.

haar jeugd is niet bekend. Haar eerste huwelijk was met de verver Rinze Abrahamsz. Ferwerda, waaruit o.m. geboren werden Abraham Ferwerda (oprichter van de Leeuwarder Courant), Margaretha Ferwerda (die de zaak van haar moeder in de Peperstraat voortzette en
daar samen met Baukje van Noord kant en snuif verhandelde) en Aaltje Ferwerda (schoondochter van Teunis van Noord en moeder van de hier genoemde Baukje van Noord). Zie
verder NH Lwd DB 9-9-1712, Lwd RBS 1-21 6-7-1709, Lwd C5 f. 160, NH Lwd DB 25-111692. NH Lwd TB 15-10-1687; Lwd RBS 1-21 30-6-1724, NH Lwd DB 9-4-1710, Lwd RBS
1-21 5-3-1734, NH Lwd DB 5-12-1738, Lwd W15 f .73, NSW 9 25-9-1741, RAF SvF 6344 (West
Keimpema Espel p. 183), RAFSvF414441484154 (West Keimpema Espel nr. 69), LC20-71765, LC 27-7-1765.
Lwd M226-228 1-3-1736 (geboorteplaats), Lwd C12 f.395 26-7-1735 (geboortejaar), Lwd
RBS 1-21 14-5-1701 (wsch. zijn ouders).
Lwd RBS 1-21 29-3-1725; NH Lwd DB 9-3-1701.
O.a.: LwdF121 5-10-1731.
O.a. LwdC12f.395.LwdEE38f. 16.
RAF SvF 4134-4156, Lwd EE33 f. 104.
Eigen berekening op grond van de quotisaties van de eerste 50 kooplieden in het Quotisatiekohier 1749, als vermeld bij Van Dalfsen en Nieuwland, Quotisatiekohieren, 41-167.
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De Hindeloper en de Amager kamer
Twee voorbeelden

van een historisch

museumfenomeen

A . A . M , de Jong en M. Skougaard
In de tweede helft van de negentiende eeuw zien wij op verschillende plaatsen
in Europa een nieuw fenomeen in de musea zijn intrede doen: de boeren- of
burgerkamer. Het bezit van een reeks van deze kamers vormde ook in de eerste helft van onze eeuw nog een aantrekkelijk onderdeel van met name volkskundige musea, maar de afgelopen decennia hebben zij vaak plaats moeten
maken voor modernere vormen van presentatie. De betekenis die in het verleden aan deze kamers gehecht werd, rechtvaardigt naar onze mening een nader onderzoek naar hun museologisch en historisch belang.
Dit artikel gaat over de rol van een tweetal kamers, de Hindeloper kamer en
die van het eiland Amager bij Kopenhagen. Beide kamers hebben niet alleen in
eigen land een vooraanstaande rol gespeeld, maar tevens een belangrijke museologische uitstraling gehad, ook buiten het gebied van herkomst. Bovendien
blijken beide kamers museaal-historisch interessante raakpunten te hebben,
hetgeen het onderzoek naar juist deze twee kamers een extra dimensie geeft.
Wij hopen met dit artikel een aanzet te geven tot een herwaardering van dit
historisch museumfenomeen.
Van Leeuwarden naar Parijs
Over de Hindeloper kamer op de Historische Tentoonstelling van Friesland,
die van 21 juni tot en met 17 oktober 1877 in het voormalige Stadhouderlijk
paleis in Leeuwarden werd gehouden, is in De Vrije Fries reeds eerder uitvoerig geschreven.1 De populariteit ervan op deze eerste grote tentoonstelling
over Frieslands verleden, was enorm. De kamer werd het meest besproken onderdeel van de expositie en het is waarschijnlijk niet overdreven te stellen, dat
deze er in hoge mate toe heeft bijgedragen om van de tentoonstelling een kassucces te maken, waardoor het mogelijk was een pand aan te kopen voor de
permanente vestiging van het Fries Museum.
Het grote succes van de Hindeloper kamer bleef in 'Holland' niet onopgemerkt. Op 13 februari 1877 was in Den Haag door de minister van Binnenlandse Zaken een commissie ingesteld ter voorbereiding van de Nederlandse bijdrage aan de grote wereldtentoonstelling, die in 1878 in Parijs gehouden zou
worden. Bij de voorbereidingen, in de zomer van 1877, speelde men met de
gedachte de Hindeloper kamer van de tentoonstelling in Leeuwarden in te zenden naar Parijs. Wie van de leden van de commissie op deze gedachte gekomen
is, is niet meer te achterhalen, maar gezien de taakverdeling bij de organisatoren, ligt het voor de hand, dat de twee Haagse kunstschilders Herman F.C. Ten
Kate (1822-1891) en Pieter Stortenbeker (1828-1898) hierbij nauw betrokken
waren. 2
Misschien heeft ook de schilder Christoffel Bisschop (1828-1904) hierbij een
rol gespeeld. Deze uit Leeuwarden afkomstige kunstenaar woonde in die tijd in
Den Haag en was zo zeer bevriend met Pieter Stortenbeker, dat beiden wel
Castor en Pollux genoemd werden. 3 Bisschop schilderde veel genrestukken,
88

De Vrije Fries, LXX11 (1992) 88-108

Wumkes.nl

Het Trocadero Paleis in Parijs tijdens de wereldtentoonstelling van 1878; foto
Fries Museum
gesitueerd in Hindeloper interieurs, en was wel bekend in Friesland. Het zou
dan ook zeer goed mogelijk kunnen zijn, dat hij Stortenbeker op het idee gebracht heeft de Hindeloper kamer op de wereldtentoonstelling te exposeren.
De organisatoren van de Nederlandse bijdrage voor de wereldtentoonstelling vonden in Friesland welwillende medewerking. De verschillende
bruikleengevers van de antieke meubels (G. Bakker, C. Bisschop, A. Buma en
A. A. Kat) en de gebeeldhouwde wanden (F. Rinia van Nauta uit Amsterdam)
waren bereid deze ook beschikbaar te stellen voor Parijs, en de Friese tentoonstellingscommissie wilde het 'getimmerte benevens het beschilderd carton, namelijk de zolder, zijwanden en vloer' voor ƒ 700,-, zijnde de helft van de hiervoor gemaakte kosten, overdragen. Dit aanbod werd aanvaard, waarop men
van Friese zijde nog verzocht om snelle betaling. Hierna kon alles nog vóór 1
februari 1878 in Leeuwarden worden ingepakt, klaar voor verzending naar Parijs, waar de wereldtentoonstelling op 1 mei zou worden geopend. 4
Uiteraard moest de wereldtentoonstelling van 1878 die van 1867, die ook in
Parijs gehouden was, naar de kroon steken. Wereldtentoonstellingen waren gigantische manifestaties, die zich - mede dankzij de moderne transportmiddelen als de spoorwegen - verheugden in een toenemende belangstelling. In 1867
waren er 11 miljoen bezoekers geweest, 1878 kreeg er ruim 16 miljoen en die
van 1900 zelfs ruim 50 miljoen, hetgeen voor die tijd astronomische aantallen
waren. 5 In 1867 hadden volkskundige collecties voor het eerst op grote schaal
hun intrede gedaan in dit internationale spektakel. Het waren vooral de klederdrachten uit verschillende landen, in de catalogus 'costumes populaires des
diverses contrées' genoemd, die toen de aandacht trokken. De Fransen toon-
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den een gehele reeks, ingezonden door diverse departementale comités. 6
Vooral de Zweeds-Noorse presentatie trok in 1867 zeer veel publiek vanwege
de wijze waarop de klederdrachten gepresenteerd werden: geen paspoppen op
een rij, maar poppen met natuurlijke houdingen, die verschillende personen
uit het volk typeerden en waarmee scènes uit het volksleven uitgebeeld werden, zoals een huwelijksaanzoek of een gezelschap in een slee, getrokken door
rendieren. 7 Nederland was in 1867 niet met klederdrachten of andere volkskundige collecties vertegenwoordigd.
Bij de voorbereidingen voor 1878 had men het gevoel, dat ons land ditmaal
niet kon achterblijven met zijn 'meest schilderachtige nationale kleederdrachten', vooral nadat vanuit de organisatie in Parijs nog expliciet gevraagd was een
bijdrage te leveren op dit gebied. Aan de heren Stortenbeker en Ten Kate werd
dan ook opgedragen een tentoonstelling voor te bereiden van 'eenige groepen
in den trant van die, welke uit Zweden op verschillende tentoonstellingen de
algemeene aandacht hadden getrokken'. Deze groepen zouden geplaatst worden op de benedenverdieping van het Nederlandse tentoonstellingsgebouw,
waarvoor de Hollandse renaissance-architectuur van het Haagse stadhuis model stond. 8 De tentoonstelling bestond uit diverse scènes met poppen in klederdracht. Zij stelden o.a. een ontmoeting op de markt, een echtpaar uit Marken,
een jongeman met zijn verloofde op het ijs en vissers uit Scheveningen voor. De
Hindeloper klederdracht kreeg een eigen plaats in de Hindeloper kamer, waar
enkele levensgrote poppen een tafereel uitbeeldden, voorstellende het in
huiselijke sfeer treffen van voorbereidingen voor een doopplechtigheid. Opvallend is, dat de Hindeloper kamer dezelfde was van de Historische Tentoonstelling van Friesland, maar het tafereel een ander: in Leeuwarden bevond zich
een thee drinkend gezelschap om de tafel.9
Waardering van de Hindeloper kamer op de wereldtentoonstelling van 1878
Op zich vormde de volkskundige bijdrage slechts een klein onderdeel van de
Nederlandse aanwezigheid op de wereldtentoonstelling. In Nederland zelf is
de wijze waarop het land zich presenteerde nog tijdens de tentoonstelling aan
zware kritiek onderhevig geweest, waarbij zelfs termen gebruikt werden als
schrielheid en armoedigheid. 10 Hoewel Nederland om financiële redenen ook
al geen gehoor had gegeven aan de oproep een bijdrage te leveren aan het etnografische museum, dat voor de duur van de wereldtentoonstelling in het Trocadero Paleis gevestigd zou worden, kan de bijdrage op volkskundig gebied zeker beschouwd worden als één van de onderdelen, die de Nederlandse presentatie in niet onbelangrijke mate wisten te 'redden'. Zo staat in een Franse gids
over de Nederlandse vertegenwoordiging, dat het niet zozeer de industrie was,
waaraan het succes van de Nederlandse bijdrage op het gebied van textiel en
kleding te danken was, maar de klederdrachtenpresentatie. 11
De Hindeloper kamer en de klederdrachten trokken in ieder geval zeer veel
publiek en oogstten veel bewondering. In het populaire blad Eigen Haard is
sprake van 'de langzamerhand beroemd geworden en roemwaardige beeldengalerij van Nederlanders in nationale kleederdracht'. In deze beschrijving
krijgt de Hindeloper kamer verreweg de meeste aandacht, al was het alleen al
door de illustratie die ervan werd opgenomen. De verslaggever zag de kamer
als een toonbeeld van het huiselijk leven in Nederland en de beslotenheid ervan contrasteerde hemelsbreed met de grote moderne tentoonstellingshallen
van de wereldtentoonstelling: 'En wij kwamen uit deze Hinlopensche droomen
weder in de hooge hallen en de bonte uitstallingen, de wereld en al haar heer90
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De Hindeloper kamer op de wereldtentoonstelling in Parijs in 1878, met links poppen
in klederdracht voorstellende de voorbereiding tot de doopplechtigheid en rechts het
publiek in de kamer; houtgravure; foto Popken - Fries Museum
lijkheid. Hoog, breed, licht, ruim en heel mooi vooral was alles; ook rijk en
smaakvol en elegant. Maar te midden van dit alles, te midden van het eindeloos
proza, van zooveel, dat de oogen trok en ten toon gesteld werd en riep en
schreeuwde en zich kijken liet, vertegenwoordigde dit schilderijtje een stuksken poëzie'. 12
De lof kwam niet alleen van Nederlandse kant. Volgens de krant L'Europe
Diplomatique was de zeer interessante Nederlandse 'galerie des costumes populaires' de hoofdreden van de grote publieke belangstelling voor de Nederlandse sectie. Het scheen volgens de krant al van begin af één van de belangrijkste bezienswaardigheden te worden van het Champ-de-Mars, het terrein
waar de verschillende naties wedijverden om de aandacht voor hun produkten.13 De waardering voor de Nederlandse volkskundige presentatie werd bovendien nog bevestigd door de internationale jury, die deze presentatie een 'diplôme d'honneur' toewees evenals die van Zweden, Finland en Spanje.
Wat was er zo bijzonder aan de Nederlandse inzending? Zweden had immers
een bijdrage van veel ambitieuzer aard tot stand gebracht. De oprichter van het
beroemde Nordiska Museet, Artur Hazelius, had in eigen persoon een soort
dependance van zijn museum ingericht in het tijdelijke etnografische museum
in het Trocadero Paleis. Daar had hij zijn beroemde taferelen opgebouwd: een
reeks kamers, waarin scènes uit het Zweedse volksleven werden getoond met
levensgrote poppen in klederdracht. De motieven van de taferelen genoten
grote populariteit en waren afkomstig van Zweedse genreschilders als Amalia
Lindegren, die op hun beurt geïnspireerd werden door de Düsseldorfer schil-
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derschool.14 Een aantal Scandinavische kunstenaars verbleef langere tijd aan
de Düsseldorfer academie en maakte daar kennis met genreschilders als Rudolf Jordan (1810-1887), die vaak de plattelandsbevolking tot onderwerp kozen en de grondslag legden voor de zogenaamde etnografische schilderkunst.15
Toch verbleekte de relatief kleine bijdrage van de Hindeloper kamer niet bij
de Zweedse inzending. Het grote verschil was namelijk, dat de tentoonstellingsbezoeker bij deze kamer niet buitenstaander bleef, zoals bij de Zweedse
taferelen, maar zelf de kamer kon binnen gaan, er kon rondlopen en de ruimte
van alle zijden in zich kon opnemen. Deze bijzonderheid bleef niet onopgemerkt. Het was dit aspect ook, dat de jury aansprak en dat waarschijnlijk bijdroeg tot het besluit ook de Nederlandse presentatie te belonen. In het juryrapport werd de Hindeloper kamer en de mogelijkheid daar doorheen te kunnen lopen met name genoemd:'... onze groupes, se détachant sur des fonds de
paysages ou dans des intérieurs, comme celui de Hindeloopen, où la vieille boiserie et les meubles étaient des véritables merveilles; dans une chambre, que
les visiteurs pouvaient traverser, les deux femmes qui se préparent à sortir faisaient ülusion.'16
De Amager kamer
Aan wie het effect van de Hindeloper kamer ook niet ontging, was de Deen
Bernhard Olsen, directeur van de Tivoli tuinen in Kopenhagen en verslaggever
voor populaire tijdschriften. Aan de academie voor schone kunsten was hij opgeleid tot tekenaar en jarenlang werkte hij bij het theater als costumier.17 Hij
vond de Zweedse presentatie op de wereldtentoonstelling te theatraal en de
taferelen onvoldoende lijken op echte kamers, aangezien de wand naar het publiek open was. De Hindeloper kamer en de wijze waarop deze gepresenteerd
werd, intrigeerde hem veel meer: de vier wanden vormden een compleet interieur, waarin je werkelijk kon rondlopen en waarin een natuurlijke belichting
via de vensters de juiste sfeer gaf. 'Elk stuk kwam uit oude huizen en stond op
de plaats waar het hoorde. In tegenstelling tot de Zweedse manier was het effect aangrijpend, en vanaf het ogenblik dat ik die oude kamer binnen ging, was
het alsof je in een andere wereld was - ver weg in tijd en ruimte van de krioelende, moderne eigentijdse tentoonstelling en het werd mij duidelijk dat een
volkskundig museum zo ingericht zou moeten worden', aldus schreef hij later
in het tijdschrift Illustreret Tidende.18
Vol van de ideeën die hij op de wereldtentoonstelling had opgedaan keerde
hij terug naar Kopenhagen, waar hij ten behoeve van de kunst- en industrietentoonstelling, die daar in 1879 gehouden werd, een volkskundige expositie
verzorgde. Deze bestond uit een grote collectie klederdrachten, textiel, meubilair en: een zeer de aandacht trekkende reeks boerenkamers met hun originele
inrichting en daarin levensgrote poppen in klederdracht. Het is duidelijk, dat
de Hindeloper kamer hier model had gestaan.19 Overigens behoefde Bernhard
Olsen ook niet ver te zoeken om een vergelijkbaar interieur te vinden. Hoogtepunt van zijn tentoonstelling van 1879 vormde de woonkamer uit de boerderij
van Jan Wibrant op het eiland Amager, waar nog zoveel herinnerde aan de
Nederlandse nederzetting, die daar in de zestiende eeuw op verzoek van de
Deense koning gevestigd werd. De van oorsprong Nederlandse gemeenschap
op Amager was zeer behoudend en hield vast aan eigen klederdracht, traditionele feesten, eigen bouwwijzen en typerend meubilair. 20
Wat Bernhard Olsen zo aansprak in het Amager interieur, was dat op een
steenworp afstand van het grote Kopenhagen zo'n stukje verleden nog op een
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De woonkamer uit de boerderij van Jan Wibrant van het eiland Amager was een grote
attractie op de kunst- en industrietentoonstelling van 1879 in Kopenhagen; later werd de
kamer ondergebracht in het Dansk Folkemuseum; naar een tekening van J. T.Hansen;
foto Nationalmuseet, Kopenhagen
aantal plaatsen bewaard was gebleven. De klederdracht bij de vrouwen en zelfs
bij de mannen was daar nog zodanig in zwang, dat zij in klederdracht naar de
opening van de tentoonstelling kwamen. Doordat deze boeren nog zoveel oorspronkelijks op het gebied van huisraad en gebruiksvoorwerpen gebruikten,
was volgens Olsen een beeld blijven bestaan, hoe een boerenhuis er ongeveer
tweehonderd jaar eerder had uitgezien. Dit leidde volgens hem óók tot conclusies over de inrichting van burgerkamers in een nog vroegere tijd, aangezien
deze immers het ideaal waren, dat de boeren trachtten te imiteren. 21
Dit verklaart Olsens interesse in deze wat exotisch aandoende boerenkamer
van Amager, al was die niet werkelijk representatief voor de Deense boerencultuur. Het ging hem om de oude elementen die de kamer in zich had en waarmee een fase in de ontwikkeling van het woonhuis geïllustreerd kon worden.
Vanuit deze evolutionistische gedachtengang zette Olsen in 1885 ook het
volkskundig museum in Kopenhagen, het Dansk Folkemuseum, op, waarin
dezelfde Amager kamer wederom een belangrijke plaats innam. Daar maakte
deze deel uit van een reeks kamers, die met elkaar de ontwikkeling van het
interieur vanaf de middeleeuwen lieten zien.
Ook bij de opstelling van poppen in klederdracht in de door Bernhard Olsen
ingerichte kamers was de inspiratie van de Zweedse en Nederlandse presentatie in Parijs duidelijk te zien. In een kamer grenzend aan Jan Wibrants kamer
was evenals in de Hindeloper kamer een voorbereiding tot een doopplechtigheid uitgebeeld, zij het met een groter aantal personages. In Jan Wibrants ka-

Wumkes.nl

93

Een van de kamers op de Kopenhager kunst- en industrietentoonstelling van 1879 liet
een tafereel zien van Amager boeren in klederdracht, voorstellende de voorbereiding i
een doopplechtigheid, hetzelfde onderwerp als in de Hindeloper kamer op de
wereldtentoonstelling van 1878; foto
foto Budtz
Budtz Muller,
Muller. Kopenhage
Knnenhw*

mer zelf plaatste Bernhard Olsen een bruidspaar in zeer kleurige klederdracht,
waarbij de thematiek waarschijnlijk ontleend was aan één van de taferelen van
Hazelius.
Van boereninterieur naar openluchtmuseum
Vanuit de evolutionistische benadering van het interieur en de wens de werkelijkheid zo levensecht mogelijk weer te geven, was het voor Olsen nog maar een
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kleine stap naar het nieuwe museumtype, het openluchtmuseum, zoals dat enkelejaren tevoren in Stockholm en Oslo tot stand gekomen was. In 1897 richtte
hij het eerste Deense openluchtmuseum, het Frilandsmuseet, op, dat enige jaren later verhuisde naar de huidige lokatie in Lyngby bij Kopenhagen.
In een openluchtmuseum was het mogelijk het interieur in de oorspronkelijke context van het gebouw waarin het thuis hoort te tonen. Evenals bij de reeks
interieurs in het Dansk Folkemuseum was het uitgangspunt de evolutie van de
boerenwoning van het meest primitieve boerenhuis, waarin mens en vee in één
ruimte samenleefden, naar de volledig ontwikkelde boerderij, waar voor de
verschillende functies aparte ruimten c.q. bijgebouwen waren ontstaan. Interessant is het hierbij te constateren, dat in een aantal gevallen boerderijen werden verworven uit dezelfde gebieden, waaruit ook de kamers als typerende
voorbeelden van deze evolutie afkomstig waren, zoals Sleeswijk-Holstein of
Skåne (Zweden). Het interieurprincipe van de boerenkamers werd zo voortgezet en verder geperfectioneerd, om niet te zeggen getotaliseerd, in de openluchtmusea, waarin interieur, gebouw en erf in principe als eenheid gepresenteerd worden.
De museologische 'keten' is hiermee echter nog niet ten einde. Juist het door
Bernhard Olsen opgerichte Frilandsmuseet in Lyngby vormde één van de belangrijke inspiratiebronnen voor de oprichter van het Nederlands Openluchtmuseum, F. A. Hoefer, die in 1910 het Frilandsmuseet voor de eerste keer bezocht en hier op het idee zou zijn gekomen in Nederland een vergelijkbaar museum op te richten.22 Zo zien wij hoe de museale presentatievorm van de Hindeloper kamer via Denemarken uiteindelijk in Arnhem belandde. Op zijn
tweede rondreis door Scandinavië, in 1912, deed Hoefer Lyngby wederom aan
en werd hij door Bernhard Olsen rondgeleid door het Frilandsmuseet. Bij deze
gelegenheid vertelde Olsen aan Hoefer, dat het denkbeeld van de stichting van
het Dansk Folkemuseum bij hem was opgekomen tijdens de wereldtentoonstelling in Parijs in 1878 'bij het zien der prachtige Oud-Hollandsche boerenkamer', waarmee hij ongetwijfeld de Hindeloper kamer bedoelde.
Hoefer bracht ook een bezoek aan het Dansk Folkemuseum in Kopenhagen.
In zijn reisverslag noemde hij de verschillende kamers stuk voor stuk en in het
bijzonder die van Amager: 'Deze kamer heeft een sterk Nederlandsch karakter, hetgeen vooral spreekt uit de inrichting en de meubels'. 'Elke kamer in het
museum', zo schreef hij verder, 'heeft hare eigenaardigheid, waardoor een
aanschouwelijk beeld verkregen wordt van het huiselijk leven van voorheen,
dat hier meer tot ons spreekt dan lange betoogen. De oude meubels en voorwerpen zijn daar, in die oude kamers meer op hunne plaats, dan in een museum
in lange rijen opgesteld'. 23
Uiteraard stond ook in Arnhem een Hindeloper kamer op de wensenlijst van
de Vereeniging 'Het Nederlandsch Openluchtmuseum'. Al in 1919, een jaar na
de opening van het Openluchtmuseum voor het publiek, nam men de kans
waar een Hindeloper interieur te kopen op de veiling van het failliete Nederlandsch Panopticum te Amsterdam. 24 In 1925 kwam de Hindeloper kamer gereed, na aandrang van een van de leden van de wetenschappelijke commissie
van bijstand, die verwachtte dat hierdoor de aantrekkelijkheid van het museum zeer zou worden verhoogd.25
Duitse belangstelling
De belangstelling voor de Hindeloper kamer bij onze oosterburen bleef bij dit
alles niet achter. Voor hen was de Hindeloper kamer echter geen museologi-
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De Hindeloper kamer in Berlijn met poppen voorstellende een kraamtafereel; naar een
tekening van Ewald Thiel; foto Museum für Volkskunde, Berlijn
sche inspiratiebron, zoals voor Bernhard Olsen, maar fel begeerd verzamelobject.
De Historische Tentoonstelling van Friesland was de Duitsers al niet ontgaan. De Kölnische Zeitung had naar aanleiding van deze tentoonstelling gewezen op het belang van Friesland voor de Duitse geschiedenis. De achterliggende gedachte, dat daar nog elementen van de Germaanse volksaard behouden waren gebleven, die elders verloren zouden zijn gegaan, speelde hierbij
een grote rol: 'Der Freund deutscher Geschichte und deutschen Lebens richtet
mit Vorliebe den Bliek gerade auf das holländische Westfriesland, den alten
Wohnsitz des Friesenstammes, der zwischen Rhein und Ems und Nordsee angesiedelt war, weil er deutsche Art länger unverfälscht bewahrt hat als irgend
ein anderer Germanenstamm'. 26
Voor zover ons bekend, kwamen drie Duitse musea in het bezit van een Hindeloper kamer. Het Museum für deutsche Volkstrachten und Erzeugnisse des
Hausgewerbes in Berlijn verwierf op een veiling in Amsterdam in 1898 een
complete Hmdeloper kamer, die voordien als het zogenaamde 'Hindelooper
museum' in Hindeloopen zelf te zien was geweest. Tot het geheel behoorden
ook een aantal houten poppen in klederdracht ('figures de bois d'après la vie,
habillées en costume du pays') alsmede het 'carcasse de la chambre', bestaande
uit wanden, deuren en vensters. 27
Het vertrek van deze Hindeloper kamer bleef in Nederland niet onbetreurd.
P.C.J.A.Boeles schreef daarover in het Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond:' Sedert 1898 toen het zoogenaamde Hindelooper museum
uit Hindeloopen door de heer Schulman te Amsterdam werd geveild, is er te
Hindeloopen geen oorspronkelijke, ongerepte, op de traditioneele wijze gestoffeerde Hindelooper kamer meer overgebleven... Evenals een Axelsche
wagen met Zeeuwsche boerinnetjes de vaderlandsche volksdrachten op zijn
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best representeert, zoo levert een goede Hindelooper kamer wel den meest
volledigen en rijksten indruk van een binnenhuis in ouden volkstrant en daarom is het zeer te betreuren dat het Hindelooper museum is verdwenen'. 28
De Hindeloper kamer werd in 1899 als 'Holländische Stube' opgesteld in een
gebouw op de binnenplaats van het Berlijnse museum, tezamen met een Lüneburger Stube. Beide interieurs maakten deel uit van een reeks boerenkamers,
waaronder een Zwitserse, een Elzasser en een Oostenrijkse. In de inleiding tot
een later gidsje voor de verzameling werd uit de doeken gedaan, wat de bedoeling was: de oprichters van het museum wilden in de hoofdstad van het Duitse
Rijk een aanschouwelijk beeld te geven van de 'Eigenart der deutschen Stämme in Tracht und Geräten.' Over de Hindeloper kamer werd vermeld, dat hiermee 'die deutsche Sammlungen in sehr glücklicher Weise in bezug auf den Friesenstamm ergänzt' werden. In de kamer waren de uit Nederland meegekomen
poppen in klederdracht opgesteld, voorstellende een scène met een kraamvrouw.29 De aanwezigheid van de Hindeloper kamer diende in dit museum, gesticht door de arts en antropoloog Rudolf Virchow, vooral om de toen in zwang
zijnde theorieën over de verschillende Germaanse volksstammen te funderen.
Gezien de aanwezigheid van ruime collecties met name uit perifere gebieden
als de Elzas, Zwitserland , Sleeswijk-Holstein, Estland en Litauen, is het moeilijk hierin ook niet een groot-Duits nationalistisch streven te onderkennen.
Met name het gebied van de Noordzeekust werd in die tijd gezien als een volkskundige 'Fundgrube'. Naast de als West-Fries betitelde Hindeloper kamer,
was er ook een Oostfriese kamer en een collectie uit Sleeswijk in het museum,
in welk gebied Duitsers en Denen wedijverden om zo veel mogelijk van de
volkskundige erfenis voor hun musea te verwerven. Uit een boek uit 1906, uitgegeven door 'Geheimer Baurat' Karl Mühlke en getiteld Von Nordischer
Volkskunst; Beitrüge zur Erforschung der Volkstümlichen Kunst in Skandinavien, Schleswig-Holstein, in den Küstengebieten der Ost- und Nordsee sowie
Holland moest duidelijk worden, dat dit gebied al sinds de grote volksverhuizing één geheel was: de huizenbouw en de inrichting werd als nauw verwant
beschouwd en 'die Landschaften, welche die Ostsee und Nordsee umgürten,
standen bereits zur Zeit der Völkerwanderung in einem engen wirtschaftlichen
und kulturellen Wechselverkehr' .30 Wanneer men deze gedachtengang koppelt
aan de opmerking uit de Kölnische Zeitung over de Historische Tentoonstelling van Friesland, dan is het duidelijk, dat de Duitsers de Hindeloper kamer zo
belangrijk vonden, omdat zij er nog elementen van oud-Germaanse aard in terug dachten te vinden.
Overigens liep het met de Berlijnse Hindeloper kamer niet goed af. Uit een
jubileumcatalogus uit 1989 van het Museum für Volkskunde in Oost-Berlijn,
waarin de Hindeloper kamer ook afgebeeld staat, blijkt, dat slechts één bedstededeur en een beschilderd stoofje de tweede wereldoorlog hebben overleefd.31
Sinds 1902 bevond zich ook in het Germanisches Nationalmuseum in Neurenberg een Hindeloper interieur, deel uitmakend van een serie van negen
boerenkamers die zeer in trek was bij het publiek. Ook hier was het doel de
woninginrichting van de verschillende 'volksstammen' te laten zien. Maar er
kwam nog een interessant element bij, te weten het schilderachtige karakter
van in het bijzonder de Hindeloper kamer: 'Es ist das malerischte der ganzen
Anlage' staat in een bezoekersgids vermeld. Een kleine twintig jaar later heette
de Hindeloper kamer nog steeds 'von ungemein malerischer Wirkung'. 32
De accentuering van het schilderachtige was afkomstig van Otto Lauffer, die
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rond de eeuwwisseling verbonden was aan het Germanisches Nationalmuseum
en een uitvoerige verhandeling schreef over de boerenkamers in zijn museum.
Daarin zette hij zich af tegen de toentertijd gebruikelijke koppeling van bouwen woonvormen aan de 'Stammeskunde' en legde hij meer de nadruk op kunsthistorisch-esthetische en cultuurhistorische gezichtspunten.33 In het 37 pagina's
lange deel gewijd aan de Hindeloper kamer, zag hij de beschilderde meubels
als een uiting van de 'Kunst des Volkes', in tegenstelling tot de voor de wereldmarkt geproduceerde kunstnijverheidsprodukten. Hij beschouwde de Hindeloper meubels als een prachtig voorbeeld van wat de Engelse kunstenaar William Morris bedoelde met de schoonheid van het produkt van de arbeid van
gewone mensen.34 Ook deze kamer is helaas in de oorlog verloren gegaan, zij
het dat van de roerende inventaris aanmerkelijk meer behouden is gebleven
dan in Berlijn. Deze stukken bevinden zich nog steeds in de collectie van het
museum.35
Het schilderachtige, waar ook Franse auteurs vaak op wezen bij de klederdrachten en dat kennelijk een belangrijk element was naast de volkskundige en
nationalistische motieven, zal ongetwijfeld ook een rol hebben gespeeld bij de
verwerving van een Hindeloper kamer door het Kunstgewerbemuseum in Düsseldorf, waarover wij tot op heden nog niet veel gegevens hebben kunnen achterhalen; nader onderzoek zou de moeite waard zijn. Düsseldorf was in de negentiende eeuw een centrum voor genreschilderkunst. Volkskundige motieven, klederdrachten en boereninterieurs speelden daarbij een belangrijke rol
en het is niet uit te sluiten dat hier de schilderkunst de voornaamste drijfveer
was een Hindeloper kamer te verwerven, hetgeen waarschijnlijk in de jaren
tachtig van de vorige eeuw heeft plaatsgevonden.36 Wij weten in ieder geval dat

Schilderij door Otto Kirberg, getiteld 'Unser Heim', 1892, voorstellende een
bruidspaar, dat een Hindeloper kamer binnentreedt; foto Nederlands
Openluchtmuseum, Arnhem
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Otto Kirberg (1850-1926), één van de schilders uit de Düsseldorfer school, die
herhaalde malen voor studie in Nederland verbleef, in 1892 een schilderij getiteld 'Unser Heim' heeft gemaakt, voorstellende een bruidspaar in een Hindeloper interieur. Nader onderzoek van dit schilderij, waarvan de verblijfplaats
ons onbekend is, zou eventueel kunnen uitwijzen of dit interieur de Düsseldorfer Hindeloper kamer voorstelt of een andere. 37
Het Hindeloper interieur werd later door het Düsseldorfer Kunstmuseum
van het oude Kunstgewerbemuseum overgenomen en bleef vervolgens sinds
1928 in depot. Dankzij de bemiddeling van de persattaché aan de Duitse ambassade in Den Haag, kon dit Hindeloper interieur, dat voor het Düsseldorfer
museum zijn zin verloren had, in 1964 worden overgedragen aan de Hidde Nijland Stichting.38 Met deze gelukkige terugkeer van één van de Hindeloper kamers willen wij onze Duitse tour d'horizon eindigen.
De boerenkamer als presentatievorm: een illusie van de werkelijkheid
In de loop van de negentiende eeuw nam de museumwereld presentatietechnieken over van panoptica, panorama's en theaters. Dit gebeurde aanvankelijk
in de vorm van geschilderde achtergronden bij museumobjecten, in natuurhistorische musea en in de presentaties zoals Hazelius die maakte. 39 Wat de kamer-reeksen hieraan toevoegden was, dat de bezoekers zelf als het ware het
'toneel' konden beklimmen, dit van alle kanten konden verkennen en een indruk konden krijgen van de samenhang van het geheel, een wijze van presenteren die ook kenmerkend werd voor de openluchtmusea.
In breder verband gezien maakten de boerenkamers deel uit van het streven
naar een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de ons omringende werkelijkheid.40 In feite sloot deze vorm van presenteren nauw aan bij de ontwikkeling
van de panorama's, die de bezoekers ook een 'illusion complete' of 'illusion
totale' wilden geven, waarbij niets de illusie mocht verstoren. Dit element is
bijvoorbeeld duidelijk te herkennen in een minder gunstig oordeel over de 'Koningskamer' , een Nederlands burgerinterieur op dezelfde wereldtentoonstelling van 1878: 'maar de kamer staat aan de eene zijde in haar volle breedte en
hoogte naar de wijde wereld open, dat is, naar de hooge hal van ijzer en
glas, waar de werktuigen gonzen en stampen. Hinlopen's kamer is meer een
geheel.' 41 Het ging erom de bezoekers het gevoel te geven zich werkelijk in het
idyllische Hindeloopen te bevinden en de omringende moderne wereld, die op
de wereldtentoonstelling letterlijk de Hindeloper kamer omgaf, voor een moment te vergeten. Hier zijn duidelijk parallellen te trekken met de bedoelingen
die de schilder Hendrik Willem Mesdag (1831-1915) had met zijn panorama,
waarin het oude Scheveningen door hem werd vastgelegd op een moment, dat
nieuwbouw voor een moderne badplaats het vertrouwde beeld van het vissersdorp zou gaan verstoren. Hij beschouwde het panorama als zijn belangrijkste
werk, 'omdat het zo'n grote impressie geeft van de natuur'. 42
In het commentaar van Bernhard Olsen op de Hindeloper kamer herkennen
wij ook de waardering voor de exactheid van de gelijkenis, waarbij alle interieurstukken precies op hun plaats staan en waardoor de indruk ontstaat, dat
niets ontbreekt aan de waarheid van de gelijkenis. Tegelijkertijd zit hier de
zwakte van deze vorm van presentatie al in besloten: zodra de kamer zo zeer
gehouden wordt voor de werkelijkheid zelf, dat niets meer aan de fantasie
wordt overgelaten, ontstaat bij de bezoeker juist de indruk met een doodse
werkelijkheid te maken te, hebben. 43
De koppeling van musea aan destijds moderne presentatietechnieken en de
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aanwezigheid van volkskundige musea op wereldtentoonstellingen was tevens
een teken, dat het museum niet langer als uitsluitend voor de wetenschap beschouwd werd, maar een groter publiek te bedienen had, een feit waarvan
mensen als Hazelius en Olsen zich zeer goed bewust waren. Daar kon ook de
bekende Deense archeoloog Sophus Muller in 1897 niets meer aan veranderen
met zijn frontale aanval op wat hij noemde het interieur-exterieur principe, dat
naar zijn mening niets met het wetenschappelijk archeologisch-etnografische
museum van doen had en waardoor openluchtmusea evenals presentaties van
interieurs gerekend moesten worden tot de categorie van panorama's en panoptica in plaats van tot die van musea.44 Hier openbaarde zich duidelijk het
verschil dat de Deense volkskundige Stoklund constateert tussen de musea van
'vaderlandse oudheden' uit de eerste helft van de negentiende eeuw en de later
in die eeuw ontstane volkskundige musea, die andere achtergronden en bedoelingen hadden en in verband daarmee een veel groter publiek wilden aanspreken.45
Authenticiteit van de kamers
Helemaal ongelijk had Sophus Muller echter niet op dat moment. Visuele authenticiteit telde aanvankelijk zwaarder dan de materiële authenticiteit bij de
presentatie van de boereninterieurs. Nergens is enig commentaar te lezen op
het feit, dat de wanden en zoldering van de Hindeloper kamer van de tentoonstellingen in Leeuwarden en Parijs in feite van karton waren en de muurtegels
niet echt, maar het resultaat van kunstig schilderwerk. Ook met de herkomst
van de inventaris van boerenkamers uit verschillende interieurs kon men zich
gemakkelijk verzoenen. De Hindeloper kamer in Leeuwarden en op de Parijse
wereldtentoonstelling van 1878 was samengesteld met meubilair van verschillende bruikleengevers en geen oorspronkelijk geheel.
Hetzelfde geldt voor de Amager kamer. Toen Bernhard Olsen Jan Wibrant
op Amager bezocht om te vragen of hij diens 'mooie kamer' compleet met
wandpanelen, beschilderd plafond, deuren, meubilair en beddegoed mocht
overplaatsen, had deze geen enkel bezwaar.46 In feite betrof het, zo blijkt uit de
beschrijving van Olsen, een interieur in zeer slechte staat en het is niet verbazingwekkend, dat de schoonzoon van Jan Wibrant nog geen 10 jaar later het
half houten woonhuis liet vervangen door een modern bakstenen woonhuis.47
Datgene, wat uit Jan Wibrants huis afkomstig was, bleek ook geenszins voldoende om er op de tentoonstelling een complete kamer mee te tonen en verschillende onderdelen moesten uit de boerderij van de broer van Jan Wibrant
gehaald worden, waar de beschilderingen overigens afwijkend waren. Een deel
van het ingelegde houtwerk moest worden gekopieerd van een vergelijkbaar
paneel, dat eerder door het Nordiska Museet in Stockholm was verworven en
dat oorspronkelijk afkomstig was uit Drag0r. De Amager kamer was dus, materieel gezien, evenmin als de Hindeloper kamer in Leeuwarden een oorspronkelijke eenheid, maar samengesteld uit verschillende interieurs en ten dele gereconstrueerd.
Het Nationalmuseet in Kopenhagen (waarin Olsens Dansk Folkemuseum
later is opgenomen) en het Nederlands Openluchtmuseum kunnen elkaar overigens troosten in deze misère, want in Arnhem ging het al niet beter. De sloop
van de Hindeloper kamer uit het Amsterdamse Panopticum is een zware klus
geweest. 'Het houtwerk zat zóó zwaar vernageld, dat de bouwer er zeker op
gerekend had, de kamer nooit meer af te breken, wat ons natuurlijk bij het
sloopen veel last heeft bezorgd' zo schreef de aannemer aan de directeur van
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Bemhard Olsen, de oprichter van het Dansk Folkemuseum (links) ging vaak op bezoek
bij boeren om voorwerpen te verwerven voor het museum; hier tracht hij een boer te
overtuigen van het belang van het museum; tekening door Bemhard Ulrik Middelboe,
1883; foto Nationalmuseet, Kopenhagen
het openluchtmuseum. De sloop geschiedde door onbekwame werklieden en
ruwe balken werden bovenop de beschilderde panelen vervoerd. Door de
slechte verpakking kwam alles gehavend en door elkaar in Arnhem aan; de
wandtegels waren grotendeels gebroken.
De inrichting in het openluchtmuseum moet zeer veel hoofdbrekens hebben
gekost getuige de talloze verzoeken om informatie die het museum her en der
moest doen om er een verantwoord geheel van te maken. Bovendien moesten
nog ontbrekende inventarisstukken worden aangekocht, o.a. doordat de kamer niet als één geheel geveild was, zoals degene die eerder naar Berlijn was
gegaan.48 Kennelijk is ook nog overwogen de Hindeloper kamer uit Berlijn, die
als één van de beste gold, te verwerven, maar de directeur van het Berlijnse
museum liet beleefd weten, 'daB die Hindelooper Stube hier nicht zu entbeh• ,j

49

ren ïst .
Het feit, dat aan de materiële authenticiteit minder zware eisen gesteld werden dan wij nu zouden doen, heeft behalve met de praktische mogelijkheden
wellicht ook te maken gehad met het feit, dat de oorsprong van de presentatie
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van boerenkamers nauw samenhing met het tonen van klederdrachten, zoals
wij op de wereldtentoonstelling van Parijs hebben gezien. In feite was de klederdracht hetgeen waarom het ging en de kamer de entourage om deze klederdracht zo realistisch mogelijk te tonen. Later heeft de kamer haar eigen zelfstandige waarde toebedeeld gekregen, hetgeen uiteindelijk ook leidde tot het
presenteren van kamers zonder klederdrachtpoppen. Wie thans nog de oorspronkelijke eenheid van kamer en poppen wil zien, kan terecht bij de Hidde
N ijland Stichting in Hindeloopen, maar om een indruk te krijgen hoe rijk de
taferelen met poppen rond 1900 konden zijn, moet men afreizen naar het Museon Ariaten in Arles (Frankrijk), het door Frédéric Mistral opgerichte volkskundige museum, waar in bijna honderd jaar niets veranderd is.

De Hindeloper kamer van het Nederlands Openluchtmuseum, oorspronkelijk
afkomstig uit het Nederlandsch Panopticum in Amsterdam; opname uit 1927, twee jaar
na het gereed komen van deze kamer in het museum; foto Nederlands
Openluchtmuseum, Arnhem

De boerenkamers en de genreschilderkunst
Een waarde die destijds in hoge mate aan de boerenkamers werd toegekend,
was het schilderachtige. De kamers werden in het verlengde van de klederdrachten als 'pittoresque' of 'malerisch' gekwalificeerd. Hier verloochent de
samenhang met de beeldende kunst zich niet. Het zijn immers schilders geweest die als eersten de ogen van het publiek geopend hebben voor het plattelandsleven, de klederdrachten en het boereninterieur in archaïsche gebieden.
In het voorafgaande wezen wij reeds op de Düsseldorfer schilderschool, die
beroemd was om zijn genreschilderkunst en veel Scandinaviërs aantrok. Ook
in Nederland was bij kunstenaars een groeiende belangstelling waarneembaar
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voor deze onderwerpen, waarbij wij wat Hindeloopen betreft natuurlijk in de
eerste plaats denken aan de al eerder in dit artikel genoemde Christoffel Bisschop, van wie op de wereldtentoonstelling van 1878 ook enkele schilderijen
tentoongesteld werden in de sectie 'Beaux-Arts'. Vaak ook werden boeren en
vissers in klederdracht geschilderd door de schilders van de Haagse school, die
eveneens goed vertegenwoordigd waren op de wereldtentoonstelling van
1878.50 Van Jozef Israëls (1824-1911) is bekend, dat hij klederdrachten verzamelde voor zijn vissersscènes.5' Hetzelfde deed de Deense genreschilder Julius
Exner (1825-1910), die lange tijd op Amager werkte en een collectie klederdrachtkostuums bezat voor zijn modellen. Evenals Bisschop was hij vertegenwoordigd op de wereldtentoonstelling van 1878 in de sectie 'Beaux-Arts' en
wel met een viertal genrestukken, waaronder 'Ie déjeuner' en 'la petite convalescente'.52 De associatie van de Amager kamer met zijn schilderijen moet
wel heel direct zijn geweest, aangezien Exner uitgerekend de kamer van Jan
Wibrant als achtergrond voor ten minste drie van zijn meest populaire schilderijen heeft gebruikt. Eén van deze schilderijen kwam nog vlak voordat de kamer door Bernhard Olsen naar Kopenhagen werd overgebracht tot stand.53
De genreschilderkunst van de negentiende eeuw richtte zich op onderwerpen en gebeurtenissen uit het dagelijks leven, die zich telkens herhalen zoals
geboorte, doop, huwelijk en sterven. Aangezien het doel was het algemeen
geldende uit te beelden, ging het de negentiende-eeuwse genreschilderkunst
niet om het individuele of persoonlijke, maar om het typische dat daaruit gedestilleerd kon worden. 34 Dit is precies wat ook gebeurd is ten aanzien van de
boerenkamers, die vanaf het moment dat zij museaal gepresenteerd werden,
geworden zijn tot representanten van volkskundige typen in plaats van individuele kamers. Hiermee wordt, zoals S.J. van der Molen voor de Hindeloper
kamer terecht reeds geconstateerd heeft in een studie op basis van boedelinventarissen , in de musea een grotere eenvormigheid en een statischer beeld gesuggereerd dan de oorsponkelijke kamers ooit gehad hebben. 53 Behalve de materiële roept dus ook de visuele authenticiteit vraagtekens op en wel op het vlak
van de verhouding tussen het museale stereotype en de individuele verschillen
die er in werkelijkheid tussen de kamers geweest zijn, zowel naar gelang de
welstand van de eigenaar als ten gevolge van de veranderingen die in de loop
der tijd hebben plaats gevonden.
Op een andere wijze kon het echter ook niet, daar de museale interesse pas
ontstond toen oorspronkelijke interieurs nauwelijks meer aanwezig waren, zoals duidelijk blijkt uit de totstandkoming van de Hindeloper kamer op de Historische Tentoonstelling van Friesland. De Hindeloper Hendrik Lap, die waarschijnlijk in opdracht van het actieve lid van het Fries Genootschap, Wopke Eekhoff - in het midden van de negentiende eeuw gedetailleerde tekeningen maakte van Hindeloper interieurs, kon zich nog slechts op enkele overgebleven kamers baseren. Deze tekeningen vormden in 1877 vrijwel de enige
visuele documentatie die voorhanden was bij de inrichting van de Hindeloper
kamer voor de tentoonstelling.56
De boerenkamer als symbool van nationale identiteit
Kijken wij naar de functie die de Hindeloper kamer in de negentiende eeuw
vervulde, dan zien wij dat deze oorspronkelijk lokale cultuuruiting op het internationale toneel als voorbeeld van nationale identiteit gepresenteerd wordt.
De Hindeloper kamer werd Nederlands visitekaartje bij uitstek, hetgeen nog
eens versterkt werd doordat op de grote wereldtentoonstelling van 1900 weder-

Wumkes.nl

103

Schilderij door Julius Exner, getiteld: 'Het tooien van de bruid, scène uit het Hollandse
dorp op Amager', 1891, gesitueerd in Jan Wibrants kamer, die later werd overgebracht
naar het Dansk Folkemuseum in Kopenhagen; foto Billedsamlingen, Academie van
schone kunsten, Kopenhagen

om een Hindeloper kamer de Nederlandse volkscultuur moest vertegenwoordigen.-7
Door het publieke succes dat de kamer kreeg, eerst op de tentoonstelling in
Leeuwarden en later in Parijs, werd deze min of meer een symbool voor de
Nederlandse identiteit: hét volkskundige interieur van Nederland, zoals later
de Volendammer klederdracht hét nationale kostuum van Nederland werd.
Hindeloopen werd hiermee eigenlijk van nationaal belang verklaard en het is
dan ook niet verbazingwekkend, dat de Hidde Nijland Stichting één van de eerste lokale musea was die, in 1917, een jaarlijkse bijdrage kreeg van de rijksoverheid.58 De introductie van de Hindeloper kamer op de wereldtentoonstellingen
en de koppeling van dit voorbeeld van lokale volkscultuur aan de Nederlandse
nationale identiteit legden bovendien mede de kiem voor de idee van een nationaal volkskundig museum, zoals dat in 1912 in de vorm van het Nederlands
Openluchtmuseum gerealiseerd werd.
Met de 'nationalisering' van Hindeloopen schaarde het stadje zich in een
reeks van plaatsen en gebieden in Europa, die van nationaal-volkskundig belang werden geacht, zoals Dalecarlië in Zweden, Arles in Frankrijk en Amager
in Denemarken. Zoals wij al eerder zagen, beschouwden de Duitsers het gebied langs de Noordzee als een volkskundige eenheid. De Hindeloper kamer
werd geacht daartoe te behoren, zodat deze zelfs voor twee landen een nationale functie ging vervullen. Hetzelfde vond plaats met elementen van de volkscultuur van Noord-Friesland, die zowel door Denemarken als Duitsland als bestanddeel van de nationale cultuur werd beschouwd. De Noordfriese kamer in
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Flensburg werd van Duitse zijde gezien als een voorbeeld voor de zogenaamde
'Duitse renaissance' en o.a. tentoongesteld op de wereldtentoonstelling van
1900, terwijl dezelfde huizen als die waaruit deze kamer afkomstig was, door
Deense bouwkundigen beschouwd werden als inspiratiebron voor de wedergeboorte van het 'Deense classicisme'.39
Het is niet duidelijk of aan deze presentatie van nationale identiteit op wereldtentoonstellingen vergelijkbare politieke bedoelingen ten grondslag lagen
als aan de presentatie van inboorlingendorpen uit de koloniën, die veelvuldig
op wereldtentoonstellingen te zien waren en de macht van de koloniale mogendheden onderstreepten. Van een 'neerbuigende' houding van 'Holland' ten
opzichte van een perifeer en 'nog primitief' Friesland is niets gebleken uit het
geraadpleegde materiaal. Bovendien was het tonen van een Hindeloper kamer
op de wereldtentoonstelling van 1900 een initiatief van enkele Friese notabelen
zelf, die een 'Commissie ter bevordering der Friesche Nijverheid' hadden gevormd.60
Veeleer zal het de bedoeling van de volkskundige presentaties zijn geweest,
dat de Europese landen zich van elkaar onderscheidden op een tentoonstelling
waar de uniformiteit van de moderne fabrieksprodukten overheerste. In de
moderne wereld van toenemende uniformiteit waren klederdrachten, traditionele architectuur en karakteristieke interieurs bij uitstek geschikt om nog iets
van een eigen identiteit uit te stralen.61
Daarbij speelde zeker ook een rol, dat de presentatie van het traditionele
leven op het platteland andere landen een idee van nationale stabiliteit en traditionele degelijkheid zou geven, zodat vertrouwen in het Nederlands produkt
gesteld kon worden. In deze wat 'public relations-achtige' benadering paste het
idyllische verhaal, dat door de poppen werd uitgebeeld in de huiselijke scènes,
voortreffelijk. Het gaf een beeld van tevredenheid bij het volk, dat - zeker na
de schrik van de opstand van de Parijse Commune van 1871 - bij de gezeten
burgerij vertrouwenwekkend overkwam. Dit beeld ging ook goed samen met
het toenemend economische belang van het opkomend toerisme. Met de trein
waren immers de plaatsen, waar tradities vooralsnog stand hielden, steeds gemakkelijker en comfortabeler bereikbaar geworden. In de loop van de twintigste eeuw zou de 'toeristenindustrie' zich dan ook grondig gaan ontfermen over
het beeld van het volksleven, dat negentiende-eeuwse schilders en museummensen gecreëerd en uitgedragen hebben. 62
Einde van een fenomeen?
In de jaren na de tweede wereldoorlog en vooral sinds de tweede helft van de
jaren zestig is de boerenkamer als presentatievorm onder druk komen te staan.
Zij paste niet bij de revolutionaire wending, die de volkskundebeoefening van
die jaren kenmerkte, waarbij heel wat verouderde theorieën definitief naar het
rijk der fabelen werden verwezen en nationale symbolen van hun voetstuk werden gehaald. De motieven, die destijds tot verwerving hadden geleid, zoals de
gedachte dat boeren en vissers iets oorspronkelijks in hun cultuur bezitten, dat
terugverwijst naar voorhistorische tijden, of het idee, dat culturele verschillen
nog terug te voeren zijn op het vestigingspatroon van verschillende volksstammen tijdens de grote volksverhuizing, zijn onjuist gebleken en nu zelfs uit de
meest volhardende schoolboekjes verdwenen. Het gebruik van volkskundige
elementen om er onze nationale identiteit mee kenbaar te maken lijkt bovendien uitsluitend nog als dnderdeel van de toeristenindustrie een bestaansrecht
beschoren.
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Moeten wij hieruit de conclusie trekken, dat ook een reeks boerenkamers in
een modern volkskundig museum niet meer thuis hoort? Temeer daar ook de
presentatievorm, die destijds zeer modern aandeed, reeds lang zijn glans verloren heeft sinds andere media een veel dynamischer beeld kunnen geven? Een
voorzichtige herbezinning op de waarde van de boerenkamers in onze tijd lijkt
ons zeker op haar plaats. In twee opzichten ontdekken wij dan een blijvende
waarde in de 'boerenkamer-erfenis'.
In de eerste plaats, wat ook de motieven waren en hoe gebrekkig ook de uitvoering geweest is, er is tenminste verzameld en de aldus gevormde museale
boerenkamers zijn in feite het enige wat ons nog rest. De tijd is inmiddels zover
verstreken, dat er geen originele interieurs meer bestaan, die als beter bronnenmateriaal zouden kunnen dienen. Dit maant ons tot voorzichtigheid met
wat er nog in musea aanwezig is. Daarbij dienen wij ons te realiseren dat iedere
uitbreking, opslag of verplaatsing weer een nieuwe aanslag doet op de toch al
zo broze authenticiteit.
In de tweede plaats hebben de interieurs een 'historiografisch' belang gekregen: zij tonen ons iets van de identiteitsbeleving in de negentiende eeuw, toen
allerlei landen niet alleen wedijverden met de modernste produkten, maar ook
met de opstelling van klederdrachten en curieuze interieurs van het platteland.
Er valt de laatste tijd in de wetenschapsbeoefening, maar ook onder een ruimer
publiek, een toenemende belangstelling te constateren voor de wijze waarop
de samenleving in de loop der tijden is omgegaan met haar verleden, welke
beelden daarvan gevormd zijn en welke rol deze gespeeld hebben. 63 Het gaat
daarbij om de functie van die beelden in de samenleving en niet om de juistheid
van de beelden op zich; dat laatste was de vraag die vooral de 'zestigers' - overigens volstrekt terecht - zo heeft bezig gehouden.
De volkskundige musea van de negentiende eeuw hebben volop bijgedragen
aan het oproepen van deze beelden, een activiteit die door Bjarne Stoklund
treffend is samengevat in de woorden 'Stiftung von Erinnerung im Wandel musealer Konzepte'. 64 Het boereninterieur maakt, zoals wij zagen, in belangrijke
mate deel uit van deze beeldvorming. De boerenkamers zeggen ons daardoor
niet alleen iets over de oorspronkelijke bewoners, maar veel meer nog over de
mentaliteit van de mensen, die de kamers ontdekten en aan het publiek presenteerden, in Leeuwarden, op de wereldtentoonstellingen, in Kopenhagen, in
Duitsland en waar deze verder ten tonele werden gevoerd. Vooral dáárom is
het van belang de boerenkamers nog steeds te tonen, als historisch fenomeen,
maar dan wel zoals de bezoekers deze destijds zagen: compleet met poppen in
klederdracht! Wie durft?
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Mr. Jacob Dirks in de landelijke politiek
(1849-1866)
J.J. Huizinga
In 1892 overleed te Leeuwarden Mr. Jacobs Dirks, erevoorzitter van het Friesch
Genootschap, lid van vele binnen- en buitenlandse geleerde genootschappen en
in het bezit van diverse hoge onderscheidingen en medailles. Hij had tal van publicaties op geschiedkundig en vooralpenningkundig gebied op zijn naam staan.
In de zomer vanl 992 is in het Fries Museum een tentoonstelling gewijd aan Dirks
als munt- en penningkundige. In deze bijdrage wordt de rol van de veelbekroonde als lid van de Tweede Kamer toegelicht.x
In de Staten-Generaal die op 13 februari 1849 door koning Willem II in de Ridderzaal te Den Haag werden geopend, hadden de afgevaardigden hun plaats
ingenomen volgens de nieuwe regels van de grondwet van 1848. De leden van
de Tweede Kamer waren rechtstreeks gekozen door gegoede burgers. In Friesland waren vijf districten gevormd die elk één afgevaardigde voor de uit 68 leden bestaande Tweede Kamer aanwezen. Wie bij de eerste stemming meer dan
de helft van de geldig uitgebrachte stemmen behaalde, was direct verkozen.
Was er geen winnaar, dan vond herstemming plaats tussen de twee kandidaten
met de meeste stemmen, waarna een eenvoudige meerderheid besliste. De kiezer maakte zijn voorkeur kenbaar door de naam van zijn kandidaat op een
stembriefje te schrijven. De 37-jarige nieuwkomer Mr. Jacob Dirks had zijn
zetel na twee herstemmingen verworven. In de eerste ronde had hij in het district Leeuwarden slechts 6 van de 519 uitgebrachte stemmen gekregen, in het
district Franeker 16 van de bijna 800. In deze beide districten was Mr. B. Albarda uit Leeuwarden met de absolute meerderheid verkozen, terwijl hij bovendien in Dokkum en Sneek de meeste stemmen had gekregen. Albarda, over
wie in de literatuur overigens steeds als curiositeit wordt vermeld dat hij in alle
vijf districten verkozen zou zijn, opteerde voor Leeuwarden. Bij de nieuwe
stemming in het district Franeker had Dirks 330 stemmen gekregen, bij een
absolute meerderheid van 363. In de daarop volgende tweekamp had Dirks
Mr. A.F. Jongstra uit Heerenveen met 393 tegen 297 stemmen verslagen.2
Van de maatschappelijke achtergrond van het nieuwe kamerlid kon voor wie
erin geïnteresseerd was, het volgende bekend zijn. Dirks was op 19 juni 1811 te
Leeuwarden geboren in een gegoed gezin; hij was het derde en bleef het enige
kind. Zijn vader was tot 1818 handelaar geweest en had sindsdien een olieslagerij en steenbakkerij op het Zuidvliet. Jacob had te Franeker en te Leiden gestudeerd. In 1835 was hij gepromoveerd op het oude veemrecht en daarna had
hij zich te Leeuwarden als advocaat gevestigd (tot 1846) zonder dat er van een
aanwijsbare praktijk sprake was. In 1848 was hij secretaris van de zojuist opgerichte Kamer van Koophandel te Leeuwarden geworden. Bekend kon hij
zijn door zijn numismatische en historische publicaties. Dirks was lid van het
Friesch Genootschap sinds 1836 en had een aantal artikelen, grotendeels verschenen in De Vrije Fries, op zijn naam staan. Met zijn antwoord op een prijsDe Vrije Fries, LXXI1 (1992) 109-120
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vraag van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen over de koophandel der Friezen had hij een gouden medaille behaald. In 1836 was hij gehuwd met Meintje Bolman en sinds 1838 was hij vader
van één dochter.
Tot welke politieke richting Dirks behoorde, was niet geheel duidelijk.
Daarin was hij niet de enige in de beginjaren van de parlementaire oligarchie,
zoals men het stelsel mag noemen waarin een beperkt aantal mannelijke kiezers de bevolking vertegenwoordigde. Van partijen noch programma's was
sprake. Wel had de grondwetsherziening van 1848 geleid tot de oprichting van
kiezersverenigingen van waaruit kandidaten voor de vertegenwoordigende lichamen werden gesteld. Zo waren er in Friesland, te beginnen in Sneek in oktober 1848, mannen bijeengekomen die het eens trachtten te worden over kandidaatstelling en soms over een summier programma. In het laatste geval kon
dit gemakkelijk tot scheuring binnen de vereniging of tot een vrijblijvend advies leiden. In de loop van de jaren vijftig en zestig nam het aantal verenigingen
sterk toe. Tegelijkertijd vond er een naamverandering plaats. In plaats van kiezersvereniging komt steeds meer het woord kiesvereniging in gebruik. Deze
kleine naamsverschuiving van een vereniging van kiezers naar een vereniging
om te kiezen, is een aanwijzing voor een toenemende minder vrijblijvende verhouding tussen kiezers en gekozenen. In de jaren zestig zou het voor een kandidaat steeds moeilijker worden zich ongestraft niet duidelijk uit te spreken in
politieke kwesties.
Wie de uit 1842 daterende Provinciale Friesche Courant (PFC) kende, kon
weten hoe Dirks althans door haar werd geplaatst in het politieke spectrum.
Het blad stond sinds 1848 onder redactie van het progressieve driemanschap
Mr. A.F. Jongstra, Mr. J. van der Veen en Ds. A. Winkler Prins. De PFC onderscheidde vier 'partijen': de stelselmatige liberalen, de partij van het behoud, de kerkelijke partij en een groepering die noch behoudend, noch stelselmatig liberaal was en vooralsnog geen vastheid van beginselen had getoond.
De krant die zelf de krachtige spreekbuis van de stelselmatige liberalen - J.R.
Thorbecke - wilde zijn, rekende Dirks tot de vierde, onbestemde categorie.
Niet alleen omdat van Dirks geen politieke denkbeelden bekend waren, maar
ook omdat deze tegen een paragraaf had gestemd van de centrale Friese politieke vereniging 'Vooruitgang' te Leeuwarden. Deze had van eventuele kandidaten verlangd dat zij programmapunten zouden onderschrijven en zich daardoor enigszins zouden binden. 3 Door tegen deze paragraaf te stemmen, nam
Dirks inderdaad afstand van een radicale gedachtengang die kon doen denken
aan de last en de ruggespraak van de afgevaardigden. Dit waren begrippen die
vanwege de slechte ervaringen uit de tijd van de Republiek, in brede kring taboe waren en nog lang zouden blijven.
Dirks' kandidatuur was gesteld door kiezers uit Harlingen. 4 De PFC had zich
afgevraagd hoe het mogelijk was dat de politiek volslagen onbekende juist in
Harlingen en Franeker zoveel stemmen had gekregen, terwijl in het Bildt, Barradeel en Wonseradeel meestal op Jongstra was gestemd. Het blad suggereerde dat uit de kringen van de Kamer van Koophandel gelobbied was voor haar
secretaris. 5
Hoewel de PFC Dirks dus al tijdens de verkiezingen afwees en haar redacteur Jongstra tegenover hem aanbeval, zouden de collega's in de Kamer in
Dirks een Thorbeckiaan hebben kunnen vermoeden. Thorbecke was zijn promotor geweest en had de inhoud van het proefschrift in de Algemeene Konst- en
Letterbode gepubliceerd. 6 Dirks zou niet de enige oud-student zijn geweest op
110
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wiens onvoorwaardelijke steun de vroegere leermeester in de Kamer had kunnen rekenen. Onder hen komt men N. Olivier tegen, Thorbecke's schildknaap
genoemd. Met hem ondermeer had Dirks in Leiden in een exclusief debatingclubje verkeerd.
Zoals alle kamerleden van buiten 'Holland' dat moesten doen, ging Dirks in
Den Haag wonen voor de tijd van de kamerbijeenkomsten. De kortste weg van
Leeuwarden naar Den Haag kon, als de winter het toeliet, in 1849 twee maal
per week in één dag worden afgelegd. De reis ging per diligence naar Harlingen, vandaar met de boot naar Amsterdam en dan met de trein naar Den Haag.
Als de Zuiderzee onbevaarbaar was, dan reisde men per diligence via Zwolle
naar Arnhem, dan - na een overnachting - met het Rhijnspoor naar Amsterdam, daar met de omnibus naar het Hollandsch spoor en vervolgens naar Den
Haag. De kamerbijeenkomsten werden meestal van maandag tot en met zaterdag gehouden, zodat iemand als Dirks alleen tijdens een kamerreces naar huis
kon. Het secretariaat van de Kamer van Koophandel werd bij zijn afwezigheid
waargenomen door zijn zwager tot deze hem in 1852 opvolgde. Als gestemd
moest worden over het al of niet houden van een avondzitting, vindt men 'provincialen' als Dirks uiteraard bij de voorstemmers. Dirks zou meer in Den
Haag dan in Leeuwarden wonen. Hij miste er zijn bibliotheek. Vandaar dat hij
een amendement steunt voor verhoging van de uitgaven voor een Kamerbibliotheek ten gerieve van mensen als hij. Het werd in de sfeer van bezuiniging
overigens niet aangenomen. 7
In Dirks' eerste zittingsperiode (1849-1850) werd zichtbaar dat hij in elk geval niet tot de zogenoemde stelselmatige liberalen gerekend mocht worden.
Die volgden consequent de oppositionele Thorbecke en stemden tegen vrijwel
alle voorstellen van het kabinet waarvan volgens hen Thorbecke de leiding had
moeten hebben. Dirks sprak wel af en toe, maar hield zich buiten de principiële
en staatsrechtelijke debatten die in de beginperiode van het parlementaire stelsel herhaaldelijk oplaaiden. Als Dirks sprak, was het om een kanttekening te
plaatsen aan de hand van de praktijk in Friesland. Zijn toon was bescheiden en
welwillend en nooit stemde hij tegen een voorstel van een minister of voor een
vijandig amendement. Zo steunde hij ook het ministerie-Thorbecke dat in november 1849 aantrad.
Dirks' verzamelings- en vergelijkingslust die zijn proefschrift en de numismatische en historische publicaties kenmerken, toonde hij ook bij de praktijk
van zijn kamerlidmaatschap. Terstond begon hij alle gedrukte stukken die hem
bereikten te verzamelen, te rubriceren en van aantekeningen te voorzien. Zo
bracht hij een welgeordend archief tot stand. In de afdelingen van de Tweede
Kamer - de voorlopers van de tegenwoordige commissievergaderingen - werd
Dirks een gewaardeerd lid omdat hij altijd de geschiedenis van een onderwerp
paraat had en bereid was anderen met zijn gegevens van dienst te zijn.8 Hoe de
afgevaardigde uit Franeker zijn functie opvatte, heeft hij vlak voor het einde
van zijn eerste zittingsperiode aangegeven. Hij zei zich steeds af te vragen
waarom hij het woord zou voeren. Niet waarover, want er waren stukken genoeg. Dirks bestudeerde de hem aangeboden stukken en vergeleek die dan
nauwkeurig met andere bronnen. 9
De kieswet die in de zomer 1850 in werking trad, had tot gevolg dat de helft
van de kamerleden zich moest onderwerpen aan een verkiezing. De loting
wees uit dat Dirks daartoe behoorde. Friesland was nu in drie districten verdeeld: Leeuwarden en Sneek, met twee en Dokkum met één afgevaardigde.
Ieder van hen vertegenwoordigde ongeveer 45.000 inwoners. Diverse kiezers-
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Dirks in de tijd dat hij
volksvertegenwoordiger was.
Foto Delboij, Den Haag

verenigingen maakten zich in augustus op voor de kandidaatstelling. Opnieuw
wilde 'Vooruitgang' dat haar kandidaten zouden instemmen met een -liberaalbeginselprogramma. Dirks weigerde zich daarop vast te leggen, net als achttien
maanden ervoor het geval was geweest. Volgens hem kon een afgevaardigde
geen uitspraken doen zonder de onderwerpen of de stukken bestudeerd te hebben. Thorbecke had zich bij de entree van zijn kabinet kunnen permitteren op
de vraag naar zijn programma het 'Wacht op onze daden' te laten horen. Dirks'
antwoord op de vraag waar hij politiek stond, kan samengevat worden als: 'Bezie mijn daden'. Men moest maar beoordelen wat hij de afgelopen achttien
maanden gedaan had en bovendien had hij het kabinet-Thorbecke gesteund.
Dit verweer viel geenszins in de smaak bij de PFC. Het blad wilde duidelijkheid
over beginselen en vond Dirks' beroep op zijn steun aan Thorbecke niet aan de
orde. De lezers werd dan ook afgeraden op Dirks te stemmen.10
De 2800 kiezers in het district Leeuwarden dachten kennelijk anders over
politiek dan de 'stelselmatige liberalen'. Een groot deel bleef volgens landelijk
gebruik thuis, terwijl van de 1534 geldige stemmen er 925 op Dirks werden uitgebracht, ruimschoots de volstrekte meerderheid. Voor de kandidaten van de
liberalen volgde een herstemming.
Aan de vruchtbare wetgeving van het kabinet-Thorbecke waaraan Dirks op
de voor hem gebruikelijk wijze bijdroeg, kwam in juni 1853 een einde. Het kabinet bood ontslag aan na de commotie die was ontstaan na het bekend worden
van het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie, de Aprilbeweging. Van de
vele petities tegen dit herstel kwam er een uit Harlingen met bijna 1000 handtekeningen. Door de ontbinding van de Kamer moest ook Dirks zich vóór de
afloop van zijn vierjarige termijn aan een verkiezing onderwerpen. De strijd
had deze keer een duidelijke inzet met een antipapistische en conservatieve lading: vóór of tegen Thorbecke. Ook nu kon de PFC in Dirks geen Thorbec112
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kiaan ontdekken. Mogelijk was hij geen vijand van Thorbecke, maar wellicht
wel een vriend van F.A. van Hall.11 Deze had inmiddels een nieuwe regering
gevormd. Voor de kiezers moet dit in de gepolariseerde sfeer een aanbeveling
voor Dirks zijn geweest. Bij wie nog mocht denken dat Dirks een Thorbeckiaan
zou zijn, kon elke twijfel zijn weggenomen na het verschijnen van de advertentie van de orthodox-protestantse kiesvereniging 'Nederland en Oranje'. Hierin
werden voor geheel Friesland haar kandidaten tegenover die van de liberalen
aanbevolen. Voor Leeuwarden was dit Dirks. Van de 1755 geldige stemmen
kreeg hij er niet minder dan 1293. De andere kandidaat, door de PFC als reactionair omschreven, werd eveneens met grote meerderheid gekozen.
Als eigenlijke oorzaak van de val van het kabinet-Thorbecke in 1853 wordt
wel de kwestie van de regeling van de armenzorg genoemd. Thorbecke wilde
de armenzorg primair aan de overheid toevertrouwen en de kerken een aanvullende rol geven. Tegen zijn ontwerp waren grote bezwaren in de Kamer ingebracht, door vele petities van kerkelijke zijde onderstreept. Mede daardoor
wordt de gretigheid verklaard waarmee de liberalen bij de verkiezingen werden bestreden, en ook de snelheid waarmee Thorbecke het na de Aprilbeweging voor gezien hield. Het kabinet-van Hall kwam met een nieuw wetsontwerp waarin de kerkelijke armenzorg primair bleef en die van de overheid aanvullend. Illustratief voor Dirks' houding was het standpunt dat hij bij deze principiële kwestie innam. Hij nam pas na de algemene beschouwingen aan het
debat deel omdat hij zich zag in de rol van 'rechter' en niet als 'verdediger' van
een van beide stelsels. Net zo min als hij zich bij het ontwerp van Thorbecke
had willen uitlaten over het beginsel, wilde hij dat nu doen. Eerst de stukken
bestuderen en alle argumenten horen.12 Hij nam, op grond van vele gegevens
uit Friesland, ruimschoots deel aan de debatten en stemde ten slotte gewoontegetrouw voor.
Bij de liberalen die nu 'stelselmatig' waren in hun oppositie, maakte hij zich
weinig populair. Een opmerking van W.R. van Hoëvell leidde er zelfs toe dat
Dirks het woord meende te moeten vragen voor een 'persoonlijk feit'. Zoiets
gebeurde nogal dikwijls in de Kamer waar de afgevaardigden heel gevoelig waren op het punt van hun integriteit. Voor Dirks was daarvoor normaal gesproken geen aanleiding vanwege zijn ons inmiddels bekende taakopvatting, het
vergelijken van de voorliggende stukken en het plaatsen ervan in hun historische context. Maar bij de debatten over een voorstel van negen leden van de
'stelselmatige oppositie', kreeg Dirks een verwijt waardoor hij zich gegriefd
voelde. De negen hadden voorgesteld de tonnengelden - een belasting op
scheepsgoederen - af te schaffen evenals de accijns op het geslacht (vlees).
Toen Dirks zich, uitvoerig gedocumenteerd, daartegen verklaarde, werd hem
eraan herinnerd dat hij in 1850 wel voor de afschaffing van het tonnengeld had
gepleit. Dat was juist, maar wat Dirks het woord deed vragen voor een persoonlijk feit was de daarbij gevoegde constatering dat hij elke regering steunde.
Hiermee werd Dirks als een weerhaan bestempeld, en dat was een ontoelaatbare aantasting van de persoon. 13 Materieel gezien had Dirks overigens gelijk.
Toen hij destijds voor de afschaffing pleitte, had hij als equivalent voor de
schatkist gelden uit het loodswezen genoemd; nu ontbrak een alternatief en
zonder dat was Dirks nooit voor wijzigingen.14
Het verwijt dat Dirks altijd regeringsgetrouw opereerde, werd ook bij de
verkiezingen in 1856 royaal door de PFC naar voren gebracht. Een stem op
Dirks betekende steun voor Van Hall en de Amsterdamse belangen. En die
waren gediend geweest met prioriteit aan aflossing van de staatsschuld te geven
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boven verlaging van de accijnzen op de eerste levensbehoeften. In 1855 was
een letterkundige afdeling van de Akademie van Wetenschappen ingesteld.
Dirks had krachtig gepleit voor deze toevoeging. Het feit dat Dirks zich vervolgens in 1856 het lidmaatschap ervan had laten welgevallen, zag het blad als
een bewijs van de gunst waarin de afgevaardigde van Leeuwarden bij het in zijn
ogen foute kabinet verkeerde.
Dirks was, volgens de PFC, niet alleen gehoord zijn 'beuzelpraat', een
vreemdeling in de staatswetenschappen, maar miste ook gezond verstand. Bepaald onaangenaam was de kwalificatie van Dirks' geschriften over de Friese
geschiedenis. Hij was daarmee even ver verwijderd van het hoge standpunt van
de historieschrijver als de steenbakker dat was van dat van beeldhouwer. b Met
deze minder vleiende vergelijking werd enerzijds geduid op de magere aard
van Dirks' geschriften. De welwillende Hugo Suringar zou ze later karakteriseren als 'mozaïek-arbeid'. ' 6 Anderzijds betrof de opmerking Dirks' bezit van de
steenbakkerij die hij van zijn vader had overgenomen. Eigenaar zijn van zo'n
fabriek was overigens in die tijd voor een gestudeerd man zeer achtenswaardig,
zoals ook het geval was bij het beheren van een kalkbranderij, zeep- of zoutziederij. De leiding van het bedrijf aan het Zuidvliet was tijdens Dirks verblijf in
Den Haag in handen van zijn vrouw, terwijl aan een trouwe tasker de eigenlijke
gang van zaken kon worden overgelaten.
De verkiezingsuitslag leverde Dirks een krappe meerderheid op met 551 van
de 1026 stemmen. Hij versloeg daarmee zijn liberale rivaal die 428 stemmen
behaalde.
Nadat het kabinet-van Hall over de schoolkwestie was gevallen, zorgde een
volgend confessioneel-conservatief kabinet voor de oplossing ervan met de wet
op het lager onderwijs van 1857. Daarna hield de spoorwegkwestie de gemoederen bezig. Hierin zorgde Dirks, beter dan de PFC gevreesd had, voor de juiste (=Friese) belangen. Tien jaar eerder had hij al op het grote belang van een
spoorweg van Bremen naar Harlingen gewezen.17 Sindsdien was hij aan de
komst in Friesland van dit symbool van de vooruitgang in woord en geschrift
grote aandacht blijven geven.
1860 was het jaar waarin Van Hall opnieuw aantrad en zijn kabinet de spoorwegkwestie oploste. Het principiële verschil tussen liberalen en anderen betrof
de vraag of particulieren of de overheid de lijnen moesten aanleggen. Wie
Dirks intussen heeft leren kennen zal niet verbaasd zijn te vernemen dat hij ook
in deze kwestie niet vooraf principieel wenste te kiezen. De pragmatische oplossing die Van Hall met lobbyen wist te vinden, voldeed Dirks bijzonder goed.
Aanleg door de staat en exploitatie door particulieren. Om zoveel mogelijk afgevaardigden over hun mogelijke principes in deze heen te helpen, werd op
twaalf plaatsen tegelijk in het land begonnen. Zo ook te Harlingen en Leeuwarden , waar men direct na de aanneming van de wet volop aan het werk ging.
Dirks had nog vóór kunnen stemmen, voordat een nieuwe verkiezing uitsluitsel zou moeten geven over het behoud van zijn zetel.
De verkiezingen in de zomer van 1860 beloofden spannend te worden. De
PFC somde alle bekende gebreken van de weerhaan Dirks nog eens op. Hij
had niet alleen kans gezien zich bij alle regeringen aan te sluiten, maar stemde
ook uiteindelijk altijd vóór nadat hij in eerste instantie bezwaren had ingebracht. 18 Hoe sterk de behoudende partij in Friesland was, kon men afmeten
aan de kennelijke voorkeur voor Dirks, aangenaam in de omgang en lid van
vele geleerde genootschappen. 'Vaderland en Oranje' - de naam geeft de behoudende richting aan - stelde hem kandidaat, evenals enige 'gematigde' kies114
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verenigingen. Bij 1039 geldige stemmen versloeg Dirks met 520 tegen 500 de
liberale J.H. Tacoma uit Witmarsum.
Zo werd aanvankelijk bekend gemaakt en zo is het ook in de boeken gekomen. Maar er bleek een vervolg. Het gerucht ging dat er met de telling van de
stemmen te Leeuwarden iets was misgegaan met de beoordeling van de geldigheid van stembriefjes. Eén stembriefje zou niet unaniem en niet bij de aflezing
ervan, maar pas aan het einde van de telling 'van onwaarde' zijn verklaard. Bovendien was er nog twee uur lang herhaaldelijk nageteld.19 Er kwam een nader
onderzoek en een kamercommissie ging opnieuw de briefjes bekijken. 1038
briefjes gaven, hoe divers en gebrekkig sommige namen ook waren gespeld,
duidelijk de bedoeling van de kiezers aan. Een met ongeoefende hand ingevuld
briefje waarop met enige goede wil 'J.Duruks te Leeuwarden' gelezen kon
worden, was door het stembureau geldig verklaard en werd na enige aarzeling
eveneens door de commissie geaccepteerd. Maar ook het briefje waarop, eveneens met ongeoefende hand, geschreven was: 'Johannis SiPrianess van der
Veen' werd nu als geldige stem voorgesteld. Bedoeld moest zijn Mr. Johannes
van der Veen Cz. en dus was dit briefje ten onrechte terzijde gelegd. Zo waren
er achteraf 1040 geldige stemmen uitgebracht en had Dirks dus niet de absolute
meerderheid behaald. 20
Terwijl de Kamer in het nieuwe zittingsjaar bijeenkwam, moest Dirks daarbuiten blijven en werd een nieuwe verkiezing voor het district Leeuwarden in
oktober vastgesteld. Kiezers uit Harlingen schaarden zich achter Dirks nu als
een kiesvereniging met de daarbij behorende namen van notabelen. De opkomst was deze keer groot: 1656 geldige stemmen werden uitgebracht. Dirks
liet nog net met een absolute meerderheid, met 839 stemmen, Tacoma (786)
achter zich en kon in november zijn plaats in de Kamer weer innemen.
Daar kwam hij veertien dagen later op voor de belangen van Leeuwarden en
Friesland, toen die in gevaar dreigden te komen. Bij een nieuwe rechterlijke
indeling werden vijf gerechtshoven voorgesteld, waarvan één in Leeuwarden.
De afgevaardigden uit Groningen en Drenthe vonden Groningen geschikter en
dienden een amendement in om Leeuwarden door Groningen te vervangen.
Dirks bestreed het uitvoerig. Het desbetreffende wetsartikel bleef gehandhaafd.21
Nadat het kabinet-van Hall na een vijandig amendement op artikel 1 van de
begroting van de onvoorwaardelijk trouwe Thorbeckiaan I.T. ter Bruggen Hugenholtz uit Dokkum was afgetreden, kwam in 1862 Thorbecke weer aan de
regering. Aan de val van het kabinet waren felle en in brede kring betreurde
woordenwisselingen voorafgegaan. Mikpunt was de zieke minister van Binnenlandse Zaken, baron S. van Heemstra. Zijn begroting was zo ingrijpend
verminkt, dat Van Heemstra na de aanneming ervan ontslag aanbood. De onaangename sfeer bij de debatten was niets voor Dirks. In het levensbericht dat
hij na de dood van Van Heemstra voor de Maatschappij van Letterkunde
schreef, memoreert hij de heftige tonelen waaraan de herinnering bij hem nimmer uitgewist zou worden. 22
In 1862 was er in Friesland een nieuwe krant bijgekomen, de Friesche Courant (FC). Deze was wat radicaler liberaal dan de PFC en op dezelfde gronden
niet minder anti-Dirks. De verkiezingsstrijd in 1864 die zich vooral via advertenties, ook in de a-politieke Leeuwarder Courant afspeelde, toont hoe duidelijk de scheidslijnen in de politiek begonnen te worden. 23 Ook laat die zien hoe
een conservatief als Dirks vermalen dreigde te worden in de groeiende partijpolitieke ontwikkelingen. De partij naast de liberale die beginselen begon te
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eisen van de kandidaten, was die van G. Groen van Prinsterer. Voor de christelijk-historische richting was de houding tegenover herziening van de schoolwet
van 1857 maatgevend. Deze voldeed door het verlenen van prioriteit aan het
openbaar algemeen christelijk onderwijs niet aan de orthodox-protestantse
verlangens naar een royale mogelijkheid tot eigen, leerstellig onderwijs. Een
conservatieve kandidaat kon in deze jaren nog wel eens op de steun rekenen als
hij zich welwillend wilde uitlaten over herziening van de schoolwet. Zo had ook
Dirks enig krediet. Hij maakte dan ook sinds 1862 deel uit van het hoofdbestuur van de Evangelische Maatschappij. Deze vereniging was na de Aprilbeweging in 1853 opgericht om de kennis van het Evangelie onder de katholieken
te verspreiden. Hoewel Groen er in 1864 al op aandrong zoveel mogelijk met
eigen kandidaten te komen, vertrouwde het Kerkelijk Maandblad, uitgegeven
te Heeg, erop dat Dirks wel voor herziening zou zijn. Een advertentie van de
christelijk-historische richting steunde om die reden ook de kandidatuur van
Dirks. 24 Karakteristiek voor de in wezen conservatieve richting was haar afkeer
van dit soort polarisatie. 'Een kiezer', 'Een groot aantal Kiezers' en 'Verscheidene Kiezers' gaven aan hoe ze erover dachten. Ze bestreden het verwijt dat
Dirks partijloos en onbeduidend was. Hij was inderdaad onpartijdig en als bewijs van zijn belangrijkheid gaven ze een overzicht van wat de onafhankelijke,
eerlijke en werkzame afgevaardigde allemaal had betekend en gedaan voor het
gewest en het vaderland.
Nu behaalde Dirks de volstrekte meerderheid van 690 stemmen niet. Met
570 tegenover de 442 van de in Leeuwarden onbekende liberaal Mr. B. Brouwer uit Heerenveen moest een herstemming volgen. Die bezorgde Dirks met
935 stemmen van de 1619 alsnog de terugkeer in de Kamer. Daar raakten de
liberalen door onderlinge onenigheid in het voorjaar van 1866 buiten de regering en zo stelde Dirks in juni zijn werkzaamheid in dienst van het conservatieve kabinet-Van Zuylen-Heemskerk. Dit besloot enige maanden later tot kamerontbinding toen een motie het bestaansrecht van het kabinet had aangetast. Dirks had - uiteraard- tegen deze motie gestemd, evenals de andere afgevaardigde uit Leeuwarden, J. Andreae. De overige drie Friezen hadden de
motie gesteund.
De verkiezingsstrijd in oktober 1866 was in het gehele land ongekend heftig.
Hij kwam voor de conservatieven in het teken te staan van vóór of tegen de
koning die achter zijn ministers bleek te staan. Voor de liberalen ging het om de
juiste werking van en het behoud van de grondwet. Dat de indiener van de motie, L.W.C. Keuchenius een geestverwant van Groen van Prinsterer was,
maakte het voor de kiezer niet eenvoudiger. Gelukkig voor de trouwe aanhang
van de beginselen van Groen kon voor deze de inzet de schoolkwestie blijven.
De PFC en de FC eisten beginselen en namen van nu af aan geen advertenties meer op die ondertekend waren door 'Een Kiezer', of 'Eenige Kiezers'.2''
Alleen kiesverenigingen telden. Voor Leeuwarden werden tegenover de beide
zittende afgevaardigden de liberalen J.K.H. De Roo van Alderwerelt en S.
Hingst kandidaat gesteld. Van Alderwerelt was kapitein bij het garnizoen te
Leeuwarden en gold als een militaire deskundige, een kwalificatie die in de jaren van de opkomst van het agressieve Pruisen onder leiding van Bismarck de
kiezers kon aanspreken. Hingst was burgemeester van Harlingen.
Dat de liberale kiesverenigingen 'De Grondwet' en 'Vooruitgang' te Leeuwarden, 'Hervorming zonder Wanorde' in het Bildt en 'Eendracht' in Wonseradeel en Bolsward hen steunden, was te verwachten. Maar ook 'Vrijheid en
Orde' uit Harlingen beval hen aan. En dat, terwijl Dirks, als altijd op de bres
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Bij de Herstemming van een Lid
'voor de Tweede Kamer der Stuten-Qeneraal, in het hoofddistrict Leeuwarden,
tusschen de Heeren Mr. J. DIRKS te Leeuwarden. aftredend Lid, en Mr. B. HUOUWEK, Officier lij de
Hegtbank te Heerenveen , wordt door een groot aantal
Kiezers aanbevolen de lieer

Mr. J. Dirks;

want ofschoon wars van alle provincialisme, meen en zij
toch dat ieder gewest het best vertegenwoordigd wordt
door iemand , bekend met de gesteldheid en behoeften
des lands.
Wanneer zij nu in den Heer DIRKS iemand zien,
die de belangen van Friesland gedurende eene reeks
van jaren , met de meest nuuuwgezetheid beeft waargenomen , en len allen tijde zijne beste pogingen aanwendde , om bevorderlijk te zijn tot heil des Vaderlands,
•en daarbij eene onafhankelijkheid, eerlijkheid en werkzaamheid ontwikkelde die een ieder niet achting voor
hem vervulde, dan. kunnen zij geruit hunne Mede-kiezers aansporen om getrouw oji te komen om bevorderlijk te zijn tot de herbenoeming van -den Heer

Mr. J. Dirks.
In twee Leeuwarder organen is de hei kiezing van Mr. D1KKS bestreden , Op grond :
o. ïijner partijloosheid ;
ò. zijner onbeduidendheid.
Partijloosheid, — met andere woorden onpartijdigheid,
gelooft schrijver dezes, is eene beschuldiging, die, zoo
ze beschuldiging en geen eertitel is, is gegrond. Mr.
DIBKS, het bijblad in dúúr, beeft zich noch door
<JKO£N met âuweelen banden in zijne vrije beweging
laten belemmeren, noch zich door ÏUOBBECKE in ijzeren boei laten sluiten. Wie een geinaligd , een onafliaukelijk Lid der Staten-Gcnerual verlangt, hij kieze
Mr. DIRKS; wie aan TUORBECKK'S onfeilbaarheid gelooft , hij kieze Mr. BltOUWKR , een Overijsselaar aan
zijn gewestgenoot van gunscher harte gehecht.
Onbeduidendheid , — 't verwijt schijnt onverdiend ;
DIRKS moge niet bchooren tot de sommiteiten der
vertegenwoordiging; onbeduidend is hij niet. Geen beter beoordelaar dan iemands gelijken , en hoe denken
die gelijken , hoe de leden der Kamer over Mr. ÛIKKS ?
Het byblad geeft het antwoord.
Hij werd gekozen tot rapporteur over :
de provinciale wet;
eene reeks spoorwegwetten ;
de exploitatie-wet der staals-spoorwegen ;
de wet op de onteigening ien algemeencn nutte ;
do comptabiliteitswet voor Nederland ;
de meeste belastingswetten sedert 1849 ;
de meeste'tni'iefwctten ;
het West-Indisch reireringsroglement, schier alle commerciële trnctaten , veeltijds de hegrootiugswetten voor
finantiën, builenlandsclie ziiken , koloniën.
Hij was lid van bchmgrijke cotnmissicn , o. n. : over
hit beweren van Money, dut er een deficit van 117
mtllioen in de Oost-lmlie zonde bestaan en over Stieltjes beklag over de Indische spoorwegen ; beide ingewikkelde , hoogstgewigtigo zaken, nog heden aanhangig.
Herhaaldelijk was hy Seeiie-Presidctit
Twee malen lid der cuaimissic van examinah'e der
koloniale remises en rekeningen , *a'g hy zich ook domde» Koning geroepen tot regeling der zaken matchen
den Staat en de Maatschappij van Weldadigheid.
Kiezers I wilt ge dus een onpartijdig, niet hartslogrelijk, een hekwaam . een door zyne ftmbtgenootcn geacht vertegenwoordiger, kiest

Advertenties van kiezers pro
Dirks in de Friesche Courant
van 29 juni 1864

Mr. Jacob Dirks.
Een
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Kieitr.

lil

voor Friese belangen, een paar maanden tevoren nog had geprotesteerd tegen
de opmerking dat Harlingen een haven was, 'aan een dooden hoek der Zuiderzee gelegen'. 26 Bij de personen die nu hun burgemeester steunden, waren er
ook die in 1860 Dirks hadden aanbevolen. Bij de voors en tegens treft men dezelfde argumenten aan als de jaren ervoor. Het grote verschil was de opkomst
en de uitslag. Van de ruim 3000 kiezers brachten ruim 2300 hun stem uit. Bij
een volstrekte meerderheid van 1163 werden de Roo van Alderwerelt en
Hingst verkozen met 1400 en 1389 stemmen. Dirks moest het doen met 514,
terwijl Andreae er 527 had. Vanaf 1866 vaardigde Friesland vijf liberalen af.
Het zou tot 1888 een liberaal bolwerk blijven.
Dirks was zeer teleurgesteld over het onrecht dat hem in zijn ogen was aangedaan. In een brief aan de minister van Buitenlandse Zaken, graaf J.P.J.A.
van Zuylen van Nijevelt, beklaagt hij zich over de trouweloosheid van de Friezen en verklaart hij nooit weer terug te willen keren naar Leeuwarden. Hij wil
voorgoed een passende betrekking in Den Haag. 27 Die werd hem echter niet
geboden en Dirks nam van zijn vrouw de leiding-op-afstand van de steenbakkerij over.
Einde 1867 kwam het kabinet opnieuw in conflict met de Kamer. Nadat Van
Zuylens begroting was verworpen, werd de Kamer opnieuw ontbonden en
volgden in januari 1868 verkiezingen. Opnieuw was de inzet hierbij het vóór of
tegen het kabinet, waarbij ook de koning een rol speelde. PFC en FC stonden
op de gebruikelijke wijze achter de Friese afgevaardigden die allen tegen de
begroting hadden gestemd. Voor Dirks pleitte een groep van 77 kiezers die zijn
veelzijdige kennis, ervaring en zelfstandig karakter aanprezen. Dirks - en J.
Binkes uit Bolsward - waren volgens hun manifest vrij van partijzucht en hadden alleen het belang van het Vaderland als richtsnoer. Opmerkelijk was dat
deze keer een 'groot aantal' katholieke kiezers de conservatieve kandidaten
aanbeval. Zij reageerden op een suggestie in de PFC dat dit kabinet net als
tijdens de Aprilbeweging de orthodox- protestanten ter wille zou zijn en dat
katholieken beter op liberalen konden stemmen die indertijd voor hen 'geleden en gestreden' hadden. Ook de katholieke kiesvereniging 'Eensgezindheid'
uit Harlingen verklaarde zich voor Dirks. Diens bestuurslidmaatschap van de
Evangelische Maatschappij kan haar zijn ontgaan, maar mogelijk had de strijd
tegen het liberalisme prioriteit. In het gehele land verwijderden de katholieken
zich in deze jaren van de liberalen, daartoe gestimuleerd door de internationale
beweging vanuit Rome. 'Eensgezindheid' kan ook gereageerd hebben op de
steunbetuiging aan het bestaande openbaar onderwijs van oud-burgemeester
Hingst in de bijeenkomst van 'Vrijheid en Orde' nadat hij daar unaniem tot
kamerkandidaat was gekozen.28 Bestrijding van het openbaar onderwijs had
juist in deze jaren de volle aandacht van de katholieken. In 1868 kwamen de
bisschoppen met hun eerste landelijke mandement, dat het openbaar onderwijs veroordeelde.
De vraag was wat de partij van Groen in Friesland zou doen. De conservatieve coryfee Jacob van Lennep vroeg Groen dringend zijn invloed in Leeuwarden aan te wenden ten behoeve van Dirks die 'op een onfatsoenlijke manier uit
de Kamer [was] gezet' en een bondgenoot inzake het onderwijs was. Groen
wilde desgevraagd wel getuigen voor zijn 'verdienstelijke oud-collega', maar
de aanhang in Friesland zou anders beslissen. Groens Friese correspondent
H.W. Tromp wilde uitsluitend eigen kandidaten omdat de conservatieven alleen maar op steun voor Dirks uit waren en er van hen voor de christelijk-historische richting niets te verwachten was. Het telegram waarmee Dirks ten slotte
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nog een dringend beroep op Groen deed zijn kandidatuur te Leeuwarden te
steunen, bleek niet te baten. 29 Van de 3022 kiezers brachten 2277 hun stem uit.
De liberale kandidaten behielden met bijna 1300 stemmen hun zetels, terwijl
Dirks het met de helft van hun stemmen moest doen. Terugkeer naar Den
Haag als kamerlid bleek uitgesloten.
De definitieve verdwijning van Dirks uit de Tweede Kamer was geen gebeurtenis op zich. In de jaren zestig raakten steeds meer conservatieve afgevaardigden bekneld tussen de liberalen en de confessionelen. Dat een afgevaardigde
plichtsgetrouw, vaderlandslievend, bekwaam en onpartijdig (neutraal) was,
werd steeds minder voldoende aanbeveling voor verkiezing. Er werden uitspraken verwacht over concrete programmapunten. Aan een eigen programma, organisatie of krant zouden de conservatieven landelijk niet toekomen. Te
weinig gemeenschappelijks bond hen daartoe.
In september 1868 was er een vacature te vervullen in de Rekenkamer. Hiervoor meldde Dirks zich met negen andere gegadigden aan. De Tweede Kamer
diende uit de tien namen een voordracht van een drietal op te stellen waaruit de
Kroon gewoonlijk de eerst geplaatste benoemde. Bij de diverse stemmingen
voor de voordracht gaven de kamerleden hun oud-collega geen schijn van
kans. Het hoogste aantal stemmen dat ze in de stemmingsrondes op de 57-jarige Dirks uitbrachten, was niet meer dan vijf.30
In 1869 stelde Dirks zich kandidaat voor de gemeenteraad van Leeuwarden.
'Nederland en Oranje', 'Eenige zelfstandige kiezers' en 'Vele kiezers' bevalen
Dirks aan. De belangstelling van de kiesgerechtigden was gering: van de 1071
brachten er 317 een geldige stem uit. Met 63 stemmen haalde Dirks nog net de
herstemming. De 139 van de 270 stemmen bezorgden hem hierbij nog net - het
scheelde vijf stemmen- een plaats in de gemeenteraad. Hierin zou hij tot zijn
dood blijven, 'voorstander van gematigden vooruitgang', algemeen geëerd om
de kwaliteiten die hij ook in de Tweede Kamer had getoond, maar waarvoor de
kiezers in de landelijke politiek steeds minder waardering bleken gehad te hebben. De waardering voor Dirks lag op een geheel ander terrein: dat van het
Friesch Genootschap, de (Friese) geschiedenis en vooral de munt- en penningkunde.

Noten
1. Biografische gegevens vindt men vooral bij H. Suringar, 'Iets over Mr. Jacob Dirks', De Vrije
Fries 18 (1895) 419-456; W. Pleyte, 'Levensbericht van Mr. Jacob Dirks', Levenberichten van
de Afgestorven Medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde (Leiden 1894)
45-61.
2. Deze en andere uitslagen in Provinciale Friesche Courant (PFC), 29-11, 30-11.17-12 en 31-12
1848; 29-8-1850, 19-5-1853, 12-6-1856, 21-6-1860, 16-6-1864, 4-11-1866; Leeuwarder Courant
(LC), 23-7 en 4-8-1869. De advertenties met aanbeveling van kandidaten treft men aan in de
PFC, LC en FC in de dagen vóór de verkiezingen.
3. PFC, 24-11-1848.
4. Volgens Suringar,'Dirks', 420.
5. PFC, 17-12-1848.
6. Afgedrukt in G.J. Hooykaas ed.. De briefwisseling van J.R. Thorbecke, deel II ('-Gravenhage 1979)719.
7. Handelingen Tweede Kamer, 13-12-1849, 13, 34.
8. Suringar, 'Dirks', 425.
9. Handelingen Tweede Kamer, 28-6-1850, 3.
10. PFC. 25-8-1850; hierin een ingezonden brief van Dirks waarin hij zijn motieven uiteenzet.
11. Ibidem, 22-5-1853.
12. Handelingen Tweede Kamer. 17-5-1854, 863.
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13. Ibidem, 21-12-1853, 549.
14. Ibidem, 28-6-1850, 3-5.
15. PFC, 5-6-1856.
16. Suringar, 'Dirks', 424.
17. Handelingen Tweede Kamer, 14-12-1850, 265.
18. PFC, 21-6-1860.
19. Ibidem, 21-6-1860 in een ingezonden stuk.
20. Het verslag van de commissie werd vastgesteld op 9 oktober 1860. De PFC van 21 oktober
drukte het als bijvoegsel af.
21. Handelingen Tweede Kamer, 21-11-1860, 256-264.
22. J. Dirks, 'Levensbericht van Mr. Schelte baron van Heemstra', Levensberichten van de Afgestorven Medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde (Leiden 1865).
23. De LC was in die tijd zuiver een nieuws- en advertentieblad. Als de ontwikkelde burger in
Friesland een landelijke krant las, dan was het het liberale Algemeen Handelsblad.
24. PFC, 26-6-1864.
25. FC, 18-10-1866. PFC, 21-10-1866.
26. Handelingen Tweede Kamer, 8-3-1866, 431.
27. De brief van Dirks aan Van Zuylen van Nijevelt heb ik eens aangetroffen in de collectie-Van
Zuylen in het Algemeen Rijksarchief te Den Haag ('Ingekomen stukken tijdens ministerschap 1866', inv.nr. 74). Helaas is de aantekening erover in mijn collectie op korte termijn
onvindbaar gebleken.
28. PFC, 10-1-1868.
29. Schriftelijke nalatenschap van G. Groen van Prinsterer 6, Briefwisseling V. RGP, 175. J. van
Lennep aan Groen, 10-11-1868; antwoord Groen, 10-1-1868; over telegram Dirks, 14-1-1868
ald. 133. H.W. Tromp aan Groen, bij G. Abma, Geloof en Politiek (Leeuwarden 1980) 480481.
30. Handelingen Tweede Kamer, 3-10-1868, 98,107; Suringar (427) noemt ten onrechte het jaar
1866.
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Heerenveense zilversmeden, 1616-1813
P. Schoen
Inleiding
In het voorjaar van 1989 organiseerde het Museum Willem van Haren een tentoonstelling met werk van Heerenveense zilversmeden. Voorbereidend archiefonderzoek ten behoeve van deze tentoonstelling toonde aan dat de gegevens over Heerenveense zilversmeden in het standaardwerk Merken van Friese
goud- en zilversmeden door E. Voet jr. verre van volledig waren. Het leek daarom zinvol het onderzoek voort te zetten. In deze bijdrage wil ik de resultaten
presenteren.
Mijn naspeuringen ben ik begonnen met het doornemen van de oude rechterlijke archieven van Aengwirden, Schoterland en Haskerland op de vermeldingen van het beroep zilversmid. Daarnaast heb ik tal van gegevens verzameld uit het archief van het Hof van Friesland, het archief van de Staten van
Friesland en de archieven van een groot aantal Hervormde Gemeenten in de
omgeving van Heerenveen. Verder heb ik, op zoek naar werkstukken van
Heerenveense zilversmeden, veel kerken in zuidoost Friesland bezocht, waarbij een aantal tot dusver onbekende stukken aan het licht kwam. In dit artikel
treft men slechts een deel aan van de gevonden gegevens. Uitvoerig bronnenmateriaal kan in het museum Willem van Haren geraadpleegd worden.
Het artikel geeft een overzicht van Heerenveense zilversmeden, werkzaam
in de periode 1616 tot 1813, vanaf de vermelding van de eerste Heerenveense
meester tot het jaar waarin de plaats definitief het recht van keuren verloor. Na
een inleidend gedeelte volgt een overzicht, waarin in chronologische volgorde
per meester het merk, de genealogische gegevens en werkstukken worden vermeld. Het onderzoek leverde veel nieuwe namen van zilversmeden op. Van
een aantal van hen heb ik ook werk kunnen opsporen.
Deze bijdrage is als een voorlopige te beschouwen. Mogelijk kunnen in de
toekomst nog meer onbekende meestertekens geïdentificeerd worden. Zo is
het niet onwaarschijnlijk dat achter de in Voet, 1974, vermelde merken van onbekende Sneker meesters, Heerenveense zilversmeden schuil gaan. De toeschrijving van pictografische meestertekens is echter een problematische zaak
en vaak afhankelijk van een gelukkige archivalische vondst.
Meesters in Heerenveen
In 1616 wordt voor het eerst melding gemaakt van een zilversmid in Heerenveen: een zekere Jarich Hendricks. 1 Het trouwboek meldt dat hij op 16 juni van
dat jaar in het huwelijk trad met Diever Jans. Heerenveen maakte in die dagen
een explosieve groei door. Bijna vanuit het niets verrees een 'boomtown'. De
ontginning van het hoogveen zorgde voor grote economische bloei. Aangelokt
door het bruine goud, trokken turfstekers en veenexploitanten vanuit alle delen van de Republiek en daarbuiten naar Schoterland. 2 De bevolkingsaanwas
die daar uit voortkwam, maakte de vestiging van verzorgende beroepen mogelijk. Ook zilversmeden profiteerden van de gunstige situatie. In 1623 waren
reeds drie meesters actief in de nieuwe 'vlecke'. Naast Jarich Hendricks vonDe Vrije Fries, LXXII (1992) 121-142
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1616 '20 '25 '30 '35 '40 '45 '50 '55 '60 '65 '70 '75 '80 '85 '90 1695
Jarich Hendricks
Sierck Jacobs
Cornelis van Fernij
Michiel Jelles
Lambert Pieters
Feye Gerlofs
Jan Michiels
Johannes Hanses
Hidsert Lauswolt
Watse Gepkes
Arnoldus à Tinga
Gepke Watses

+
v
+
+
+
+
v

+ overleden
v vertrokken
Bronvermeldingen Heerenveense zilversmeden 1616-1695
den Sierck Jacobs en de uit Bergen op Zoom afkomstige Cornelis Fransen van
Fernij er een markt voor hun produkten.
Heerenveen was een aantrekkelijke vestigingsplaats voor nieuwe zilversmeden. Strenge regelgeving ontbrak omdat er geen gilde bestond. In de steden
beschermden de gilden hun leden tegen concurrentie van derden. Nieuwe
meesters van buiten de stad dienden een proef van bekwaamheid af te leggen
voordat zij tot het gilde konden toetreden. De meesterproef gold ook voor
leerlingen. 3 Omdat er hoge kosten verbonden waren aan de meesterproef, waren veel leerjongens niet in staat deze af te leggen. Was het om deze reden dat
leerjongens zich als zelfstandig meester in Heerenveen vestigden, zonder dat
zij formeel op deze titel aanspraak konden maken?
Waar kwamen de eerste Heerenveense zilversmeden vandaan en van wie
leerden zij het ambacht? Van een aantal Heerenveense meesters is bekend
waar zij hun leerjaren hebben doorgebracht. Bovengenoemde Jarich Hendricks was in Bolsward geschoold; hij betaalde in 1608 leergeld aan het goudsmedengilde aldaar. 4 Michiel Jelles, meester te Heerenveen in de jaren 16361656, was in 1631 goudsmidsgezel in Leeuwarden. Hij komt overigens niet in
het leerlingenboekje van het Leeuwarder gilde voor. Lambert Pieters kwam in
1655 vanuit Joure naar Heerenveen. Hij had het ambacht geleerd bij Jan
Wierdts (Voet, 394) in Leeuwarden. 5 Lambert bracht in Heerenveen zijn vakkennis over op Johannes Hanses. 6 Pier Gerbens Vogelzang werd in 1699 leerling van zijn vader Gerben Yskes (Voet, 638). En hij onderrichtte zelf weer zijn
zoons Wouter, Jouke en Yske Vogelzang in het vak.
In de steden waren zilversmeden vaak economisch met elkaar verbonden,
bijvoorbeeld doordat ze gezamenlijk een lavuurmolen bezaten en gebruikten. 7
Zo'n samenwerkingsvorm kan voor Heerenveen niet aangetoond worden. Wel
stuit men geregeld op onderlinge verkopingen van huizen en winkels.
Het is onmogelijk een algemene uitspraak te doen over de welstand onder
Heerenveense zilversmeden in de periode 1616-1813. Jarich Hendricks was
niet bijzonder welgesteld. In 1618 leende hij 300 carolus guldens om zijn zaak te
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redden. 8 Sierck Jacobs, Michiel Jelles en Feye Gerlofs deden het aanmerkelijk
beter. Zij bezaten veengrond en ander onroerend goed. Volgens de Quotisatie
van 1749 was Pier Gerbens Vogelzang een vermogend man, terwijl Lykele Stevens Hornstra en Taeke Clases Pletting een redelijk bestaan leidden. In 1807
telde Heerenveen elf zilversmeden. Uit belastinggegevens blijkt dat van hen
alleen Johannes Paulus een meer dan gemiddeld inkomen genoot. De anderen
konden met moeite het hoofd boven water houden. 9
Het Heerenveense keur
Gedurende de zeventiende eeuw keurde men in Heerenveen gouden en zilveren voorwerpen op gehalte. Dit was mogelijk op grond van een ordonnantie
van de Staten van Friesland uit 1602, uitgewerkt in de instructie voor keurmeester-generaal Sytse Jarichs uit 1603. Volgens deze instructie mocht, behalve in de Friese steden, ook worden gekeurd in plaatsen zonder gilde, op voorwaarde dat daar tenminste drie zilversmeden werkzaam waren. 10 Zoals men
aan de bijgaande grafiek kan aflezen, deed deze situatie zich in de zeventiende
eeuw in Heerenveen meer dan eens voor. Het oudste tot dusver bekende Heerenveense keur stamt uit de tweede helft van de zeventiende eeuw. Op één van
de na 1974 ontdekte Heerenveense stukken, te weten een wat oudere avondmaalsschotel van de Hervormde Gemeente Oudehorne-Nieuwehorne, komt
echter een Heerenveense keur voor dat qua vormgeving daarvan verschilt (zie
afb. 2). Hieruit kan worden geconcludeerd, dat ook in het eerste kwart van de
zeventiende eeuw in Heerenveen is gekeurd.11
Het keur van Heerenveen bestaat uit een schildje met daarin een rechtopstaand zwaard, geflankeerd door twee eikeltjes (zie afb. 1). Het zwaard zal afkomstig zijn uit het grietenijwapen van Schoterland.12 De eikels hebben betrekking op de bosrijke omgeving van Heerenveen.' 3
De keurmeester-generaal kon zijn taak verlichten door een plaatselijke onderkeurmeester aan te stellen. Deze moest een eed afleggen in handen van de
grietman.14 De onderkeurmeester werd verantwoordelijk gesteld voor het gehalte en de keurmeester-generaal controleerde om de drie maanden diens
werkzaamheden.
De Heerenveense meesters hielden zich blijkbaar goed aan de regels. In
1640 liet Michiel Jelles een avondmaalsbeker in Sneek keuren. Op dat moment
waren in Heerenveen slechts twee zilversmeden werkzaam, zodat zij hun werk
in de dichtstbijzijnde stad moesten laten keuren.
In 1695 verloor Heerenveen het recht van keuren. De controle op het gehalte van het zilver in Friesland was onder het bewind van keurmeester-generaal
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Afb. 1. Heerenveense keuren

Wumkes.nl

123

- • ' * . • . - .

:Æ
fS2/216^erken

°P °nderZiJde avondmaal^hotel

door Cornelis Fransen van Fernij,

Claas Clasen Balck danig vervallen en de overheid achtte de tijd riin voor het

Ruim honderd jaar later herkreeg Heerenveen het recht van keuren Onder
de Franse overheersing kreeg de plaats één van de zes F r i e s f k e u S e S toe
i S ^ u l ^ ¾ T t T r k " d e ° f « f f ^ P a t s e n moesTen^n 7 S
Z
laten keuren. Het keurkamerteken bestaat uit een ovaal met daarin een
Franse lelie en twee sterren (zie afb. 1). Evenals de tekens van h ^ L r d e r e keur
zijn deze afkomstig uit het grietenijwapen van Schoterland
"
Tijdens de keurkamerperiode (1807-1812) werd nauwkeurig geregistreerd
welke voorwerpen een zilversmid ter keuring aanbood.- D e ^ f e S
S S
1812 bepaalde dat keuring van goud en zilver voortaan door het w a a r b o r g
toor in Leeuwarden verricht moest worden.
waarborgkanWerkstukken van Heerenveense meesters
Zilver uit de zeventiende en achttiende eeuw is zeldzaam Dat ^lHt ™iHeerenveense stukken. In de loop der eeuwen ^ Z Z n ^ t o o r ^ Z l
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gentiende eeuw is veel Fries zilver naar Groot-Brittannië verdwenen. In 1990
wist het Museum Willem van Haren de hand te leggen op een aantal lepels van
Jouke Vogelzang, afkomstig uit een Britse verzameling.
Zilver was ook onderhevig aan modetrends. Brandewijnkommen, oorijzers
en lepels veranderden regelmatig van vorm. Men liet het oude voorwerp omsmelten en betaalde de zilversmid voor het maakloon of fatsoen. Veel oude
keuren zijn op deze manier verloren gegaan.
Zilver met het zeventiende-eeuwse Ffeerenveense keur is zeer schaars. Het
is voornamelijk bewaard gebleven in kerken in de directe omgeving. Dit geeft
een enigszins vertekend beeld van de produktie. Uit rekeningen in de weesrekeningboeken van Schoterland valt op te maken dat de Heerenveense zilversmeden vooral typisch Friese stukken als brandewijnkommen, oorijzers en lepels vervaardigden. Ook boedelbeschrijvingen geven een indruk van de lokale
produktie en het bezit van de doorsnee burger. Het goud en zilver vormde
daarin een aparte rubriek bij de beschrijving van het huisraad. Om een indruk
daarvan te geven volgt hier, bij wijze van afsluiting, de inventarisatie van het
zilver uit de boedel van een zekere notaris Dedde Merks. De beschrijving dateert van 6 februari 1634.20
'silverwerck
twaalf silveren lepels
een silveren beecker swaer op de hand
twee cleine silveren bierbeeckers
een brandewijnkroeske
een silveren rinkelbolke met een ketting'.
Catalogus
De bronnen die voor dit onderzoek bestudeerd zijn, bevinden zich voornamelijk in het Rijksarchief in Friesland te Leeuwarden. Deze stukken worden in de
tekst aangehaald zonder vermelding van de archiefverblijfplaats. Stukken uit
andere archieven heb ik in de tekst wel met hun verblijfplaats aangegeven. De
in de lijst voorkomende huwelijken zonder plaatsvermelding zijn voltrokken in
de Nederlands Hervormde kerk van Schoterland te Heerenveen.
De foto's van de afbeeldingen in dit artikel zijn gemaakt door de auteur, tenzij anders vermeld. De meestertekens zijn niet op ware grootte afgebeeld.
Afkortingen:
Aen.
BRF
cat. 1927
cat. 1985
d.v.
DTB
GA
GAH
geb.
ged.
gedat.

Oud-rechterlijk archief Aengwirden
Archief Gewestelijke Besturen (1795-1813)
Catalogus der tentoonstelling van antieke gouden- en zilveren werken in het Friesch
Museum te Leeuwarden (Leeuwarden 1927)
Catalogus Fries zilver (Leeuwarden 1985)
dochter van
doop-, trouw- en begraafregister
Gemeentearchief
Gemeentearchief Heerenveen
geboren
gedoopt
gedateerd
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Has.

ii-

11.
l.v.
mr.
mt.
H.G.
RAF
Sco.
tr.
Voet, 1932
Voet
z.jl.
z.v.m.

Oud-rechterlijk archief Haskerland
jaarletter
leerling van
laatste vermelding als zilversmid
eerste vermelding als zilversmid
meesterteken
Hervormde Gemeente
Rijksarchief in Friesland te Leeuwarden
Oud-rechterlijk archief Schoterland
trouwt
Voet, E. Merken van Friesche goud- en zilversmeden ('s-Gravenhagc 1932)
Voet, E. Merken van Friese goud- en zilversmeden, bew. door A. Wassenbergh en
E.J. Penning ('s-Gravenhagc 1974)
zonder jaarletter
zonder verdere merken

1. JARICH HENDRICKS (niet bij Voet)
tr.
11.
mr.
l.v.

16 juni 1616 Diever Jans. Beiden afkomstig uit Bolsward.
1608 te Bolsward.21
1616.
1638.

Jarich Hendricks leende in 1618 geld van herbergier Jurian Lourens voor een reis naar Danzig
(Sco.158 fol.169). Zakelijk ging het hem niet voor de wind, want in juni 1618 leende hij in Bolsward
300 car.gl 'ter reddinge onser saeken' (Sco.158 fol.171) 'Noch voor olde saeken betaelt aen Jarich
goltsmidt voor gouden ringhen en andersins luit den quitantie van den 20 juli 1623 den somma van
68-18-0' (Sco.83) In 1638 komt een Jarich goudsmid voor als crediteur in een akte waarin meer
inwoners van Heerenveen vermeld staan (Hof van Friesland HHH 1 fol.130).
2. SIERCK JACOBS (niet bij Voet)
tr.
mr.
l.v.

Trincke Carstedr. Coppens.
1618.
1650.

Sierck Jacobs was een vermogend man. Hij kocht in 1619 veengrond (Sco.113 fol.163) en bezat
verscheidene huizen op de Dracht (Sco. 113 fol.181 en Sco.116fol.101). '1628 Sierck Jacobs betaelt
voor silveren knoopen ...' (Sco.85 fol. 66). In de bronnen komt hij veelvuldig voor. Zo werd op 6
mei 1644 'betaelt aen Sierck Jacobs, mr. goltsmidt negen & dartig car. gl. tien st. van silveren kettingh, gespen en andersins' (Sco.88 fol.128). 'Noch tot volle betalinge van een onderriem wegens
Antie aen Sierck goltsmit betaelt' (Has.35 fol.85). In december 1650 wordt Trijntje Karstes Coppens weduwe genoemd (Sco.59 fol.21).
3. CORNELIS FRANSEN VAN FERNIJ (niet bij Voet)
z.v.
ged,
tr.
mr.
l.v.

(3,

Franchois Frans van Fernij en Cecilia Adriaens. 2/
24 november 1599 te Bergen op Zoom.
2 maart 1623 Teatske Heblesdr.
1623.
vertrok naar Bergen op Zoom waar hij op 22 juni 1633 als burger werd ingeschreven.

In 1623 diende Cornelis Fransen van Fernij als soldaat onder hopman Jacques van Oenema in het
garnizoen te Heerenveen. Hij stelde zich op 24 april 1627 borg voor Sijmen Wopkes uit Sneek en
verklaarde aan Idske Minnes een bedrag van 18 car.gl. te voldoen op de Joustermercke van 1631
voor geleverd zilverwerk (Sco.17 fol.31 en 215). Hij komt op 21 februari 1633 nog als goudsmid in
Heerenveen voor (Sco.72 fol.307). In het goud- en zilversmidsgilde van Bergen op Zoom bekleedde Cornelis van Fernij tot 1653 de functies van gezworene en deken.
Het meesterteken Cv aaneen wil ik toeschrijven aan Cornelis Fransen van Fernij. Hij is de enige
zeventiende-eeuwse meester die voor deze initialen in aanmerking komt. In zijn handtekening is
het meesterteken verwerkt (zie afb. 3). Het merk is afgeslagen op een avondmaalsschotel, in com-
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Afb. 3. Handtekening van
Fransen van Fernij, 1627

Cornelis

binatie met de jaarletter O (1622) of Q (1624). Het keur op deze schaal verschilt in stilistisch opzicht van het keur dat in het derde kwart van de zeventiende eeuw geslagen werd.
werk:23 avondmaalsschotel, jl. O (1622) of Q (1624)24, gedat. 1694.
4. MICHIEL JELLES (niet bij Voet)
z.v.
tr.
mr.
l.v.

Jelle Jans lakenkoopman te Beetsterzwaag.
16 februari 1631 Sijke Heeres Jellema te Leeuwarden.
Zij was afkomstig uit Kollum.
1631 te Leeuwarden.
1636.
overleden 11 september 1656.

"Mts

Michiel Jelles wordt in de trouwakte goudsmidsgezel genoemd. In het leerlingenboekje van het
goud- en zilversmidsgilde van Leeuwarden komt hij niet voor. 'Den 20 december 1646 betaelt aen
Michiel Jelles goltsmidt twee ende twintigh car.gl. van twee silveren kettingen, twee silveren ackers en een buideltie sampt twee messen heften ...'(Sco.90 fol.155). Op 16 april 1648 'betaelt aen
Michiel goudtsmit negentien car.gl. voor een silveren koker' (Sco.89 ongefol.). Michiel Jelles trad
26 april 1655 als curator op over Swaentie Lauswolt (Nedergerecht Opsterland inv.nr. 66 fol.
354.)25
Het meesterteken MJ wil ik toeschrijven aan Michiel Jelles. In zijn handtekening komen de initialen MJ voor. Hij liet in 1640 een beker in Sneek keuren (afb. 4). Tot het Sneker gilde behoorde
op dat moment geen meester met dergelijke initialen. Vermoedelijk schonk hij als aanzienlijk lidmaat omstreeks 1637 twee avondmaalsbekers aan de Hervormde Kerk te Heerenveen ter gelegenheid van de nieuwbouw van de kruiskerk.
werk:

2 avondmaalsbekers 3x mt.26, cat. 1927 nr. 210.
avondmaalsbeker jl. I (1640), gedat. 1640 (keur Sneek).
beker jl. O (1645)27, gedat. 1646 (keur Sneek).

Afb. 4. Merken op onderzijde
avondmaalsbeker
door Michiel Jelles,
1640 (foto Rijksarchief
Leeuwarden)
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5. LAMBERT PIETERS (niet bij Voet)
tr.

11.
mr.
l.v.

1. 16 maart 1636 Reinu Siukes, weduwe van goudsmid Gerben Foppes uit Joure (ondertrouw in Leeuwarden)
2. 18 februari 1644 Froukjen Jans, weduwe van koopman Hans Andries.
1628 te Leeuwarden bij Jan Wierdts (Voet, 394).
1655.
overleden 29 april 1659.

Lambert Pieters wordt vermeld in het leerlingenboekje van het goud- en zilversmidsgilde te Leeuwarden. Hij heeft geen meesterproef afgelegd. Lambert Pieters 'goltsmid' te Joure kocht in januari
1650 een huis (Has. 51 fol.77). Hij werd in 1655 als lidmaat aangenomen (DTB 596 lidmatenboek
H.G. Heerenveen 1613-1772 fol.41). In 1645 verplichtte Lambert Pieters zich tot het leren van een
goed ambacht aan zijn stiefzoon Johannes Hanses (Sco. 73 fol.322).
6. FEYE GERLOFS (Voet, 279)
tr.
mr,
l.v.

14 november 1656 Antie Heeres Wiarda uit Sneek voor het
het gerecht van Schoterland te Oudeschoot.
1656.
overleden tussen februari 1689 en januari 1690.

\ , '
irf, ƒ
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Feye Gerlofs was een zeer succesvol zakenman. Talloze malen wordt hij vermeld als koper van
huizen en veengrond. Hij was een prominent katholiek. 28 T664 betaelt aen mr. Feye Gerlofs van
een onderriem met een schorthaack' (Sco.94 fol. 167). 'Betaelt aen Feye Gerlofs, goltsmidt een
car.gl. van een silveren vingerhoudt' (Sco.94 fol.167). 'Betaelt aen Feye Gerlofs op 22 februaris
1689 den sa. vijf car.gl. voor een silveren oorijser ...' (Sco.104 fol.63). Op 15 januari 1690 komt
Antie als weduwe Feye Gerlofs voor (Sco.124 fol. 416).
Het klaverbladmeesterteken (Voet, 277) is ten onrechte toegeschreven aan Jan Tjeerds Tadema,- Deze Jouster zilversmid werd in 1655 geboren en kan dus onmogelijk de maker zijn van het
ampullenblaadje uit 1664 (zie afb. 5). Het klaverbladmeesterteken wil ik toeschrijven aan Feye
Gerlofs. Deze katholieke goudsmid ondernam rond 1660 verwoede pogingen een priester naar
Heerenveen te halen. Het ligt voor de hand dat daarom de opdracht voor het vervaardigen van een
ampullenblaadje aan deze geloofsgenoot werd toevertrouwd.
werk:

ampullenblaadje jl. N (1664).
brandewijnkomjl. S (1669).
huwelijksbeker jl. S (1669), cat. 1927 nr. 156.
brandewijnkomjl. K (1682), Fries Museum, gedat. 1683 cat. 1985 nr. 80.
lepel z.v.m., Fries Museum cat. 1985 nr. 554.

Afb. 5.
Onderzijde
ampullenblaadje door
Feye Gerlofs,
1664
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7. JAN MICHIELS (niet bij Voet)
z.v.
11.
mr.
l.v.

Michiel Jelles en Sijke Heeres Jellema.
van zijn vader.
1657.
overleden 12 september 1665.

Jan Michiels werd in 1657 als lidmaat aangenomen. Hij kocht in 1661 een huis van zijn moeder
(Sco.121 fol.135). 'Noch betaelt aen Jan Michiels de soma van vijf & twintig car.gl. drie st van
silverweTck' (Sco.94fol.120).
'Jan Michiels, diacon van ons christelijcke gemeinte, nadat hij den 10 septembris op sondag twemael voor den armen omgegaen hadde, des avons sieck geworden: den 11 septembris heb ie hem in
sijn pestcrancheit besocht en den 12 septembris seer christelijc in den Heere ontslapen' (DTB 596
fol. 66).
8. JOHANNES HANSES (niet bij Voet)
z.v.
tr.
11.
mr.
l.v.

Hans Andries en Froukjen Jans.
17 september 1661 Grietje Jans uit Leeuwarden (3de proclamatie).
van stiefvader Lambert Pieters.
1661.
1689.

Johannes Hanses verkocht op 21 januari 1663 voor 1730 car.gl. en drie dubbele ducaten een huis
gelegen aan de westzijde van de Dracht aan Sijdske Gerbens en Feye Gerlofs mr. goudsmid te
Heerenveen (Sco.121 fol.215). Op 6 november 1689 is dr. Wijbrandus Rouckema volmacht voor
Jan Hansen mr. goudwerker (Sco.62 ongefol.).
9. HIDSERT JANS LAUSWOLT (Voet, 278 en 640)
z.v.
tr.
mr.
l.v.

Joannes Jans Lauswolt en Bontie Idses.
1. 23 februari 1667 Maria Jans Coppens.
2. 3 october 1679 Eelkjen Pieters uit Sneek.
3. 26 april 1691 Jancke Cornelis Pophornstra te Sneek
1666.
1715.

Hidsert Jans Lauswolt kwam in 1666 vanuit Beetsterzwaag naar Heerenveen. Hij werd op 2 december 1666 aangenomen als lidmaat. 'Aen mr. Hidsert Jans Lauswolt betaelt negentien car.gl. 7 st.
8.p' (Sco.99 fol.461). In 1682 vertrok hij naar Sneek, waar hij werd opgenomen in het goud- en
zilversmidsgilde. Op 27 mei 1715 ondertekende hij met onvaste hand een akte waarin hij afstand
deed van zijn aandeel in de lavuurmolen
(GA Sneek inv.nr. 993).
werk:

avondmaalsbeker jl. R (1668).
huwelijksbeker jl. V (1671).
avondmaalsbroodschotel jl. H
(1680), cat. 1927 nr. 223,
gedat. 1681.
brandewijnkom z.jl.
lepel z.v.m.
brandewijnkom 2x mt.
serpentijnstenen beker met zilver
beslag z.v.m., cat. 1927 nr. 27.

Afb. 6. Onderzijde
avondmaalsbeker
door Hidsert Jans Lauswolt, 1668
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10. WATSE GEPKES (Voet, 301)
z.v.
tr.
mr.
l.v.

, - '"î

Gepke Watses en Teuntje Boeles?30
1. 18 februari 1666 Jidske Jans te Leeuwarden.
2. 23 october 1681 Geertje Tjepkes te Leeuwarden,
1667.
1692.

„¾

In de trouwakte uit 1666 wordt Watse Gepkes 'goltsmidt' te Leeuwarden genoemd. Hij was geen
gildelid. Watse Gepkes en Jidske Jans werden op 28 juli 1667 als lidmaat aangenomen met attestatie van Leeuwarden. 'Den 17 april 1667 van silversmidt Watse Gepkes voor het silver & silveren
kroes, knoopen en gouden ringhen ontvangen 125 car.gl.' (Sco.95 fol.304). Op 25 juli 1675 komen
Watse Gepkes en Jidske Jans met attestatie uit Leeuwarden en worden wederom als lidmaat ingeschreven. Op 31 januari 1692 trad hij als curator op over de wezen van Pier Jochems en Corneliske
Gepkes (Sco.104 fol.338).
werk:31 collecteschaal jl. q (1667).32
avondmaalsbeker jl. R (1668), gedat. 1668.
avondmaalsbeker jl. S (1669).
bekertje jl. V(1671). 33
avondmaalsbeker jl. O (1686)34, gedat. 1687.

"

'

•

•

;

(

Afb.

7. Collecteschaal

door Watse Gepkes,

1667 (foto Rijksarchief

Leeuwarden)

11. ARNOLDUS à TINGA (Voet, 280)
z.v.
tr.
mr.
l.v.

Philippus Coerts Tinga en Willemtien Dillinge. 35
1 mei 1685 Agatha Feyes voor het gerecht van Schoterland te Oudeschoot.
1685.
1698.

Arnoldus à Tinga was afkomstig uit Groningen. Hij trouwde met de dochter van goudsmid Feye
Gerlofs (Sco.124 fol. 436). Op 27 oktober 1698 is A. Tinga 'voorstander en vader over het kind bij
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Attie Feyes in echte verweckt' (Archief Hof van Friesland SS 234). Het paar kreeg één zoon, Feye
of Felix. Op 8 mei 1702 trad Antie Feyes Wiarda op als curatrice over haar kleinzoon (Sco.69
fol.88).

Afb. 8. Merken op onderzijde
avondmaalsbeker
door Watse Gepkes,
1686
LIEUWE HEINSIUS (Voet, 281)
Een leesfout heeft ertoe geleid dat men ten onrechte het bestaan van een Heerenveense zilversmid
Lieuwe Heinsius aannam (Voet, 1974). In het weesrekeningboek Idaarderadeel (1685-1695) fol.
360 is sprake van een handeling in Bolsward. De rekening werd betaald aan Jan Jacobs Munnickhuys aldaar (Voet, 46).
12. GEPKE WATSES (niet bij Voet)
ged.
z.v.
tr.
11.
mr.
l.v.

11 oktober 1668.
Watse Gepkes en JidskeJans.
4 augustus 1695 Trijntje Jaarigs uit Joure.
van zijn vader.
1694.
1716.

'Den 3 may 1694 aen Gepke Watses volgens quit. met no.118 betaelt vijf car.gl. en 15 st. voor
silveren knoopen' (Sco.106 fol.282). Op 3 januari 1696 ontving hij voor het 'zwijtsen van een Sylvester Bijbel' 4 carolus guldens. 'Den 10 may 1715 aen Gepke Watses betaelt voor silveren
knoopen 4 car.gl.' (Aen.17 ongefol.). Gepke Watses verkocht op 13 mei 1716 het huis van zijn
vader aan de uit Sneek komende zilversmid Pier Gerbens Vogelzang (Sco.128 ongefol.).
13. JAN DOUWES CRAMERUS (niet bij Voet)
mr.
lv.

1712.
1712.

Een Jan Douwes gehuwd met Simkjen Haa(g)stra liet in 1709 en 1710 kinderen dopen (DTB 61 lc
dopen H.G. Heerenveen 1643-1811); Jan Douwes Cramerus werd op 27 juli 1710 aangenomen als
lidmaat met attestatie van Nieuw Brongerga (de Knipe). Op 30 maart 1712 trad notaris Schouwen
op als volmacht van Jan Cramerus, mr. zilversmid te Heerenveen (Sco.62 ongefol.).
14. PIER GERBENS VOGELZANG (Voet, 692)
ged.
z.v.
tr.
11.
mr.
l.v.

6 januari 1688 te Sneek.
Gerben Yskes Vogelzang (Voet, 638) en Aaltje Joukes
16 oktober 1718 Jantje van Veen uit Hogersmilde.
1699 van zijn vader.
1714.
1760.

r

t*

Vogelzang kwam in 1714 vanuit Sneek naar Heerenveen en kocht in 1716 een huis aan de Dracht
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van Gepke Watses (Sco. 128 ongefol.). In het specickohier van 1760 komt zijn weduwe voor (GAH
Sco. 49).
Het meesterteken PV (Voet. 692) lijkt mij afkomstig te zijn van deze Pier Gerbens Vogelzang. In
het keurloonregister van het goud- en zilversmidsgilde van Sneek komt zijn naam voor.36 Hij liet
daar lepels en brandewijnkommen keuren (GA Sneek inv.nr. 993).
werk:

strooibus jl. O (1729), Fries Scheepvaartmuseum (keur Sneek).
theepot jl. P (1730) (keur Sneek).

15. LOLLIUS JOHANNES FERWERDA (Voet, 282)
z.v.
tr.
11.
mr.
l.v.

Johannes Lolles, zilversmid te Leeuwarden en Isabella Baders? (Zij gingen in 1686 in ondertrouw)
15 april 1714 Johanna Hendriks Haak te Haskerhorne.
1696.van Cornelis Clases Jongsma (Voet. 445)?
1714.
1743.

Johanna Hendriks Haak had uit haar eerste huwelijk met Steven Lykeles Hornstra een zoon, Lykele. Deze leerde van zijn stiefvader het zilversmidsambacht. Ferwerda liet omstreeks 1720 twee kandelaars in Sneek keuren. Hij wordt in 1740 'brouwer te Heerenveen' genoemd. In het reëelkohier
van 1743 komt Johanna Hendriks Haak als weduwe voor (Archief Staten van Friesland 1580-1795.
inv.nr. 4491).
16. LYKELE STEVENS HORNSTRA (Voet, 317)
ged.
z.v.
tr.
11.
mr.
l.v.

28 november 1706 te Haskerhorne.
Steven Lykeles en Johanna Hendriks Haak.
26 december 1728 Siebrigje Pieters Hoytema uit Akkrum
leerling van stiefvader Lollius Ferwerda.
1728.
1767.

m

Hornstra werd aangenomen als lidmaat op 18 juni 1729. In 1731 werkte hij als zilversmid te Kollum
(Sco.80 fol.152), maar keerde eind 1732 terug naar Heerenveen en werd op 20 december als lidmaat ingeschreven. Hij protesteerde in 1756 tijdens de verkoop van een huis door Menno Coehoorn van Scheltinga aan Gabinus Meyer, mr. zilversmid te Oldemarkt (Sco.135 fol.72). In het
speciekohier van 1767 komt de weduwe Hornstra voor (GAH Sco.56).
werk:

boekbeslag z.v.m., Rijksmuseum Amsterdam, gedat. 1754.
geboortelepel z.v.m., Fries Scheepvaartmuseum, gedat. 1760.
geboortelepel z.v.m., gedat. 1832.

17. IPEUS/YPKE SICCAMA (Voet, 60)
geb.
z.v.
tr.
11.
mr.
l.v.

19 augustus 1691 te Bolsward.
Meinardus Siccama en Lysbrecht Harmanus Bobrecht
1731 Elisabeth Hommes Vogelensang te Bolsward.
1705. van Pieter Horrius (Voet, 54).
1729.
vertrok 1731 naar Bolsward.

o-

Ipeus Siccama werd op 18 juli 1729 aangenomen als lidmaat. Hij kwam toen uit Amsterdam. Ineen
archiefstuk van het weeshuis te Bolsward wordt hij op 4 december 1729 zilversmid te Heerenveen
genoemd (GA Bolsward Arch. Weeshuis ongeinv.). 37
18. TAEDE GERBENS VAN MANEN (Voet, 656)
tr.
mr.
l.v.
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Eeltje Hendriks.
1731.
vertrok omstreeks 1741 naar Sneek.
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Taede Gerbens werd op 12 december 1731 aangenomen als lidmaat. Hij getuigde in een diefstalzaak tegen Mary Hendriks uit Beetsterzwaag (Archief Hof van Friesland GG 87). In 1741 werd
Van Manen ingeschreven in het Sneker gildeboek. In het diaconierekeningboek van de Hervormde Gemeente Hoornsterzwaag, Jubbega en Schurega (1703-1748) komt de volgende rekening
voor: '14 augustus 1734 bet: aan T: van Manen weegens 't vernieuwen van een Zilveren Beker volg:
qt. 8-19-0'.38
Deze beker is gemerkt met een klaverblad, de jaarletter T (1734) en het stadskeur van Sneek.
Het meesterteken (Voet, 650) wordt toegeschreven aan de Sneker zilversmid Age Binses Looxma
(zie afb.9). De oude beker is omgesmolten en daarbij zijn de oude keuren verloren gegaan. Het
bedrag is betaald wegens fatsoen of arbeidsloon. Vermoedelijk heeft van Manen het werk uitbesteed aan Age Binses Looxma.39 Het is echter ook mogelijk dat het merk Voet, 650 ten onrechte
aan Age Binses Looxma is toegeschreven.

Aft>. 9. Merk op avondmaalsbeker

toegeschreven

aan Age Binses Looxma,

1734

19. TAEKE KLASES PLETTING (niet bij Voet)
tr.
mr.
l.v.

1. 25 augustus 1743 Jetske Claarkamp.
2. 4 mei 1749 Marigjen Kisjes.
1743.
1784.

Taeke Pletting en Marigjen Kisjes werden op 16 april 1755 aangenomen als lidmaat. In 1784 komt
de weduwe Taeke Pletting voor (GAH Sco.73).
Uit de Friese Courant van 23 maart 1797: 'Zoo iemant genegen mochte te zijn, hetzij een zilversmid, om een fraaie huizinge uit de hand te koopen of huuren, op het best van 't Heerenveen,
waarin meer dan vijftig jaaren met goed succes een zilversmidsaffairen is gedaan, hetzij op may
1797 of directe te aanvaarden. Die gaading maakt, kan zig adresseeren op 't Heerenveen bij A. J. de
Jong of tot Leeuwarden bij Jacob Taekes Pletting, 's Hofs bode'.
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20. WOUTER VOGELZANG (Voet, 283)
ged.
z.v.
tr.

10 november 1720.
Pier Gerbens Vogelzang en Jantje van Veen.
1. 12 mei 1748 Grietje Faber uit Aengwirden.
2. 30 september 1764 Bondina van Alsem.
11.
van zijn vader,
mr.
1751.
l.v.
1789.
In november 1774 ruilde Vogelzang enige zilveren voorwerpen met Ynske Gaukes uit Nieuwehorne. Zij had deze zaken gestolen en het kwam tot een proces. Vogelzang trad op als getuige, evenals
zilversmid Taeke Pletting (Archief Hof van Friesland GG221). In het speciekohier van 1789 wordt
zijn vrouw vermeld als weduwe (GAH Sco.78). Het meesterteken Voet, 702 zou, wanneer het een
vogel voorstelt, aan Wouter Vogelzang toegeschreven kunnen worden.
21. PHILIPPUS ROORDA (Voet, 662)
ged.
z.v.
tr.
mr.
l.v.

13 maart 1732 te Dokkum.
Sicco Roorda.
1.8 augustus 1757 Ymkien Oldendorp te Sneek.
2. 28 augustus 1760 Emke van der Velde te Sneek
1757.
overleden voor 29 april 1793.

In het speciekohier van Schoterland wordt in 1757 onder huisnummer 72 Heerenveen zuidzijde
melding gemaakt van de uit Sneek afkomstige Philippus Roorda (GAH Sco.46). In 1759 wordt
vermeld dat hij naar Sneek is teruggekeerd (GAH Sco.48).
22. JACOB TJEERDS (niet bij Voet)
tr.
mr.
l.v.

30 mei 1756 Janke Jans.
1758.
1767.

Jacob Tjeerds komt in 1758 als 'mr. zilversmid te Heerenveen' voor (Aen.42 fol.164). In 1767 is hij
nog actief (Aen.43 fol. 18).
23. JOUKE VOGELZANG (Voet, 284)
ged.
z.v.
11.
mr.
l.v.

5 juni 1722.
Pier Gerbens Vogelzang en Jantje van Veen
van zijn vader.
1760.
overleden in 1782.

Jouke Vogelzang woonde aan de oostkant van de Dracht (GAH Sco. 54-72). In 1775 liet hij zijn
testament opstellen. Anne Ypei (Voet, 264) 'silversmidsknecht' was getuige (Archief Hof van
Friesland EEE 11 fol. 144). Op 3 januari 1783 trad Wouter Vogelzang op als administrateur over de
nalatenschap van zijn broer (Sco.69 fol.386). Jouke Vogelzang werkte samen met zijn broer Yske.
Na de dood van Jouke bleef Yske diens meesterteken gebruiken.
werk:
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geboortelepel z.v.m., Fries Scheepvaartmuseum, gedat. 1772.
schildersgildelepel z.v.m., Fries Scheepvaartmuseum, gedat. 1776.
geboortelepel z.v.m., Fries Scheepvaartmuseum, gedat. 1778.
brandewijnkom jl. A (1778) (keur Sneek).
brandewijnkomjl. B (1779) (keur Sneek).
brandewijnkom jl. D (1781), Fries Scheepvaartmuseum.
kandijtafeltje z.v.m., Nederlands goud-, zilver- en klokkenmuseum.
gedachtenislepel z.v.m., Fries Scheepvaartmuseum.
lepel z.v.m.
geboortelepel z.v.m.
5 lepels z.v.m., Museum Willem van Haren.
tasbeugel z.v.m., cat. Baerveldt 27-8-1984.
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24. YSKE VOGELZANG (niet bij Voet)
geb.
z.v.
tr.
11.
mr.
l.v.

26 februari 1728.
Pier Gerbens Vogelzang en Jantje van Veen.
12 december 1784 Jetske Veenstra uit Sneek.
van zijn vader.
1760.
overleden 29 april 1796.

Jouke Vogelzang liet bij testament zijn goederen aan Yske na. De broers dreven een koopmanschap. In 1786 liet Yske Vogelzang een brandewijnkom in Sneek keuren. In 1788 procedeerde hij
voor het gerecht in Assen tegen zilversmid Gerrit Boosma uit Meppel (Rijksarchief Drenthe Etstoel 14 1786-1788 lotting 8 januari 1788). Op 4 mei 1796 werd hij begraven op het kerkhof van de
kruiskerk te Heerenveen (GAH Sco.3191). Hij gebruikte het meesterteken van Jouke of een variant daarvan (IV ongekroond).
werk:

lepel, cat. Mak van Waay, juni 1975 nr. 534., gedat. 1783.
brandewijnkom jl.I (1786), cat. 1927 nr. 388 (keur Sneek), gedat. 1787.
zes lepels en vorken jl.M (1789) (keur Sneek).

25. POPKE JANS VEERSMA/WIERSMA (niet bij Voet)
tr.
mr.
l.v.

9 april 1758 Trijntje Tjammes uit Langezwaag te Oudeschoot.
1760.
1777.

Popke Jans Veersma kwam in 1760 vanuit Leeuwarden en vestigde zich in het huis dat Philippus
Roorda een jaar eerder had verlaten (GAH Sco.49). Volgens het speciekohier van 1765 vertrok hij
naar Nijehaske in Haskerland (GAH Sco.54). Na terugkeer woonde hij tot 1777 op de Heerenwal
(GA Scharsterland 195-207).
26. CORNELIS HENDRIKS DE LANG
(Voet, 286)
geb.
z.v.
tr.
mr.
l.v.

14 augustus 1743.
Hendrik Luitjens de Lang en Antje
Cornelis.
2. 8 mei 1791 Anke Nannes
Drijfhout.
1780.
overleden op 9 januari 1807.

*!îT •^üe** " t

De Lang komt als zilversmid voor op de lijst
die in 1798 werd opgemaakt na het opheffen
van de gilden (BRFinv.nr. 291). Hij bekleedde diverse openbare ambten tijdens de Franse
tijd. Zo was hij lid van het Provinciaal bestuur
van 23 juni 1797-8 maart 1798 (Inventaris
BRFI bijlage 5). Na zijn dood zette zijn weduwe de zaak voort.
werk:

chatelaine z.v.m., cat. 1927 nr. 548.
geboortelepel z.v.m.. Museum
Willem van Haren,
lepel z.v.m.
geboortelepel z.v.m.

Afb. 10. Geboortelepel
Hendriks de Lang
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Cornelis
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27. KLAAS TJERKS HIDDINGA (Voet, 285)
geb.
z.v.
mr.
l.v.

16 februari 1754.
Tjerk Hiddinga en Hiltje Gerbens Vogelzang
1780.
overleden 6 mei 1783 aan de 'rotkoorts'.

- > 9 n «H «
V½I mM

*1

Hiddinga kwam in 1781 uit Leeuwarden en woonde tot 1783 aan de Heerenwal (GA Scharsterland
211-213). In 1781 vroeg hij in een advertentie een knecht (Leeuwarder Courant 7 april 1781). Hij
overleed op 6 mei 1783 (RAF, Collectie rouwbrieven).
werk:

tasbeugel z.v.m., Fries Museum, gedat. 1782, cat. 1985 nr. 842.

28. GERARDUS CORNELUS BRUINING (Voet,794)
geb.
tr.
mr.
l.v.

1758.
31 augustus 1788 Theresia Jacobus Sumery/Semerij
1783.
vertrok 1787 naar Makkum.

Gerardus Bruining, mr. goud- en zilverwerker, was in 1783 257 carolus guldens schuldig aan Hendrik Hiddinga vanwege draadwerkersgereedschap (Aen. 43 fol. 250).
29. CLAAS TAEKES PLETTING (niet bij Voet)
geb.
z.v.
tr.
11.
mr.
l.v.

25 oktober 1752.
Taeke Pletting en Marigjen Kisjes.
5 juni 1785 Wytske Libbes Kuypers.
van zijn vader.
1784.
begraven op 17 februari 1798.

In het speciekohier van 1785 wordt hij de opvolger van zijn vader genoemd (GAH Sco.74). Claas
Taekes Pletting werd op 1 mei 1789 aangenomen als lidmaat. T798, 17 febr. bij de begraving van
Klaas Teekes Pletting uit de bekken van het kerkhof 2-9-0' (GAH Sco.3191).
30. YSAAK POMMEROL (niet bij Voet)
ged.
z.v.
tr.
mr.
l.v.

30 augustus 1760.
Anthony Hendriks Pommerol en Popkjen van der Berg.
1. 30 april 1786 Tetje Oedses Gorter te Leeuwarden.
2. 20 april 1800 Maria Catharina Siderius uit Oldeboorn.
1786.
overleden 30 juli 1832.

In 1786 wordt Ysaak Pommerol 'meester silversmid op 't Heerenveen' genoemd (DTB 17 ondertrouwregister H.G. Leeuwarden 1781-1804). Hij liet in 1803 juwelen overbrengen naar Frans Botteljon, juwelier te Amsterdam (Aeng.2 fol.10); werd in 1807 als handelaar in het register van de
keurkamer ingeschreven (BRF inv.nr. 4391). Pommerol werd toen tevens tot keurmeester benoemd.
31. POPKE HENDRIKS DE LANG (Voet, 288)
geb.
z.v.
tr.
mr.
l.v.

12 november 1754.
Hendrik Luitjens de Lang en Antje Cornelis
24 april 1791 Geertje Siegers Prins.
1787.
overleden 12 januari 1833.

Net als zijn broer Cornelis, oefende Popke het zilversmids-ambacht uit. Hij komt voor op de lijst
van smeden in 1798. De Lang werd op 1 juli 1807 ingeschreven in het register van de keurkamer.
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Zijn naam komt niet voor in het Franse Stamboek omdat hij het ambacht niet meer uitoefende'
(BRFinv.nr. 4218).
werk:

geboortelepel z.v.m., gedat. 1794.
2 zilveren knopen z.v.m., Museum Willem van Haren.

32. JOHANNES PAULUS PAULIDES (Voet, 289)41
geb.
z.v.
tr.
mr.
l.v.

11 december 1763.
Paulus Lammcrts en Froukje Alberts.
24 april 1791 Hielkjen Jacobs uit Aengwirden
1796.
overleden 24 december 1839.

Zijn naam komt voor op de meesterslijst van 1798. In 1805 getuigde hij tegen Jan Johannes uit de
Companije. Deze had hem een gestolen beugeltas aangeboden (Arch. Hof van Fr. GG 436). Hij
werd op 1 juli 1807 door de keurkamer als meester ingeschreven en vervulde de functie van keurmeester. Paulides komt voor in het Franse Stamboek met het meesterteken 'JP deux torteaux' = 2
duiven (BRF inv.nr.4218). Zie Meestertekens 11814-1963, nr. 6504.
werk:

avondmaalsbeker jl. c (1810). cat. 1927 nr. 208, gedat. 1809.
beslag zweep jl. e (1810), Fries Museum, cat. 1985 nr. 307.
brandewijnkom jl. e (1810).
brandewijnkomz.v.m., cat. Baerveldt 27-8-1984.
lodereindoosje z.v.m.
lodereindoosje z.v.m., Museum Willem van Haren,
tasbeugel z.v.m.
tasbeugeltje z.v.m., Fries Scheepvaartmuseum,
tasbeugel z.v.m.
lepel z.v.m.. Museum Willem van Haren,
geboortelepel z.v.m.. Museum Willem van Haren,
geboortelepel z.v.m.
lepel z.v.m., veiling Mak van Waay, juni 1975 nr. 353.
naaldenkoker z.v.m.
avondmaalsbeker jl.A (1835).

Afb. 11. Tasbeugeltje

door Johannes

Paulus

Paulides
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33. WILTJE WILLEMS NAUTA (Voet, 287)
geb.
z.v.
tr.
mr.
l.v.

WW

27 augustus 1749.
Willem Wiltjes en Aaltje Arends.
16 mei 1773 Antje Jans.
1798.
overleden 10 september 1813 te Sneek.

Hij komt voor op de lijst van 1798 en werd in 1807 door de keurkamer als werkmeester in goud en
zilver ingeschreven. Wiltje Willems nam in 1811 de naam Nauta aan. Hij werd niet ingeschreven in
het Franse Stamboek.
34. ANKE NANNES DRIJFHOUT (Voet, 290 en 297)
ged.
d.v.
tr.
mr.
l.v.

WDL

30 augustus 1761.
Nanne Durks Drijfhout en Pietje Jans Ellen.
8 mei 1791 Cornelis Hendriks de Lang.
nam in 1807 samen met haar zoon Nanne de zaak over.
1819.

In 1807 werden Anke de Lang en haar zoon Nanne in het register van de keurkamer ingeschreven.
Zij werd op 13 april 1813 ingeschreven in het Franse Stamboek. In Voet, 1974 staat zij dubbel vermeld onder de nummers 290 en 297. De letter V staat voor veuve= weduwe. Zij gebruikte in 1813
het meesterteken 'DL un cadenas' = een hangslot. In 1819 bood zij haar huis te koop aan (Leeuwarder Courant). Zie Meestertekens I, 1814-1963, nr. 2425.
35. SYTZE KLAZES HOEFNAGEL (Voet, 291)
geb.
z.v.
tr.
mr.
l.v.

20 november 1771.
Klaas Simons en Geertje Sytses.
8 april 1792 Antje Gerrits.
1807.
overleden 4 maart 1814.

(1

Sytze Klazes trad in 1798 als getuige op tegen Frans Johannes en Jacob Merks. Hij werd toen zilversmidsknecht genoemd (Arch. Hof van Fr. GG 365). In 1807 werd hij in het register van de Keurkamer ingeschreven. In het Franse Stamboek staat hij ingeschreven zonder vermelding van woonplaats. Zijn meesterteken werd 'SH un clou de fer de cheval' = een hoefnagel. Zie Meestertekens I,
1814-1963, nrs. 9877 en 9898.
werk:

tasbeugelz.v.m.
lepel z. v.m., Museum Willem van Haren.
geboortelepel z.v.m., Museum Willem van Haren.
geboortelepel z.v.m.
roomlepel z.v.m., Museum Willem van Haren.
brandewijnkom z.v.m.
brandewijnkom z.v.m.
lepel jl.d (1811/1812).
geboortelepel jl.d (1811/1812), Museum Willem van Haren.

36. ROEL MERKS VERF (Voet, 292)
geb.
z.v.
tr.
mr.
l.v.

10 april 1772.
Merk Frederiks en Froukjen Roels.
3 augustus 1794 Tjitske Jelles uit Oranjewoud
1807.
overleden 9 maart 1821.

Roel Merks werd op 1 juli 1807 ingeschreven als werkmeester in goud en zilver. Hij werd geregistreerd in het Franse Stamboek als Roelof Merkswerf met het meesterteken 'RM un penceau' =
een penseel. In het overlijdensregister van Schoterland 1821 wordt hij arbeider genoemd (GAH
Sco. 4168). Zie Meestertekens I, 1814-1963, nr. 9369.
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werk:

geboortelepel, gedat. 1804.
poppeoorijzer j'l.b (1809), Fries Museum, cat. 1985 nr. 486.

37. WILLEM WILTJES NAUTA (Voet, 296)
geb.
z.v.
tr.
mr.
l.v.

WW

12 november 1773.
Wiltje Willems en Antje Jans.
24 juni 1798 Akke Hendriks.
1807.
1842.

Hij werd in 1807 samen met zijn vader ingeschreven als werkmeester in goud en zilver. Willem
Wiltjes komt in het Franse Stamboek voor met het meesterteken 'W:N un barque' = een schuit. In
1816 komt hij voor als zilverdraadwerker. In de volkstelling van 1830 werd hij arbeider genoemd
(GAH Sco.2108). Zie Meestertekens I, 1814-1963, nr. 11646.

38. REINDER EVERTS VAN DER WAL (Voet, 293)
geb.
z.v.
tr.
mr.
l.v.

3 mei 1776.
Evert Reinders en Geeltje Wybrens.
10 oktober 1799 Hutje Hendriks Seida.
1807.
overleden 18 december 1823.

Ingeschreven in 1807 in het register van de Keurkamer als werkmeester in zilver. Op 3 maart 1812
verklaarde hij werkzaam te zijn als zilversmid en koopman in gouden en zilveren werken (GAH
Sco. 139). Zijn naam komt niet in het Franse Stamboek voor. Waarschijnlijk is hij de G. van der Val
die in 1813 in het Franse Stamboek werd ingeschreven. In diens meesterteken werd een 'GV rasoir
entr. ouvert'= een geopend scheermes, opgenomen. De zoon van deze Reinder Everts van der
Wal was barbier. In Meestertekens 11814-1963 wordt onder nummer 11074 het meesterteken van
G. van der Val, VW in een rechthoek, gegeven.
werk:

tasbeugel met haak z.v.m., Museum Willem van Haren, gedat. 1804.

Afb. 12. Tasbeugel met haak door Reinder Everts van der Wal, 1804
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39. JACOB PETRUS GREIDANUS (Voet, 294)
geb.
z.v.
tr.
mr.
l.v.

10 september 1779.
Petrus Jacobus Greidanus en Trijntje Harmens Faber. 42
23 februari 1806 Jouckjen Martinus Veenstra
1807.
overleden 28 december 1810.

f!¾«

'1806/1807 Betaald aan P. Greidanus zeven en vijftig guldens 10 st. wegens een nieuwe zilvere
Avondmaals Beker qu,t. no. 26 57-10-0' (Rekeningboek diaconie H.G. Langezwaag K r T t e ~
Op 12 me, 1809 werd Greidanus aangesteld als keurmeester. Hij overleed aan de gevolgen van een
krampkohek (Leeuwarder Courant 4 januari 1811).
vaneen
werk:

vork z.v.m.
avondmaalsbekerz.v.m., cat. 1927 nr. 208. gedat. 1805
avondmaalsbekerz.v.m., cat. 1927nr. 209 gedat 1807
vorkjl.b (1809), gedat. 1809.

Afb. 13. Avondmaalsbeker
Petrus Greidanus, 1805

door

Jacob

40. PETRUS JOHANNES STELTMAN (Voet. 295)
geb.
z.v.
tr.
mr.
l.v.

23 april 1783.
Johannes Petrus Steltman en Aaltje Lubbes Kuiper.
18 november 1804 Jitske Wybrens Bleeker
1807
1830

'

4

Hij werd in 1807 ingeschreven als werkmeester in het register van de keurkamer. In het Franse
¾ n 1°6k ° P g e n 0 m f , m e t h e t meesterteken 'P:S une échasse' = een stelt. In de volkstol ing van
1830 komt hij voor als koopman (GAH Sco.2108). Zie: Meestenekens 11814-1963, m 900Z
werk:

geboortelepel jl.a (1807-1809), Museum Willem van Haren.
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G. VAN DER VAL (Voet, 298)
Deze naam werd in de bronnen niet aangetroffen. Zie Reinder Everts van der Wal.
41. G. ZANDSTRA (Voet, 299)
aeb.
mr.
l.v.

GZ

1782.
1807.
vertrok op 12 mei 1807 naar Staveren.

In 1807 werd G. Zandstra ingeschreven met het meesterteken GZ.

Noten
Met dank aan de heer W. Westerdijk te Heerenveen voor de stimulerende opmerkingen en het
welwillend afstaan van zijn onderzoeksgegevens. Tevens wil ik hier de medewerkers van het Rijksarchief bedanken, in het bijzonder de heren O. Kuipers en O. Hellinga.
1. RAF, DTB 596 trouwboek H.G. Heerenveen 1614-1638.
2. P. Winsemius, Chronique ofte geschiedenisse van Vrieslant (Franeker 1622). Zie de beschrijving van de grietenij Schoterland.
3. Voor een beschrijving van het afleggen van de meesterproef zie R. Visscher, 'Goudsmeden
en hunne leerlingen te Leeuwarden', De Vrije Fries 22 (1914) 65-92. Wanneer een leerling
geen meesterproef aflegde betekende dit niet dat hij het vak niet beheerste. Hiervan getuigen
de bewaard gebleven werkstukken van Heerenveense meesters.
4. GA Bolsward, Gildeboek goud- en zilversmeden 1608-1798) inv.nr. 841 ongefolieerd.
5. GA Leeuwarden, Leerlingenboekje goud- en zilversmedengilde 1606-1705, inv.nr.64 ongefolieerd.
6. RAF, Nedergerecht Schoterland, inv.nr.73 fol. 322.
7. De lavuurmolen was een apparaat dat met behulp van kwik goud en zilver kon terugwinnen
uit het vijlsel dat bij de bewerking was vrijgekomen.
8. RAF, Archief Nedergerecht Schoterland, inv.nr.158 fol.169.
9. GA Heerenveen, inv.nr. 1658 e,v.
10. RAF, Archief Staten van Friesland (1580-1795), inv.nr. 1505. Commissie- en instructieboek
van het Mindergetal, inv.nr. M l l b A, fol. 103 d.d. 5 januari 1603. In de instructie voor keurmeester-generaal Sytze Jarichs staat letterlijk: 'Sall oock in een ijder Stadt ofte plaetse daer
meer als twee ofte drie Goudtsmeden woonen, daer geen gilde en is een onderkeurmeester
stellen, met overroepinge vande Magistraet derselve plaetse, die welcke alle die wercken bij
de Goldtsmeden der selviger plaetse gemaeckt sall steecken en keuren mits doende den Eedt
ten overstaen van de generaele keurmeester in handen vanden Magistraet der selviger plaetse'.
11. De schotel wordt als vroeg-zeventiende eeuws gedateerd op grond van de combinatie van het
meesterteken, dat aan Cornelis van Fernij wordt toegeschreven, de jaarletter O (1622) of Q
(1624) en het afwijkende keur.
12. In het grietenijwapen van Schoterland zijn de attributen van de heilige Catharina opgenomen. Naast het zwaard komen een afgebroken rad, een Franse lelie en twee sterren voor. In
het familiewapen van Cornelis Fransen van Fernij komt ook een rechtopstaand zwaard voor.
Is hij de ontwerper van het Heerenveense keur?
13. De eikels hebben m.i. niet betrekking op het wapen van de familie Crack, zoals in Voet, 1974
werd beweerd. Leden van deze familie waren in de eerste helft van de zeventiende eeuw grietman over Aengwirden. De Heerenveense zilversmeden woonden in het Schoterlandse gedeelte van de plaats.
14. Deze eed is niet teruggevonden.
15. RAF, Archief Staten van Friesland (1580-1795), inv.nr. 131 fol. 16v. 9 maart 1695.
16. Ingevolge de wet van 11 maart 1807 werden tevens keurkamers in Bolsward, Dokkum, Harlingen, Leeuwarden en Sneek gevestigd.
17. Zilversmeden uit loure, Oldeboorn, Drachten, Gorredijk en Wolvega moesten hun werkstukken door Heerenveense keurmeesters laten keuren.
18. RAF, Archief Gewestelijke Besturen (1795-1813), inv.nrs. 4392-4396.
19. RAF, Archief Staten van Ffiesland (1580-1795), inv.nr. 109 fol.61 22 maart 1673.
20. RAF, Archief Nedergerecht Schoterland, inv.nr. 72 fol. 322.
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21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.

41.
42.
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Deze naam ontbreekt in: N. Ottema, 'De geschiedenis van het goud- en zilversmidsbedrijf in
Friesland', De Vrije Fries 28 (1928) 219-334.
Voor genealogische gegevens van de familie Fernij zie O. Schutte, 'Fern(e)ij', De Nederlandse Leeuw (1965) 274-296 en 319-344.
Om redenen van privacy wordt hier alleen de verblijfplaats van stukken in museale collecties
vermeld.
De jaarletter is door verpoetsen niet erg scherp, maar wijkt qua vorm af van de O en Q die in
latere alfabetten zijn gebruikt. De jaarletters die in de zeventiende eeuw in Heerenveen zijn
afgeslagen vertonen in vergelijking met de letters in Voet, 1974 afwijking. Een stempel was
immers een ambachtelijk produkt.
Vriendelijke mededeling drs. A. Koornstra te Heerenveen.
Zilveren voorwerpen gemerkt met meerdere meestertekens zijn vaak vervaardigd uit zilver
van hoger gehalte. Vriendelijke mededeling: dhr. J. Schipper te Steenwijk.
Het meesterteken van Michiel Jelles komt voor op een beker met een meesterteken dat wordt
toegeschreven aan Dirk Jans Filensis (Voet 624a). Zie: Voet,1932, 274.
H.J. Oldenhof, 350 jaar parochie Heerenveen (Heerenveen 1986) 17-24.
Voor genealogische gegevens, zie A.P. Van der Veer-de Boer, 'De familie van de Friese
goud- en zilversmedenfamilie Tadema', Gens Nostra (1980) 286-288.
In 1616 nam de Leeuwarder goudsmid Dirk Jacobs de Valck (Voet, 551) een leerjongen aan,
genaamd Gepke Waetzes. Was deze wellicht familie van Watse Gepkes?
De werkstukken van Watse Gepkes vertonen geen trembleersteek. Op werk van Feye Gerlofs en Hidsert Jans Lauswolt komt men dit keuringskenmerk wel tegen.
Zie: A.F. Koopmans, 'Ta de neitins oan in dumnyspear ut 'e sawntjinde ieu', Jierboekje fan it
Genealogysk Wurkforban (1953) 49-56.
Vriendelijke mededeling dhr. A.C. Beeling te Leeuwarden.
Vergelijk deze O (1686) met de jaarletter op de avondmaalsschaal van Cornelis Fransen van
Fernij. Ze kunnen niet dezelfde zijn omdat de stadskeuren verschillen.
De gegevens met betrekking tot de familie Tinga dank ik aan drs. W.A. Hofman te Beilen.
Ottema vermeldt deze naam niet in zijn artikel. In het keurloonoverzicht komt zowel de naam
van Pier, als die van zijn broer Yske Gerbens Vogelzang (Voet, 643) voor.
Vriendelijke mededeling drs. D.M. Bunskoeke te Heerenveen.
Het vernieuwen van een avondmaalsbeker was vaak noodzakelijk vanwege slijtage. Het pleit
voor de ouderdom van de avondmaalsschotel die aan Cornelis Fransen van Fernij wordt toegeschreven en die eigendom van hetzelfde kerkbestuur is.
Deze gang van zaken komt vaker voor. In 1810 betaalden de diakenen van de Hervormde
Gemeente Gorredijk aan hun plaatsgenoot Douwe Compaan (Voet, 766) 50 carolus guldens
voor een nieuwe avondmaalsbeker. Op de beker is het merk van Johannes Paulus Paulides
afgeslagen. Kennelijk verhandelden zilversmeden eikaars produkten.
De officiële benaming van het Franse Stamboek is 'Registre des déclarations et insculpations'. Deze lijst behoort bij de koperen insculpatieplaat die in de Franse tijd door het departementsbestuur 'de la Frise' in Leeuwarden werd bijgehouden. De plaat bevindt zich thans ter
inventarisatie in het Algemeen Rijksarchief te Den Haag. De meestertekens uit de Franse tijd
moesten ruitvormig zijn en behalve de initialen van de meester ook een voorwerp bevatten.
Deze tekens mochten na de aftocht van de Fransen gebruikt worden tot ze versleten waren.
Voor nieuwe meestertekens werd in 1814 de vierkante vorm verplicht gesteld. Vriendelijke
mededeling van dhr. C.B. van Dongen te Rotterdam.
Dit meesterteken komt ook voor op tasbeugel nr. 48 in: H. Tupan en J. Timmer, Catalogus
Drents zilver 1650-1900 (Assen 1989) 82.
Zie voor meer genealogische gevens: M.R. Idema Greidanus, Het geslacht Greidanus ('sGravenhage 1933).
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Saeckma geportretteerd door Frans Hals?
R . E . O . Ekkart
In De Vrije Fries van 1991 verscheen het artikel 'Saeckma geportretteerd door
Frans Hals. Een veronderstelling aannemelijk gemaakt' van de hand van
M.H.H. Engels. 1 In deze bijdrage worden niet minder dan vijf portretten van
de hand van de Haarlemse schilder Frans Hals geïdentificeerd, drie als de beeltenissen van de Friese jurist Johannes Saeckma en twee als die van zijn echtgenote Hylck Boner. De auteur verhaalt hoe hij in 1988 het idee kreeg dat een
omstreeks 1635 door Frans Hals geschilderd portret uit het Museum Boymansvan Beuningen in Rotterdam wellicht Saeckma zou kunnen voorstellen en hoe
bij nader onderzoek zijn intuïtieve inval allengs uitgroeide tot een overtuiging,
waarbij hij de lezer de gelegenheid biedt om met behulp van de illustraties zelf
te zien en te vergelijken. Als lezer met enige ervaring op het gebied van de portreticonografie heb ik mij niet beperkt tot het vergelijken van de afbeeldingen,
maar heb ik ook de door Engels aangedragen argumenten stuk voor stuk bekeken en gewogen. Dit leidde tot de overtuiging dat de door hem getrokken conclusies niet onweersproken mogen blijven.
Het is niet de eerste maal dat een voortreffelijk onderzoeker bij een poging
portretten aan te wijzen van de door hem bestudeerde historische figuur, uitglijdt zodra hij het glibberige en hem niet vertrouwde terrein van de portreticonografie betreedt. Juist door zijn grote kennis van het leven van Saeckma ziet
Engels kans bij iedere hobbel in zijn redenering biografische gegevens over de
vermeende voorgestelde aan te voeren, die de onwaarschijnlijkheid van de gedane veronderstellingen voor de argeloze lezer dusdanig verzachten of maskeren, dat deze allengs door het enthousiasme van de auteur dreigt te worden
meegesleept en niet meer bemerkt dat de gehele redenering op drijfzand is gebouwd.
De uitgangspunten
Terecht merkt Engels op (p. 54-55) dat het waarschijnlijk is dat Johannes
Saeckma zich eenmaal of meermalen heeft laten portretteren. Zekerheid daarover bestaat echter niet, want er zijn onder de 17de-eeuwse Nederlandse notabelen wel meer personen, zelfs mensen die leefden in een milieu waarin de portrettraditie sterker was dan in het Leeuwarden van de eerste vier decennia van
de 17de eeuw, van wie men zou verwachten dat zij zich hebben laten portretteren, maar van wie vrijwel zeker is dat zij dat hebben verzuimd. 2 Aangenomen
echter dat er van Saeckma wel een of meer portretten zijn gemaakt, is de kans
dat we die nog zouden kunnen terugvinden niet al te groot, aangezien de overgrote meerderheid van de in de 17de eeuw vervaardigde portretten in de loop
der tijden onherroepelijk verloren is gegaan; zelfs de meest voorzichtige taxatie komt tot een verliespercentage van 80% .3 Niettemin blijft het aantrekkelijk
en zelfs niet geheel kansloos pogingen te doen om sommige van de duizenden
anonieme 17de-eeuwse portretten, die nog in musea en particuliere verzamelingen worden bewaard, te voorzien van een naam, al zullen veel van dit soort
pogingen hoogstwaarschijnlijk vruchteloos blijven wegens gebrek aan voldoende aanwijzingen.
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Voor Saeckma hebben we als uitgangspunt slechts één afbeelding, het bij het
artikel van Engels (p. 54) gereproduceerde fragment uit de lijkstatie van Ernst
Casimir, waarop Saeckma echter dusdanig vaag is weergegeven, mede doordat
het gezicht zwaar overschaduwd wordt door de hoed, dat de in de portreticonografie toch al gevaarlijke weg van identificatie van een voorgestelde op grond
van gelijkenis hier geheel afgesloten is. De afbeelding op de lijkstatie is zo onpersoonlijk dat deze zelfs geen argument kan zijn ten gunste van een identificatie van een ander portret en slecht bruikbaar is om een op andere bewijsgronden gebouwde identificatie te toetsen op verenigbaarheid of onverenigbaarheid met de hier gegeven globale impressie. Indien de andere argumenten mij
zouden kunnen overtuigen, zou ik met name ten aanzien van het mansportret
van Frans Hals van circa 1635 inderdaad spreken van verenigbaarheid met de
afbeelding op de lijkstatie, want de algemene impressie is inderdaad vergelijkbaar.
Een hoofdrol in het betoog van Engels speelt het feit dat Saeckma leed aan
een gewrichtsziekte en dat de weergave van de rechterhand van de omstreeks 1635 door Frans Hals geportretteerde man het zeer wel mogeüjk
maakt dat ook die een gewrichtsziekte had, zoals al eerder is gesuggereerd. 4
Bij de veel minder gedetailleerde hand op het ronde portretje uit 1628 lijkt
een dergelijke diagnose mij bepaald minder zeker. Nog afgezien daarvan
geldt echter ook hier weer dat aan een eventuele overeenstemming tussen de
gegevens over Saeckma's kwaal en de weergave van een hand op een portret
geen bewijskracht kan worden toegekend, temeer daar er hier geen sprake is
van een zeldzaam ziekteverschijnsel. Slechts indien er overtuigende argumenten voor een identificatie zijn, kunnen zulke factoren als additionele
aanwijzing worden gehanteerd. Het is daarom goed eerst te kijken naar de
door Engels aangevoerde rechtstreekse aanwijzingen en die nader te toetsen.
De portretten uit 1628
Voor een eventuele identificatie van de twee ronde portretjes uit 1628 (Engels
afb. 2 en 3) en het in hetzelfde jaar gedateerde ovale portretje (Engels afb. 4)5
zijn er geen andere rechtstreekse aanwijzingen dan de op de schilderijen vermelde jaartallen en leeftijden. Er zijn geen ernaar vervaardigde prenten teruggevonden, er zijn geen oude als authentiek te beschouwen opschriften met
naam aan de achterzijden, geen wapens op voor- of achterkant en geen gegevens over de herkomst die ver genoeg teruggaan om het zeker of waarschijnlijk
te maken dat de schilderijen ooit behoord hebben tot een bepaalde Nederlandse collectie familieportretten. Met zo beperkte gegevens zal het moeilijk zijn
een sluitend bewijs te vinden voor enige identificatie. De twee mansportretten
zijn zeer waarschijnlijk beeltenissen van dezelfde voorgestelde, aangezien ze
als varianten van een zelfde portret beschouwd mogen worden. Het identificatieprobleem wordt nog vergroot doordat de leeftijdsinscripties op de beide
mansportretten, ondanks het feit dat ze allebei 1628 gedateerd zijn, verschillen: 66 op het ronde en 56 op het ovale schilderijtje. Het ovale portretje werd al
in de 19de eeuw geïdentificeerd als een beeltenis van Theodorus Schrevelius,
die in 1628 inderdaad 56 jaar was; toen Valentiner in 1921 ook het ronde portret als Schrevelius wilde identificeren, ging hij er zonder meer van uit dat de
leeftijdsinscriptie op het laatstgenoemde stuk berustte op een vergissing van de
schilder of van een restaurateur. De naamgeving van deze schilderijen als
Schrevelius kunnen we thans wel als definitief verworpen beschouwen, temeer
144
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daar de inscriptie op het ronde vrouwenportret niet overeenkomt met de leeftijd van Schrevelius' echtgenote.
Het belangrijkste argument dat Engels kan aanvoeren ten gunste van een
identificatie van de 1628 gedateerde mansportretten als Saeckma is het feit dat
deze jurist in 1628 56 jaar werd, dezelfde leeftijd die op het ovale schilderij vermeld is. Zonder aarzeling verklaart hij vervolgens dat de leeftijdsinscriptie op
het ronde portret niet authentiek is, waarbij hij wijst op de grotere letterhoogte
van deze inscriptie in vergelijking met de datering en op een enigszins afwijkende vorm van de letter A, die aannemelijk zouden maken dat de leeftijdsaanduiding een latere toevoeging zou zijn van een minder vaste hand (p. 55). Wanneer men echter het werk van Frans Hals bestudeert, zal men daarin vele voorbeelden aantreffen van leeftijdsinscripties die groter zijn dan dateringen en van
zekere onregelmatigheden in de belettering. Waarom de ook niet geheel regelmatige inscriptie op het ovale portretje 'gezien de belettering authentiek en zodoende het enige juiste' is (p. 55) blijft volstrekt duister. Terecht heeft Claus
Grimm, die bij zijn onderzoek naar het werk van Frans Hals juist bijzondere
aandacht besteedt aan de schilderwijze van details, opgemerkt dat het een
open vraag blijft welke van de twee leeftijdsaan duidingen die juiste is. 6 Wellicht zal natuurwetenschappelijk onderzoek van beide portretten nog eens kunnen uitwijzen of bij een van beide portretjes bij een latere restauratie wellicht
aan de leeftijdsaanduiding is geknoeid. Vooralsnog is er 50% kans dat de voorgestelde in 1628 de leeftijd van 56 jaar had en 50% kans dat hij 66 was. In beide
gevallen waren er in de Republiek der Verenigde Nederlanden talloze notabelen die in dat jaar een dergelijke leeftijd hadden, zodat we hier in ieder geval
geen identificatie-argument van grote betekenis hebben.
Indien de identificatie als Saeckma juist zou zijn, moet uiteraard ook de leeftijdsaanduiding van 60 jaar op het portret van de vrouw kloppen met de leeftijd
die Hylck Boner in 1628 had bereikt. Om dat aannemelijk te maken volgde de
auteur een onbegrijpelijke redenering (p. 55): 'Op het ronde mansportretje
staat tien jaar te veel aangegeven. Hetzelfde geldt voor de tegenhanger: de
vrouw moet in 1628 niet 60 maar 50 jaar oud geweest zijn en dus in 1578 geboren'. Hier wil Engels ons doen geloven dat de vergissing op het mansportret zo
systematisch is, dat ook bij de vrouw een precies tien jaar te hoge leeftijd is
opgegeven; met de mogelijkheid dat de leeftijd van de vrouw inderdaad 60 jaar
zou zijn wordt geen rekening gehouden, aangezien dat niet in de redenering
zou passen. Weliswaar is het geboortejaar van Hylck Boner niet bekend, maar
dankzij enkele vindingrijke rekensommetjes slaagt de auteur erin ons te doen
geloven dat zij inderdaad in 1578 geboren is en dus in 1628 50 jaar oud was.
Deze rekensommetjes gaan uit van gemiddelden onder de vrouwen van die
tijd, het einde van de vruchtbaarheid omstreeks het 45ste jaar van een vrouw,
het feit dat meerderjarigheid bij een huwelijk in Friesland regel was en het uit
statistieken blijkende gegeven dat de meeste bruiden enkele jaren jonger waren dan hun bruidegommen; conclusie daaruit kan alleen zijn dat het niet onwaarschijnlijk is dat Hylck Boner in of omstreeks 1578 geboren is, zeker niet
dat 1578 haar geboortejaar moet zijn. Het geheel is overigens niet van belang
wanneer we ervan uitgaan dat, behoudens bewijs het tegendeel, de in 1628 geportretteerde vrouw zoals op het schilderij is aangegeven 60 jaar was, in welk
geval het zeker niet Hylck Boner kan zijn, aangezien die nog in 1623 een kind
baarde.
Samenvattend kunnen we concluderen dat met de persoonsgegevens die de
schilderijtjes uit 1628 ons leveren, flink gewrongen moet worden om een identi-
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ficatie van deze portretjes als Johannes Saeckma en Hylck Boner mogelijk te
maken en dat deze gegevens eerder een bewijs vormen voor de onjuistheid van
deze identificatie dan voor de juistheid ervan.
Nog een kort woord over enkele van de bijkomende opmerkingen die Engels
in zijn artikel plaatst. Het feit dat de twee ronde portretten in 1628 geschilderd
zijn wordt in verband gebracht met het 25-jarig huwelijk van Saeckma en zijn
echtgenote. Daarbij kan ik slechts aantekenen dat mij tijdens de vrij langdurige
en intensieve bestudering van de 17de-eeuwse portretkunst en portreticonografie nimmer iets gebleken is van een traditie om bij een huwelijksjubileum
portretten te laten schilderen, zoals er wel een traditie was om bij zulk een gelegenheid zilveren of gouden penningen te laten maken. Het kan uiteraard wel
eens zijn gebeurd dat een echtpaar zich ter gelegenheid van een zilveren huwelijk liet portretteren, maar als een bestaande traditie kan het zeker niet worden
beschouwd.
Het vermeende onderscheid tussen de particuliere bestemming van het ronde portretje en de openbare bestemming van het ovale is zeer gezocht, temeer
daar juist het ovale schilderij een wat informeler karakter lijkt te hebben dan
het ronde. De suggestie dat het ovale portret vervaardigd zou kunnen zijn in
het kader van een initiatief voor een portretgalerij van de Franeker hogeschool
moet worden verworpen. Zoals Engels zelf al citeert zijn de eerste stappen
daartoe op zijn vroegst zo'n tien jaar later te dateren, maar belangrijker nog is
dat in de toenmalige academische traditie voor een portretgalerij zeker niet gedacht kan zijn aan schilderijen van een dergelijk klein formaat, maar uitsluitend, zoals ook blijkt uit de later in Franeker gerealiseerde galerij, aan levensgrote borstbeelden. 7 Al even belangrijk is tenslotte het feit dat men in de 17deeeuwse traditie bij een portretgalerij niet zomaar professoren en curatoren op
één hoop mag gooien: in een senaatskamer hoorden geen portretten van curatoren 8 en slechts in een academische bibliotheek konden eventueel naast portretten van andere personen zowel beeltenissen van professoren als curatoren
voorkomen. 9 Indien Saeckma al een initiatief zou hebben willen nemen voor de
aanleg van een portretgalerij in de Franeker bibliotheek, zou een paneeltje van
22 centimeter hoogte wel een uiterst miezerig gebaar zijn geweest om tot navolging aan te sporen. Reden om, zoals Engels doet, het portretje van de vroegere
Franeker hoogleraar Johannes Acronius in dit verband naar voren te brengen,
ontbreekt ten enenmale.
Op de vraag ten slotte in hoeverre het waarschijnlijk is dat Saeckma zich zou
hebben laten portretteren door de Haarlemmer Frans Hals kom ik later terug,
nadat ik eerst de twee andere door Engels geïdentificeerde werken van Frans
Hals besproken heb.
De omstreeks 1635 geschilderde portretten van een man en een vrouw
Omstreeks 1635 schilderde Frans Hals een min of meer levensgroot kniestuk
van een onbekende man (Engels afb. 5), dat de aanleiding vormde voor Engels' onderzoek naar een eventuele mogelijkheid dat Saeckma door Hals zou
zijn geportretteerd. Het schilderij is niet gedateerd en draagt geen leeftijdsinscriptie, dit in tegenstelling tot een iets kleiner portret van een onbekende
vrouw (Engels afb. 6) dat 1635 gedateerd is en een leeftijd van 56 jaar aangeeft.
Engels ziet overeenkomsten in uiterlijk met de portretten uit 1628, bij de man
treffender dan bij de vrouw, daarin geef ik hem in zoverre gelijk dat men bij de
man met enige fantasie wellicht, indien er daarvoor bewijzen waren, zou kunnen aannemen dat het dezelfde persoon is, terwijl dat bij de vrouw vrijwel on146
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mogelijk moet worden genoemd, al was het alleen maar omdat het wat dikke
rimpelloze gelaat van de vrouw uit 1635 toch zeker niet een zeven jaar latere
versie kan zijn van het van zeer duidelijk gerimpelde gezicht uit 1628.
Engels merkt op (p. 62): 'Of de twee grote portretten werkelijk pendanten
zijn, valt niet met zekerheid te zeggen. Slive ziet overeenkomsten in de stijl'.
Met deze woorden wordt toch wel tekort gedaan aan de argumentatie die Slive
gebruikte bij de bespreking van de indertijd door W.R. Valentiner gedane suggestie dat de schilderijen in Rotterdam en New York tegenhangers zouden zijn.
Slive maakte immers terecht duidelijk dat deze suggestie gebaseerd was op gegevens omtrent een vermeende gezamenlijke herkomst van de twee stukken,
die onjuist blijkt te zijn. Waar Slive nog op grond van de overeenkomst in stijl,
die mijns inziens alleen aantoont dat het ongedateerde mansportret ook omstreeks 1635 moet worden gedateerd, opmerkt dat het niet volstrekt uitgesloten is dat de schilderijen pendanten zijn, moeten we bij het bekijken van de
gegevens over de herkomsten toch duidelijk constateren dat het uitermate onwaarschijnlijk is dat het schilderij in New York identiek is met de tegenhanger
van het Rotterdamse mansportret, waarmee de laatstgenoemde in 1843 en
1845 samen werd verkocht. Daarmee valt de enige aanwijzing ten gunste van
Engels' identificatie van de twee portretten, het feit dat de op het schilderij uit
1635 geportretteerde vrouw even oud was als volgens zijn reconstructie Hylck
Boner moet zijn geweest, weg.10
De keuze van een portrettist
Bij de met zoveel stelligheid naar voren gebrachte hypothese over de vermeende portretten van Johannes Saeckma is de auteur zich blijkens diverse passages
wel bewust geweest dat de keuze voor een schilder uit Haarlem enige nadere
verklaring behoeft. Het is immers in de 17de eeuw niet gebruikelijk dat iemand
zich ergens in een willekeurige andere stad laat schilderen. Portrettisten worden bijna altijd gekozen in de eigen stad of in de naaste omgeving, en wanneer
dat niet het geval is blijkt er meestal een nauwe familierelatie te bestaan met
inwoners van de stad waar de schilder gevestigd was of blijkt dat een geportretteerde enige tijd in die stad verbleven heeft. Slechts enkele 17de-eeuwse
schilders hadden in hun tijd een dusdanige reputatie buiten hun woonplaats,
dat opdrachtgevers uit andere steden spontaan naar hen toe kwamen, maar tot
die schilders behoorde Frans Hals, ondanks het feit dat hij een keer een opdracht heeft gekregen voor een Amsterdams schuttersstuk, zeker niet.
Terecht heeft Engels allereerst gezocht naar familierelaties van Saeckma in
Haarlem en naar andere contacten aldaar. Daarbij stuitte hij op een verwijderd
familieverband met de door Hals op twee schuttersstukken vereeuwigde Boudewijn van Offenberg, die een neef was van de echtgenote van een neef van
Saeckma; helaas zijn er geen stukken die aantonen dat Saeckma en Offenberg
een levendig contact onderhielden, zodat de eventuele familiebezoeken aan
Haarlem niet meer dan een onbewijsbare hypothese vormen. Daarnaast wees
Engels op twee Haarlemse kennissen van Saeckma, de burgemeester Nicolaes
van der Meer en de vroegere Franeker hoogleraar Johannes Acronius, die beide door Hals zijn geportretteerd. Nog afgezien van het feit dat Acronius al in
1627 overleden was, dus voordat de portretjes van 1628 werden gemaakt, is er
ook hierbij geen enkele aanwijzing dat Saeckma hen in Haarlem bezocht zou
hebben. Terwijl enerzijds wordt betoogd dat Saeckma, vooral op latere leeftijd, niet veel reisde, wordt hij anderzijds zelfs nog in 1635 naar Haarlem gestuurd om zich daar te laten portretteren! 11
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Voor de keuze van Saeckma voor Frans Hals als schilder van zijn portret wordt
twee maal een argument aangevoerd, dat in beide gevallen als uiterst ondeugdelijk moet worden verworpen. 'Zo'n man met karakter [Saeckma] zal gezocht
hebben naar een schilder, die dat kon uitbeelden. In de eerste decennia van de
zeventiende eeuw kwam daarvoor slechts één kunstenaar in aanmerking:
Frans Hals, portretschilder bij uitstek, die de essentie van uiterlijk én innerlijk
kon weergeven', (p. 55). Behalve dat de auteur hier op onverantwoorde wijze
de uniciteit van Hals als karakterschilder overdrijft, wil hij ons ook doen geloven dat Saeckma in 1628 en 1635 handelde conform het waardeoordeel dat de
late 19de en de 20ste eeuw aan Hals hebben toegekend: een uitermate gevaarlijke redenering. Aan het eind van zijn artikel stelt Engels in een noot (p. 69,
noot 52) nog eens de vraag waarom Saeckma zich niet door Wybrand de Geest
zou hebben laten portretteren en merkt dan met behulp van een uit zijn verband gerukte opmerking van Dr. A. Wassenbergh op dat De Geest 'niet vrij
van manier' was en beweert bovendien dat deze een fijnschilder was, zodat het
langdurig poseren voor Saeckma bezwaarlijk zou zijn geweest. Wanneer men
de goed geformuleerde tekst van Wassenbergh naleest bemerkt men direct dat
de geciteerde woorden niet de enige karakteristiek van het werk van De Geest
zijn,12 terwijl de aanduiding fijnschilder voor deze kunstenaar zeker bezijden de
waarheid is. 'Poseren voor een fijnschilder duurde heel wat langer dan voor de
snel werkende Frans Hals' (p. 69, noot 52) is gebaseerd op het ernstige en wijd
verbreide misverstand dat Hals een snelschilder was, die in een oogwenk een
portret uitvoerde. Bovendien is het onjuist te veronderstellen dat een model
voor een portretschilder moest poseren vanaf de eerste tot en met de laatste
verfstreek; een geroutineerd portrettist kon een heleboel werk afdoen zonder
dat hij daarbij het model nodig had. Het idee dat Saeckma in 1635, toen hij
blijkens de gegevens van Engels waarschijnlijk toch al moeilijk ter been was,
naar Haarlem zou zijn gereisd omdat poseren voor Frans Hals minder tijd vergde dan het poseren voor de in zijn eigen woonplaats gevestigde De Geest, komt
mij dan ook weinig aannemelijk voor.
Slotopmerking
Het voorafgaande maakt duidelijk dat het artikel in de vorige jaargang van De
Vrije Fries de veronderstelling dat Johannes Saeckma zou zijn geschilderd door
Frans Hals geenszins aannemelijk heeft gemaakt en dat er daarentegen nauwelijks grond is om te veronderstellen dat dat ooit zou zijn gebeurd. Indien we op
zoek willen gaan naar een eventueel bewaard gebleven portret van Saeckma
moeten we allereerst zoeken onder de werken van Friese portrettisten, waarbij
zeker niet alleen De Geest in aanmerking komt, maar ook tal van andere al dan
niet geïdentificeerde schilders uit de eerste vier decennia van de 17de eeuw.
Indien Saeckma zich pas na 1620 liet vereeuwigen is overigens De Geest, gezien zijn aanzien ter plaatse in de kringen waarin ook Saeckma vertoefde, de
meest voor de hand liggende uitvoerder, temeer daar deze meester ook Saeckma's zoon Theodorus heeft geportretteerd, een feit dat Engels merkwaardigerwijs niet vermeldt. Dit al in 17de-eeuwse lofdichten vermelde schilderij wordt
traditioneel geïdentificeerd met het gemonogrammeerde en 1638 gedateerde
mansportret, dat met de familieportretten Baerdt van Sminia in het Fries Museum is gekomen. 13
Indien echter Johannes Saeckma zich niet in Leeuwarden heeft laten portretteren, is er slechts één voor de hand liggend alternatief, namelijk Den
Haag. Het is namelijk niet ongebruikelijk dat afgevaardigden naar vergaderin148
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Portret van Theodoms (Johannesz.) Saeckma door Wibrandde Geest, collectie Fries
Museum

gen van de Staten-Generaal van hun soms vrij langdurige verblijf in Den Haag
gebruik maakten om zich daar te laten portretteren. Het komt mij echter voor
dat een portret van Saeckma slechts zal kunnen worden geïdentificeerd indien
er duidelijke aanwijzingen aan zijn verbonden inzake de identiteit van de voorgestelde en/of via de herkomst vast staat dat het afkomstig is uit de collectie
portretten van de familie Baerdt van Sminia of van een andere familie bij wie
het door vererving uit de familie Saeckma terecht gekomen kan zijn
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Noten
1. M.H.H. Engels, 'Saeckma geportretteerd door Frans Hals. Een veronderstelling aannemelijk gemaakt'. De Vrije Fries 71 (1991) 53-70.
2. Een goed voorbeeld is de Leidse juridische hoogleraar Cornelis de Groot (1554-1610), oom
van de bekende Hugo de Groot. Van hem is geen portret aanwijsbaar, hetgeen, ondanks het
feit dat er zeer veel portretten van leden van de familie De Groot bewaard gebleven zijn, op
zichzelf niet veel zegt. Veelzeggender is het feit dat in het in 1609 verschenen boek Icones ad
vivum delineatae et expressae [...], waarin 34 portretprenten van Leidse professoren zijn opgenomen, de beeltenis van deze vooraanstaande hoogleraar ontbreekt en dat in het eveneens
met portretprenten versierde, in 1614 verschenen boek Illustrium Hollandiae & Westfrisiae
Ondinum alma Academia Leidensis [...] het ovaal voor het portret van Grotius leeg gelaten
is. Deze duidelijke aanwijzingen dat er van hem geen portret voorhanden was worden bevestigd door de uitvoerige inventaris die in 1616 na de dood van zijn weduwe werd opgemaakt
en waarin diverse familieportretten vermeld zijn, maar een beeltenis van Cornelis de Groot
geheel ontbreekt (zie voor de inventaris: Th.H. Lunsingh Scheurleer, C.W. Fock en A.J. van
Dissel, Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht, dl. lila (Leiden 1988) 397-403).
3. De discussie over de omvang van de produktie van schilderijen in de 17de eeuw is eerst in de
laatste jaren op gang gekomen. Op grond van aan de hand van boedelinventarissen gemaakte
statistieken komen sommige auteurs alleen al voor het gewest Holland uit op een produktie
aan portretten van tussen de 750.000 en 1.100.000 stuks (vgl. M.J. Bok en G. Schwartz, 'Schilderen in opdracht in Holland in de 17e eeuw', Holland 23 (1991) 192), terwijl het aantal bewaard gebleven portretten beperkt blijft tot enige tienduizenden. Zoals ik eerder in lezingen
heb betoogd is mijn taxatie van de portrettenproduktie bescheidener, maar daarbij blijft toch
een verliespercentage van 80% de laagst mogelijke schatting.
4. S. Slive, Frans Hals, dl. III (Londen 1974) nr. 106.
5. De vraag of we hier te maken hebben met eigenhandige werken van Frans Hals, zoals door
Seymour Slive verdedigd wordt, of met kopieën naar niet meer aanwijsbare schilderijen van
Frans Hals, zoals door Claus Grimm wordt betoogd, laat ik hier terzijde, aangezien die voor
het identificatieprobleem niet van belang is.
6. C. Grimm. Frans Hals. Entwicklung. Werkanalyse. Gesamtkatalog (Berlijn 1972) 80, noot 88.
Engels citeert deze noot wel in verband met de onjuistheid van de identificatie als Schrevelius
en zijn vrouw, maar negeert deze opmerking van Grimm.
7. Pas veel later, in 1802, heeft men in Groningen gedacht aan de mogelijkheid van een portretgalerij op kleiner formaat. Zie: R.E.O. Ekkart en J. Schuller tot Peursum-Meijer, Groninger
Academieportretten (Groningen 1978) 11-12.
8. Een geheel begrijpelijke uitzondering vormen de drie portretten van de curatores magnificentissimi, die in 1721 voor de Franeker Senaatskamer werden geschilderd, aangezien de drie
afgebeelde stadhouders niet zozeer als curatoren maar veeleer als beschermheren van de academie beschouwd werden.
9. Vergelijk de vroege ontwikkeling van de collectie van de bibliotheek van de Leidse Universiteit, waar portretten van professoren, curatoren en andere geleerde en beroemde mannen
naast elkaar voorkwamen.
10. De suggestie dat Saeckma zich in 1635 zou hebben laten portretteren omdat hij in dat jaar 63
jaar werd en dat als een mijlpaal beschouwde die aanleiding gaf tot een nieuwe vereeuwiging
in olieverf, is zeer weinig overtuigend. Het citaat uit het dagboek van Furmerius maakt wel
duidelijk dat sommige geleerden zich bij het bereiken van die leeftijd bewust waren van de
klassieke traditie, maar vormt toch bepaald geen aanwijzing voor een verder nog nergens gebleken traditie om zich dan te laten portretteren.
11. Terzijde kan nog worden opgemerkt dat voor het kleine formaat van de portretten uit 1628
mede wordt aangevoerd (p. 58) dat schilderijen van dit formaat gemakkelijk konden worden
getransporteerd naar Leeuwarden, terwijl bij de grote portretten uit 1635 het formaat plotseling geen enkel probleem vormt, aangezien dan de huisknecht voor het transport zorgt (p.
64).
12. A. Wassenbergh, De portretkunst in Friesland in de zeventiende eeuw (Lochem 1967) 34.
13. Inv.nr. 2008. Zie: L. de Vries, Wybrand de Geest, 'De Friesche Adelaar', portretschilder in
Leeuwarden 1592-C.1661 (Leeuwarden 1982) 48-49, nr. 3. met afb.
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Panorama van Friesland
Fryske

kultuer

Geart de Vries
Kultuer as lokfûgel
Elk jier hat sa syn eigen kulturele 'issues'. Yn 1991 koe men net yn in kulturele
rûnte yn Fryslân komme of der waard wol praat oer it grutte belang fan kultuertoerisme. De foarstap waard nommen op it Provinsjehûs. Yn it 'Fries Cultuur-,
Toeristisch, Ontwikkelings- en Aktieplan' waarden ideeën nei foaren brocht
om fan Fryslân in kultuertoeristyske attraksje te meitsjen. Fryslân soe folie
mear dwaan kinne mei har grut ferskaat oan kulturele uteringen. Mei it suksesfoUe 'Monument van de Maand'-projekt foar eagen soe ek op oare gebieten
ynspile wurde moatte op it noch hieltyd grutter wurdend kulturele ferlet fan
toeristen. De ien miljard gûne dy't toeristen alle jierren yn Fryslân besteegje
soe flink omheech gean kinne troch nije ympulsen út krekt de kulturele sektor
wei. Ien en oar soe allinne better presintearre wurde moatte en dan benammen
mei mear gearhing yn dy presintaasje. En dat allegearre ûnder it motto: 'Wie
niet groot is, moet interessant zijn'.
As op al dy kulturele uteringen toeristen yn noch gruttere kloften ôfkomme
sille as dat no soms al it gefal is, is der foar ûndersikers en beliedsmakkers earst
noch wol oanslach. Nijsgjirrige kultuer wie der it ôfrûne jier genôch.
Teater en muzyk
In fenomeen dat bygelyks alle jierren wer mear besikers oanlûkt, mar dêr't hiel
wat toeristen fan buten Fryslân alhiel gjin weet fan ha, is dat fan it iepenloftspul. Op fjouwer plakken waarden troch amateurs bysûndere foarstellingen
delset - yn Burgum, Wergea, Wier en Jorwert - en noch hieltyd nimt de publike belangstelling ta. Allinne al yn Jorwert, dêr't yn 'e notaristún De bochel
fan 'e Notre Dame nei Victor Hugo brocht waard, stiene oeren foar de foarstelling al minsken yn 'e rige foar in kaartsje. Alle rekords waarden dêr brutsen: op acht jûnen waarden mei inoar 5.400 minsken teld. Hoewol't sokke fergelikings altiten nuodlik binne: it wie hast in tredde fan it besikersoantal dat
Tryater yn in hiel winterskoft lukt!
Njonkelytsen wol aardich bekend buten Fryslân binne twa publykslûkers
fan in hiel oar kaliber. Op Skylge fernamen se dat it hast ek oer de hege skuon
rinne kin mei dy kultuer as lokfûgel. 'Terschelling bezwijkt onder succes
Oerol festival', kopte de Ljouwerter nei ôfrin fan de tsiende edysje fan dat
festival. Op Skylge waard it in mear nasjonaal en ynternasjonaal teater fan
alluere as earder. Der kamen in lytse 40.000 minsken foar Oerol nei it waadeilân. En yn in oare úthoeke fan Fryslân, de Stellingwerven, wie in opera yn 'e
iepenloft op 'e nij in trochslaand sukses. Les contes d'Hoffmann fan Offenbach, yn 'e mei humor krûde regy fan inisjatyfnimster Corina van Eijk, op it
terrein oan 'e Lindedyk yn Spangea, luts ynternasjonale belangstelling. It wie
foar de léste kear, om't Corina van Eijk it nei trije suksesfolle jierren genôch
fûn.
(Kultuer)toeristen yn eigen stêd en provinsje koene mei yngong fan it teaterDe Vrije Fries, LXXII (1992) 151-165
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seizoen 1991/1992 net langer yn 'e Ljouwerter stedsskouboarch De Harmonie
terjochte. Lang om let koe ein september begûn wurde mei de sloop fan it ge
bou der't goed hûndert jier lang safolle kulturele en oare foarstellingen vn te
sjen west hiene. Op 22 september gyng de Ljouwerter rie akkoart mei de nijbou
- n e i in untwerp fan arsjitekt Frits van Dongen - dy't úteinlik fiif miljoen gûne
djoerder utkaam as de begrutte 27 miljoen gûne. Trouwe Harmonie-besikers
waarden mei in bus nei oare skouboargen (buten Ljouwert) ferfierd of koene
nei de fertroude Sealen Schaaf of nei it splinternije Westerkerktheater Dêr
begunen yn oktober - tusken alle bou- en skilderwurk troch - de earste' lvts
skahge foarstellingen. Beropsselskip Tryater, dat begjin april har 25-jierrich ju
btfeum noch fierd hie yn 'e Harmonie mei De ûndergongfan Fryslân, wie ien
fan de earste bespilers yn dy foar toanielfoarstellingen net sa gaadlike Wes
tertjerke. De opfienngs fan stikken lykas de famyljefoarstelling Prins Moreo
(fan de produktive toanielskriuwster Tsjitske de Boer) en Finzen yn fantasii
hiene der oars net iens sa bot ûnder te lijen. Artistyk lieder Peter te Nuyl liet
sjen dat er yn mear silen mak is as allinne mar de yntellektuele dy't sa sterk nei
foaren kaam yn syn steatlik ensenearre debút by Tryater, De ûndergongfan
-* »yIJ

iciti.

Dat it mei Sealen Schaaf behelpen is as tydlike skouboarch, die bliken bv it
trettjinde Noordelijk Filmfestival. Dat festival luts de helte minder besikers as
yn eardere jierren. Dan wie de Prinsetún in gaadliker lokaasje: in filmfoarstel
hng yn e lepenloft - der't Ljouwert gjin fergunning foar jaan woe - luts 600
besikers! Yn 'e hjerst brocht Joop Wittermans yn 'e Teeskinkerij fan dyselde
Prinsetun de njoggentjinde-ieuske dichter Piet Paaltjens ta libben vn 'e bvsûn
p
dere toanielsolo: Tijgerleliën.
Wat de muzyk oanbelanget like it der efkes op dat de haadstêd troch it sluten
tan e Harmonie in tal seizoenen alhiel gjin symfoanyske muzykútfieringen
mear ha soe. Foar it NNO foldie de Grutte Tsjerke-akoestyk net oan 'e easken
1 roch gerdinen op te hingjen kaam der úteinlik in oplossing, mar dé grutte pro'
gramma's mei folsleine besetting geane Ljouwert foarearst foarby It NNO
moast har te skoar sette, om't it orkest neffens Haachske plannemakkers úteinlik mei tsien musisy minder ta kinne soe. En dat wylst de krekt oanlutsen sief
dingint Jacek Kaspszyk him as doel steld hie om in orkest op te bouwen dat de
kompetysje mei de beste orkesten fan Nederlân oankin.
„ f Y n Aldeboam waard yn novimber Paulus Folkersma postúm huidige mei in
ofwikseljend konsert mei útfieringen fan it wurk fan dy Fryske komponist dv't
y
ditjiernjoggentichwurdenwie.
^
Yn it lichtere sjenre moatte de prestaasjes neamd wurde fan Gerrit Bos dv't
yn april it earste Frysk sjongfestival wûn mei it lied Hjerst. Hessel (van der
Kooij) fan Skylge, de sjongende kroechbaas, krige twa kear de Ahoy-hal yn
Kotterdam fol. En Douwe Heeringa kaam nei syn suksesfolle Brel-fertolking
mei it nije programma Douwe zingt... der't er in kollaazje fan lietsjes fan fer
neamde Hollânsktalige tekstdichters yn nei foaren brocht. De hiele simmer
troch wiene der op wer mear plakken popfestivals yn 'e iepen loft mei noch
hieltyd mear Frysktalige bands.
Byldzjende keunst
Net allinne waard yn 1991 begûn mei de bou fan in nije skouboarch yn Ljouwert, ek it Fries Museum makke plannen bekend foar in grutte opknapbeurt
fan sawol it museum sels as de Kanselarij, der't mei inoar trettjin miljoen gûne
foar utlutsen waard. Ien ûnderdiel fan it plan late ta fûle diskusjes: de ferbining
152
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fan beide gebouwen oan 'e Turfmerk troch in loftbrêge - kosten tusken de twa
en trije miljoen gûne - om der sa ien museaal kompleks fan te meitsjen. Neffens
arsjitekt Gunnar Daan soe sa'n brêge needsaaklik wêze om dúdlik útkomme te
litten dat it Fries Museum mear oan moderne keunst dwaan sil èn om in moai
útsicht op 'e Kanselarij te krijen. Tsjinstanders fan 'e plannen brochten nei
foaren dat it Ljouwerter beskerme stedsgesicht op dy wize slim oantaast wurdt.
Kritikasters sprieken fan 'kultureel kannibalisme' òf, sa't in oaren-ien it ferwurde: 'een plan op het scheidingsvlak van genialiteit en waanzin, op de grens
van wat kan en wat niet'.
D e 278 byldzjende keunstners fan Fryslân waarden kreas te boek steld yn
in troch it Keunstynstitút útbrochte dokumintaasjemap. Dy aktiviteit wie mei
'de wike fan de keunst' yn septimber ien fan de meast opfallende dieden fan
dat sûnt ien jannewaris funksjonearjende ynstitút. Want hoewol't de konsulinten op ûnderskate meden drok beset wiene mei harren wurk, bleau it fierders frij stil om de nije keunstynstelling hinne. Troch partikulier inisjatyf
waard Ljouwert wer in keunstoplieding ryk. Nei't yn 'e simmer ôfskie nommen wie fan de jûnsoplieding Vredeman de Vries, waard yn novimber troch
in tal byldzjende keunstners in Vrije Academie yn it libben roppen, yn galery
Van Hulsen yn Ljouwert. Sy wolle har ynsette foar in better keunstklimaat yn
Fryslân mei in ynstitút dat yn earste ynstânsje seis stúdzjerjochtingen oanbiedt.
Taalkultuer
Yn novimber waard op It Hearrenfean betocht dat it 40 jier lyn wie dat yn Ljouwert kneppele waard op it Saailân, de dei dy't de skiednis yngyng as Kneppelfreed en dy't as in hichtepunt yn 'e striid foar it Frysk sjoen wurdt. Sprekker
Jacob Noordmans rôp op ta in nije Fryske striid. Hy woe ha dat it Frysk dea giet
oan 'e sleauwens fan de Friezen sels. Friezen soene fierstente slop wêze as it om
it oerbringen fan 'e Fryske taal op harren bern of om it striden foar it behâld fan
it Frysk te reden is. It wie yndie in rêstich jier yn rûnten fan de Fryske Beweging. Benammen as derby betocht wurdt dat krekt dit jier it offinsyf tsjin it brûken fan mear Frysk yn it bestjoerlik en saaklik ferkear noch wer sterker waard.
Begjin 1991 wiene it de wurkjouwers fan it VNO dy't it Frysk buten it saaklik
ferkear hâlde woene. Fierders kundigen sawol de gemeente Boarnsterhim as
de gemeente Tytsjerksteradiel oan dat se it it wat rêstiger oan dwaan wolle mei
harren Frysk belied. Der soe te min omtinken west ha foar de wjerstân tsjin it
brûken fan mear Frysk yn dy gemeentes. Foar in aktyf Frysk taalbelied is it
maatskiplik draachflak te lyts, konkludearre boargemaster Holtrop fan Boarnsterhim. Foarearst is it wachtsjen op in Taalwet fan de ryksoerheid. Steatssekretaris De Graaff-Nauta sei ta dat dy der yn 1992 komme sil.
Ofskie
1991 wie in jier dat nochal wat minsken mei in grutte steat fan tsjinst yn kulturele saken weirekken. Dûmny Jaap Kalma, dy't yn maaie ferstoar, wurdt earne
oars yn dizze Vrije Fries wiidweidiger betocht. Yn juny ferstoar âld-boekhanler
en -útjouwer Tabe Beintema. Troch syn ynset - benammen ek foar it amateurtoaniel - ferlear Fryslân in man dy't op safoUe meden fan ûnwitten grut belang
west hat. Ofskie moast ek nommen wurde fan Bauke van der Wal, tekstskriuwer ('Neeltsje') en âld-foardrachtskeunstner. En yn Menaam ferstoar Oepke
Plat, dy't mei it troch him oprjochte Kristlike Fokaal Dûbelkwartet geregeld te
beharkjen wie op 'e plaat en foar de lanlike en regionale radio.
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Fryske taal- en letterkunde
Tineke Steenmeijer-Wielenga
It kin wolris oan my lizze. Miskien wie ik krekt net dêr, dêr't de aksje wie, mar
foar myn gefoel wie 1991 in stil en suver mar wat griis jier. As ik weromtink,
komme my sels mear begraffenissen en kremaasjes yn 't sin as jubilea, feestlike
boekpresintaasjes en huldigingen fan skriuwers.
Dochs wiene dy der wol, likegoed as yn oare jierren, en der kaam yn 1991 ek
wer in tal nijsgjirrige boeken fan de parse. Foar it earst sûnt jierren waard it tal
útjouwers dat dêrfoar yn 't spier wie, grutter. It ferskil tusken útjouwers en
printers wurdt sa njonkelytsen hyltyd lytser. Bedriuwen dy't foarhinne allinne
mar printopdrachten útfierden, nimme no ek gauris sels útjeften op 'e noed.
De opbringst fan de sutelaksje fan de Stichting It Fryske Boek wie boppe
ferwachting heech en helle in nij rekord fan ƒ 276.000,- foar mear as 20.000
boeken, dy't foar it grutste part wer troch frijwilligers by de doar brocht waarden.
Der kaam in nij Nederlands Literair Productie- en Vertalingen Fonds fan de
grûn, dat in part fan it advyswurk fan de Raad voor de Kunst en de taken fan de
âlde Stichting voor Vertalingen op him nommen hat. Bestjoer en meiwurkers
hawwe tasein ek omtinken jaan te sillen oan de belangen fan Fryske skriuwers
en oersetters. By de reorganisaasje fan de provinsjale advysrieden is it FLMD
as stipefunksje-organisaasje foar literatuer oanwiisd. Sadwaande koe Bouke
Oldenhof op 1 jannewaris 1991 by it letterkundich museum útein sette as koördinator literatuerbefoardering. Njonken alle mooglike organisatoaryske, publisitêre en edukative wurksumheden, joech de nije funksjonaris sawol yn it
Skriuwershûs as op oare lokaasjes in tal kursussen, dêr't mear as 70 begjinnende skriuwers belangstelling foar toanden. Men soe sizze, der is alhiel gjin reden
foar pessimisme.
Jubilea
It Fryske toanielselskip Tryater fierde it 25-jierrich bestean mei in prachtige
foarstelling ûnder de oars ek net sa optimistyske titel 'De ûndergong fan Fryslân'. Mar dat wie in histoarysk stik fan de hân fan Peter te Nuyl, treflik yn it
Frysk oerset troch Bouke Oldenhof. Fierder hearden ta de jubileumfiering twa
uitstallingen, in foarumdiskusje ûnder lieding fan Jan Kassies en in tinkboek,
skreaun troch deselde Oldenhof.
It PEB bestie 75 jier en hie it orizjinele idee om by dy gelegenheid wat te
dwaan foar de takomstige klanten. Dat plan waard konkreet makke yn de
foarm fan in dûbelboek foar bern mei oan de iene kant in Frysk ferhaal fan
Akky Kuiper-van der Veer en oan de oare in Hollânsktaligen-ien fan Jan Terlouw.
Prizen en priisfragen
Yn maaie krige de Amerikaan fan Frysk komôf Rod Jellema yn Ljouwert de
Piter Jelles-priis 1990 noch útrikt en yn oktober waard prof.dr. Ph.H. Breuker
(dy't in moanne earder yn Leien syn ynaugerele rede holden hie as bysûnder
heechlearaar yn de Fryske taal- en letterkunde) yn Grou ûnderskieden mei de
Dr. Joast Halbertsma-priis. Johan Veenstra wûn foar de twadde kear de Stellingwerver H. J. Bergveldpries, wylst de Fries Boele Land oanfitere waard mei
de Oolde Pook-pries. Foar de Skylger Lutinepriis koe de advyskommisje net in
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gaadlike kandidaat fine. It Rely Jorritsma Founs rikt de Rely-prizen de léste
jierren út yn de tsjerke fan Bears. Yn in feestlike gearsit waarden op de earste
sneon fan oktober dit jier de dichters Benny Holtrop, Eeltsje Hettinga en Hindrik van der Meer en de ferhaleskriuwers Itty Sluis en Sjoerd Bottema huidige.
Der wiene 23 ferhalen en net minder as 30 gedichten ynstjoerd. By de adviseurs
fan de KFFB kamen yn 1991 7 manuskripten yn. Dêrfan waarden trije bekroand. Dy fan Th. Kuiper, W. Bakker-Veninga en G. Hento-Stoker.
In memoriam
Fan gans in rige warbere minsken moasten wy yn 1991 ôfskie nimme. Guon
wiene skriuwers, oaren hiene sydlings mei de letteren te krijen, mar allegearre
hawwe hja har bydrage levere. Bernard J. Sijtsma, Lamkje Hof-de Boer, Bouke van der Wal, Karst Woudstra, Jo Smit, J.J. Kalma, Tabe Beintema, Dam
Jaarsma, Hotze de Roos en Harm Lodewijk hawwe definityf har oeuvre ôfsletten. Wy betinke har mei respekt en tankberens.
Boeken
Op de troch it FLMD foar Trotwaer gearstalde hst fan Fryske boeken útkommen yn 1991 steane 72 titels, gans minder as yn 1990, doe't der noch 86 Frysktalige boeken útkomme koene. Oer it generaal is de léste jierren in tebekfal yn it
tal te sjen. Alhoewol't soks noch net perfoarst wat hoecht te sizzen oer de wearde fan de rispinge, is it dochs wol in faai teken. Yn 1989 kamen 90 Fryske boeken fan de parse, yn 1988: 77 en yn 1987: 105. De ferdieling oer de skiften wie
yn 1991: belletry 21 titels (wie 23), poëzy 11 (wie 16), berneboeken 22 (wie 19)
en ferskaat 18 (wie 28). Benammen dichtbondels en boeken op it mêd fan
doarps- en streekskiednis wurde hyltyd faker yn eigen behear útjûn. It is net
útsletten, dat sokke útjeften de bibliografen by it FLMD ûntkomme.
Belletry
De trochsneed lezer is it meast ynteressearre yn nije romans en ferhalebondels.
It is moai dat der fan de grutte Fryske romansiers Anne Wadman, Rink van der
Velde en Tiny Mulder nije romans ferskynden, mar it jout te tinken, dat mar
sa'n bytsje jonge en/of nije skriuwers har oppenearje mei in folsleine roman.
Dit jier net ien. Fan Margryt Poortstra, Willem Tjerkstra, Joke Keizer, W.
Bakker-Veninga en Jan Slofstra kamen bondels mei koarte ferhalen út en yn
dat sjenre wiene hja debutanten, hoewol't har nammen op oar mêd al wol faker
neamd wurde koene. In aardige bondel, dêr't ek wol wat nij talint út nei foaren
kaam, wie Fryske Misdiedferhalen, gearstald en ynlaat troch Joop Boomsma.
U.G. de Jong, ferneamd as auteur fan de Jonge Geuzen reeks, weage him oan
in psychologysk misdiedferhaal mei de Helper, mar hie de goede toan dêryn
noch net rjocht te pakken. Twa âlde bekenden belibben in werprintinge: fan
Ulbe van Houten syn De sûnde fan Haitze Holwerda fan 1938 kaam in 10de
printinge út, wylst Gods Bidlers, it twadde diel fan Abe Brouwer syn Springtij
út 1964 oan in twadde printinge ta wie. It is needsaaklik sokke titels, dêr't altyd
noch in soad fraach nei is, yn de nije stavering beskikber te halden. De KFFB
brocht romans út fan Peggy Klinkhaemer, H. Heeringa-Seepma, H.Y. de
Vries en Tsjalling van Wolsum. Net allinne binne dat fertroude auteursnammen, de boeken fan beide earstneamden wiene ek ferfolgen op eardere, sadat
der net echt folie nijs te belibjen foei. Ek de ferhalen dy't Froukje Annema yn
har fyfte bondel, Mei infl'eurich sin, sammele, binne flot ferteld, mar de tradisjonele kant it neist. Dêrfoaroer betsjutten de koarte ferhalen gearbrocht yn de
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bondel De beste Fryskeferhalenfan Jo Smit fannijs in ferrassing troch har orizjinaliteit, wylst guon dêrfan dochs al mear as tritich jier lyn skreaun binne. De
bondel dy't noch krekt foar it ferstjerren fan Jo Smit útkaam, bewust nochris
oertsjûgjend, dat wy yn him in grut Frysk skriuwer ferlern hawwe dy't spitigernôch net sa produktyf west hat.
Ik wol noch trije boeken sinjalearje yn it skift belletry, omdat dêr it predikaat
'klein maar fijn' op fan tapassing is: Margryt Poortstra skreau in nijsgjirrige
koarte roman Nachtljocht as boekewikegeskink, Jant Visser-Bakker helle op in
tige persoanlike wize oantinkens op oan har bernetiid yn It doarp fan Anne en
Jabik Veenbaas soarge der mei In krystlietyn proaza foar, dat Dickens syn ferneamde krystferhaal no ek yn it Frysk lézen wurde kin.
Poëzy
Fan de âlve titels yn dit skift binne fiif yn eigen behear útjûn. Dat bewust wol,
dat de grutte útjouwers net folie sjogge yn it op 'e merk bringen fan dichtbundels. De oplagen binne ek sa lyts, dat soks kommersjeel nea in sukses wêze sil.
De Friese Pers Boekerij BV kaam mei de earste bondel fan Wilco Berga dy't ek
yn 'e boekhannel te krijen is: Fan dit lân infresko, dy't in goed byld jout fan it
byldzjend fermogen fan Berga. De Koperative Utjowerij joech it debút fan
Cornelis van der Wal út ûnder de titel In nest jonge magneten, in titel dy't al
oanjout, dat jo as lezer fan fersen net alles begripe wolle moatte. G. van der
Vliet syn De Oare Utjouwerij yn Ynskedee bringt altyd bysûndere dingen út.
Dit jier Mei beide lippen, alwer de fjirde bondel fan J.Q. Smink. De KFFB
kaam mei de tredde bondel fan Swaantsje Duursma: Skientme rûnom, wurk yn
deselde oprjocht godstsjinstige styl as dat fan Theodora Zijlstra en Sipke Veenstra, dy't har fersen yn eigen behear útbringe moasten. It Simke KloostermanHen yn Twizel soarge foar in útjefte fan de gedichtesyklus nei oanlieding fan
poëzy en proaza fan Simke Kloosterman, dy't Jan Dotinga yn 1988 skreaun hie
foar de betinking fan de 50ste stjerdei fan de Twizelder skriuwster, wylst Gerben Brouwer fan It Hearrenfean in moaie bibliofile útjefte makke fan fjouwer
fersen fan Baukje Wytsma. Foar de publikaasje fan de troch Klaas Bruinsma út
it Gryksk oersette Trije trageedzjes fan Sofokles fungearre Van der Eems fan
Easterein as útjouwer. De Amerikaanske Fries Bearend Joukes Fridsma sammele syn fersewurk út in lang Frysksinnich libben yn it bondeltsje Twaklank en
fûn Douwe Tamminga ree om dêr in ynlieding by te skriuwen; de Koperative
Utjowerij joech it út. Pieter Breuker skreau in ynlieding en ferantwurding by
de blomlêzing út it fersewurk fan Sjirk Johannes van der Burg fan Jelsum, dat
yn eigen behear ûnder de beskieden titel Wurk fan Sjirk publisearre waard.
Berneboeken
It tal oersettingen (12) giet yn dit skift it tal oarspronklike boeken te boppe,
mar dat komt benammen troch de werprintingen fan fiif dieltsjes út de by beukers sa populêre Jentsje-rige. Ek oer it hûntsje Stip kamen twa âlde en ien nij
dieltsje út. It hûsfan de sechtich heiten fan Meindert de Jong is in oersetting fan
in Amerikaansk boek fan in auteur fan Frysk komôf en mei dêrom hast wol by
de oarspronklike wurken rekkene wurde en dan wiist it mei de ferhâlding Frysk
en fertaald noch net iens sa min dit jier. It Fryslân Foar Bern-boek fan de Amsterdamske utjouwerij Wimpel, de Fryske dûbelgonger fan it Friese Kinderenboek, joech in protte ynformaasje oer ús provinsje op in boartlike manier. De
Fryske ferzy rekke al yn de sutelaksje útferkocht. In grut sukses wie ek it aksjeboek fan Mindert Wijnstra, It hûsfolferhalen. De Afûk kaam mei twa nije ber156
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nebondels: Nachtboek en Broei, in nij Sinteklazeboek en in nij diel yn de Mentha Minnema-rige, diskear fan Riemkje Hoogland-Pitstra. De KFFB hat de
léste jierren net folie mear útjûn foar bern. Mei In ûnferjitlike fakânsje fan Anneke Holtrop droech de Kristlik Fryske Folks Bibleteek dit jier in aardich, flot
skreaun boek by. Likegoed amusant foar folwoeksen lezers as foar bern is Bisteboel fan Rients Gratama mei tekeningen fan Carla van der Heijde.
Ferskaat
Literêr-histoarysk fan belang is alderearst Tusken de rigels troch, in samling fan
de nijsgjirrichste artikels oer skriuwers, boeken en bieden dy't Freark Dam by
de jierren lans skreaun hat. Fierder Trinus Riemersma syn publikaasjes oer en
fan de realistyske ferhalen fan S.K. Feitsma. Lang om let koene de memoires
fan B.J. Fridsma oer 60 jier Fryske aksje yn Amearika útkomme ûnder de tapaslike titel Neaferbrutsen bân. Op it mêd fan de leksikografy ferskynden by de
Afûk in Frysk skoalwurdboek en by de Fryske Akademy it achtste diel fan it
WFT (groppedweil-hipje) en it Woardeboek fan ut Leewarders.
It FLMD joech yn de rige 'Byskriften' oersjoggen út fan de resinsjes fan wurk
fan Tiny Mulder en fan 50 jier Fryske detektiveskriuwerij. In handich staveringsboekje skreau F.B. Dijkstra. Op it mêd fan de lokale histoarje kamen der
boeken út oer Barradiel, Bitgum, Deinum en Skearnegoutum.
Konklúzje
Echt spektakulêre dingen barden der net op it mêd fan de Fryske taal- en letterkunde yn 1991, mar foar de measte minsken gong it wurk wol gewoan troch.
Der binne gelokkich noch auteurs, subsidiïnten, útjouwers, literêre ûndersikers, resinsinten, advyskommisjes, priisútrikkers, boekferkeapers, sutelsters,
bibleteekminsken en in hiele protte lezers dy't mei-inoar it Fryske literêre bedriuw draaiende hâlde. Salang as hja moai warber bliuwe, is der gjin reden foar
pessimisme. En wa wit komt der út de groep dielnimmers oan kursussen ferhaleskriuwen of dichtsjen samar ynienen in nije Wadman, Mulder of Van der Velde nei foaren?
Monumintensoarch
S. ten Hoeve
It jier 1991 einige foar de leafhawwers fan monuminten mar tryst: de grutte
weetmole De Hoop te Stiens barnde yn de âldjiersnacht folslein út, neidat in
fjoerpylk yn it reiden tek bedarre wie. Yn in pear oeren tiid feroare it oansjen
fan 'it âlde doarp' troch it ferlies fan dat karakteristike monumint. It feroarjen
fan it oansjen fan ien fan de meast karakteristike strjitten fan Ljouwert, de
Turfmerk-Twibaksmerk-Drúfstreek, sil wol mear tiid fergje. De loftbrêge dy't
it bestjoer fan it Frysk Museum fan it museumgebou ôf nei de Kânselerij ta oer
de strjitte bouwe wol en dêr't Gunnar Daan it ûntwerp foar publisearre, levere
al gans diskusje op en sil dat de kommende tiid noch wol mear dwaan.
Binne ús monuminten en har omjouwing genôch beskerme? Mei wetten en
regels liket it fan al. De blau-wyt rute skyldsjes, dy't yn tiden fan ûnk omtinken
freegje moatte foar wichtige monuminten, waarden yn Fryslân op hieltyd mear
bouwurken oanbrocht. De list fan beskerme monuminten waard útwreide mei
de bûtenpleatsen Vijversburg te Tytsjerk en Fogelsanghstate te Feankleaster,
mei de stienbakkerij te Eastrum, de Wettertoer fan Skiermuontseach en de La-
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tynske skoalle (Sakristy) by de St.-Gertrudistsjerke te Warkum. Der binne yn
Fryslân no 3205 registrearre monuminten. Nei jierrenlange prosedueres krigen
trije stedsgesichten de beskerme status: dy fan Boalsert, Harns en Warkum en
foar 23 doarpsgesichten gou itselde: Aldeboarn, Aldebiltsyl, Burdaard, Easterein, Feankleaster, Ferwert, Heech, Hegebeintum, Húns, Ie, Jannum, Jelsum,
Kimswert, Koarnwert, Langwar, Lytsewierrum, Mantgum, Nijlân, Aldeberkeap, Penjum, Rien, Skraard en Weidum.
De desintralisaasje fan de monumintensoarch bringt mei dat de gemeentes
monumintenferoarderings fêststelle moatte; 24 gemeentes ha dat dien, 7 noch
net. De wetlik fereaske gemeentlike monumintenkommisjes binne der op
Amelân en Flylân en yn Nijefurd, Dongeradiel en Snits. De oare gemeentes
hawwe de taak fan de kommisje delegearre oan in provinsjale kommisje, dy't in
ûnderdiel útmakket fan de wolstânkommisje Hûs en Hiem.
Foar restauraasjesubsydzjes is yn Fryslân jiers ƒ 6.610.722,- oan ryksjild te
besteegjen. Dat bedrach is it totaal oan budzjetten dy't de gemeentes mei-inoar
ha. Dizze budzjetten binne fierstente lyts om grutte restauraasjes, bygelyks fan
tsjerken, útfiere te kinnen. It Ryk jout foar de restauraasje fan monuminten
dy't eigendom binne fan gemeentes net 80% mar 70% subsydzje. Dêrom
brocht Menameradiel earder har tsjerketuorren al ûnder yn in stifting. De gemeente Gaasterlân-Sleat die dat dit jier ek mei har monuminten.
De provinsje Fryslân fierde wat restauraasjes oanbelanget jierrenlang in
'ryksfolgjend belied' en joech trochstrings 10% subsydzje op restauraasjes dy't
it Ryk ek subsidiearre. Dat ferge likernôch 75% fan de miljoen gûne dy't de
provinsje alle jierren foar monuminten beskikber hie. De provinsje besleat sa
net fierder troch te gean, mar in eigen belied te fieren.
De provinsje hat it M.I.P. noch op 'e noed, it Monumenten Inventarisatie
Project 1850-1940. It wurdt ôfmakke en is ûnderwilens oergien yn it M.S.P, it
Monumenten Selectie Project 1850-1940, dat liede moat ta beskerming fan
wichtige foarbylden fan nijere boukeunst.
De yn 1989 yn it libben roppen Stichting Bouwcultuurfonds Friesland, ûntstien út de Stichting Samenwerkende Bouwbedrijven in Friesland, stipe monumintenrestauraasjes dy't sûnder dy stipe net útfierd wurde koenen. Yn in brosjuere is it restauraasjewurk dat stipe waard beskreaun: tsjerkegebouwen te
Bakkefean, Boelensloane, Blauhûs en yn Ljouwert (de Westertsjerke), de raole De Korenaar te Seisbierrum, de pleats Heemstrastate te Kimswert, in pleats
te Buren, in pakhûs te Eastermar, wenhuzen fan de Stichting Oud Sneek oan It
Heechein, in wenhûs fan N.V. Stadsherstel Leeuwarden op de hoeke fan de
Slotmakkersstrjitte en in wenhûs oan de Sint Christoffelsteech fan de Hein
Buismanstichting te Harns. De stifting makke it mooglik dat 17de-ieuske wapenstiennen út in Amelânshûs oan 'e Foarstreek te Ljouwert in plak krije koenen yn de nijbou op it âlde stee fan dat hûs, dat nei slimme ferwaarleazing troch
brân ferlern gie.
It publyk toant in oanhâldende belangstelling foar monuminten. Dat die wol
bliken op de Open Monumentendag en wurdt ek dúdlik út de belangstelling
foar it Fryske projekt Monument van de Maand, dat syn sechde jier belibbe.
Oerheidsgebouwen, gast- en weeshuzen ensfh.
De prachtige barokke poarte (1620) fan it Ljouwerter lânskipshûs, no opsteld
by Martenastate te Koarnjum, waard restaurearre. De gemeente Boalsert liet
har stedhûs, foaral de toer, yngeand opknappe en yn Hylpen kaam it âlde stedhûs (no Hidde Nijland Museum) goed ûnder hannen fan restauraasjefaklju. De
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Snitser wetterpoarte waard ek yngeand opknapt. In folie jonger monumint yn
Ljouwert, de Koningin Emmaschool út 1929 - boud yn de styl fan de Amsterdamse School - , ûndergie in renovaasje. It nijsgjirrige 19de-ieuske brêgewippershûs oan de Tsjerkepoartebrêge te Harns waard restaurearre en útwreide
mei in moderne oanbou.
De Botniastins te Frjentsjer waard yn 1853 weeshûs fan de diakenij. In gevelstien út 1668 mei teksten en byldhoude weesbern, waard mei goud en kleuren wer yn de âlde gloarje werombrocht. De gemeente Nijefurd droech trije
gevelstiennen fan it eardere weeshûs oer oan de hjoeddeistige eigner fan it gebou. Hy sil de stiennen opknapje litte. Wapenstiennen fan it slachte Vegelin
van Claerbergen út it eardere 'Fribourg', Efter de Hoven te Ljouwert, koenen
plak krije yn de nijbou fan it Lienward Kolleezje op it plak fan it eardere gasthûs.
Op Skylge kaam in aksje op gong om jild yn te sammeljen foar de restauraasje fan it bekende wachthúske Het Wakend Oog út 1882.
Klokhuzen, tuorren, tsjerken, oargels, begraafplakken
Ien klokkestoel kaam ûnder hannen fan timmerlju, dy fan Koartehimmen. Der
wienen ek tuorren dy't restaurearre wurde moasten. Yngripend wiene de konstruktive ferbetterings oan de skeane toer fan Aldeboarn. De gemeente Boarnsterhim moast dêr foar riede, mar it doarp sels brocht jild byelkoar foar de oankeap fan in klok út Zaandijk. Dy moat de twadde klok, yn 1943 rôve troch de
Dútsers, ferfange. Yn Hilaard en Menaam moasten de ophinging en liedmooglikheden fan de klokken ferbettere wurde. Mear of minder yngeand restauraasjewurk waard útfierd oan tuorren yn Ealsum, Harich, de Haule, de Hommerts, Ljouwert (de Dominicustsjerke), Mantgum, Skillaard en Wâldsein. De
toer fan de R.K. St.-Werenfridustsjerke te Warkum is der min oan ta, mar jild
foar it opknappen is der pas yn 1994. Dêrom binne der maatregels nommen om
fallende laaien op te heinen. Oare tuorren as dy by tsjerken fregen ek omtinken. De fjoertoer Brandaris op Skylge waard op 'e nij foege. Foar de restauraasje fan de eartiids sa ferneamde belvedère fan Tjaarda yn Oranjewâld waarden plannen makke.
Yn de kapkonstrukjes fan âlde tsjerken frieten larven fan de bûnte knaachkrobbe fierder. Der wurde no ferskate bestridingsmetoaden tapast, mar oft dy
útwurking ha sille stiet noch yn 'e kiif. De koepel fan de tsjerke yn Wytmarsum
is der min oan ta. Der wurdt aksje fierd foar behâld. Mei de Martinitsjerke yn
Snits liket it ek net best en noch kin nei jierren fan oerlizzen en plannen meitsjen de restauraasje net begjinne, foaral trochdat Monumintensoarch net meiwurkje wol. De bûnte knaachkrobbe wie der de oarsaak fan dat de restauraasje
fan it ynterieur fan de tsjerke fan Feanwâlden langer duorre as ferwachte wie.
Yngripend wie de restauraasje fan de tsjerke fan Wikel. It gebou út 1671 wie
slim fersakke, mar hat no ûnder de noardmuorre in nij fûnemint krigen. It swiere, marmeren grêfmonumint foar Menno van Coehoorn, dat yn it koerein stiet,
wie ien fan 'e oarsaken fan de fersakking. It yndrukwekkende ynterieur fan de
goatyske tsjerke fan Bûtenpost ûndergie yn 1978 in restauraasje, mar moast no
wer ûnder hannen nommen wurde; foaral it stúkwurk fan 'e muorren waard
neisjoen. Grêfstiennen waarden ferpleatst, wat út gebrûkseachpunt wol, mar
út histoarysk eachpunt net goed te ferdigenjen fait. Inkelde hearebanken binne
(noch) net op 'e nij pleatst om't se oanfretten binne troch boktor. De seis mânske roukassen yn 'e koer binne al wer ophongen, mar fertroud is it winliken net,
om't de móge dy't der yn sit. Jild foar restauraasje fan de kassen wie der net.
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Yn Grou koe in begjin makke wurde mei de restauraasje fan de ferneamde St.Piterstsjerke. De wichtige ynventaris waard út 'e tsjerke helle en sil takom jier
in oare opstelling krije. Der wurdt nei stribbe om de tsjerke wer it oansjen te
jaan as fan foar de léste grutte ferbouwing, yn 1909. Der kaam ûnder it wurk
mannich wichtige grêfstien foar it ljocht. Yn de tsjerke fan Ternaard waard de
houten flier út it middenpaad opromme om de grêfstiennen wer foar it ljocht te
bringen. Dat barde neidat de tsjerkebanken opknapt wienen. Yn Sondel krige
de tsjerke in nij dak en sille de tsjerkemuorren ek ûnder hannen nommen wurde. It muorwurk fan de tsjerken te Dokkum, Easterlittens en Aldegea (W)
waard ek goed oanpakt. Yn Jellum liet de tsjerkfâdij it houtwurk yn har tsjerke
op 'e nij fervje. Yn Sibrandabuorren wie noch gjin jild foar it opknappen fan it
tsjerke-ynterieur, de bûtenkant fan it gebou is wol opknapt. Yn Westhim is in
aksje op gong kaam om jild byelkoar te bringen foar it ferbetterjen fan it ynterieur fan it tsjerkje.
De grutste tsjerkerestauraasje fan dit jier yn Fryslân wie dy fan de Westertsjerke te Ljouwert. Der wie ek hiel wat oer te dwaan, earst oer de plannen en
de finansiering fan it restauraasjewurk, doe oer de hûnderten grêfsarken dy't
foar it ljocht kamen en dêr't nimmen rjocht fan wist wat der mei dien wurde
moast, en letter oer de fuortgong fan it wurk. De tsjerke, dy't jierrenlang tichtspikere stie en ta in ruïne ferfoel, hat de funksje krigen fan teater. It uterlik wûn
oan wearde trochdat de hege kappen, dy't yn 1845 ferlern gienen, wer op de
twa beuken pleatst binne. De pleistere muorren krigen in 19de-ieuske giele
kleur. Under de âlde hege finsters binne yn 'e muorren rjochthoekige iepenings
makke yn ferbân mei it gebrûk dat no fan de tsjerke makke wurde sil. Fan it
neo-klassisistyske ynterieur út 1845 binne de kolommen mei koarintyske kapitelen en de stúkferwulften sparre, lykas ek fragminten fan it bankeplan. Ek in
part fan it snij wurk fan de steedhâlderlike bank út 1696 is wer tapast. Under en
boppe de omgeande kreake is de romte alhiel nij yndield. Nettsjinsteande it
behâld fan âlde eleminten hat de tsjerke ynwindich har karakter ferlern, mar
aldergeloks kin it gebou troch syn nije funksje foar de Ljouwerter binnenstêd
behâldenbliuwe.
Neo-goatyske Roomske tsjerken út 'e 19de ieu binne ek hieltiten mear oan
restauraasje ta. Yngripend en kostber wie it wurk oan dak, muorren, brânskildere ruten, technyske ynstallaasjes ensfh. fan de St.-Martinustsjerke fan Reahûs. De St.-Vitustsjerke fan Blauhûs kaam ek yn 'e stegers, mar al it jild dat
foar de restauraasje nedich wêze sil is der noch net. It ynterieur fan de Roomske St.-Martinustsjerke te Snits krige in opknapbeurt, wylst it tsjerkebestjoer ek
fierder wurkje liet oan it opknappen fan de kapel út 1892 op har begraafplak.
Yn St.-Nyk waard begûn mei de restauraasje fan de brânskildere ruten yn de
Roomske tsjerke.
De Stichting Alde Fryske Tsjerken koe troch it ûntbrekken fan subsydzjes
gjin tsjerken restaurearje litte, wol waard ekstra ûnderhâld útfierd oan guon
fan har eigendommen. De tsjerkfâdij fan Munnekebuorren frege in sloopfergunning oan foar har tsjerke út 1806, mar luts de oanfraach letter yn en sil it
gebou no oerdrage oan in pleatslike stichting dy't oprjochte is om it yn stân te
halden.
Yn Warkum begûn de tsjerkfâdij mei in aksje om jild byelkoar te krijen foar
it dien meitsjen fan wurk dat yn 1951 net dien makke waard. De yn Warkum
berne byldhouwer Tjipke Visser makke by de restauraasje fan de St.-Gertrudistsjerke gans houtsnijwurk foar nij tsjerkemeubilêr. In part krige ek plak yn
'e tsjerke, mar in rige ingelfigueren, dy't in oerkaping fan banken yn it koer
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drage soenen, kaam net te plak, om't der gjin jild mear wie om dy oerkaping te
pleatsen. De ingelfigueren binne bewarre bleaun en as der jild foar komt krije
se no it plak noch dat har yn 1942 tatocht wie.
Yn in pear Fryske tsjerken stiet of hinget in tsjerkeskip. Yn de Herfoarme
tsjerke fan Drachten kaam it model fan in yn Drachten boud skûtsje op in hearebank te stean. Nei in lang skoft fan tariedings is yn de Herfoarme tsjerken fan
Fryslân úteinset mei de ynventarisaasje fan replik keunstbesit, lykas sulver- en
koperwurk, meubels ensfh. Wat de Roomske tsjerken yn Fryslân oanbelanget
is mei de twadde omloop fan sa'n ynventarisaasje hast dien wurk makke.
De kas fan it âldste Fryske oargel wurdt yn âlde gloarje opboud, mar net yn
Fryslân. It giet om de 16de-ieuske oargelkas út de Broeretsjerke fan Boalsert.
Yn 1869 krige dy in plak yn it koer fan de Martinitsjerke dêr, mar nei de léste
oarloch folge ferkeap nei Grins, dêr't no yn de Aa-tsjerke oan de rekonstruksje
wurke wurdt. It ferneamde Van Dam-oargel út de Ljouwerter Westertsjerke
waard demontearre en opslein yn ôfwachting fan finansjele mooglikheden om
it wer yn de tsjerke te pleatsen, mar dan net op it oarspronklike plak.
Yn de Meniste tsjerke fan Ljouwert waard it oargel restaurearre mei de sitewaasje fan 1858 as útgongspunt. De kas en it âldste piipwurk binne fan 1786,
doe't it oargel boud waard troch Johannes Strürnphler foar de Meniste tsjerke
De Zon te Amsterdam. Yn 1813 kaam it ynstrumint nei Ljouwert ta en ferskate
Ljouwerter oargelmakkers brochten yn 'e rin fan 'e tiid feroarings oan.
In oar wichtich oargel yn in Meniste tsjerke, dat te Boalsert, waard ek restaurearre mei as útgongspunt de oarspronklike sitewaasje, hjir dy fan 1810, doe't it
ynstrumint boud waard troch Heinrich H. Freytag. It Adema-oargel út 1872 yn
de Grouster Fermanje waard ek yngeand neisjoen.
Op Skiermuontseach krige it oargel yn de Herfoarme tsjerke in yngripende
restauraasjebeurt. It oansjen fan it Mittenreyter-oargel út 1780 yn de Koepeltsjerke te Berltsum, waard ferbettere troch it pleatsen fan útsnijde fleugelstikken, makke nei foarbylden yn de tsjerke fan Leiderdorp. De restauraasje fan it
nijsgjirrige 18de-ieuske kabinetoargeltsje yn de tsjerke fan Foudgum, is sa útfierd, dat de sitewaasje dêr't it ynstrumint yn 1924 yn brocht waard, hanthavene is. Op 't heden wurdt der gauris in oargel út in ôfbrutsen 19de-ieuske Ingelske tsjerke yn in Nederlânske tsjerke pleatst. Yn de Grifformearde tsjerke
fan Wurdum kaam sa'n oargel. It is fan 1842 en komt út Bruton yn Somerset.
Neidat der soms jierrenlang neat dien waard oan it ûnderhâld fan tsjerkhôfsstekken en -muorren, wurdt dat de léste tiid wer oars. Dit jier waarden ôffredings fan de tsjerkhôven fan Easterlittens, Hallum en Marsum opknapt. Frijwilligers brochten it oergroeide hôf fan Miedum wer yn in goede steat.
It romantyske begraafplak fan de famylje Van Eysinga, by Jousmastate ûnder Wurdum, waard yn 1828 yn gebrûk naam en foar it lést brûkt yn 1938. It
ferfoel de ôfrûne jierren aloan mear. In foar de ynstânhâlding oprjochte stifting
hat de muorren om it begraafplak no wer opmitselje litten en ek oar ûnderhâldswurk fersoarge.
Op it plak dêr't it Hearrenfeanster begraafplak by it Minckelersparkje yn
1989 romme waard, hat de gemeente no fiif grêfstiennen pleatst. Se steane der
wol frjemd, tusken de winkelgebouwen en parkearde auto's.
Huzen en bedriuwsgebouwen
It restaurearjen fan wenhuzen giet noch yn mannich gemeente troch. Yn Ljouwert wurdt besocht de tigcmonumintale adellike wenhuzen Twibaksmerk 47
en 49 te restaurearjen. Slim spitich is it, dat der weardefolle 17de-ieuske byld-
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houwurken út wei stellen waarden. In skoftlang drige de neo-klassisistyske pastorij fan Ternaard ferlern te gean, mar it hûs waard yn 'e âlde gloarje werombrocht en is no it ûnderkommen fan in arsjitekteburo. Op 'e Lemmer is in komitee yn it spier foar it behâld fan it hearehûs Nijbuorren 30.
Yn de pleats Oenemastate te Terkaple is in nijsgjirrige skou mei wapenfersierings út 1602 bewarre bleaun. Dy driget no nei ûnderen te kommen, omdat
der gjin mooglikheden foar restauraasje lykje te wezen. Restauraasje leit foar it
sa wichtige Dekemastate te Jelsum ek noch net yn it foarútsjoch. In groep leden
fan Vobula (Vrijwillig Onderhoud Buitenverblijven en Landgoederen) besocht yn 'e maitiid in fierder geand ferfal fan it terrein om it hûs hinne wat op te
kearen. Yn Bears is in begjin makke mei de rekonstruksje fan it âlde stee fan
Uniastate, dêr't allinne de poarte fan oerbleaun is. It Fryske Gea liet it jachthûs, boud yn 1916 op it Ketliker Skar foar de famylje Bieruma Oosting, alhiel
opknappe.
In ferlies moat ek neamd wurde: it túnhûs, dat de fisuele ôfsluting foarme fan
de wichtige Roodbaardtún foar Lyndenstein oer yn Beetstersweach, gie troch
brân ferlern.
Bedriuwsgebouwen
Der hat jierrenlang frijwat oer te dwaan west, mar Fockensstate te Beetstersweach is lang om let yn 'e âlde gloarje werombrocht. Dêr tichteby, op 'e
Trijehoek by Lippenhuzen, kaam it ta sloop fan de sa karakteristike pleats mei
foarein út 1821, neidat der ek al hiel wat om te dwaan west hie. De geve pleats
mei foarein, saté De Kliuw, út 1879, ûnder Hidaard, barnde út. Yn Bueren op
It Amelân wurdt in pleats oan 'e Haadwei restaurearre en as museum ynrjochte.
Wy begûnen dit stik mei it melden fan it ferlies troch brân fan de weetmole
De Hoop te Stiens. Ferskate yndustrymolen waarden opknapt of restaurearre:
de weetmole De Eendracht te Eanjum, Welgelegen op It Hearrenfean, de
Koartwâldster mole ûnder Surhústerfean en de mole by Froubuorren. Foar it
opknappen fan de houtseachmole De Jager te Wâldsein waard it jild frijmakke.
Yn Hollum op It Amelân ferriist in nije, âlde weetmole De Eendracht, dy't
ôfkomstich is út Den Ham yn Oerisel en earder út Diever yn Drinte.
Guon wettermolen waarden ek restaurearre: de Hatsumer en Keimpetilster
mole yn Menameradiel, De Gooijer by de Linde ûnder Wolvegea en De Modderige Bol ûnder Goaïngahuzen. De Feanpoldermole by Vegelinsoard kriget
nije roeden. De gemeente Ljouwert liet de roeden fan de mole oan it Kealledykje ôfhelje mar sjocht noch gjin káns om opknappen en sa mooglik ferpleatsing fan de mole te realisearjen.
Yn Wolvegea waard it spoarstasjon út 1865 ferline jier reden. It behâlden fan
de âlde tramremise yn Boalsert wie net mooglik. De ôfbraak is al útfierd. In
bysûnder monumint fan bedriuw en technyk koe wol reden en lang om let restaurearre en ynrjochte wurde: de gieljitterij fan Keverling, dy't no yn it kompleks fan Museum Joure opnaam is. Der liket wer wat káns op te bestean dat te
Snits de âlde herberch De Keizerskroon yn de Krúsbruorrestrjitte net sloopt
wurdt, mar yn stee opnaam wurdt yn it útwreidingsplan fan it stedhûs.
Literatuer
Lykas yn foargeande jierren ferskynden der yn it ramt fan it projekt Monument
van de Maand wer acht boekjes oer Fryske monuminten, dy't beskreaun waarden as foarbylden fan in boustyl: Romaans bouwen in Friesland troch Hugo
162

Wumkes.nl

Kingmans, oer de tsjerke fan Hantumhuzen; Friese stinzen en staten troch
Klaas Vos, oer de Skierstins te Feanwâlden; Gotisch bouwen in Friesland troch
B. van Haersma Buma, oer de St.-Gertrudistsjerke fan Warkum; Jonge Bouwkunst in Friesland troch Huub Mous, oer de Grifformearde tsjerke fan Kollum;
Beschermde dorpsgezichten in Friesland troch Arend Jan Wijnsma, oer Hollum; Renaissance in Friesland troch Peter Karstkarel, oer it stedhûs fan Frjentsjer; Rococo in Friesland troch S. ten Hoeve, oer it stedhûs fan Snits, en Neogotische kerken in Friesland troch Lida Dijkstra, oer de Roomsk-Katolike tsjerke van St.-Nyk.
Fierder is der net folie te neamen dat oer Fryske monuminten publisearre
waard. De Stichting Alde Fryske Tsjerken joech ien Publikaasje út mei twa bydragen, ien fan D J . van der Meer oer 'Torens, torenval en torenbouw' en fan
Herma M. van den Berg mei as titel 'Niet Sint Joris maar Johannes de Dooper
patroonheilige van de kerk van Britswerd'. Yn it oargelblêd De mixtuur, nr. 68
skreau Dirk Bakker oer 'Het orgel in de Groate Kerk van Sint Jacobiparochie'
en J.D. van der Meer oer in Frjentsjerter oargelbouwer yn 'Toch nog een spoor
van Johannes Spoorman'. W.A. Annema publisearre argyfgegevens oer it
Frjentsjerter studinteweardshús yn De Bogtfan Guné. Fan Christine Waslander ferskynde in boekje oer sânstiennen sarkofaachlidden: Dekselse graven. It
koe as taljochting tsjinje by in útstalling yn it tsjerkje fan Jannum. In útstalling
oer it wurk fan de Ljouwerter boumaster Thomas Romein (1811-1881), waard
yn de Beurs ynrjochte troch Gré Ydema, dy't der ek in foech katalogus by
skreau. Oan 'e ein fan it jier ferskynde Plafonds in Nederland 1300-1800 fan
LM. Breedveldt Boer. Der wurde plafonds yn neamd út Boalsert (Huize St.
Martinus), Frjentsjer (Akademy en stedhûs), It Hearrenfean (Oenemastate)
en Sleat (eardere pastorij). De skriuwster hie wol wat mear omtinken oan Fryslân jaan kind, bygelyks oan it Provinsjehûs, it Steedhâlderlik Hof en it Prinsessehof yn Ljouwert, oan ferskate stedhuzen en oan wenhuzen. De Open Monumentendag levere yn Ljouwert op 'e nij in kreas boekje op, dit kear oer wenhuzen oan 'e Iewâl, dêr't oer skreaun waard troch Terry van Ditmars, Hendrik
ten Hoeve, Sytse ten Hoeve, Hans van der Kamp, Peter Karstkarel, Leo van
der Laan, Rita Mulder-Radetzky, Derk Jan Prins, Rienk Terpstra en Klaas
Zandberg.
Geschiedenis
J.J.Huizinga
Lof was er voor De Friese huizen van de Duitse Orde waarmee J. A. Mol in november aan de VU te Amsterdam de doctorsgraad behaalde. Zijn doel was,
eenvoudig gezegd, het inzicht te vergroten in de maatschappelijke betekenis
van het kloosterwezen in Friesland. De Duitse Orde die meer bekend is door
haar militair huishouden in oostelijke richting, blijkt te Nes, Steenkerk en
Schoten haar oorspronkelijke geestelijke en charitatieve karakter te hebben
bewaard. De jonge doctor heeft door een veelsoortig bronnenmateriaal aan te
boren, een schijnbaar onkenbaar deel Fries verleden gereconstrueerd. Verhelderd door afbeeldingen van kaartjes, zegels, gebouwen en personen geeft hij
niet alleen een beeld van het kloosterleven, maar ook van het maatschappelijk
leven en de politiek in Friesland in de veertiende en vijftiende eeuw. Zoals van
een mediaevist mag worden verwacht, heeft hij bovendien een groot aantal
bronnen over het onderwerp volgens de daarvoor geldende regels integraal
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toegevoegd. Met dit belangrijke werk is een nieuw licht gevallen op eeuwen die
voor Friesland voor wat betreft de kennis tamelijk duister genoemd konden
worden. Waarin begrepen de Friese vrijheid.
Ph.H. Breuker hield als bijzonder hoogleraar te Leiden zijn oratie over de
Friese cultuur in de beginperiode van de Republiek. De bloei ervan hing volgens hem samen met het calvinisme en de Nadere Reformatie.
M.J. van Lieburg heeft uit de nalatenschap van de Franeker huisarts Jelle
Banga vooral diens verloskundige aktiviteiten samengebracht in Jelle Banga,
notulist van de 19e-eeuwse genees- en verloskunde in een Friese provinciestad.
Het boekje geeft ook enige gegevens over Banga's tijd (1786-1873). Zijn archief (in Franeker en Leeuwarden) heeft nog meer te bieden.
G. Abma heeft opnieuw het reilen en zeilen van een leen beschreven. Zijn
Geschiedenis van het Sint Geertruidsleen (aanvulling) te Abbega. (1508-1933)
1933-1989 betreft vooral de periode vanaf 1933. Het als aanvulling op een eerder werk bedoelde boekje complementeert en corrigeert het voorgaande bovendien. De studiefinanciering blijkt zorgvuldig te zijn geschied. Hans de Jong
heeft op illustratieve wijze de samenleving in Gorredijk vanaf het begin van de
negentiende eeuw beschreven in Nut, het departement Gorredijk e.o., 18151990. De gebruikelijke nutsactiviteiten passeren de revue.
Dankbaar en/of nostalgisch terugblikken heeft dikwijls geresulteerd in het
jaarlijkse stapeltje lectuur en soms literatuur over kerken, scholen en instellingen. Zo worden 150 jaar gereformeerd kerkelijk leven te Dokkum en te
Driesum-Wouterswoude herdacht, 100 jaar te St. Jacobiparochie, Nijega-Opeinde-de Tike en te Wyckel en Balk; 75 jaar te Zwaagwesteinde. 125 jaar
christelijk onderwijs te Anjum, Burgum, Ferwerd en Holwerd, 100 jaar idem te
Aldeboarn en Tjerkgaast-Idskenhuizen-St. Nicolaasga. Wat jonger is het
christelijk vervolgonderwijs te Buitenpost. De 55 jaar van de mavo daar en de
40 van de lagere land- en tuinbouwschool deden gedenkboekjes het licht zien.
Veel illustraties en namen maken de aanschaf en lezing dikwijls aantrekkelijk
voor wie enige betrokkenheid bij de materie kent. Kees van Ingen en Jemke
Klaver hebben de zorg gehad voor Wat 'n verstand. 125 jaar (R)HBS/RSG 'Simon Vestdijk'. Onder deze dubbelzinnige titel legt na een korte geschiedenis
van C. Nielsen een stoet van medewerkenden zijn mooie onderwijsherinneringen te Harlingen vast.
De Lycurgus Sparta Combinatie (LSC) uit Sneek is 100 jaar een thuis voor
velen geweest, terwijl de Leeuwarder wielervereniging 'De Friesche Leeuw'
haar 50-jarig verleden met een gedenkboekje heeft vastgelegd.
Ria Efdeé heeft in een krachtig boek het 75-jarig bestaan van de woningstichting Patrimonium in beeld gebracht. Hoewel Patrimonium natuurlijk centraal staat, is er ook aandacht voor de woningbouwgeschiedenis in het algemeen en die in Leeuwarden in het bijzonder. Met wat lossere hand heeft Klaas
Jansma een opdracht van de N.V. Energie Samenwerking Friesland uitgevoerd. Licht en Warmte. Anderhalve eeuw energie in Friesland 1840-1990 geeft
een aardig overzicht van de gas- en electriciteitsvoorziening.
Medewerkers van het Ryksargyf hebben ter gelegenheid van het afscheid
van Mr. J. Rinzema een bundel samengesteld. Hun opstellen betreffen de geschiedenis van het voormalige provinciaal archief van 1840 tot 1990. Aantrekkelijk in Ut Argyf en Unthâld zijn de biografische portretten van de tien voorgangers. Het 25-jarig bestaan van het gebouw van de Provinciale en Buma Bibliotheek leverde Vijfentwintig jaar aan de Boterkoek op waarin J. J. Huizinga
de geschiedenis van deze eerbiedwaardige instelling schetst.
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In // Beaken van 1990 (4) gaat Meindert Schroor na hoe de grenzen van Friesland met Groningen, Drenthe en Overijssel in de 18de eeuw tot stand zijn gekomen (161-193). C D . van Strien en Ph.H. Breuker geven de ervaringen (in
letterlijke aanhalingen ook) over het bezoek aan Friesland door van Engelse
reizigers omstreeks 1700, en voorzien deze op hun beurt weer van commentaar
(194-216). N.E. Algra opent de jaargang 1991 met wat hij noemt een eerste
aanzet tot een diepgaande analyse van de schoutenrechten (it Skeltarjocht),
van 1086 tot halverwege de 13de eeuw (1-33). Hans Verhage doet verslag van
zijn onderzoek naar de verzuiling in Sneek rond 1870. Een bouwsteentje voor
een groter geheel dat uit Amsterdam moet komen (97-109).
Zolang uw panoramaschrijver - vanaf 1979 -de historische vruchten van
Friese bodem voor deze rubriek heeft mogen verzamelen, is daarbij de naam
van Dr. J.J. Kalma ter sprake gekomen. Aan zijn bijzonder werkzaam leven is
in mei 1991 een einde gekomen. In de Provinciale Bibliotheek werden te zijner
nagedachtenis al zijn publicaties ten toon gesteld. Die zijn inmiddels weer opgeborgen, maar in de studiezaal staat nog steeds Kalma's bibliografieën wand.
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Jaarverslagen
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Fries Genootschap van Geschied-,
Oudheid- en Taalkunde
Beschermvrouwe

H.M. Koningin

Beatrix

163ste verslag, over 1991
Op 23 mei overleed dr. J. J. Kalma, 1950-1970 bestuurslid en sedert 1977 erelid
van het Genootschap, 1950-1960 bibliothecaris van het museum en 1960-1987
redacteur van De Vrije Fries; bestuursleden woonden de uitvaartdienst bij.
Het bestuur vergaderde vier maal. Daarnaast was er een bijeenkomst met
het bestuur van de Stichting Het Fries Museum en de museumdirecteur. Diverse zaken vereisten aandacht. Onder meer is besloten om het Genootschapsarchief (tot 1970) in depot te geven aan het Rijksarchief in Friesland, waar het onder enige beperkende bepalingen en na inventarisatie - voor geïnteresseerden te raadplegen zal zijn.
In een algemene ledenvergadering op 24 april werden mevrouw drs. T. J.
Steenmeijer-Wielenga en de heren drs. J. A. Mol en drs. G. de Vries na enkelvoudige kandidaatstelling benoemd tot bestuursleden. Afscheid is genomen
van de heren H. Kingmans en jhr. G. G. Witsen Elias, wier zittingstermijn was
verstreken. In plaats van laatstgenoemde werd drs. H. Spanninga gekozen in
het bestuur van de Stichting Het Fries Museum; drs. G. W. Spelde nam namens
het Genootschap zitting in het bestuur van de Stichting De Kanselarij. Aan het
eind van het verslagjaar bestond het bestuur 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)
dr. J. A. Mol, Bolsward (aftredend 1994)
drs. H. Spanninga (aftredend 1993)
drs. T. J. Steenmeijer-Wielenga, Oosterwolde (aftredend 1994)
drs. G. de Vries (aftredend 1994).
Ondanks zijn academische promotie vond redactiesecretaris Mol gelegenheid
om het jaarboek De Vrije Fries (192 pagina's, waarvan 49 pagina's verslagen)
weer tijdig te presenteren. De heer Kingmans stapte uit de redactiecommissie,
dr. J. M. Bos, drs. P. N. Noomen en drs. H. Spanninga traden toe. In de redactie van het Fries Museum Bulletin werd de plaats van de heer Kingmans ingenomen door mevrouw drs. T. J. Steenmeijer-Wielenga. Het mededelingenblad
telde dit jaar 96 bladzijden, waarvan er 24 informatie bevatten over het Fries
Museum en 49 met door de Federatie van Friese Musea en Oudheidkamers
geleverde tekst.
Door samenwerking met de Koperative Utjowerij ontvingen de leden als
einde-jaars-attentie een door J. Veenbaas gemaakte Friese vertaling van Dickens' 'A Christmas carol in prose'. Voor de financiering van de uitgave van dit
goed uitgevoerde boekwerkje is mede geput uit het Hora Siccama-fonds.
De 'winteravondlezingen' werden weer in het Fries Museum gehouden. 30
januari sprak drs. P. N. Noomen (voor een gehoor van circa 80 personen) over
de oorsprong van de Friese adel, 10 april drs. G. Jensma over de eerste vijftig
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jaren van het Genootschap (ca. 60 toehoorders). De Educatieve dienst van het
museum programmeerde op 9 januari, in het kader van de tentoonstelling
'Schatten uit Friesland, De cultuur van de elite', eveneens een voordracht over
de adel. Deze en de in april en mei volgende lezingen over archeologie werden
niet aangekondigd in het museumbulletin, wat aanleiding gaf tot enige verwarring bij Genootschapsleden.
Daarop is overeengekomen om, bij wijze van proef, de in de tweede helft van
dit jaar te houden lezingen gezamenlijk te organiseren; deze zouden - tegen
entree - ook toegankelijk zijn voor niet-Genootschapsleden. Drs. C. P. J. van
der Ploeg hield op 9 oktober, naar aanleiding van de expositie 'Tien jaar verzamelen', een voordracht over 'Centrum en periferie' (c.20), op 13 november
belichtten dr. O. Vries en drs. G. P. Karstkarel enkele aspecten van het sterk in
de belangstelling staande Kanselarij-gebouw (c.60) en 11 december behandelde drs. P. de Ruiter, aansluitend op de tentoonstelling 'Lucebert schilder/dichter', de verhouding tussen woord en beeld (c.60).
Op de algemene ledenvergadering sprak drs. J. A. Bosmans, coördinator
van het automatiseringsproject van het Fries Museum, over de automatisering
van gegevensbestanden in het museum, en gaf hij een kleine demonstratie van
de toepassing daarvan.
Samen met het Rijksarchief in Friesland en het Histoarysk wurkferbân fan
de Fryske Akademy organiseerde het Genootschap op 1 maart een studiedag
bedrijfsgeschiedenis, 'Ondernemende Friezen'. De aanmelding daarvoor was
overweldigend; er kon plaats geboden worden aan 150 deelnemers. Een verslag wordt gepubliceerd in It Beaken 1992.
Van 10 tot 14 juni maakten 80 leden een tocht naar Wismar, Doberan, Güstrow en Schwerin aan de Duitse Oostzeekust, een door de recente politieke
ontwikkelingen weer meer toegankelijk, interessant reisdoel. De voorbereiding door en de leiding van het beproefde driemanschap H. G. van Slooten G. Elzinga - J. A. Mulder oogstten verdiende lof.
Het ledental nam opnieuw toe, en weimet 32 (vorig jaar 21). Erwarenmeer
aanmeldingen (95, v.j. 81) en verliezen door overlijden (31, 14), maar minder
door bedanken (24, 35) en door schrapping wegens contributieschuld (8, 12).
Deze secretaris nam in zijn eerste jaarverslag, dat over 1967, enkele ledencijfers op: 1827 40 werkende en gewone leden, 1930 922,1948 1005,1967 1752. In
dit, zijn laatste verslag kunnen daar als uitersten aan toegevoegd worden: 1977
1850 en 1986 1567. Thans zijn er 2 ereleden, 1673 leden (waaronder 2 buitengewone) en 8 begunstigers. Het ledental van het Genootschap groeit de laatste
vijfjaar weer, maar is nog niet op het niveau van 1977 aangeland. Overduidelijk blijkt de noodzaak om jaar-in jaar-uit veel energie aan ledenwerving te besteden.
Het bestuur betuigt gaarne zijn dank voor de steun, wederom van vele zijden
ondervonden.
De secretaris,
W. Dolk
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Nieuwe leden
J. Admiraal
drs. J. Arjaans, Dokkum
mw. drs. S. Bak, Groningen
P. Beuker
J. L. J. Blanksma, Haren Gr.
mw. drs. M. Blauw, Amsterdam
E. Boersma
S. Bosma, Hemrik
T. J. Bronkhorst-Beers, Dronrijp
H. S. Brouwers-Haarsma, Weidum
drs. J. Bruintjes, Groningen
A. Buursma, Groningen
C. T. Cnossen, Leiden
A. Dekker, Goutum
S.F. von Dotingh, Workum
A. van Dijk, Slappeterp
W. van Dijk, Dalen
A. Dijkstra, Koog a.d. Zaan
T. Dijkstra
P. A. Faber, 's-Gravenmoer
R . A . Faber
E. Flotman-Yska, Utrecht
G. B. Fokkema-van Veen
T. D. van der Galiën, Dokkum
mw. drs. B. Gezelle Meerburg,
Wirdum
dr. Y. H. van der Goot, Blaricum
F. M. J. van Griensven, Rosmalen
F. S. L. Haan, IJlst
A. Haringa
W. van der Haven, Midlum
E. R. Helvrich, Harlingen
R. Hempenius-Brouwer, Oudekerke
drs. D. J. Henstra, Noordlaren
drs. P. Hoekstra, Triemen
H. Ter Horst, Goutum
S. M. van Hulsen
B. Idserda, Utrecht
drs. G. Jensma, Groningen
S. Jensma, Damwoude
R. B. Jensma-Donia, Dronrijp
J. de Jong, Beetsterzwaag
ing. L. Keemink, Burgum
H. B. Koelmans, Zwolle
T. Kok
A. Krewinkel
drs. J. Krolis-Sytsema, Drachten
A. Kuiken, Tzummarum '
O. Kuipers

Th. Kuipers, Mantgum
J. T. van der Laan
J. M. Leegstra, Grou
P. K. T. Lenos, Boekelo
W. Leijenaar, Ryptsjerk
J. van der Linde
E. J. van der Linden-Nijdam,
Oudemirdum
mw. G. A. Lugtenborg
Joh. A. Magré, Franeker
G. van der Meer, Dronrijp
drs. P. L. G. van der Meer,
Franeker
B. Miedema, Jorwerd
J. J. Minkema, Drachten
M. Okkinga, Bergen N.H.
L. Oldersma, Goutum
M. Oostra, Groningen
T. G. M. Popma, Purmerend
R. Reitsma
ir. G. C. Reygersberg, Veenwouden
drs. E. J. de Ridder, Wergea
drs. A. M. J. Riemersma, Groningen
M. Roorda-van den Ham
drs. M. Schroor
mw. J. M. Siderius, Drachten
G. Smook-Klok, Drachten
T. Sijbrandij-Wieling
ing. M. K. Tamminga, Opeinde
K. A. Tulp, Ureterp
drs. J . H . van Ulzen, Goutum
drs. J. H. P. van der Vaart, Broek
H. G. Veenstra, Groningen
mw. G. Veninga
dr. G. Verhoeven
Y. I. Visser-Bruinsma
A. C. de Vreeze, Hillegom
E. Vries-Beiboer, Kollum
B . H . de Vries
J. D. de Vries
J. R. van der Wal, Balk
A. Wassenaar, Marssum
L. Westra
S. Westra, IJlst
M. W. Wieringa
A. Wijffels, Dronrijp
mw. S. Ybema
M. Zijlstra, Amersfoort
dr. S. Zijlstra, Groningen
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Toelichting
In de weken 1 t/m 7 werden 4908 bezoekers niet elektronisch geregistreerd in verband met een
storing van het kasregister.

Tentoonstellingsprogramma
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Schatten uit Friesland
Op de Tast
De driehoek van het Tekenen
Escher
Alles op z'n plaats
30 Jaar Vredeman de Vries
Getekend in Westerbork
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week 01 t/m 04
week 01 t/m 04
week 04 t/m 08
week 06 t/m 14
week 06 t/m 14
week 11 t/m 16
week 16 t/m 25
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H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.

Goden en hun Beestenspul
4 Kunstprojecten
Uit de Kunst van de Bank
World Press Photo
Harrie Gerritz
10 jaar verzamelen
Lucebert

week 16 t/m 25
week 19 t/m 25
week 26 t/m 34
week 28 t/m 31
week 35 t/m 40
week 37 t/m 43
week 45 t/m 52

Stichting Het Fries Museum
Jaarverslag 1991
Het jaar 1991 stond voor een groot deel in het teken van de plannen voor de
inrichting van de Kanselarij en de herinrichting van het huidige complex van
het Fries Museum die direct daaraan is gekoppeld.
De plannen kwamen in een stroomversnelling, toen in mei van het verslagjaar de keuze van een architect bekend kon worden gemaakt. Een selectiecomité, bestaand uit participanten in het plan en gebruikers van de toekomstige
ruimten, had in enkele studiereizen het werk van zes architecten onder de loupe genomen. Na lange discussies, waarin alle aspecten van bouwprocessen en
programma's van eisen de revue passeerden, viel tenslotte de eensgezinde keuze op prof.ir. Gunnar Daan. Zijn opvallende stijl om met eenvoudige materialen zeer pregnante en toch bescheiden oplossingen te vinden voor architectonische problemen gaf het comité het vertrouwen, dat hij er in zou slagen om de
complexen aan beide zijden van de straat aanéén te smeden.
De opdracht aan de architect: maak één museum, hield vanzelfsprekend in,
dat er een verbinding geschapen moest worden. Het was van meet af aan duidelijk, dat een eenvoudige markering van de straat met adequate bewegwijzering
niet voldoende zou zijn om het publiek de eenheid van beide complexen te laten ervaren. Dat daarnaast de veiligheid van de gepresenteerde collectie ten
hoogste één uitgang verdraagt, en dat de aard en omvang van de huidige organisatie met geen mogelijkheid de exploitatie van twee afzonderlijke musea aan
zou kunnen, leidde onmiddelijk tot de conclusie dat de verbinding tussen beide
gebouwencomplexen een vaste zou moeten zijn.
Na uitvoerige besprekingen bleek een ondergrondse verbinding, die voldoende aantrekkelijk voor het publiek is, de gestelde financiële kaders verre te
buiten te gaan; het afsluiten van de Turfmarkt zou anderzijds de stedelijke infrastructuur al te zeer definitief aantasten. Zo ontwikkelde de architect tenslotte een heldere verbinding in glas en staal - omvangrijk maar bescheiden ondermeer vanuit de gedachte dat kleine oplossingen voor grote problemen
veelal geen bevredigend resultaat opleveren.
Zo ontstond een inrichtingsplan, waarbij gekozen werd om ruimtes met een
algemene publieksfunctie - gehoorzaal, consumpties, winkel, representatieve
zaal voor ontvangsten en symposia - te groeperen op de begane grond van de
Kanselarij. In de kelder van het gebouw vindt de verzameling edele metalen
een goed onderdak, in het bijzonder het Friese zilver. Op de eerste etage de
ruimte met de belangrijke collectie 16de eeuw, waarin de thema's religie en
bestuur deze ook voor Friesland complexe tijd moeten verduidelijken. In samenwerking met de Fryske Akademy worden plannen ontwikkeld ter illustratie van het begrip 'cultuur in Friesland', te presenteren in de achterzaal. De
grote voorzaal is bestemd voor een noviteit: de grote breedte en hoge kwaliteit
van de collectieonderdelen van het Fries Museum zal er worden gepresenteerd. Individuele topstukken moeten de bezoeker verbazen, verrukken en de
weg wijzen naar afdelingen elders in het totale complex.
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In de kap-verdieping tenslotte zal een volkomen nieuw ogend Verzetsmuseum de boodschap, die het als oudste museum van zijn soort in ons land al
sinds 1979 uitdraagt, intensiever onder de aandacht kunnen brengen.
Bestuur
In het verslagjaar legde Jhr. G.G. Witsen Elias zijn functie als bestuurslid van
het Fries Genootschap, en daarmee van het Fries Museum neer. In zijn plaats
trad de heer H. Spanninga tot het bestuur toe. Wegens zijn drukke werkzaamheden in het buitenland droeg de heer Diamant het penningmeesterschap over
aan de heer Geersing. Aan het eind van het jaar was het bestuur als volgt samengesteld:
J.J. Weitenberg, voorzitter
mr. P. Tuinman, secretaris
drs. ing. M. Geersing, penningmeester
drs. W.A. Bangma, vice-voorzitter
mr. A.E. Duursma-Olthuis
drs. H. Spanninga
drs. R.D. Diamant.

Bijeenkomst van de EEG-Landbouwtop in het Fries Museum, met o.a. minister
Bukman en burgemeester Gruyters van Lelystad, 30 september 1991
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Fries Museum
Inleiding
Moderne kunst
Het Fries Museum zal - wanneer alle plannen zijn uitgevoerd - in ieder geval
vanaf 1994 structureel aandacht gaan besteden aan moderne kunst. Het
spreekt vanzelf dat het voor dit museum voor de hand ligt om de Friese beeldende kunst vanaf ongeveer 1900 tot heden uitvoerig aan de orde te laten komen. Het vele goede, dat nu wordt gemaakt, zal geconfronteerd worden met
het werk van oudere meesters en incidenteel met belangwekkend werk van
kunstenaars die niet primair een band met Friesland hebben.
Het zal ook duidelijk zijn, dat naast de taak van behoud en beheer, die nu
eenmaal inherent is aan het museum, ook op het terrein van de moderne en
hedendaagse kunst, vooral het onderdeel presentatie veel aandacht moet krijgen. De huidige tentoonstellingszalen zullen - m e t de huidige entreehal - ruimte bieden aan een vaste, liever gezegd een traag wisselende, opstelling van de
meest belangrijke hoofdstukken uit de Friese schilder- en beeldhouwkunst
vanaf 1900. Op een open ruimte achter de huidige gehoorzaal zal een nieuwe
tentoonstellingszaal worden gebouwd. Zo zal een flexibele ruimte ontstaan
voor tijdelijke tentoonstellingen, waarin ook de hedendaagse kunst prominent
aanwezig kan zijn.
Hoewel het museum een tamelijk actief aankoop- en tentoonstellingsprogramma uitvoert op het gebied van de moderne kunst - vooral de tentoonstellingen in het verslagjaar maken dat duidelijk - moeten er geen voorschotten
genomen worden op zaken die pas vanaf 1994 actueel zijn. Kritiek op het huidige museumbeleid - hoe begrijpelijk ook vanuit de optiek van Friese kunstenaars die zich in het bestaan bedreigd menen - is niet gebaseerd op objectieve
gegevens. Het ministerie van WVC achtte in het verslagjaar de ingediende
plannen voor aankopen moderne kunst interessant genoeg om de provinciale
bijdrage op dat terrein aan het museum voor 1991 en 1992 te doen verdubbelen.
Het onderzoek naar de provinciale aankopen moderne kunst van de laatste
tien jaren ten behoeve van de tentoonstelling '10 jaar verzamelen' leverde ook
een beeld op van de conserveringstoestand van de provinciale collectie. Vooral
de werken op papier, die reeds lange tijd aan het licht zijn blootgesteld, maar
ook veel objecten met andere dragers, bieden een zorgwekkende aanblik. Dat
er in het verleden is gekozen voor meer aankopen in plaats van voor behoud en
beheer en documentatie - van veel voorwerpen ontbreken foto's - geeft dan
ook het verschil aan tussen verzamelen uit sociale en kantoorinrichtingsachtergronden en het bezig zijn met cultuurgoed vanuit de museale optiek.
Automatisering
De opslag in computergeheugen van de gegevensbestanden van de voorwerpen in de collectie van het Fries Museum ging dit verslagjaar van start. Bureaux
in de afdelingen Collectiebeheer en Archeologie werden voorzien van terminals. Daarmee kan worden gecommuniceerd met een omvangrijk centraal geheugen. Dagelijks waren speciaal daarvoor aangetrokken tijdelijke medewerkers bezig met de invoer van gegevens.

Wumkes.nl

175

iTrï S > L

De inrichting van de Fries Museumstand op de Bedrijven-contactdagen in
de Frieslandhallen, 12 maart 1991

Aan de conservator is de taak om het werk van de administratieve krachten
voor te bereiden en waar nodig te corrigeren. Omdat de bestaande gegevensbestanden zijn aangelegd over een lange periode, en men in de afgelopen 100
jaar weinig uniform te werk is gegaan, kost de voorordening nog veel tijd. Omdat er betrekkelijk veel vaktaal en anderszins moeilijke woorden en begrippen
in de in te voeren data voorkomen, is er begrijpelijkerwijze ook veel correctiewerk te doen, waarvan de invoer uiteraard opnieuw correctie behoeft. Er deden zich onverwachte problemen voor bij het hanteren van het gekozen computerprogramma. Zo is het programma niet zonder meer geschikt voor de registratie van vaak gecompliceerde kostuums, die zijn samengesteld uit een
groot aantal verschillende materialen. Een andere tegenslag die moet worden
overwonnen is de traagheid van het programma bij het invoeren van wijzigingen in bestaande registraties.
In het verslagjaar werden de gegevens van zo'n 24.000 objecten ingevoerd;
een heel aantal in absolute zin, niet genoeg evenwel wanneer de omvang van de
totale collectie van het Fries Museum in ogenschouw wordt genomen. Het is
thans de wens om primair vanuit beheersoptiek zo spoedig mogelijk te kunnen
beschikken over een compleet overzicht van de collectieonderdelen. Daarbij is
een beperkt aantal gegevens relevant: het inventarisnummer, de maker van het
voorwerp, de soort of titel, het materiaal, de maten, de herkomst of eigenaar,
de conserveringstoestand en de verblijfplaats.
Het is te verwachten dat weliswaar veel van deze gegevens al uit kaartsystemen
en inventarisboeken kunnen worden overgenomen, het completeren ervan zal
toch aan de hand van de originele objecten moeten geschieden. Dit zal nog veel
speurtochten in de talloze depot-ruimtes, in de bruikleenadministratie en bij
bruiklenende instanties vergen. Het stemt tot tevredenheid, dat de voorbereiding
van sommige tentoonstellingen ertoe kan leiden, dat de opslag van gegevens van
voorwerpen uit eigen bezit tegelijkertijd wordt gerealiseerd. Dit is bijvoorbeeld
het geval met de ca. 1500 objecten uit de collectie Christoffel Bisschop.
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Depots en conservering
In 1991 werd verder gewerkt aan de ordening van de collecties die zijn opgeslagen in de Julianaschool, of die daarheen binnenkort moeten verhuizen. De resterende collectie 'schoolmuseum' is integraal overgedragen aan het Nationaal
Schoolmuseum te Rotterdam. De ruimtewinst die dit opleverde werd al snel
ingenomen door de voorwerpen minder opeen te stapelen. Een deel van de
vrijgekomen ruimte wordt benut als werkruimte bij de inventarisatie.
De reeds eerder verwoorde zorgen omtrent de functie van het Fries Museum
als provinciaal depot van bodemvondsten dienen hier opnieuw te worden uitgesproken. Niet alleen tart de kubieke omvang van de bodemvondsten die al in
huis zijn iedere beschrijving, ook de Friese bodemvondsten die zich nog elders
bevinden, bij BAI te Groningen en ROB te Amersfoort, dreigen nog richting
Leeuwarden te komen. Dit alles gevoegd bij de zekerheid, dat nagenoeg iedere
spade die in Friese bodem wordt gestoken weer nieuwe reeksen vondsten zal
opleveren maakt het beheersmodel onhanteerbaar.
In het verslagjaar lijkt een ontwikkeling in gang gezet, waardoor de drie noordelijke provincies wellicht zullen komen tot samenwerking bij de oplossing van dit
alom als nijpend ervaren probleem. De spanningen tussen museaal werk, in het
bijzonder de presentatie van collectieonderdelen in een pakkende en hedendaagse
vorm, en het opgraven en het scheppen van steeds nieuwe bodemvondsten, en
daarmee samenhangend de complexe materie van wettelijke bevoegdheid en toezichtregeling, die spanning zou op termijn dienen te worden weggenomen.
Het geld dat het provinciaal bestuur beschikbaar stelde voor de uitvoering
van werken ter verbetering van het klimaat en de leniging van ruimtenood in
het depot van het prentenkabinet, is goed besteed. Het is verheugend te kunnen melden, dat nu de omstandigheden voor passieve conservering van prenten en tekeningen belangrijk zijn verbeterd. Weliswaar is de ruimte nog zeer
beperkt. Wanneer de bijna 100.000 prenten en tekeningen - nu veelal nog op
stapels in laden - in passepartout zouden worden gezet en in dozen opgeborgen, dan was er nog 3 à 4 maal meer ruimte nodig.
Door het scheppen van doorgangen op de eerste en tweede verdieping tussen de panden Turfmarkt 20 en 22, hoeft het depot van het prentenkabinet niet
meer als doorloop voor museummedewerkers te fungeren. De doorgangen
dáár zijn thans afgesloten. Door verplaatsing van een deel van de studiecollectie archeologie naar de Julianaschool, konden de vrijgekomen rolkasten voor
het prentenkabinet worden benut.
De conserveringstoestand van sommige delen van de collectie laat zeer te wensen over. Op die van de schilderijen is door deskundigen zorgwekkend commentaar geleverd, niet alleen over stukken in depots of in bruikleen op andere
locaties, maar ook ten aanzien van stukken in de vaste opstelling. Het Eysingahuis zal forse aanpassingen moeten ondergaan, voordat ook maar enigszins een
ideale situatie wordt benaderd.
Het is verheugend dat de minister van WVC, in het kader van het Deltaplan
Cultuurbehoud, eind 1991 zijn deel van het geld beschikbaar stelde voor de
eerste fase van de conservering van de schilderijencollectie. Het museum zelf
heeft voor dit doel het totale aankoop- en restauratiebudget van 1991 en 1992
gereserveerd. Problematisch daarbij is de overigens sympathieke eis van het
ministerie, dat van ieder op deze wijze geconserveerd object een - kostbare foto wordt gezonden aan he't Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie te Den Haag. De aanmaak van plannen om ook tot conservering van andere
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Lucebert, Espejo de cuerpo psyche, olieverf op doek 1985, eigendom van de
kunstenaar, te zien op de tentoonstelling 'Lucebert schilder!dichter'
collectieonderdelen te komen kent eigen schaduwkanten: het noodzakelijke
professionele advies dat zou moeten worden ingewonnen moet ook worden
meebegroot en voorgefinancierd. Geen enkele restaurator of conserveringsdeskundige is meer bereid om vrijblijvend en gratis advies te verstrekken.
De plaats en functie van de bibliotheek blijft zorgen baren. Een boekerij zon178
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der bibliothecaris is vogelvrij en zal in korte tijd ten onder gaan. Veel dank
dient uit te gaan naar drs. R. Wiersma, die als vrijwilliger zijn beste krachten
gegeven heeft aan het wegwerken van achterstanden in de inventarisatie van
boeken en tijdschriften. Hiermee is de basis gelegd voor beslissingen over de
noodzakelijke omvang van de bibliotheek in het Fries Museum. Het is duidelijk, dat literatuur die direct en specifiek betrekking heeft op de eigen collecties, en belangrijke handboeken en naslagwerken, voortdurend te raadplegen
moeten zijn. Ook recente jaargangen van aanzienlijke tijdschriften lijken in het
museum op hun plaats. Voor het overige zou bruikleen of overdracht aan een
professionele instelling in Leeuwarden, bijvoorbeeld de Provinciale Bibliotheek, een oplossing kunnen bieden voor het probleem van het beheer van dit
omvangrijke collectieonderdeel.
In het verslagjaar volgde al de overdracht aan het Rijksarchief Friesland van
de archieven van Fries Genootschap en Fries Museum tot 1970. De stukken
worden daar toegankelijk gemaakt en onder betere omstandigheden bewaard,
dan in het Fries Museum ooit mogelijk zou zijn. Een definitieve grens tussen
museumstuk en archiefstuk zal niet in alle gevallen ondubbelzinnig kunnen
worden aangegeven - de topografische atlas bijvoorbeeld zou tot discussies
aanleiding kunnen geven. Het is het beleid van zowel Rijksarchief als Fries Museum om collecties en collectieonderdelen op de best mogelijke plaats onder te
brengen, zodat behoud en beheer én toegankelijkheid optimaal worden verzorgd.
Verzelfstandiging
Op het gebied van de verzelfstandiging van het Fries Museum zijn in het verslagjaar enige vorderingen gemaakt. In het verleden waren het voornamelijk
de juridische vorm van die verzelfstandiging en de bijhorende financiële wensen, mogelijkheden en onmogelijkheden die aandacht kregen. Bestuursleden
bogen zich met de directeur een aantal malen intensief over het begrip 'zelfstandigheid' en de consequenties die dat voor de instelling, werkwijze en organisatie van het Fries Museum en zijn medewerkers zou kunnen hebben.
Om een gedachtenwisseling op steviger basis te stoelen, was reeds begonnen
met werken aan een beleidsplan, waarin museale ambities, knelpunten en mogelijke oplossingen op een aantal gebieden moeten worden samengebracht.
Uit dat beleidsplan kan in het komend jaar een bedrijfsplan worden ontwikkeld, dat aangeeft welke wegen moeten worden bewandeld om tot een ideale
situatie te geraken: een museum dat flexibel reageert op de vragen die de maatschappij stelt; een museum dat zich vol ondernemingszin publieksvriendelijk
opstelt; een museum waarin de kwaliteit van werken zich kan meten aan de
kwaliteit van de collecties.
Tentoonstellingen
De intensieve aandacht die het Fries Museum wil geven aan 'activiteiten', aan
evenementen die het publiek kunnen aanspreken, houdt in, dat veel tijd aan
tentoonstellingen wordt besteed. Dat werd ook in vorige jaarverslagen uiteen
gezet. Veel tentoonstellingen hebben een voorbereidingstijd die enkele jaren
duurt, van eerste concept tot volwassen eindprodukt. Naast de feitelijke uitvoering van het jaarprogramma zijn bijna alle medewerkers ook nog bezig met
werkzaamheden ten behoeve van volgende tentoonstellingen, die alle in verschillende fasen van voorbereiding verkeren. Medewerkers van de Interne
dienst waren steeds betrokken bij de opbouw en afbraak van tentoonstellingen.
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Doordat ook ruimtes in de Kanselarij beschikbaar waren, zolang de verbouwing op zich zou laten wachten, kon een omvangrijk tentoonstellingsprogramma worden uitgevoerd. Ook schilderijenzaal en porseleinzaal boden daartoe
een enkele maal onderdak. Uit de jaarcijfers wordt duidelijk, dat er een directe
relatie is tussen aantal bezoeken aan het museum en aantal tentoonstellingen.
Er komen nog maar weinig mensen alleen voor de vaste opstellingen naar het
Fries Museum.
De tentoonstelling De driehoek van het tekenen kwam tot stand in samenwerking met De Haagse Kunstkring, de Stichting Perroen in Maastricht en Allie van Altena uit Groningen. De tentoonstelling werd ingericht in de schilderijenzaal, nadat deze opnieuw geschilderd was. Centraal stond het onderzoek
van de verschillende aspecten van de tekening. Hiertoe werden drie maal drie
kunstenaars geselecteerd uit de regio's Friesland/Groningen, Maastricht en
Den Haag. Dit resulteerde in drie achtereenvolgende tentoonstellingen, die ieder een ander aspect van het tekenen behandelden: de tekening als ideevorming, de uitgewerkte tekening en de grenzen van het tekenen. In het Fries Museum waren alle werken tegelijk te zien. De opening vond plaats op 25 januari
door Gerrit Jan de Rook, medewerker van het Haags Gemeentemuseum.
In samenwerking met Cordon Art b.v. te Baarn en dankzij een fors aantal
bruiklenen uit het Haags Gemeentemuseum werd een omvangrijke tentoonstelling over M.C. Escher samengesteld. Bruno Ernst, pseudoniem voor
J.A.F, de Rijk, auteur van enkele boeken over Escher, opende haar op 8 februari. Op deze dag werd ook door de N.C.R.V.-televisie in het programma
Passage, aandacht besteed aan de tentoonstelling.
Voor deze tentoonstelling werd het werk van Escher in twee periodes verdeeld: vóór en na 1937. Het werk dat ontstond vóór 1937 wordt bepaald door
de ervaringen die Escher opdeed op zijn vele reizen en vooral in Italië. De tekeningen die hij toen maakte, werkte hij uit tot prenten. Deze prenten, die ver-

M.C. Escher, Belvédère, houtsnede
1958, eigendom van de erven Escher
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geleken met zijn latere werk weinig bekendheid genieten, kenmerken zich
door een zeer nauwkeurige en vakkundige uitvoering.
Na 1937 hield Escher zich minder bezig met de weergave van de werkelijkheid. Hij ging zich toeleggen op abstracte beeldproblemen. Vanaf deze tijd
ontstonden de beroemde metamorfosen, regelmatige vlakverdelingen en prenten met onmogelijke bouwconstructies. Op de tentoonstelling was ook een maquette van één van de bouwwerken van Escher te zien, gemaakt door Joop
Panhuisen.
Met behulp van Cordon Art werd een winkeltje ingericht met 'Escher-spulletjes'. De verkoop van de catalogus en van kalenders, puzzels, pennen en allerlei andere voorwerpen met afbeeldingen van werken van Escher was een
succes.
Ook op 8 februari werd opengesteld de tentoonstelling Alles op zijn plaats.
Het moderne interieur in de fotografie 1935-1965, met foto's van Jaap d'Oliveira, Hans Spies en Jan Versnel.
Deze tentoonstelling, die werd overgenomen, was samengesteld door
Adriaan Elligens en vormgegeven door Leo Versteijlen en Henrik Barends.
De tentoonstelling bestond uit 100 foto's - merendeels in zwart-wit - waaronder een opname van de keuken van cabaretier Toon Hermans, gemaakt in
opdracht van Pander, en een reclamefoto van Luxaflex waarvoor de actrice Mimi Kok poseerde. In de tentoonstellingsruimte werden bovendien enkele meubelstukken neergezet die op de foto's voorkwamen, waardoor het tijdsbeeld
extra versterkt werd.
In samenwerking met de Leeuwarder academie voor beeldende kunst, Akademie Vredeman de Vries, op te heffen in het kader van het Herenaccoord,
werd in de Kanselarij de tentoonstelling Dertig jaar Vredeman de Vries georganiseerd. De opening vond plaats op 15 maart door Paul Panhuysen, de eerste
directeur van deze academie.
Op de tentoonstelling was werk te zien uit verschillende studiejaren, van
oud-studenten van de afstudeerrichtingen publiciteit en monumentaal. Met
deze tentoonstelling wilden de huidige docenten en studenten laten zien wat
het verlies van deze avondopleiding in de beeldende kunsten voor Friesland
gaat betekenen.
In het kader van de komende integratie met het Verzetsmuseum Friesland
werd getoond Getekend in Westerbork, Leo Kok 1923-1945. Deze tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met het Joods Historisch Museum in Amsterdam en drs. Jaap Nijstad, die ook de catalogus schreef en de tentoonstelling
samenstelde.
Op 15 april werd de tentoonstelling geopend door de burgemeester van
Leeuwarden mr. G.J. te Loo; de heer L. de Wijze, kampgenoot en zwager van
Leo Kok hield een indrukwekkende inleiding.
De tekeningen die op deze tentoonstelling te zien waren, zijn ontstaan in het
doorgangskamp Westerbork. Leo Kok, zoon van een joodse diamantslijper,
was hier in augustus 1942 terechtgekomen. In het kamp heeft Leo Kok zijn tekentalent verder ontwikkeld. Hij maakte talloze portretten van medegevangenen en een serie aquarellen van het kamp. Daarnaast ontwierp hij decors en
kostuums voor de 'Bühne Lager Westerbork', het theatergezelschap van gevangenen.
Leo Kok stierf enkele dagen na de bevrijding, zijn tekeningen en aquarellen
zijn - wonderbaarlijk genoeg - bewaard gebleven; ze geven een haarscherp
beeld van het leven in het kamp Westerbork.

Wumkes.nl

181

Ter ere van de 80ste verjaardag van prof.dr. A. Zadoks - Josephus Jitta,
werd de tentoonstelling Goden en hun Beestenspul gepresenteerd, in samenwerking met het Museum G.M. Kam te Nijmegen en het Allard Pierson Museum in Amsterdam.
De tentoonstelling die niet in de laatste plaats aantrekkelijk was door zijn
vormgeving toonde de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek van de
jubilerende hoogleraar, en vooral de gebieden die haar warme belangstelling
hebben gehad. De kleine expositie werd geopend op 19 april door prof.dr. M.
Maaskant-Kleibrink, hoogleraar klassieke archeologie in Groningen.
De catalogus bij de tentoonstelling was een uitgave van het mededelingenblad van de Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum.
In de Kanselarij werd door onze medewerker M. van Deventer de tentoonstelling Vier kunstprojekten samengesteld, ooit bedoeld als parallelle manifestatie aan 'Elfsteden, elf landen'.
De kunstenaars Walter Baas, Jan Kuipers, Antonia Talamini en Freark van
der Wal werd gevraagd een kunstwerk te maken dat een duidelijke relatie
moest hebben met één van de zalen van het 16de-eeuwse gebouw dat kort tevoren door de provincie was aangekocht. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in
een catalogus. De expositie werd op 10 mei geopend door drs. P.G. J. Leijdekkers, directeur van de Academie Minerva in Groningen.
Naar aanleiding van de komende oplevering van het nieuwe kantoor in
Leeuwarden van de NMB Postbank Groep, werd de tentoonstelling Uit de
kunst van de bank, Kunstenaars uit het Noorden getoond, een selectie uit de
kunstcollectie van de genoemde bankinstelling.
Op 28 juni verrichtte de Commissaris van de Koningin, H. Wiegel, de openingshandeling; mr. G.H.O. van Maanen, lid van de Raad van Bestuur van de NMB
Postbank Groep hield een inleiding over kunstverzamelingen van bedrijven.
Voor deze expositie werd een keuze gemaakt uit de 4000 kunstwerken van
de verzameling van de NMB Postbank Groep. De kunstwerken varieerden van
zeer precies en realistisch tot meer abstracte of expressionistische interpretaties van de zichtbare werkelijkheid. Op de tentoonstelling werden bovendien
voor 't eerst de panelen getoond die Wout Muller en Matthijs Röling maakten
voor het nieuwe kantoor in Leeuwarden.
In de Kanselarij was vanaf 12 juli een presentatie te zien van World Press
Photo. Deze tentoonstelling was gratis voor het publiek toegankelijk dankzij
Avéro Verzekering en werd georganiseerd in samenwerking met A.Knorr Public Relations b.v. te Sneek.
De provinciale aankopen moderne kunst uit 1990 werden in de Kanselarij getoond vanaf 30 augustus. Deze tentoonstelling werd georganiseerd door het
Frysk Keunstynstitút.
In de porseleinzaal van het Fries Museum was vanaf 28 augustus werk te zien
van Harrie Gerritz. Voor deze tentoonstelling - die tot stand kwam in samenwerking met Ann's Art te Groningen - werden de vitrines in de porseleinzaal
omgebouwd tot wanden waaraan schilderijen konden hangen.
In het werk van de Brabantse kunstenaar Harrie Gerritz staan de ruimte en
het landschap van Maas en Waal centraal. Hij maakt gebruik van abstracte vormen in combinatie met herkenbare elementen in afwisselende kleuren om het
landschap op steeds andere wijze in beeld te brengen.
De heer drs. C.P.J. van der Ploeg en mevrouw C. Schoonhoven van de
Rijksuniversiteit Groningen stelden de tentoonstelling en de catalogus samen
10 jaar verzamelen. Een keuze uit de provinciale aankopen 1980 -1990.
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De tentoonstelling werd op 13 september geopend door de gedeputeerde mevrouw drs. J. Liemburg.
De tentoonstelling bevatte een selectie uit het werk dat de provincie Friesland de afgelopen tien jaar heeft aangekocht. Het werd belangwekkender
geoordeeld om enkele kunstenaars te kiezen en van hen meer werken te tonen,
dan veel deelnemers met slechts één werk te presenteren. Omdat in de provinciale collectie de oudere generatie kunstenaars dikwijls zeer herkenbaar en
overtuigend aanwezig is, was deze groep goed vertegenwoordigd op de tentoonstelling. Voor wat betreft de eigentijdse kunst werd de voorkeur gegeven
aan werk waaruit op enige wijze een intellectuele distantie blijkt.
Van het Frans Halsmuseum in Haarlem werd overgenomen de tentoonstelling Lucebert schilder/dichter, die op 8 november werd geopend door prof.dr.
G.J. Dorleijn, hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde in Groningen.
Voor deze tentoonstelling was een selectie gemaakt uit het beeldende oeuvre van Lucebert: schilderijen, gouaches, tekeningen en aquarellen. Het merendeel van de geselecteerde werken was afkomstig uit particuliere collecties
en uit de verzameling van Lucebert zelf. De nadruk in de keuze van schilderijen
lag op recent werk, waarvan het meeste nog niet eerder geëxposeerd was. Het
dichterschap van Lucebert werd geïllustreerd door dichtbundels, unica en eigenhandig geschreven citaten.
Naar aanleiding van de tentoonstelling verscheen bij Uitgeverij Meulenhof
het boek 'Lucebert schilder/dichter'.
Ook in de uithoven werden in de zomerperiode extra tijdelijke tentoonstellingen gepresenteerd. In Janum trok Dekselse graven, Noordnederlandse grafsculpturen in de elfde en twaalfde eeuw aandacht, mede dank zij de verzorgde
gelijknamige publikatie van mevrouw drs. Christine Waslander. Met medewerking van dr. M.C. Galestin van de Groningse vakgroep mediterrane archeologie werd in het Fries Munt- en Penningkabinet in Franeker een tijdelijke
expositie opgezet over de Romeinen in Friesland; de tentoonstelling omvatte
maquettes van terpboerderij, belegeringstoren en villa, een originele cartoon
van Malorix, door striptekenaar Bert Bus bereidwillig beschikbaar gesteld,
Romeinse terp vondsten, enkele schoolplaten en diverse foto's. In Fogelsangh
state te Veenklooster stonden portretten van de Familie Fogelsangh centraal.
Andere activiteiten
Educatieve begeleiding
Naast de bestaande educatieve begeleiding van de vaste collectie werd in 1991
een aantal nieuwe programma's gemaakt ten behoeve van de begeleiding van
schoolgroepen op tentoonstellingen.
Voor de Escher-tentoonstelling werd een programma gemaakt voor groep 7
en 8 van het basisonderwijs en voor het voortgezet onderwijs. De museumles
bestond uit een inleidende diaserie, een korte rondgang over de tentoonstelling en een aantal opdrachten. Hierin kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: de verschillende druktechnieken die Escher hanteerde, de
verschillen en overeenkomsten in Eschers werk vóór en ná 1937 en het ontstaan van de 'regelmatige vlakverdelingen'. In totaal werden 73 groepen begeleid: 13 daarvan waren afkomstig uit het basis-, en 48 uit het voortgezet onderwijs; daarnaast werden nog 12 groepen volwassenen rondgeleid.
Bij de Leo Kok-tentoonstelling werden eveneens programma's ontwikkeld
voor het basis- en voortgezet onderwijs. Ten behoeve van de voorbereiding van
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het museumbezoek op school, werden literatuur- en lessuggesties gedaan. Het
museumbezoek zelf begon met een videofragment uit het school-t.v. weekjournaal en een inleidend verhaal over Leo Kok. Daarna werd de tentoonstelling bekeken met een vragenlijst als leidraad, na afloop besprak men deze met
elkaar. Er werden 11 groepen begeleid: 5 uit het basis- en 6 uit het voortgezet
onderwijs.
Bij de Lucebert-tentoonstelling was alleen voor het voortgezet onderwijs
een programma beschikbaar. Dit bestond uit twee delen: een les om op school
het museumbezoek voor te bereiden en een museumles. De voorbereidingsles
was bedoeld om de leerlingen het werk van Lucebert te tonen en hen door middel van een tekenopdracht vertrouwd te maken met zijn manier van werken.
De museumles bestond uit een inleidend gedeelte, daarin werd een video-opname vertoond waarin Lucebert bezig is een schilderij te maken. Daarna werd
de tentoonstelling bekeken waarbij een aantal opdrachten gemaakt moest worden; dit alles maakte het noodzakelijk de schilderijen en de gedichten nauwkeurig te bestuderen. Er werden 16 groepen begeleid: 2 groepen uit het basisen 9 uit het voortgezet onderwijs en daarnaast 5 groepen volwassenen.
In totaal werden in 1991 7638 personen in 307 groepen middels de programma's en de algemene rondleidingen educatief begeleid.
Lezingen, cursussen en concerten
In 1991 werden negen lezingen en een aantal cursussen georganiseerd, telkens
voor zo'n 40 personen, samen met het Fries Genootschap, de Volksuniversiteit
en de Vereniging Dante Alighieri; voorts werden zes kamermuziek-concerten
gehouden voor steeds ongeveer 60 toehoorders, samen met het Netwerk voor
oude muziek en met het NNO. Medewerkers van de Interne dienst hielpen
steeds enthousiast mee om alles rimpelloos te laten verlopen.
16-01,
02-02,
15-03,
19-04,
23-04,
14-05,
31-05,
06-10,
09-10,
11-10,
26-10,
13-11,
15-11,
23-11,
11-12,

mr. F.W.B. Baron van Lynden: De Nederlandse adel, vroeger, nu en
straks
drs. Y. Kramer: Schilders van Venetië
Netwerk voor oude muziek: concert
Netwerk voor oude muziek: concert
dr. M. Galestin: Goden en hun beestenspul
G. Elzinga: De Romeinse tijd in Nederland
Netwerk voor oude muziek: concert
Noord Nederlands Orkest: concert
drs. C.P.J. van der Ploeg: Centrum en periferie, 10 jaar provinciale
aankopen
Netwerk voor oude muziek: concert
drs. R. Kuil: Noord-Italiaanse steden
drs. P. Karstkarel en dr. O. Vries, De Kanselarij te Leeuwarden, politiek geladen cultuur van vier eeuwen her
Netwerk voor oude muziek: concert
drs. R. Kuil: Palladio en de villa-beweging
drs. P. de Ruiter: Teksten beeld. Beelden tekst

De cursus Onderwerpen uit de kunstgeschiedenis van drs. B. Renes besloeg 25
lessen. In 1991 werden hiervan 8 lessen gegeven over architectuurgeschiedenis;
een cursus grafische technieken werd verzorgd door drs. A. van den BergeDijkstra.
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Evenementen
12/13-03,
Bedrijven Contactdagen in de Frieslandhal. De stand van het
Fries Museum, met het meer dan drie meter hoge zwaard van
Grutte Pier, werd vorm gegeven door H. Suurling uit Groningen.
20/21-04,
Nationaal museumweekend. In het Fries Museum werden rondleidingen door de depots georganiseerd.
28-06,
Nacht van de architectuur. Een discussie, gehouden in de Kanselarij en georganiseerd in samenwerking met de stadsarchitect
Hans Heideman.
30-08/06-09, Week van de kunst. Talloze gebeurtenissen in de Kanselarij, georganiseerd door het Frysk Keunstynstitút.
31-08,
Dag van de kunst 'Kunst op komst', in samenwerking met de culturele instellingen in Leeuwarden. Voor deze aankondiging van
het nieuwe seizoen werd een gemeenschappelijke folder uitgegeven. In het Fries Museum werden door het Noord Nederlands
Orkest diverse muziekuitvoeringen gegeven; Omrop Fryslân
verzorgde er uitzendingen.
30-09,
Ontvangst van de E. G.-landbouwtop in het Fries Museum en de
Kanselarij. In samenwerking met het Kabinet van de Commissaris van de Koningin en het Ministerie van Landbouw.
01-11,
Uitzending door de VPRO in de Kanselarij van het programma
Het gebouw.
07-11,
Aanbieding van het eerste exemplaar van het tijdschrift Als de
dag van gisteren door Uitgeverij Waanders aan de heer Wiegel.
09-11,
Persbal in de Kanselarij, in samenwerking met bureau Noordplan te Leeuwarden
13-12,
Forum in het Fries Museum over de nieuwe plannen voor Kanselarij en museum.
Ontvangsten, recepties en diners
In 1991 was een toenemende belangstelling te signaleren om feestelijke bijeenkomsten in het Fries Museum te organiseren. Veelal vinden deze bijeenkomsten plaats aan het eind van de middag of 's avonds. Ze worden vaak gecombineerd met een rondleiding door het museum. Op 28 februari, 12 maart, 9 april,
6 en 26 juni, 5 en 21 juli, 16 augustus, 21 september, 28 oktober, 12 en 27 november, bezochten op deze manier groepen met een gemiddelde grootte van
40 personen het museum.
Publicitaire activiteiten
De Educatieve dienst verzorgde in 1991 weer twee uitgaven van de Fries Museumkrant, in samenwerking met bureau Intermed in Groningen. De krant
werd verspreid bij de culturele instellingen, scholen, hotels, VVV's, bibliotheken in Friesland. Onder de titel Open 5 werd tweemaal een mailing naar het
onderwijs gezonden.
Deze mailingen, ontwikkeld in samenwerking met de vier andere Leeuwarder musea, bestonden beide keren uit een affiche met daarop aangegeven welke speciale educatieve projecten wanneer en waar aan bod kwamen. Op een
bijgevoegd blad werden per museum de educatieve projecten en tentoonstellingen nader toegelicht. ,
In het verslagjaar kwamen een folder, een draagtas en een promotiemap met
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Tijdelijke opstelling textiel, de schenkingen van de familie Beucker Andreae uitgestald
in de gehoorzaal, september 1991

twee leaflets uit. De folder van het Fries Museum komt tegemoet aan de veelvuldige vraag van hotels en V W ' s daarnaar. De draagtas voldoet aan de vraag
naar een waterdichte verpakking voor gekochte catalogi en ander drukwerk;
het mapje met de twee leaflets vormt het begin van het gericht promoten van de
activiteiten in het Fries Museum.
In 1991 werd voor de relaties van het museum een kerstkaart geproduceerd,
met daarop een afbeelding van het bruggebouw tussen de Kanselarij en het
Fries Museum, ontworpen door Gunnar Daan.
Door tussenkomst van de Educatieve dienst werden weer enkele artikelen
van museummedewerkers opgenomen in het Fries Museum Bulletin, dat uitgegeven wordt door het Fries Genootschap. De Vrije Fries nam een bijdrage op
van mevrouw Wille-Engelsma over de recent verworven palempore met het
familiewapen Beucker.
De stagiaire H. Heukels van de opleiding Toegepaste Vrije Tijds Wetenschappen maakte een aanzet voor een grootschalig publieksonderzoek. De stagiaires J. Plantenga en R. van der Zee waren behulpzaam bij het ontwikkelen
van een educatief programma bij de Lucebert-tentoonstelling.
Ook dit jaar zouden lang niet alle aangemelde groepen verwerkt kunnen zijn
wanneer niet dankbaar gebruik was gemaakt van de inzet van de vrijwilligsters:
G. Nijhof, B. Tadema en A. Potter.
Voor alle tentoonstellingen, activiteiten, aanwinsten en andere nieuwsfeiten
werden op grote schaal persberichten verspreid. Dit resulteerde in 434 vermeldingen in de pers: 79 artikelen waarvan 70 met foto (groter dan 1/4 pagina), 149
berichten waarvan 47 met foto (ca. 1/4 pagina), 167 vermeldingen (aankondiging met korte beschrijving), 35 zijdelingse vermeldingen, een losse foto en
drie advertenties.
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In deze aantallen zijn niet meegerekend de artikelen in Huis aan Huis en het
blad van de provincie de Tweeb akstrommel, evenmin als de vermeldingen en
berichten via Omrop Fryslân.
Bedrijfsvoering
Personeel
In het kader van het jaarbanenplan van de provincie Friesland, was tot 1 maart
mevrouw C.F. Kuipers werkzaam als medewerkster Archeologische Dienst.
Mevrouw Kuipers heeft haar werkzaamheden één maand eerder beëindigd in
verband met het starten van een dagopleiding. Per 1 april heeft mevrouw K. de
Meer haar werkzaamheden als museumassistente beëindigd. Nieuwe benoemingen in het jaarbanenplan 1991/1992 zijn: mevrouw H. Muurling, als medewerkster van het algemeen secretariaat, per 1 juni; de heer J. Dreves als medewerker depotbeheer Archeologische dienst, per 15 mei. Zijn dienstverband
heeft per 1 december een andere vorm gekregen: hij is met ingang van deze
datum in dienst van de Stichting Banenpool Leeuwarden, gedetacheerd bij het
Fries Museum, in dezelfde functie. Per 1 december werd de vrijgekomen baan
in het jaarbanenplan ingevuld door de heer J. Koster als medewerker van de
Archeologische dienst.
Per 1 juni zijn middels de Stichting Banenpool Leeuwarden aangesteld de
heer H. Kalverla als administratief medewerker prentenkabinet, mevrouw A.
Albers als museumassistente, en per 1 december mevrouw T.M. Meyer als medewerkster van het algemeen secretariaat.
Het contract met mevrouw N. van der Veen, medewerkster van het algemeen secretariaat, werd beëindigd per 1 januari. Het contract met mevrouw C.
de Roos, secretaresse, werd per 1 januari omgezet van 16 uur per week in 32
uur per week. Per 9 januari werd voor 16 uur per week benoemd mevrouw M.
Postma als secretaresse. Deze benoemingen konden plaatsvinden door het vertrek van de dames C. J. Bontekoning-Barendrecht en J. van der Meer.
De heer A.M. de Vries heeft zijn werkzaamheden als encadreur, ter vervanging bij ziekte, beëindigd per 1 februari .DeheerK.Bekkema, toegevoegd medewerker Archeologische dienst, heeft zijn werkzaamheden beëindigd per 1
juli in verband met het aanvaarden van een functie elders. Het contract met
mevrouw S. Bak, medewerkster activiteiten en public relations, werd verlengd
tot 1 oktober 1993.
De personeelssamenstelling per 31 december 1991 was:
R.H.C. Vos, directeur
Dienst collectiebeheer
G. Arnolli, conservatrice textielafdeling
J.A. Bosmans, conservator schilder- en beeldhouwkunst
F. Brinksma, encadrice
G. Elzinga, diensthoofd/conservator prentenkabinet
H. Kalverla, administratief medewerker
M.R. Nauta, assistent-conservator
S.I.E. Wille-Engelsma, conservatrice textielafdeling
Archeologische dienst
J.M. Bos, archeoloog
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J.K. Boschker, veldassistent
J. Dreves, medewerker depotbeheer
J. Koster, medewerker
E. Kramer, diensthoofd
G. Mensonides, conservator Munt- en Penningkabinet/typist
D.M. Visser, assistent
Educatieve dienst en voorlichting
S. Bak, medewerkster activiteiten/p.r.
M. van Deventer, medewerker tentoonstellingen
J.K. Eisen, medewerkster
M.F. Fokkema, medewerkster
E.F. van Tuinen-Taselaar, diensthoofd
Interne dienst
A. Albers, museumassistente
Z. de Boer, museumassistent
H.B. Dekkinga-v. Dijk, administratief assistente Fries Genootschap
R.H. Dol, baliemedewerker
S. Folkertsma, museumassistent
J. del Grosso, restaurator/medewerker opbouw tentoonstellingen
T.M. Meyer, administratief medewerkster
J. Moed, directiesecretaresse
H. Muurling, administratief medewerkster
M. Postma, secretaresse
C. de Roos, secretaresse
J.P.W. Stoelinga, museumassistent/restaurator
J.G. de Wal, conciërge
S. Zijlstra-Dijkstra, diensthoofd
De personeelsreis werd op 6 mei gehouden. Het personeel, de vrijwillige medewerkers en de stagiaires gingen onder leiding van de dames S. Bak, M. Oostra en C. de Roos naar Kasteel Het Nijenhuis te Heino en het VOC-schip De
Batavia te Lelystad. Het diner in Eernewoude werd afgesloten met een boottocht terug naar Leeuwarden.
Op 19 december heeft de directeur met een kerstrede bij de (gesponsorde)
kerstboom in de schilderijenzaal tijdens de traditionele kerstborrel met alle
personeelsleden, vrijwilligsters, vrijwilligers en stagiaires het (werk)jaar afgesloten.
Financiële administratie
De Stichting Museumjaarkaart heeft, dankzij sponsoring, de deelnemende
musea kunnen voorzien van een kasregister, kaartlezer en computer. Deze apparatuur is aan elkaar gekoppeld en biedt de mogelijkheid de registratie van de
verkoop van entreebewijzen en boekverkoop volledig geautomatiseerd te verwerken. De bezoekcijfers worden per week verwerkt in grafieken, zoals elders
in dit verslag te zien is. De leverancier van de apparatuur heeft aan het eind van
het jaar een programma gemaakt, waarbij de voorraadadministratie eveneens
geautomatiseerd verwerkt kan worden. Dit pakket wordt begin 1992 geïnstalleerd.
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Secretariaat
De personeelswisseling per 1 januari viel ongeveer samen met het zwangerschapsverlofvan de directiesecretaresse, mevrouw J. Moed. Dit alles betekende voor de dames C. de Roos en M. Postma een zeer korte inwerkperiode. Beiden hebben veel inzet getoond en een grote zelfstandigheid ontwikkeld. Ter
vervanging van mevrouw J. Moed werd mevrouw G. Kruisinga aangesteld.
Toen per 1 juni mevrouw Muurling in het jaarbanenplan werd benoemd kon er
een kleine verschuiving in taken plaatsvinden. Momenteel werkt mevrouw C. de
Roos steeds meer ten behoeve van de financiële administratie. Op 1 december
werd mevrouw T.M. Meyer als secretaresse benoemd via de Banenpool.
Het adressenbestand werd in de computer ingevoerd door datatypistes. Na
de zomervakantie is het bestand operationeel gemaakt; het wordt beheerd en
van mutaties voorzien door mevrouw M. Postma.
Automatisering
De computer is niet meer weg te denken uit het museum. Zoals in het vorige
verslagjaar werd opgemerkt zijn alle afdelingen voorzien van apparatuur. In de
loop van 1991 is het aantal medewerkers, o.a. door de Banenpool, fors gestegen. Voor de bedrijfsvoering is het noodzakelijk, over een groter aantal computers te beschikken en over betere printers. In de herfst van het verslagjaar
heeft het hoofd Interne dienst, samen met mevrouw J. Moed, gesprekken gevoerd met adviseurs van de provincie Friesland om te komen tot een tweede
netwerk voor de bedrijfsvoering. De computers van de Educatieve dienst en de
Interne dienst worden dan in één netwerk geplaatst. De communicatie tussen
de twee afdelingen zal dan veel efficiënter kunnen gebeuren.
Planningen voor het secretariaat, tentoonstellingen en roosters van de museumassistenten worden per computer gemaakt. Ook voor activiteiten en bezoekersgrafieken is de computer onmisbaar geworden. Met ingang van 1 januari 1992 worden teksten van brieven, notities en dergelijke nog uitsluitend
op diskette aangeleverd bij het secretariaat voor de opmaak in een uniforme
lay-out.
Veel medewerkers volgden in het verslagjaar cursussen op het gebied van de
automatisering. In december heeft het hoofd Interne dienst de opleidingsbehoeften voor 1992 geïnventariseerd. Ook dan zal de nadruk weer liggen op automatiseringscursussen. Daarnaast zal aandacht worden geschonken aan projectmatig werken.
Gebouwen
De schilderijenzaal en de entree van het museum ondergingen een metamorfose. Beide ruimten werden geschilderd en in de schilderijenzaal werden bovendien enkele halogeen-armaturen geplaatst om bij voorkomende gelegenheden
over een sfeervoller verlichting te kunnen beschikken.
In het voorjaar zijn de buitenzijden van het museum en van de Julianaschool
van een nieuwe verflaag voorzien. Door loodgieter en aannemer is in dezelfde
periode groot onderhoud gepleegd aan de gebouwen.
Er kon definitief een eind worden gemaakt aan de overlast door lekkage van
de binnenplaats van het museum naar de kelders.
Kerkmuseum Janum
Het totale aantal bezoekers'bedroeg 1.818 (1990: 2.086).
Er werden 289 gidsen verkocht (1990: 306).
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Museum Fogelsangh state
Het totale aantal bezoekers was 3.900 (1990: 4.662).
Er werden 183 gidsen verkocht (1990: 325).
Fries Munt- en Penningkabinet
Het kabinet is door 647 bezoekers bezocht (1990: 364).
Er werden 19 gidsen verkocht (1990: 5).
Collecties
Prentenkabinet
Per 1 juni trad in dienst middels de Stichting Banenpool, de heer H. Kalverla.
Hij assisteerde de conservator bij een aantal werkzaamheden, zoals de opvang
van bezoekers aan de Topografische Atlas, het meest geraadpleegde onderdeel van het prentenkabinet. Daarnaast werkte hij de achterstanden weg bij de
fotodocumentatie en verzorgde hij de administratieve verwerking van de externe foto-opdrachten. Veel tijd besteedde hij na de voltooiing van de verbouwingswerkzaamheden aan de herordening van de collecties, die ook in de komende jaren nog tijd en aandacht zal vragen.
Mevrouw F. Brinksma zette haar werkzaamheden voort aan het conserveren
van prenten en tekeningen. Zij is begonnen met het in passepartout brengen
van belangrijke bladen uit de collectie tekeningen uit de 16de, 17de en 18de
eeuw. Drs. J. Bruintjes, projectmedewerker, en de conservator hebben een begin gemaakt met het opnieuw catalogiseren van deze collectie, die al in 1881
werd geschonken door mr. A. Quaestius. De bestaande inventarisatie bleek
onduidelijk en weinig adequaat.
Ook dit jaar zijn er beeld-bijdragen geleverd aan tal van publikaties op het
gebied van de kunst- en cultuurgeschiedenis. Het meest sprekend daarin zijn
de serie uitgaven van de stichting Monument van de Maand en de serie Als de
dag van gisteren, de opvolger van Frisia Illustrata, van uitgever Waanders te
Zwolle.
Aanwinsten
Ondanks het nagenoeg bevriezen van de financiële middelen voor aankoop die gelden zijn immers totaal bestemd voor de conservering van de bestaande
collecties - is het aantal aanwinsten in 1991 groot geweest. Door ziekte van de
conservator laat een lijst van aanwinsten nog op zich wachten.
Een belangrijke collectie moderne grafiek werd door een particuliere verzamelaar in langdurig bruikleen gegeven. De bladen, mappen en albums geven
een goed overzicht van de Nederlandse grafiek vanaf ongeveer 1960. Mevrouw
E. Keuper, projectmedewerkster, heeft de inventarisatie en documentatie van
de ongeveer 450 bladen nagenoeg voltooid. De collectie vormt een uitstekende
context voor de bladen moderne grafiek die zich reeds bevinden in de eigen
verzameling en in die van de provincie Friesland. In de toekomst zullen deze
collecties een goede basis vormen voor exposities.
Door aankoop kon een tweede tekening van Kate Bisschop-Swift (18341928) worden verworven en konden een aantal studiebladen - jeugdwerken van leerlingen van Willem Bartel van der Kooi (1768-1836) worden toegevoegd
aan de verzameling. Het betreft vier studies van de hand van Gabinus Fellinga
(1816-1836) naar gipsafgietsels, en vijftien studies van Tjeerd Eernstman
(1801-1886) naar gipsafgietsels en tekenvoorbeelden.
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De heer K. Albers, vrijwilliger, ordende de collectie prentbriefkaarten; hij is
inmiddels begonnen met het sorteren van de verzameling gebruiksgrafiek zoals
wenskaarten.
Bruiklenen
In het afgelopen verslagjaar werden door het Fries Museum veel bruiklenen
beschikbaar gesteld aan zusterinstellingen ten behoeve van een reeks tentoonstellingen. Door de kwaliteit en de omvang van de collectie is ook het aantal
vragen door derden om voorwerpen in bruikleen te mogen ontvangen zeer toegenomen. Het opzoeken van de voorwerpen, en het beoordelen en administratief verwerken van deze aanvragen vergt een forse tijdsinvestering door de afdeling. Ook op dit terrein wordt een totaal overzicht van museumvoorwerpen
en hun verblijfplaats node gemist. De automatisering der gegevensbestanden
zal binnen niet al te lange tijd uitkomst gaan bieden.
Bij de volgende exposities werden voorwerpen uit het Fries Museum getoond:
Arresleden in Friesland (Museum Willem van Haren, Heerenveen)
Sinterklaas, goedheiligman (Museum, Joure)
Wim Schuhmacher (Gemeentemuseum, Arnhem)
Tjerk en Tjeerd Bottema (Museum Willem van Haren, Heerenveen).
Het rekenboek van Rienk Hemmema (Fries Landbouwmuseum, Exmorra)
Behang, onze derde huid (Goois Museum, Hilversum)
De bijbel in huis (Rijksmuseum Het Catharijneconvent, Utrecht)
Vlootschouw (Rijksmuseum, Amsterdam)
Kollen, tover en kruiden (Provinciaal Overijssels Museum, Zwolle)
Virtuoze verbeelding (Instituut voor Kunstgeschiedenis, Groningen)
Goden en hun beestenspul (o.a. Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch)
Eerbetoon aan grote mannen (Veenkoloniaal Museum, Veendam)
Friesland, recreatieland (Museum Willem van Haren, Heerenveen)
Rondom Bonifatius (Het Admiraliteitshuis, Dokkum)
Visafslag (Museum 't Fiskershúske, Moddergat)
Knappe Koppen (Centraal Museum, Utrecht)
Rococo in Friesland (Fries Scheepvaartmuseum, Sneek)
Bontjes voor de Tropen (Stedelijk Museum, Helmond)
Hoofdtooi als Sieraad (Het Sorgdragershuis, Hollum)
Luisterrijk milennium, ontmoetingen in topstukken (Het Turfschip, Breda).
Voor een aantal kortlopende manifestaties werden voorwerpen uitgeleend
aan het Rijksarchief Friesland en de Frieslandhal te Leeuwarden, het Drents
Museum te Assen, het Museum het Hannemahuis te Harlingen, het Notariskantoor Adema en De Lange te Leeuwarden.
Afdeling Schilder- en beeldhouwkunst
De werkzaamheden voor de catalogus van de schilderijen-collectie vorderen
langzaam maar zeker: controle en completering van de basisgegevens, bijeenbrengen van verdere gegevens, opsporen en verzamelen van literatuurvermeldingen en nadere studie van de werken zelf. Hierbij zijn al veel interessante
zaken naar voren gekomen, zoals bijvoorbeeld in het onderzoek van mevrouw
drs. B. Rozema-Früchnicht betreffende de werken van Adriaan van Cronenburg en andere zestiende-eeuwse schilders. Zij werkte tevens mee aan de voorbereidingen van een belangsijke tentoonstelling van het werk van Van Cronenburg, welke in 1993 in het Fries Museum gehouden zal worden. Bij de catalo-
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guswerkzaamheden werd een vruchtbaar gebruik gemaakt van de bestanden
die tijdens het automatiseringsproject van de collectiegegevens zijn en worden
opgebouwd; de mogelijkheden die het werken met de computer op dit gebied
opent, voor de conservatoren zelf maar in de toekomst ook voor het grote publiek, lijken zeer ruim en zullen zich naar verwachting nog verder uitbreiden.
Het geven van informatie en adviezen op het gebied van de beeldende kunst
blijft een vast onderdeel van de werkzaamheden van de afdelings-medewerkers. Sedert in september 1990 een spreekuur werd ingesteld op vrijdagmiddag, waar iedereen kan komen om voorwerpen te laten zien, vragen te stellen
en advies te zoeken, kan deze taak-uitvoering beter worden gestroomlijnd.
Wel valt een toename van de telefonische consulten te constateren.
Aanwinsten
In 1991 werd de schilderijencollectie uitgebreid met 18 nummers. De grootste
groep vormen de 10 werken van Tjerk Bottema, afkomstig uit de atelier-nalatenschap van de schilder en in bruikleen gegeven door een familielid.
De belangrijkste aanwinst was ongetwijfeld het Architectuurstuk met de geschiedenis van Lazarus door Hans Vredeman de Vries, dat door de OttemaKingma Stichting werd aangekocht bij een kunsthandel in Brussel, ter plaatsing in het Fries Museum. Vredeman de Vries werd in 1527 in Leeuwarden geboren en kreeg zijn opleiding in Leeuwarden, Kampen en Antwerpen. Naast
schilder was hij architect en vestingbouwkundige, doch het bekendst werd hij
door de publikatie van boeken en prentseries betreffende het perspectieftekenen. Het nu verworven schilderij is gesigneerd en gedateerd 1583 en toont rond
Hans Vredeman de Vries (152? -ca. 1606), renaissance-architectuur met de
geschiedenis van de rijke man en de arme Lazarus, olieverf op paneel, 1583, bruikleen
Oüema-Kingma Stichting Leeuwarden

Vil

Wumkes.nl

een tuin renaissance-gebouwen met een voorstelling van de arme Lazarus en
de rijke man. Het schilderij bevond zich in particulier bezit en was tot nu toe
niet of nauwelijks bekend. In het Fries Museum Bulletin van september 1991 is
het uitgebreider beschreven.
Uit het bezit van de vroegere directeur van het Fries Museum dr. A. Wassenbergh ontvingen wij twee schilderijen in bruikleen: een Heuvelachtig landschap
met ruiter, een jeugdwerk van de Haarlemse schilder Dirck Bleker, en een Portret van een jongetje als Cupido, misschien het werk van Jelle Sibrandsz., die
o.a. in Dokkum gewerkt heeft. Twee aantrekkelijke portretten werden ons gelegateerd door de heer A.J.R. Willinge Prins te Oldeberkoop. Ze stellen mr.
Jan Albert Willinge, landheer in Oldeberkoop en grietman van Ooststellingwerf, en zijn vrouw Taad Wigeri voor. Deze werken van heel aardig niveau
dateren uit het laatste kwart van de 18de eeuw, ze konden nog niet aan een
schilder worden toegeschreven. Verder konden twee werken van Tames Oud,
geboortig van Ameland, met gelden uit het Provinciale Aankoopfonds verworven worden. Van zijn oeuvre, dat heel karakteristiek is, bezaten wij tot nu toe
vooral tekeningen en prenten.
Textielafdeling
Hoewel in eigen huis afgelopen jaar geen speciale textieltentoonstelling gehouden werd, had veel werk toch met exposities te maken.
De tentoonstelling Bontjes voor de Tropen, in het najaar van 1992 in het
Fries Museum te zien, vond deze zomer plaats in Helmond. Voor de gelijknamige catalogus is een artikel geschreven over het gebruik van bont katoen in
Friesland met als uitgangspunt het stalenboekje van J.H. Halbertsma. De inventarisatie en automatisering van de gegevens van de eigen collectie bontjes
heeft hierbij de nodige aandacht gekregen.
Automatisering
Voorrang bij het invoeren van de gegevens van de textielcollectie hebben die
voorwerpen waarvan in de nabije toekomst een expositie verwacht wordt. Een
collectie die nu vrijwel geheel is ingevoerd is de verzameling textilia en accessoires van Christoffel Bisschop (met het oog op de expositie in 1994). Daaronder is uniek materiaal aanwezig. Het getuigt van een voorkeur voor de Gouden Eeuw, met 17de-eeuws beddegoed en fraai bewerkte borstlappen en kanten kleden uit de eerste helft van die eeuw. Daarnaast had hij grote belangstelling voor de toen al verdwenen klederdracht van Hindeloopen. De door hem
verzamelde wentkes van zwarte wol zijn de enige overgebleven voorbeelden.
Op dit moment is een deel van deze kwetsbare collectie dringend aan restauratie toe.
Voor een kleine expositie in augustus 1992 zijn de slopen met kant door de
vrijwilligster mevrouw E. de Haan beschreven en ingevoerd in de computer. In
het depot kregen deze een nieuwe plaats, op rollen van zuurvrij karton in plaats
van liggend in een lade. De kant wordt zo vlak mogelijk bewaard, zodat hij
minder te lijden heeft. Ook de lakens werden systematisch bekeken, beschreven en zorgvuldig opgerold.
Een tweede vrijwilligster, mevrouw L. de Koning, is sinds het najaar bezig
geweest met een systematische ordening van de laden met kleine voorwerpen.
De laden zijn zo nodig stofvrij gemaakt, de voorwerpen werden afzonderlijk
beschermd met zuurvrij vloeipapier en tevens werden de inventariskaarten ge-
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controleerd. Deze zijn daarna meteen voorbewerkt voor invoer in het computergeheugen. Van de voorwerpen zonder kaart werden de voornaamste gegevens als inventarisnummer, object trefwoord en standplaats ingevoerd.
In de Julianaschool is mevrouw drs. M. Oostra bezig geweest met het ordenen van het speelgoed-depot. Zij heeft ook een belangrijk deel van de speelgoedcollectie ingevoerd in de computer.
Conservering
Er is een bescheiden begin gemaakt met het conserveren van voorwerpen in
de opstelling. Zo is een oosters tapijtje uit de Collot d'Escury-kamer met
name langs de randen voorzien van steunweefsel en zijn losliggende draden
vastgezet. Het is zaak de tapijten systematisch na te lopen, daar verschillende
stukken in de opstelling regelmatig betreden worden en daardoor in slechte
conditie zijn gebracht. De tapijten zouden eigenlijk meer beschermd moeten
worden door ze uit de looproute te verwijderen of deze looproute te veranderen.
Onder de oosterse tafelkleden in de Bisschopkamers is een zachte laag aangebracht vooral om slijtage op de hoeken tegen te gaan. Over een 17de-eeuwse
schoorsteenval, enkele 18de-eeuwse gobelin-kussens en een tapisserie stoelbekleding uit ca. 1700, ook uit de Bisschopcollectie, is overleg gevoerd met een
textielrestauratrice. Deze stukken hebben op korte termijn een conserverende
behandeling nodig.
Ook regelmatige controles in het depot zijn voorwaarde voor goede conservering. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen is de natuurlijke veroudering van
textiel niet te stoppen. Bij tijdige signalering van probleemgevallen kunnen
maatregelen genomen worden om deze veroudering zoveel mogelijk te vertragen.
Externe contacten
Tegenwoordig is slechts een betrekkelijk klein deel van het kostuumbezit van
de Nederlandse musea tentoongesteld. Om dit te veranderen heeft een adviesgroep een rapport vervaardigd waarin gepleit wordt voor een Nationaal Presentatiepunt voor Mode en Kostuums. Een der conservatoren werd uitgenodigd
om in een besloten discussie over de voors en tegens van dit Presentatiepunt op
31 oktober in de Beurs in Amsterdam het woord te voeren.
In het afgelopen jaar is een tiental lezingen gehouden, waarbij kant en
merklappen de meestgevraagde onderwerpen waren. Aan groepen en aan individuele geïnteresseerden werd regelmatig informatie verstrekt; bijstand
werd een aantal malen verleend aan de Kostúmkommisje van het Frysk
Keunstynstitút. De meest actuele vraag van het publiek was dit jaar wel die
naar de kleding van de familie Mozart.
Vrijwilligsters en stagiaires
Naast de al genoemde dames E. de Haan en L. de Koning heeft ook mevrouw W.
Niemeijer-Huysse regelmatig op de textielafdeling werkzaamheden verricht. Zij
heeft het Gracieuse-project voortgezet. Voor het aannaaien van nummertjes kon
gerekend worden op de steun van mevrouw N. Zijlstra, die zich enkele malen
aan deze taak wijdde. Mevrouw T. van der Werf, stagiaire van de Hogeschool
Noord Nederland heeft als stageproject de knottedoeken nauwkeurig bestudeerd en uitgetekend op ruitjespapier. Daarnaast gaf zij een aanzet voor een
educatieve begeleiding bij een mogelijke tentoonstelling over dit onderwerp.
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Opgravingsvlak te Wijnaldum (dorp op de achtergrond); archeoloog J. Schoneveld
geeft uitleg aan bezoekers. Opname D.M. Visser 8-6-1991
Archeologische dienst
Het afgelopen jaar trokken vooral de opgraving te Wijnaldum en perikelen
rond de terp Beetgum-Besseburen de aandacht.
Het onderzoek te Wijnaldum verliep zeer succesvol en zal ook in 1992 worden voortgezet. Veel weerklank vond dit onderzoek in de regionale en landelijke media. RTL-4 besteedde in juli in één van de avondjournaals ruime aandacht aan deze opgraving. Om particuliere subsidies voor dit onderzoek te werven, werd er een penning in de omloop gebracht, waarvan commissaris der koningin H. Wiegel het eerste exemplaar sloeg.
Dr. J.M. Bos (inmiddels ook redactielid van De Vrije Fries en Helinium, lid
commissie Europese Archeologie ARCHON (NWO), lid Adviescommissie
Onderzoek B.A.I., coördinator project Archeologie Noordnederlands kleiveengebied) en D.M. Visser waren nauw betrokken bij de opgraving te Wijnaldum, respectievelijk als coördinator van het hele onderzoek en als logistiek begeleider. Speciale mini-exposities over Wijnaldum waren te zien op de opgraving, in Harlingen (Hannemahuis), Leeuwarden (Fries Museum en Frieslandhal), Franeker (Bedrijvenexpo), Assen (Drents Museum).
Voor grote opschudding in archeologisch Nederland zorgde het plan om een
weg aan te leggen over het beschermde terprestant te Beetgum-Besseburen. In
dit officieel beschermde archeologische monument dreigde zonder vergunning
te worden gegraven. In oktober liet de Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek door de Amsterdamse stichting RAAP een proefopgraving
uitvoeren in het beschermde gedeelte. De provincie kreeg vervolgens alsnog
van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg de vereiste vergunning voor
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Besseburen; noodonderzoek door de stichting RAAP (Amsterdam) in cunet geplande
weg Marssum-Beetgum. Opname D.M. Visser 11-10-1991

aanleg van een weg over het terprestant heen. Voorwaarde blijft wel dat de
archeologische waarden van het terprestant niet door de aanleg van de weg mogen worden aangetast.
Ook dit jaar werden nauwe banden met het Argéologysk Wurkferbân onderhouden, onder andere via het steentijd-project, dat grote belangstelling geniet;
inmiddels werden de vondstverwerkingsprojecten te Garijp (bewerking van de
vondsten uit Tzum) en te Oudemirdum (Laad en Zaad-vondsten) afgerond.
Het overleg betreffende de aanstelling van een stadsarcheoloog in Friesland
geraakte in een impasse. De gemeenten Bolsward, Franeker en Leeuwarden
en later ook Dongeradeel bleken te terughoudend. Ook Harlingen kreeg de
financiën niet rond. Alleen Sneek reageerde voorlopig positief.
Een verzoek van het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden aan de minister om toewijzing van de opgravingsvondsten uit Oldeholtwolde (het rendierjagerskamp dat in 1980-1981 werd onderzocht) stemt tot bezorgheid. Het Fries
Museum heeft zelf dringend behoefte aan goed uitgewerkte opgravingen teneinde de plannen voor vernieuwing van de eigen vaste opstelling te kunnen verwezenlijken.
Personeel
In maart verliet mevrouw C.F. Kuipers volgens de regels van het provinciale
jaarbanenplan de dienst. Een geschikte opvolger werd gevonden in de persoon
van de heer J. Dreves die vervolgens de overstap maakte naar de Banenpool
Leeuwarden. Naast depotwerkzaamheden en algemeen administratief werk
draagt hij ook zorg voor het opzetten van een geautomatiseerd dia-bestand en
196
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assisteerde hij bij de voorbereiding van de tentoonstelling 75 jaar Vereniging
voor Terpenonder zoek.
J. Koster vulde de opengevallen plaats in het jaarbanenplan; het werk aan
het knipsel- en fotoarchief is door hem opgepakt. In juli verliet K. Bekkema na
meer dan 11 jaar op eigen verzoek de dienst. Hij koos voor een nieuwe werkkring bij het Streekmuseum Opsterland in Gorredijk. Ook dit jaar werden op
vrijwillige basis restauratiewerkzaamheden verricht door F. Pol uit NoordBergum.
Publikaties
Van de hand van J.M. Bos verschenen: 'Constructieve en criminele metaaldetectie: aanzetten tot een discussie', Westerheem 39, 169-172; 'Archeologisch
onderzoek naar de Friese elite uit de vroege Middeleeuwen', Noorderbreedte
15, nr. 4., 131-136; samenvatting onderzoek Wijnaldum, in: Berichten van de
Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond.
Van E. Kramer verschenen: 'Een merkwaardig potje uit Bolsward', Diggelnijs, Nijsbrief fan it Argeologysk Wurferbân, nr. 14; 'De zaak Van der Horst
contra Van der Vliet. Daniël 5:27', samen met L.Postma, in: De strijdbijl van
Wijnjeterp, pp. 59-64 (Enschede 1991, De Oare Utjouwerij).
Studiecollectie
Copieën van oude inventarisboeken (de vijf lijvige folianten of terpenboeken)
werden in tweevoud ingebonden, de originelen zijn ondergebracht in het Rijksarchief Friesland, evenals de correspondentie van het Fries Genootschap tot
1971. Daarin bevindt zich de wetenschappelijke correspondentie tussen Boeles
en Dirks over ondermeer de archeologische en numismatische collecties, en
ook Dirksiana waaronder diens manuscripten van publikaties.
In verband met de vaststelling van de archeologische waarde van de terp
Beetgum-Besseburen bezocht de Rijkscommissie voor Monumentenzorg in
september ons depot en de vaste opstelling.
De studiecollectie werd door talloos velen geraadpleegd. Sommigen wilden
alleen algemene informatie ontvangen, anderen zochten gegevens ten behoeve
van eigen of andermans wetenschappelijke publikaties, of van de determinering van vondsten.
Er vond een druk verkeer plaats van bodemvondsten, zo werd een haakbus
(een beweegbaar scheepskanon), indertijd opgegraven in de Lauwerszee,
overgedragen aan museum 't Behouden Huys, Terschelling. Het Fries Museum kreeg bodemvondsten uit Friesland, van R. Borman (Arnhems Gemeentemuseum), afkomstig van de onlangs overleden laatstlevende dochter van
A.A.J.H, van der Toorn (1869-1919). De schenking omvat onder andere veel
terra sigillata, bewerkt bot en metaalresten, helaas zonder duidelijke herkomst
wegens het veelal ontbreken van vindplaatsetiketten.
Van versieringsgroeven voorziene stenen uit collectie P.F. Horjus (Bergum)
werden aan D. Stapert (BAI) uitgeleend. Fraaie houten bekers uit de putvondst van het onderzoek naar middeleeuwse ijzerwinning te Siegerswoude en
een houten kom uit het onderzoek bij Dekema state te Baard werden aangeboden ter restauratie aan drs. A.J. Nijfeoer van de vakgroep Archeologie van de
RU te Groningen. Aan mevrouw L. Reitsma uit Westergeest werden vondsten
uit 1978 (middeleeuwse scherven en een neolithische stenen bijl) geretourneerd. Door de RU te Utrecht, afdeling Anthropo-osteologie, werd een collectie terpschedels (Huizinga collectie hist. nrs. 232 t/m 283) aan het Fries Mu-
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SCherVm
Uit de terp TmUrd
bi Tzum
^ThtyfTcTfP
' van
rechts. J. de Groot K.J.fVh
Bekkema, mevr. H. Bosgra en K.R.' Henstra
Opname B. Schiphuis

Stenen dissel of schoenleestbijl uit
Opperkooten. Vlakke onder- en
gewelfde bovenkant; snede op
vooraanzicht gebogen. Datering: vroegneolithicum (vierde millennium vóór
Chr.). In bandkeramische en Rössener
context ook elders uit Nederland
bekend. Schaal 1:2; tekening M.
Postma. Particuliere collectie L. en M.
Postma (Buitenpost)

Unks

naar

Afslag van vuursteen; vorm, aard der
vondstomstandigheden en de aanwezige
oppervlakteglans wijzen naar een
midden-paleolithische ouderdom.
Schaal 1:1. Particuliere collectie L. en
M. Postma (Buitenpost); vindplaats:
omgeving Kootstertille
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seum teruggegeven. De collectie bevond zich sedert de jaren vijftig als
bruikleen in Utrecht.
Monumentenzorg
Met de aanstelling van drs. S. Jager als regionaal-archeoloog monumentenzorg
voor Noord-Nederland heeft nu ook de Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek een rijkstaak in deze regio ingevuld.
Met Gedeputeerde Staten en met de afdeling Bouwen en Wonen van de Provincie vond intensief overleg plaats over de te bewandelen weg na de onzorgvuldige procedure inzake de ontheffingsaanvraag betreffende het monument
bij Besseburen.
Op verzoek van drs. S. Jager werd de naamgeving van het archeologisch monument in de polder de Lits bij Lekkum-Miedum gewijzigd van stinswier in
overslibd terpje uit overgang ijzertijd-Romeinse tijd.
In overleg met J. Andrea van de Stichting RAAP te Amsterdam werd een
notitie opgesteld over touristisch-recreatieve routes.
De volgende overtredingen van de Monumentenwet werden dit verslagjaar
geconstateerd: Bolsward: een gedeelte van het terprestant Keppens werd zonder onderzoek afgegraven. Een overeengekomen aangepaste bestemming
voor het nog aanwezige terprestant ontbreekt nog steeds in het ontwerp-bestemmingsplan; Harlingen: in de terp Foarrijp te Wijnaldum werd zonder vergunning een terpsloot gedempt; Terschelling: op het Strieper kerkhof werd
zonder vergunning een persbuit aangelegd; Kollumerland: zonder vooroverleg
werd een schotelantenne geplaatst in het meldingsgebied bij Burum.
Opgravingen, verkenningen, meldingen, schenkingen en aankopen
Achtkarspelen. Vondstmelding kogelpotaardewerk en resten haardplek op een
veenlaag aan Dijkhuisterweg door D. van der Burg (Buitenpost); vondstmelding door M. Postma (Buitenpost) van een vroeg-neolithische schoenleestbijl
(eerste in Friesland) uit Opperkooten, vermoedelijk van Rössener herkomst;
vondstmelding van een midden-paleolithische afslag uit omgeving Kootstertille, door L. en M. Postma (Buitenpost).
Ameland. Onderzoek naar 19de-eeuws scheepswrak door onderwater-archeologen van WVC.
Boarnsterhim. Melding K. Jager (Akkrum) van vondst terpenaardewerk uit
overslibde terp bij Bokkum, aangesneden door aanleg gassleuf Nacap.
Bolsward. Van D. van der Eems (Bolsward) werd ter determinatie ontvangen
een ornamentstuk van natuursteen uit stort van de Appelmarkt te Bolsward.
Het ornament, voorstellende een stierekop, betreft waarschijnlijk een ornament van een 16de-eeuws gebouw. Schenking van een laat-middeleeuwse ringeloor (miniatuurpotje met schenkgaatje langs buikzijde) uit stort Appelmarkt
door B. van der Burg (Witmarsum).
Franekeradeel. Melding van schatvondst uit de karolingische periode (door
anonieme vinder gevonden) bij Tzummarum. De vondst bevat 2789 stuks zilveren penningen van Lodewijk de Vrome (814-840), Lotharius (840-855) en Karel de Kale (840-877). De schat is in zijn geheel aangekocht door het Koninklijk
Penningkabinet te Leiden. Voor studie in bruikleen een curieuze kubus met
haakoog en voorzien van afgevlakte hoeken met bolletjes; gevonden in terpgrond moestuin door A. van Dijk (Slappeterp). I. Boonstra meldde wederom
detectorvondsten te Liautaterp en Hovensreed, o.a. een bronzen gewichtje in
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Bronzen kubus met haakoog uit
Slappeterp; de afgevlakte hoeken
voorzien van bolletjes. Datering en
functie onbekend (middeleeuws
gewicht?). Schaal 1:1. Particuliere
collectie A. van Dijk

7-Kubus-oktaëder (14-vlak) uit
terprestant bij Dongjum; bronzen
gewichtje (klasse aangeduid met zes
punten), gebruikt bij nauwkeurig wegen
van edelmetalen en goud- en
zilvergeldtransacties. Dergelijke
precisiegewichtjes en bijbehorende
balansen komen plotseling voor in het
gehele Oostzeegebied, vanaf het vierde
kwart van de negende eeuw.
Oorspronkelijke herkomst in de Oriënt
gezocht. Afmetingen: 0.9 x 0.9 x 0.9
cm. Particuliere collectie I. Boonstra
(Franeker)

de vorm van een kubus met 14 vlakken, gebruikt bij het nauwkeurig wegen van
edele metalen; inventarisatie van diens hele verzameling is gewenst.
Gaasterland. D. Visser verkende met A. Verhoeven (IPP) een middeleeuwse
pottenbakkerij te Oudemirdum; in de Hervormde kerk te Wijckel werd door
hem een 17de-eeuwse waterbak opgemeten en getekend, die was opgebouwd
uit plavuizen.
Harlingen. Grootschalig onderzoek gestart door medewerkers van BAI, IPP
(Amsterdam) en FM in terp bij Wijnaldum waar in 1953 tijdens drainage-werkzaamheden de voet van een koninklijke mantelspeld werd gevonden. Onderzoek naar sporen van machtscentra in Nederland ten tijde van de Franken past
in de onderzoeksstrategie van het IPP maar ook de directe bedreiging van het
terpmonument door schatzoekers, erosie van de bouwvoor door wind en water, en uitdroging vormden aanleiding tot het doen van nader onderzoek. J.K.
Boschker nam op verzoek van dr. S. Bottema (BAI) pollenmonsters uit profiel
in bouwput zuiveringsinstallatie Harlingen.
Heerenveen. Vervolgonderzoek in land van dhr. Huttinga naar resten van de
Ahrensburgcultuur; gezeefd en profiel bestudeerd met grote inzet van leden
van amateurverenigingen onder leiding van drs. A. Jager.
Leeuwarden. Dakbedekker J.P. de Groot te Hijlaard meldde op de wekelijkse
antiekkeuringsmiddag de vondst van een vroeg-Romeinse kapfibula, door
hem aangetroffen in grind op het dak van een flatgebouw in Bilgaard. Het be200
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treft een opgebaggerde vondst uit het rivierengebied. De interieurverbouwing
van de Westerkerk in Leeuwarden werd begeleid door D. Visser. De grachtvulling ter plaatse van het vroegere Burmaniahuis en het Oldehoofsterkerkhof
werd nagezocht op vondsten door J.K. Boschker en drs. A. Jager.
Leeuw ar deradeel. Vondstmelding karolingische gelijkarmige fibula uit dorpsterp Jelsum door J. Halff (Midlum).
Lemsterland. De heren Boschker en Visser verkenden een vuursteenvindplaats (laat-mesolithicum) bij Delfstrahuizen, na melding door G. Jonker
(Heerenveen).
Littenseradeel. J. Scheffer (Winsum) meldde vondsten, door hem gedaan bij
twee stinswieren en een hornleger nabij het dorp Spannum: verbrande kloostermoppen, scherfmateriaal, een halve 14de-eeuwse munt, een gesp, een munt
uit de periode van Lodewijk XIV, een beslagstuk in de vorm van een kruis met
emaille(?)versiering, een kaasvat van baksteen en bij het hornleger streepbandscherven en middeleeuws baksteenpuin. Melding J. Scheffer (Winsum)
en J. Monsma (Weidum) van plaats fundering poortgebouw Papingastins te
Weidum. Vondstmelding door I. Boonstra (Franeker) van een loden gietproef
van bovengedeelte van een kruisvormige fibula uit de terp van Baijum.

Loden gietproef van bovengedeelte van
een kruisvormige fibula (vroegmiddeleeuws) uit dorpsterp Baijum.
Schaal 1:1. Particuliere collectie
I. Boonstra (Franeker)

Helft bronzen gietmal uit terp Groot
Vlaeren bij Tzum. Schaal 1:1.
Particuliere collectie I. Boonstra
(Franeker)

Menaldumadeel. Schenking van drie benen voorwerpen aan het Fries Museum
door J. Veltman (Dronrijp). De voorwerpen (een oesdop, een sledeglijder en
een afgezaagd uiteinde van een metatarsus, bijgesneden en voorzien van een
gat met sleufvormige toegang) zijn afkomstig uit een gedempte dobbe, westelijk van Dronrijp gelegen. Schenking streepbandscherven door de heer Kuyer
(Paterswolde), door hem verzameld in 1981 tijdens graven noordelijke bermsloot Rijksweg 9 ter hoogte van Dronrijp. In het beschermd terprestant Besseburen werd onder leiding van mevrouw drs. C.M. Soonius (stichting RAAP,
Amsterdam) een proefonderzoek verricht; reeds gegraven bermsloten in nietbeschermde, vorige eeuw afgegraven gedeelte leverden talloze grondsporen
op van waterputten, sloten, kuilen en greppels. Uiteindelijk werd tussen provincie en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg overeengekomen dat een
weg over het beschermde terprestant mag worden aangelegd op voorwaarde
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dat het cunet slechts van beperkte diepte is en dat ook bij de situering der
bermsloten rekening met de archeologische waarden wordt gehouden.
Vondstmelding bronzen Latene fibula uit Berlikum door J. Zijlstra (Leeuwarden).
Ooststellingwerf. Vondstsmelding door de heer Broersma van neolithisch
vuursteenmateriaal uit perceel nabij Koningsdiep. Door drs. D. Stapert en
J .K. Boschker werd een vondstmelding nagetrokken in de Kale Duinen bij Appelscha: vuursteenartefacten behorend tot Tjongercultuur.

ipiqjTm p m|i rtTfn-n^tri ifï m fTrrns mrpTiTfTrrTfÎT t rynrrp ÏOI «rrr| i mjii trti\ n p 11 'ji i ¾ *jtTi 5 • un ¾ nTiï; HM o ui
Collectie vuursteenartefacten uit omgeving St. Johannesga; karakter van de werktuigen
(o.a. steelspits en B-spits linksboven) wijst naar het jong-paleolithische Ahrensburgien.
Schaal 1:1. Schenking A. Wouters (Den Bosch)
Opsterland. Vondstmelding L. Haak (Drachten) van vroeg-neolithische Spitshaue door P. van Veen (Nijbeets) in perceel maisland ten noorden van Lippenhuizen.
Scharsterland. Schenking Ahrensburgmateriaal uit St. Johannesga door A.M.
Wouters (Den Bosch). D. Visser liet in samenwerking met BAI diverse zoeksleuven graven op zoek naar resten van sporen voormalig klooster.
Sneek. Vondstmelding H. de Haan van scherven Hessisch en kogelpotmateriaal, afkomstig van Aitsmaburen bij Bons. De familie Hansma (Terzool)
meldde inheems terpenaardewerk (waaronder kartelrand potje met indrukselversiering rondom buik en kogelpotscherf met stempelversiering), gevonden
bij uitbaggeren Snitser Aldfeart.
Tytsjerksteradiel. Maart 1991 werd door het FM een klein onderzoek verricht
op een zandkop aan de Zomerweg te Noordermeer. Op vermelde plaats werd
ca. 10 jaar geleden volgens mondelinge mededeling van S. Spijkstra tijdens
aanleg transformatorhuisje een vuurstenen bijl gevonden, samen met vuursteen-splinters en sporen van verbranding. Tijdens het onderzoek werden geen
nieuwe aanwijzingen voor sporen van bewoning gevonden. Vermoedelijk be202
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treft het resten van de Ahrensburgcultuur op S64 B d.w.z. pal naast mesolithische site, onderzocht door R.R. Newell in de jaren zeventig; de amateurcollecties Horjus, Siebinga, Henstra en Spijkstra werden doorgenomen op dit materiaal door D. Stapert en M. Nikus (beiden BAI).
Wonseradeel. J. Halff (Midlum) meldde vondst van een middeleeuws bronzen
beslagstukje uit Rijgeterp bij Pingjum. Het voorwerp beeldt aan de voorkant
een gestileerd mensenhoofd uit, overgaand in een dierkop en is voorzien van
een soort bevestigingsoog en een (afgesleten) nietaanzet. Datering: ca. 5001000 na Chr.

Verzetsmuseum Friesland
In De Vrije Fries 71 (1991) was voor de eerste maal een beknopt verslag te lezen
van de activiteiten van het Verzetsmuseum Friesland in het betreffende jaar.
Lag toen vooral het accent op het bestuurlijke vlak, het hoe en waarom van de
integratie en een kort overzicht van de geschiedenis van het Verzetsmuseum
'... het eerste verzetsmuseum in Nederland ...', dit jaar zal het zich meer plooien in de vorm van de overige verslagen van de verschillende afdelingen van het
Fries Museum, zij het met 'een status aparte'. Immers, ook in 1991 is het nog
niet gelukt de bestuurlijke en de daarop volgende organisatorische integratie
formeel af te ronden.
In het jaarverslag van het Verzetsmuseum over het jaar 1988 wordt met betrekking tot het integratieproces gesproken van een 'delicate operatie'. Dat is
geen woord teveel gebleken en dat 'delicaat' veelal 'langdurig' betekent, blijkt
ook nu weer.
Tegenover deze bestuurlijke perikelen staat de vlotte en probleemloze praktische samenwerking die mijlenver vooruitloopt op het formele traject. De conservator van het Verzetsmuseum participeert volledig in de staf van het Fries
Museum. Waar mogelijk vindt uitwisseling plaats tussen vergelijkbare diensten
en vooral in het kader van de nieuwbouwplannen is er sprake van een intensieve samenwerking.
Heel duidelijk kreeg die samenwerking gestalte in de expositie 'Getekend in
Westerbork, leven en werk van Leo Kok 1923-1945', te zien in het Fries Museum van 15 april tot 23 juni 1991. Deze tentoonstelling effectueerde het voornemen om jaarlijks in de periode 15 april (bevrijdingsdag van Friesland) tot
eind mei in het Fries Museum een tijdelijke expositie gewijd aan 1940-1945 te
organiseren.
Bezoekers
De bezoekaantallen van het Verzetsmuseum waren in 1991 zoals te verwachten
na het 'jubileumjaar' 1990 aan de lage kant: 10.272 (1990:13.382). Verheugend
blijft echter de constante belangstelling van de belangrijkste doelgroep: het onderwijs. In 1991 bezochten 96 schoolgroepen met in totaal 2651 leerlingen het
museum.
Aanwinsten en medewerking
Het Verzetsmuseum Friesland ontving in 1991 van 386 personen/instellingen in
totaal 910 aanwinsten. Aan 196 personen/instellingen werd in enigerlei vorm
medewerking verleend.
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Collectie en bibliotheek
Er werd goede vooruitgang geboekt met de registratie van de collectie: zeker
90% is nu in het geautomatiseerde gegevensbestand opgenomen. Met name de
omvangrijke deelcollectie kranten, tijdschriften en illegale bladen is in dit verslagjaar vrijwel volledig geïnventariseerd. Eind december werd het 10.000ste
boek in de computer ingevoerd, met nog een paar honderd te gaan is er nu sprake van een compleet via de computer toegankelijk boekenbezit.
Tentoonstellingen
* 17 januari - 31 maart 'Beelden Achteraf, kamp Westerbork na 50 jaar verbeeld door 12 Drentse kunstenaars'. Dit betrof een tentoonstelling met moderne grafiek met als thema Westerbork. De tentoonstelling werd geopend door
de directeur van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork de heer D. Mulder.
* 17 april - 1 september 'Sporen van de oorlog, geschiedenissen van mensen en
plekken', negen mensen met negen verhalen op negen plekken toen en nu. De
opening werd verricht door de heer P. Veeninga uit Aalsum.
* 7 september - 31 december 'Wordt vervolgd, 11 Friese kunstenaars over Amnesty International'. Deze tentoonstelling, eigenlijk een project, werd geopend door oud-minister van Buitenlandse Zaken mr. M. van der Stoel. Het
project was in nauwe samenwerking met de landelijke en plaatselijke organisaties van Amnesty International opgezet ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van deze mensenrechtenorganisatie.

204

Wumkes.nl

Samenstelling personeel op 31 december 1991
G. Koopmans, conservator
D.H. Groeneweg, adjunct/educatief medewerker
F. Jonkman, museummedewerkster
M. Postma, museummedewerkster
F. Wagenaar, bibliothecaris/museummedewerker
A. de Jong, vrijwilliger
Samenstelling bestuur op 31 december 1991
mr. R.J. van der Kluit, voorzitter
mr. E.M.W. de Lange, secretaris
K. Hornstra Moedt, penningmeester
B.R. Douma (namens de Vereniging Friesland 1940-1945)
W.G. de Jong (namens de Stichting Friesland 1940-1945)
G. Oppewal (namens de Stichting Sneek 1940-1945).
G. Koopmans
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Lijsten van aanwinsten
Schilderijen
Inv. nr.
S1991
1
2

3

4

5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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Anoniem, Portret van mr. Jan Albert Willinge (1760-1839), landheer te Oldeberkoop, grietman van Ooststellingwerf 1784-1795, olieverf op doek, 54,8 x 43,0 cm.
Anoniem, Portret van Taad Wigeri (Franeker 1756 - Oldeberkoop 1833), echtgenote van mr. Jan Albert Willinge (6 jan. 1784 gehuwd), 1784-1795, olieverf op
doek, 54,5 x 43,1 cm.
De nrs. 1 en 2 legaat A.J.R. Willinge Prins, Oldeberkoop.
Vredeman de Vries, Hans (1527-ca. 1606), Architectuurstuk met rondom een tuin
gebouwen, waarin de voorstelling van de arme Lazarus en de rijke man, 1583,
olieverf op paneel, 57,0 x 75,5 cm.
Bruikleen Ottema-Kingma Stichting, Leeuwarden (Inv. nr. OKS 1991-9).
Lambert Jacobsz. (ca. 1598-1636), toegeschreven, halffiguren van een vrouw en
een oude man in landschap, fragment, ca. 1625, olieverf op paneel, 26,0 x 22,5
cm.
Schenking mevrouw M. ten Brink-Mateman, Lochem.
Oud, Tames (1895-1953), 'Kruisiging', olieverf op grof doek (jute), 60,0 x 40,0
cm.
Idem, 'Eenzaamheid', vrouwenfiguur staand in besneeuwd landschap, olieverf op
grof doek (jute), 80 x 100 cm.
De nrs. 5 en 6 aankoop Galerie Klarendal, Arnhem.
Bleker, Dirck (ca. 1622-na 1672), Heuvelachtig landschap met ruiter, op een
heuvel koeien bij een boom, 1642, olieverf op paneel, 39.2 x 60.4 cm.
Jelle Sibrandsz. (eind 17de eeuw), toegeschreven, Portret van een jongetje als
Cupido, halfnaakt, zittend op een kussen, ca. 1685, olieverf op doek, 82,0 x 66,2
cm.
De nrs. 7 en 8 bruikleen Wassenbergh-Clarijs Stichting, Deventer.
Bottema, Tjerk (1882-1940), Vrouw in bed, schetsmatige opzet, olieverf op grof
doek, 46,0 x 55,0 cm.
Idem, Naakte vrouw, zittend in het gras, met musicerende man, olieverf op doek,
46,0 x 55,0 cm.
Idem, 'L'attente', staande vrouw (model?) in schildersatelier, olieverf op doek,
9 4 , 3 x 7 5 , 8 cm.
Idem, Lichtblonde vrouw, en buste, linksachter een boom, schets, olieverf op
doek, 55,0 x 47,0 cm.
Idem, Portretstudie van een verbaasd of angstig kijkende vrouw, halffiguur, naakt,
olieverf op doek, 46,0 x 38,0 cm.
Idem, Studie van een lezende vrouw in interieur, schets, olieverf op triplex, 46,0 x
38,0 cm.
Idem, Portretstudie van een man, en buste, naar rechts, olieverf op triplex, 46,0 X
38,0 cm.
Idem, Studie van een zittende naakte vrouw, halffiguur, schets, olieverf op triplex,
46,0 x 35,0 cm.
Idem, Studie van een meisje in blauwe jurk, zittend op een stoel, schets, olieverf
opdoek,25,0 x 18,0cm.
Idem, Schets van boerderij te Aalsmeer, vooraan rietstoppels en rietschoven,
1905-1907, olieverf op karton, 20,0 x 30,0 cm.
De nrs. 9-18 bruikleen S.J. Hofstee Holtrop, Zuidhorn.
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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Een paar losse mouwtjes van Europees bedrukt katoen, met lintjes, 1750-1800.
Meisjesmuts van sits met witte grond, met rozen en tulpen, 1750-1800.
Wikkelkleed van Europees bedrukt katoen, witte-grond, paarstinten, van 2 stoffen, 1750-1800.
De nrs. 1-3 zijn in een eerder jaar binnengekomen.
Blouse van India-katoen, bedrukt met bloempatroon met belletjes, 1970-1975.
Schenking NN.
Jongensmuts van sits, witte grond, rode bloemen, blauwe blaadjes, linnen voering,
1750-1800.
Jongensmuts van sits, witte grond, rode bloemen, linnen voering, 1775-1800.
Paar losse mouwtjes met schouderstuk van grove sits op witte grond, 1750-1800.
Paar sitsen polsmouwtjes, melk-en-bloed, gevoerd met meerkleurige sits, 17251775.
De nrs. 5-8 schenking mevrouw J. Zijlstra, Leeuwarden.
Wikkelkleed van sits,één zijde met 'Berain'patroon,andere met rastergrond,
1700-1800.
Wikkelkleed van sits,één zijde met klein doorlopend rankmotief. andere met
strepen, 1750-1800.
Vrouwenjak van Europees bedrukt katoen, nachtgrond, met zijden lintgarnering,
1750-1780.
Vrouwenjak, Empire, van Europees bedrukt katoen, nachtgrond, losse florale
motieven, 1790-1815.
Vrouwenjak, Empire, van Europees bedrukt katoen, nachtgrond, florale motieven, 1790-1815.
Rok van geruite zijden-linnen stof, zwart met beige, 1780-1825.
Fichu bedrukt met strooimotief dat deels getamboureerd is, 1800-1825.
Vier hullen of trekmutsen van neteldoek en kloskant, 1780-1825.»
Drie floddermutsen van genopte tule, breiwerk en Rijssels kloskant, 1850-1900.
Tipdoek van wit linnen, 1750-1800
Linnen mannenhemd met geborduurde boord, gemerkt K 11796 L.
Linnen vrouwenhemd met bloemenborduursel langs hals, gemerkt M I 1765.
Linnen vrouwenhemd met zigzag-borduursel langs hals, gemerkt N W 1757?
Linnen vrouwenhemd met bloemenborduursel langs hals, zijden monogram, L D
1841,1750-1841.
Linnen vrouwenhemd met strepenborduursel langs hals, monogram L L, 17501775.
Bef voor bakerkind van wit katoen met breed Valencienneskant tussenzetsel,
1750-1800.
Linnen laken met open zoom, kloskantje, geborduurde initialen NB, 1699.
Linnen laken met kloskant tussenzetsel, geborduurde initialen GP, 1729.
Twee linnen slopen met kloskant tussenzetsel, kruissteek initialen MR, anno 1794.
Twee linnen slopen met kloskant tussenzetsel, initialen LW 1837, zwart zijdeborduursel.
Linnen sloop met kloskant tussenzetsel, initialen LR, zwart zijde-borduursel,
1800-1850.
Peluwzak van katoen met tussenzetsel van Hollands kloskant, 1800-1850.
De nrs. 9-30 schenking dames E. Palstra en D. Bron-Palstra, Den Haag.
Wit kindermutsje, fijn ajourbreiwerk, met ronde bol, aangebreide strook en ruche,
1840-1850.
Beugeltas met gegoten zilveren beugel aan ketting en zwarte kunstzijden tas, Jlt.
1917.
Porseleinen koffieserviesje met opdruk van spelende kinderen, 9-delig, ca. 1915.
De nrs. 31-33 schenking mevrouw H. Martens, Sneek.
Twee kinderjurkjes met lange mouwen van gestreept wit katoen met broderie,
1906-1921.
Kinderboezelaar met lage tailleband, afgezet met broderie, 1906-1921.
De nrs. 34-35 schenking dames A.M. en A.W. Wierema, Geldrop.
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37
38
39
40
41
42
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45
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47
48
49
50
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53
54
55
56
57
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59
60
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69
70
71
72
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Wit batisten schortje met fijn broderie afgezet, 1900-1950.
Kanten muts met hoge bol en nekstrook; fantasie klederdracht?
De nrs. 36 en 37 schenking mevrouw E. Bies, Norg.
Gouden broche, ajour draadwerk, spinnetjes en applicatie, met aanhangsels,
1850-1920.
Paar druppelvormige gouden oorhangers met 3 bellen, ajour draadwerk, 18501920.
Zilveren schaar met beschermhoes met gegraveerde decoratie, 19de eeuw.
De nrs. 38-40 legaat C R . Bakker, Laren N.H.
Paar lange slobkousen van beige wollen tricot versierd met knoopjes, 1900-1940.
Schort van zwart-wit katoen met ingeweven motief, 1900-1940.
Linnen sloop met eenvoudig kloskant tussenzetsel met rankmotief, 1750-1850.
De nrs. 41-43 schenking NN.
Zwarte struisveren waaier met benen van celluloid (imitatie schildpad), 1900-1930.
Korfje of broodmandje van zwart en bruin gevlochten riet; met 2 hengsels, 19001920.
De nrs. 44 en 45 aankoop.
Rood-gouden bootjesketting met almandine-granaat, 1850-1900.
Twee geometrische gouden oorijzerknoppen vermaakt tot broche cq. hanger,
1850-1950.
Zilveren ketting waaraan 2 signetten hangen, gemerkt EGA, 1854.
Zilveren schakelketting met breidoppen aan de uiteinden, 19de eeuw.
Kristallen reukflacon op voetje met gouden ui-vormige dop, ca. 1890-1900.
De nrs. 46-50 schenking mevrouw J.C. Ketner-Akkerman, Heemstede.
Stalenkistje van de firma Covers, 1900-1940.
Schenking mevrouw Tiny Jorna, Dalerveen.
Slangeleren reisnecessaire met metalen doosjes voor zeep, scheermesjes e.d.,
1920-1940.
Doosje met slijp- en aanzetapparaat voor veiligheids-scheermesjes. merk Allegro.
1930-1960.
De nrs. 52-53 schenking G. Elzinga, Goutum.
Rood T-shirt met veelkleurige opdruk, Leeuwarden 1989-1991.
Aankoop.
Zes onderrokken van stevig wit katoen, met oprijgsels, kant of broderie, 1870-1900.
Vijf lange vrouwenonderbroeken van wit keperkatoen, met o.a. strook langs
pijpen, 1890-1920.
Twee onderlijfjes van wit katoen afgezet met kant en broderie, 1890-1920.
Twee linnen vrouwenhemden zonder split, gemerkt A 6, 1870-1900.
Twee theeschortjes, respectievelijk van crèmekleurig katoen met lila roosjes en
van opengeweven banden met gehaakte tussenzetsels, wit met rosé, 1890-1910.
Twee voorspanzakken van wit katoen, 1890-1910.
Verband gebreid van wit katoen, 1890-1910.
Vier witte katoenen mannenoverhemden met ingezet front, 1900-1930.
Drie wit katoenen gordijntjes afgewerkt met gehaakte kant, 1890-1910.
Paar lange gordijnen van wit katoen afgezet met kant, met bijpassend kleedje.
1900-1940.
De nrs. 55-64 schenking mevrouw A.M.G. Haarman, Leeuwarden.
Schort van rood geruit katoen, 1750-1850.
Gouden broche met haarwerk medaillon, 1830-1900.
Een paar gouden oorhangers met haarwerk in medaillon, 1830-1900.
Sokbeurs van donkerrood ajour-breiwerk met decoratie van onedel metaal. 18501900.
Glazen odeurflesje, 1850-1900.
Kralen beursje met zilveren beugel, 1875.
De nrs. 65-70 schenking H. van der Zee, Leeuwarden.
Vinyl speelpop met oosters uiterlijk, zwart haar en chinees pakje met strohoed.
1982-1991.
Vinvl speelpop met lang blond haar en geel katoenen jogging-pak, zgn. 'Sweety',
1985-1991.
De nrs. 71 en 72 geschenk NN.
Baeitje, dubbetrijig vest met lange mouwen van blauw-wit gestreept katoen.
1850-1900.
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Baeitje of mannenvest van verschillende soorten wollen damast, 1825-1875.
Huisjak van donkerblauw met wit bedrukte katoen, 1900-1925.
Eenvoudig jak van bedrukt katoen, zwart met wit, versierd met knoopjes, 18901910.
Wollen jak met schoot van bruine wol met ingeweven felle strepen, 1860-1865.
Onderjak met lijf van gestreepte wol en damasten mouwtjes, 1855-1870.
Onderjak van blauw wollen damast, zonder mouwen, met messing ogen in de
taille, 1830-1870.
Onderjak van indigoblauwe gestreepte wol, zonder mouwen, 1850-1920.
Onderrok van geruwde gestreepte wol, zwart-wit, zgn. eigengebreid, 19de eeuw.
Klokkende zwarte onderrok van moiré met geborduurde kant van zwart satijn
langs zoom, 1890-1910.
Katoenen rok met glad voorpand en ruim achterpand, 1885-1900.
Blauw katoenen draagtas met koord door messing ringetjes, 1900-1950.
Blauw linnen zak versterkt met banden, gemerkt IV 1920.
Voorspanzak van zwart satijn, 1880-1920.
Bontmuts van zwart bont met fluwelen rand, ca. 1900.
Doek van zwart-wit bedrukt katoen, 1850-1900.
De nrs. 73-88 geschenk K. Spijker, Stiens.
Halfhoge herenhoed van zwart vilt, gevoerd met crème zijde, 1880-1920.
Bolhoed van zwart vilt met ribszijden randen, 1900-1940.
Schootjak van bruin gestreept mohair weefsel versierd met knopengalon op mouw,
1855-1865.
Eenvoudig jakje van katoenen keper met krijtstreep met blauwe kepervoering,
1890-1910.
Platliggend dasje van zwart satijn met drukknoopsluiting, ca. 1900.
Zwart jak van gestreept ajourweefsel, 1910-1920.
Zwart vrouwenjak met verticale plooiversiering en ingezette bef in voorpand
afgezet met zwart machinaal kant, 1890-1905.
Vermaakte rok van zwarte wol, 1890-1920.
Zwart/blauwe muts voor marechaussee met granaatsymbool, 1900-1950.
Zwarte kapothoed of kypske van fluweel met kralen en struisveer, 1880-1920.
Zwart wollen kostuum, versierd met gedrapeerde randen op voorpand en langs
zoom, 1870-1900.
Cape met opstaande kraag van zwart velours-chiffon met kraal- en lintborduursel,
1895-1905.
Zwart moiré onderrok met gerimpelde strook langs zoom, 1890-1910.
Fries meisjeskostuum bestaande uit jak en rok met schort en tipdoek, 1920-1950.
Fries kostuum, rond 1900 gemaakt naar voorbeeld 1850, 1900-1910.
Brandweermannenpet, zonder stadsinsigne.
Brandweermannenpet met Bolswarder stadswapen als insigne.
Pet van zwarte wol met erop getamboereerd: AANMERKER.
Twee zwarte wollen ochtendmutsen met hanekam, 1900-1920.
Zwart wollen kaper met bolletjes en chenille, ca. 1900.
Drie zwarte kypskes, 1880-1920.
Zwarte vrouwenhoed met op de rand een papavercorsage, 1930-1950.
Gehaakte muts van zwarte wol, ca. 1900.
Zwart wollen mannenpet.
Gebreide omslagdoek van witte en zwarte wol, ca. 1900.
Wit neteldoek mouwtjes met wit borduursel, 1850-1900.
Dienstbodenkapje van batist en machinale kant, 1900-1910.
Drie paar manchetten met o.a. broderie applicatie.
Kraag van glasbatist met machinale kant.
Crèmekleurige kraag van tule en machinale kant, 1890-1910.
Kraag en manchetten met machinaal broderie, 1900-1930.
Twee boorden en een vlinderstrik van wit ribkatoen, 1900-1930.
Mouwen met zigzag ajourpatroon, gebreid.
Een paar wit ajour katoenen handschoenen.
Een paar kousen van wit ajour gebreid katoen.
Blauw katoenen verstelde werkbroek, 1900-1950.
Blauw katoenen'werkkiel, 1900-1950.
Postbodenpet van zwart laken met rode biezen, 1930-1960.

Wumkes.nl

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

210

Wit broderie schortje, 1900-1920.
Flanellen onderrok met ingeweven zoommotief, 1900-1940.
Sjaaltje met ingeweven patroon, 1880-1930.
Pet van zwarte wol, ca. 1900.
Een paar zwart leren laarsjes, 1900-1920.
Gestreept vrouwenjak van paars-grijs-zwarte wol, 1850-1920.
Rok van zwart-grijze katoen met ingeweven effekt, 1880-1910.
Kinderjak van paars wit bedrukte katoen, 1865-1900.
Jasje van bruine wol, fluweel en passement, 1890-1900.
Jasje van zwarte wol en zwarte machinale tule kant, 1890-1910.
Rok van zwarte wol, satijnbinding, 1875-1900.
Rok van donker paarse wol afgezet met zwart passement, 1900-1920.
Onderrok van witte keperkatoen, 1900-1925.
Onderrok van zwart katoen met ingeweven streep, 1870-1900.
Huisjak van zwart bedrukt katoen, 1890-1910.
Zwart wollen wafelbinding omslagdoek met franje, 1875-1925.
Tasje van zwart fluweel overtrokken met haakwerk, 1900-1925.
Gordijn van bordeaux-rode wol damast, 1875-1930.
Omslagdoek van bruine wol, ruitpatroon, 1875-1925.
Sjaaltje van zwart-witte wol, 1875-1925.
Dekentje, bedrukt katoen, gewatteerd, 19de eeuw.
Jakje van zwart katoen met ingeweven motief, 1890-1910.
De nrs. 89-148 geschenk mevrouw T. Wiersma-Statema, Leeuwarden.
Tafellaken van wit linnen damast met het vissen-zeepaardjes-motief naar ontwerp
van M.C. Escher, 1990.
Geschenk Fries Museum Educatieve dienst.
Nieuw Fries kostuum, rode handgeweven wollen stof, bestaande uit twee jakken,
een rok, beugeltas, sjaal, 1958.
Nieuw Fries kostuum van bedrukte katoen, bestaande uit twee jakken, een rok,
ca. 1955-1960.
Tipdoek voor nieuw Fries kostuum, 1950-1955.
Schort en tipdoek van zalmkleurige tule met filet knoopwerk applicatie.
De nrs. 150-153 schenking mevrouw A. A. Vondeling-van 't Hof, Deventer.
10 servetten van wit linnen damast met floraal spiegelend patroon. Randen met tak
en schakelpatroon, initialen GC18/HCE12/DV, 1812.
Servet van wit linnen damast met spiegelend patroon van Abrahams offer (Gen.
22), wapen en naaminweving, Haarlem 1663-1664.
Servet van wit linnen damast met herhalend patroon van Friedrich August Konig
in Pollen Dantzig, Duits 18de eeuw.
Servet van wit linnen damast met spiegelend patroon van Kain en Abel. (Gen. 4:
1-17), tekstinweving, Kortrijk 17de eeuw.
5 servetten van wit linnen damast met jachtscène, Kortrijk 18de eeuw.
Zeven servetten van wit linnen damast binnen rand van fleur de lis (Franse lelie),
de overwinning van de hertog van Villars, tekstinweving, Kortrijk 1712.
Tafellaken van wit linnen damast binnen rand van fleur de lis, de overwinning van
de hertog van Villars, tekstinweving, Kortrijk 1912.
De nrs. 154-160 bruikleen Wassenbergh-Clarijs Stichting, Deventer.
Losgeweven crème linnen reticule met losstaande liggende boeketten van zijde- en
metaalborduursel, 1780-1820.
Geschenk Kostúmkommisje Frysk Keunstynstitút.
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Numismatiek
Inv.nr.
N
1106

Koperen penning 1989, op naam van en uitgereikt ter gelegenheid van het afscheid
van C. Reitsma als conservator van het Verzetsmuseum Friesland, geschenk G.
Elzinga, Stiens.
11065
Bronzen penning van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering
der Pharmacie, geslagen t.g.v. het congres in Friesland op 1 en 2 oktober 1990,
geschenk R.P.van Hulten, Joure.
11066/11274 Collectie medailles betr. rundvee en paarden, behaald door dieren van de fokstal
Brandsma Lekkum tussen 1904 en 1970, geschenk familie Hoogterp-Brandsma, St.
Jacobiparochie.
11275
Koperen duit z.j. van Batenburg. Vondst Fries Museum (D.M. Visser) gemeente
Leeuwarderadeel.
11276
Zilveren vijftiggulden munt 1991, op 25-jarig huwelijk van koningin Beatrix en
prins Claus, aankoop.
11277
Medaille aan lint z.j., van de President Roosevelt wandel- en fietstocht te Sneek,
geschenk W. Adema, Sneek.
11278
Penning 1990-2 van de Vereniging voor Penningkunst met titel 'Het woord op
afstand', geschenk G. Elzinga, Goutum.
11279/11280 2 stuks zinken gaspenningen z.j.van Harlingen, aankoop.
11281/11297 Koperen penning 1873, op 50-jarig huwelijk van het echtpaar Buma-de With;
koperen penning 1900, Victor de Stuers 25 jaar referendaris van Kunsten en
Wetenschappen; koperen penning 1935, op 500 jaar stad Leeuwarden; koperen
penning 1955, op 500 jaar stadsrecht Bolsward; koperen penning 1962, op 250 jaar
Poptagasthuis Marssum; koperen erepenning Pace et Justitia van de stad Leeuwarden, uitgereikt aan Dr. A. Wassenbergh op 21 juni 1963; 2 stuks zilveren penningen 1973, geslagen ter gelegenheid van de 25ste Kunst- en Antiekbeurs te Delft,
alsmede de volgende Nederlandse munten: stuiver 1862; halve gulden 1930; stuiver
1907; stuiver 1938; halve stuiver 1906; halve stuiver 1929; bronzen halve stuiver
1941; zinken halve stuiver 1941; halve cent 1936, geschenk Dr. A. Wassenbergh,
Deventer.
11298
Dubbele plak 1609 van de Stad Groningen, geschenk J. Miedema, Franeker;
gevonden in Franeker.

R.H.C. Vos
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